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රවීකාණයටජභලනරයජගකොටජවර් ජඅටකින්ජයුතුජචකජරයකින්ජාමන්විතජරවජනිපුණතලජපලදකජවි යමලලලගවහිජ
පළමුජවරජඅදියා, වර් ජ2007ජදීජනලතිකජඅධ්යලපරජතයතරයජවින්න්ජ්ජරජලංකලග ජපජරලථමිකජහලජේවිීයිකජඅධ්යලපරජ
ක්ෂග ේතජරයටජහුනන්වලජගදරජලදි.
පර්ගේ ණවලින්ජඅරලවාණයජවූජකරුණුජද, අධ්යලපරයජළිබඳ වජවිවිධ්ජපලර්ශවජඉදිරිප්කළජගයෝනරලජදජපදරම්ජ
ගකොටජ ගෙරජ න්දුජ කාරජ වි යමලලලජ තලර්කීකාණජ කිජරයලවලියකජ පජරතිලලයක්ෂජ ගලාජ වි යමලලලජ චකජරගේජ ගදවැනිජ
අදියාජඅධ්යලපරජක්ෂග ේතජරයටජහුනන්වලජදීමජ2015වාගර්ජන්ටජතාම්භජවිය.
ගමමජ තලර්කීකාණජ කිජරයලවලිගේජ දීජ න්යු ජ වි යවලජ නිපුණතලජ පදරම්ජ මට්ටගම්ජ න්ටඋාාජ මට්ටමජ දක්ෂවලජ
කජරමලනුූලලවජගෙොඩරැීමමජාවහලජපහළජන්ටජඉහළටජෙමන්ජකාරජන්ාාාගමෝධ්ලරජකජරමයජභලවිතජකාජතතිජඅතාජ
විවිධ්ජවි යවලජදීජඑකජමජවි යජකරුණුජරැවතජරැවතඉදිරිප්ජවීමජහැකිතලක්ෂජඅවමජකිරීම, වි යජඅන්තර්ෙතයජ
සීමලජකිරීමජාහජකිජරයල්මකජකළජහැකිත  යජමිතුරුජවි යමලලලවක්ෂජාැකසීමජාවහලජතිාාජාගමෝධ්ලරජකජරමයජභලවිතජ
කාජතත.
ගුරුජභවතුන්ටජපලඩම්ජාැලසුම්ජකිරීම, ඉගෙනුම්ජ-ජඉෙැන්වීම්ජක්රියලවලිගයහිජාලර්ථකවජනිාතජවීම, පන්තිජකලමාජ
මිනුම්ජහලජතෙයීම්ජප්රගයෝනරව්ජපරිදිජගයොදලජෙැනීමජාවහලජඅවශයජවරජමලර්ගෙෝපගේශජල ලජදීගම්ජඅාමුණින්ජ
රවජ ගුරුජ මලර්ගෙෝපගේශජ හුනන්වලජ දීජ තත.ජ පන්තිජ කලමායජ තුළජ දීජ වඩල්ජ ලලදලයිජ ගුරුවායකුජ ගලාජ කටයුතුජ
කිරීමටජගමමජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජඋපකලාජවනුජතත.ජන්සුන්ගේජනිපුණතලජවර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජගුණල්මකජ
ගයදුම්ජ හලජ ක්රියලකලාකම්ජ ගතෝාලෙැනීමටජ ගුරුවරුන්ටජ අවශයජ නිදහාජ ගමමිනන්ජ ල ලජ දීජ තිගබ්.ජ එගමන්ජ මජ
නිර්ගේත තජපලඨජග්රන්ථවලජතතුළ්ජවරජවි යජකරුණුජළිබඳ වජවැි ජ ාජතැීමමක්ෂජගමමජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශවලජ
අන්තර්ෙතජ ගරොග .ජ එනිාලජ ගම්ජ ගුරුජ මලර්ගෙෝපගේශයජ වඩල්ජ ලලදලයිජ වීමටජ රම්ජ අධ්යලපරජ ප්රකලශරජ
ගදපලර්තගම්න්තුවජවින්න්ජාකාලජතතිජඅදලළජපලඨජග්රන්ථජාම ජාමෙලී ජවජභලවිතජකිරීමජඅතයවශයජග .
තලර්කීකාණයජකාරජවි යජනිර්ගේශ, රවජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජහලජරවජපලඨජෙජරන්ථවලජමූලිකජඅාමුණුජවන්ගන්ජ
ගුරුජගක්ෂන්ද්රීයජඅධ්යපරජාටලගවන්ජමිදී,ජන්සුජගක්ෂන්ද්රීයජඅධ්යලපරජාටලවකටජහලජවඩල්ජකිජරයලකලාකම්ජමතජපදරම්ජ
වූජඅධ්යලපරජාටලවකටජඑළම මජමිනන්ජප්රලගයෝක කජගලෝකයටජඅවශයජනිපුණතලජහලජකුාලතලවලින්ජයුක්ෂතජමලරවජ
ාම්පතක්ෂජ වටජත  යජපජරනලවජාංවර්ධ්රයජකිරීමජයි.
රවජ වි යජ නිර්ගේශජ ාහජ ගුරුජ මලර්ගෙෝපගේශජ ාම්පලදරයජ කිරීගම්ජ දීජ නලතිකජ අධ්යලපරජ තයතරගේජ ශලාීජරයජ
කටයුතුජමණ්ඩලගේජද, තයතරජාභලග ජද,ගමමජග්ඛරජාැකසීගම්ජදීජදලයක්වයජදුන්ජන්යු ජාම්ප්දලයකයන්ජ
හලජගවර්ජපලර්ශවවලජදජඉමහ්ජකැපජවීමජතෙයීමටජදජගමයජඅවාථලවක්ෂජකාජෙනුජකැමැ්ගතමි.
තචලර්යජනයන්තිජගුණගාේකා
අධ්යක්ෂ ජනරාල්
නලතිකජඅධ්යලපරජතයතරය
මහාෙම

iv

විෂයමාකා වමිටුව
මාර්ත ෝපතේශනය සහ අනුමැතිය

ශලාත්රීයජකටයුතුජමණ්ඩලය
නලතිකජඅධ්යලපරජතයතරය

විෂයය සේබන්ධීවරණය

එම්.එන්.පී.ජමේදුමගේජමිය
කථිකලචලර්ය
නලතිකජඅධ්යලපරජතයතරය

සේපමක දායවමකවය
ඩී.අනුාජනයලල්ජමහතල

අධ්යක්ෂ ,
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,
නලතිකජඅධ්යලපරජතයතරය

එා. න්මුෙලිංෙම්ජමයල

ගනය ඨජජකථිකලචලර්ය,ජ
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,
නලතිකජඅධ්යලපරජතයතරය

එම්.එන්.පී.ජමේදුමගේජමිය

කථිකලචලර්ය,
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,
නලතිකජඅධ්යලපරජතයතරය

ජී.ඩී.ඩබ්.එම්.ජතරියා්රජමිය

ාහකලාජකථිකලචලර්ය,
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,
නලතිකජඅධ්යලපරජතයතරය

තචලර්යජපී.එම්.ටී.ීම.ජාන්දිරිෙමජමයල

ගනය ඨජකථිකලචලර්ය, ගේාලගදණියජවිශවවිදයලලය

තචලර්යජඑච්.එ්.ජගප්රේමා්රජමයල

ගනය ඨජකථිකලචලර්ය,ජගකොළඹජවිශවවිදයලලය

තචලර්යජීම.ජරිාකලන්මයල

කථිකලචලර්ය,ජමහවැලිජනලතිකජඅධ්යලපරජවිදයලජපීඨය,ජ
ගපෝගෙෝල

පී.එන්.ඩබ්.ඒ.එ්.ගක්ෂ.ජගප්රේමා්රජමිය

ගුරුජගාේවය, උාාජ ලලිකලජවිදයලලය, මහනුවා

එම්.ජඉන්ද්රපලලන්ජමයල

ගුරුජගාේවය, මනිපලයිජහින්දුජවිදයලලය

ඩී.ජවිගේගාේරජමිය

ගුරුජගාේවය, තග ජමරියලජකරයලාලමය, ී ෙමුව

ඒ.එපී.එන්.ජදජන්්වලජමිය

ගුරුජගාේවය, මලා/ජගේ.තර්.එා.ජදජඅ්ගම්දලජම.වි.,අකුරැාා

පී.එච්.ජන්ාලනිජමිය

ගුරුජගාේවය,ජමලා/ජඅතුාලියජම.වි.

එා.ජාර්ග ාවාන්ජමයලජ

ගුරුජගාේවය,ජව/ජන්වප්රෙලාජකලන්තලජවිදයලලය, ව නියලව

ගක්ෂ.ීම.අයි.ජවිනයා්රජමිය

ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජඋපගේශක, මයුාපලදජම.ම.වි

ඒ.ජී.ජී.යූ. ගප්රේමලල්ජමයල

ගුරුජගාේවය,ජකෑ/ජ ාරලෙලජම.ජවි, නූරිය

එන්.ඩී.ජාමාන්ංහජමිය

මධ්යාථලරජකළමරලකරු, පරිෙණකජාම්ප්ජමධ්යාථලරය,
/ජතරන්දජම.ම.වි.ජහ්දුම්මු්ල

වයි.ඩී.වී. පතිාණජමිය

විශ්රලමිකජගුරුජඋපගේශක

පී.ජප්රමිලලජමියජ

ගුරුජගාේවය,ාලනකීයජවිදයලලය, ගකොළඹ 07

ඒ.එම්.ජවසීර්ජමයල

මධ්යාථලරජකළමරලකරු, පරිෙණකජාම්ප්ජමධ්යාථලරය,
කහගෙෝලජම.ම.වි,ජදියතලලව

පී.ඒ.ගක්ෂ.ඒ.ගක්ෂ.ජපණ්ි තා්රජමිය

ගුරුජගාේවය,ජමලියගේවජවිදයලලය,ජකුරුණෑෙල

භාෂා සමීක්ෂණය
නය්ජළියදසුන්
නිගයෝනයජප්රධ්ලරජඋපකර්තෘ,ජන්ළුමිණ,
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජලංකලග ජසීමලාහිතජඑක්ෂා්ජප්රවෘ්තිපත්රජාමලෙම
v

හැඳින්වීම
ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණය,ජතයතනිකජකටයුතුවලජකලර්යක්ෂ මතලවජාහජලලදලයිතලවජඉහළජරැංවීමජ
ාවහලජගමන්ජමජපුේෙලයන්ගේජදදනිකජකටයුතුජාවහලජදජභලවිතජකළහැකිජගමවලමක්ෂජගලාජගලොවජපුාලජහුනරලජ
ගෙරජතත.ජඑ ැවින්ජවිවිධ්ජඅධ්යලපරජමට්ටම්වලදීජන්සුන්ටජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජදැනුමජහලජකුාලතලජප්රමලණව්ජ
අන්දමකටජල ලජදීම,ජඔවුන්ටජනලතිකජාංවර්ධ්රයටජහලජප්රෙතියටජදලයක්වයජදැක්ෂවීමජාවහලජවැදේජග .
අ.ගපො.ා.ජ(උ.ගපළ)ජතලක්ෂ ණජවි යජධ්ලාලග ජඅංෙයක්ෂජගලාජගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණය,ජඅ.ගපො.ා.ජ
(ාල.ගපළ)ජගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණයජහලජ12 වරජගශ්රේණිගේජන්ටජGITජතතුළුජවිවිධ්ලකලාජවි යන්ජ
මක න්ජ වර්තමලරගේජ ශ්රීජ ලංකලග ජ ේවිීයිකජ අධ්යලපරජ පේධ්තිය,ජ ගතොාතුරුජ හලජ ාන්නිග දරජ තලක්ෂ ණයටජ
හාව්ජගලාජඅරලවෘතජවීජතත.ජගමහිජප්රතිලලයක්ෂජගලා,ජනිපුණතලජප්රෙතියජපව්වලගෙරජයෑමජාවහල 6 න්ටජ9
ගශ්රේණියජදක්ෂවලජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජවි යයජඉෙැන්වීමජජඅතයවශයජවීජතිගබ්.
6 න්ටජ9 ගශ්රේණියජදක්ෂවලජවයාජනිර්මලණල්මකජඅධ්යරජඅවියයක්ෂජවරජ ැවින්ජපරිෙණකගයහිජදාේධ්ලන්තිකජ
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ය.ජඑ ැවින්ජදාේධ්ලන්තිකජහලජප්රලගයෝක කජක්ෂග ේත්රජඅතාජාම ාතලවක්ෂජතතිජකාජෙතජයුතුය.ජගම්ජාම ාතලවජ
ාලක්ෂ ල්ජකාජෙැනීමජාවහලජරවීරජතලක්ෂ ණයජඅන්තර්ෙතජකාජතත.
දාේධ්ලන්තිකජහලජප්රලගයෝක කජක්ෂග ේත්රජඅතාජාම ාතලවක්ෂජතතිජකා,ජගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණයජ
ළිබඳ වජඋාාජඅධ්යයරජකටයුතුජාවහලජඅ්තිවලාමජදැී මජළිණිාජගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණජදැනුමජ
එදිගරදලජප්රලගයෝක කජඅවාථලවලදීජභලවිතජකිරීමමිනන්ජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජාලක්ෂ ාතලවජවැි ජදියුණුජකිරීමජාහජ
අන්තර්නලතිකජප්රමිතිවලටජඅරලවෘතජකිරීමජගකගාහිජවි යජනිර්ගේශජකමිටුග ජඅවධ්ලරයජගයොමුජකාජතිගබ්.ජ
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මූලිව නිපුණ ා
අධ්යලපරයජමක න්ජවර්ධ්රයජගකගාරජපහතජදැක්ෂගවරජමූලිකජනිපුණතලජගපාජාවහන්ජනලතිකජඅාමුණුජමුදුන්ප්ජ
කාජෙැනීමටජදලයකජවනුජතත.
i.

සන්නිතේදන නිපුණ ා
ාලක්ෂාතලව, ාංඛයලජළිබඳ වජදැනුම, චිත්රකජභලවිතයජාහජගතොාතුරුජතලක්ෂණජජනිපුණතලජයරජඅනුකලණ්ඩජ
හතාක්ෂජමතජාන්නිග දරජනිපුණතලජපදරම්ජග .
සාක්ෂර ාව

ii.

iii.

:ාලවධ්ලරවජතවිම්කන්දීම, පැහැදිලිවජකතලජකිරීම, අවග ෝධ්යජාවහලජ
කියවීම, නිවැාදිවජ ාහජ නිාවු්වජ ලිවීම, ලලදලයීජ අයුරින්ජ අදහාජ
විවමලරුජකාජෙැනීම.
සාඛ්යා පිළිබඳ දැනුම :භලණ්ඩජඅවකලශයජහලජකලලය, ෙණන්ජකිරීම, ෙණරයජාහජමිනුම්ජාවහලජ
ක්රමලනුූලලජඉලක්ෂකම්ජභලවිතය.
රූපව භාවි ය
:ගර්ඛලජ ාහජ තකෘතිජ භලවිතගයන්ජ අදහාජ ළිබඳබිඹුජ කිරීමජ ාහජ ගර්ඛල,
තකෘතිජාහජවර්ණජෙළපමින්ජවිාතා, උපගදාජහලජඅදහාජප්රකලශරයජ
හලජවලර්තලජකිරීම.
ත ොරතුරු ාක්ෂණ ප්රවීණ ා පරිෙණකජදැනුමජාහජඉගෙනීගම්ජදීජද, ගාේවලජපරිශ්රයන්තුළජදීජ
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දීජෙැනීමජාවහලජ
ළිරිවිතාජාකාජකායි.

2. ෙණරයජකිරීම්ජහලජාාලජ
ද්තජවිශග් ණයජ
ාවහලජජජපැතුරුම්ජප්ජ
මෘදුකලංෙයජභලවිතජ
කායි.

නිපුණ ා මට්ටම

අන් ර්

ය

ඉත නුේ පක

1.1 පරි්ලක අවශයතලවජමතජ
පරිෙණක ාහ ඒවලගේජ
පර්යන්තජඋපලංෙ හුනරල
ෙනියි.

 පරිෙණකජාංාචකවලජළිරිවිතාජහලජඒවලජභලවිතජ
කාන්රලගේජඅවශයතලවජඅනුවජග්රුම්ජෙැනීම

i. පරිෙණකයකජාහජඑහිජ
පර්යන්තවලජමූලිකජළිරිවිතාජ
විාතාජකායි.

1.2 පරි්ලකජඅවශයතලව අනුවජ
පරිෙණකයක්ෂජාහජ
පර්යන්තජඋපලංෙජගතෝාලජ
ෙනියි.

 පරිෙණකගේජාහජඑහිජපර්යන්තජඋපලංෙවලජමූලිකජ
ළිරිවිතා
o ාකාරගේජජවර්ෙයජජාහජග ෙය
o දෘඪජතැටිජධ්ලරිතලව
o ප්රදර්ශකගේජළිරිවිතාජ
o ාාම්භලවිජප්රග ශජමතකගේ (RAM) ළිරිවිතා
o දෘශයජචිත්රකජඅනුවිරුකුරුවජ(VGA) ාහජශබ්ද
 වෙකීම
 තතුළ්ජකාජතතිජමෘදුකලංෙ
 අගලවිගයන්ජපසුජගාේවල
 පැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙජජIDE හුනන්වලදීම
 වැඩජගපොත,ජවැඩජපත
 වැඩජපතක්ෂජතතුළ්ජකිරීම,ජමකලජදැී ම,ජරමජගවරාජ
කිරීමජ

i. තලක්ෂ ණිකජළිරිවිතාජඅනුවජ
පරි්ලකජඅවශයතලජහුනරලජ
ෙනියි.

2.1 පැතුරුම්ප්ජමෘදුකලංෙවලජ
මූලිකලංෙජවිාතා කායි.

වාකච්
තේද
ණන
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ii. අවශයජතලක්ෂ ණිකජළිරිවිතා ජ

i.
ii.

නිර්ණයජකායි.

01

පැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙජIDE
භලවිතජකායි.
ගකෝ ජලිළිරජභලවිතජකායි.
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 ගකෝ ජලිළිගයොමු
2.2 වැඩපතකටජද්තජතතුළ්
කායි.








ීරුවකජ(column)ජපළලජහලජගේබඳයකජඋාජගවරාජ
කිරීම
ගකෝ ජහැඩා ජකිරීම
o පලඨජඑකජඑ්ලජකිරීම,ජඅකුරුජවර්ෙය,ජග ෝඩාය,ජ
ළිාවුම
ද්තජප්රරූපප:ජඅෙය,ජාංඛයල්මක,ජමුද්ජ(Currency),ජ
දිරයජාහජග ලලව
වැඩජගපොතක්ෂජෙ ඩලජකිරීම
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i.
ii.
iii.
iv.

අවශයජීරුජපළලජාහජගේබඳජ
උාජනිර්ණයජකායි.
ගකෝ ජහැඩා ජෙන්වයි.
ගකෝ ජහැඩා ජකිරීමජ
පැහැදිලිජකායි.
වැඩජගපොතක්ෂජළිබඳගයලජකාජ
සුාකියි.
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2.3 ාාල ෙණිතමය ෙණරය
කිරීම් ක්රියලග ජගයොදවයි.

 ෙණිතමය ෙණරය කිරීම්ජභලවිතය
o
o
o
o

එකතුජකිරීම්
අඩුජකිරීම්
ගුණජකිරීම්
ග දීම්

2.4 ාාල ෙණිතමය ෙණරය
 පැතුරුම්ජප්වලජභලවිතජකාරජමූලිකජශ්රිත
SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT,
කිරීම් ාවහල ශ්රිත භලවිතයජ
ාහජද්තජඅනුළිබඳගවළටජ
COUNTA
ග්රීමජ(sorting)ජන්දුජකායි.
 ද්ත අනුළිබඳගවළටජග්රීම (sorting)

ෙණිතකලාකජජහුනරලජෙනියි.
ෙණිතකලාකජනිවැාදිජවජභලවිතජ
කායි.

i.
ii.

i.
ii.
iii.

2.5 ද්ත ප්රදර්ශරයට විවිධ්ජ
ප්රාතලාජභලවිතජකායි

3. අනුක්රමය, ගතෝාලෙැනීමජ 3.1 ෙැලීම්ජාටහන්ජතඳීමජාවහලජජ
ාහජපුරර්කාණයජාහිතජ
අනුක්රම,ජග්රීම්ජහලජ
ාාලජක්රමග්ඛජවිාඳීමජ
පුරර්කාණජපලලරජවූහයජ
ාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජ
භලවිත කායි.
භලවිතජකායි.ජ(Scratch
භලවිතය)
3.2 දෘශයජතධ්ලාකජ(visual
support) ාමිනන්ජාාලජ
ෙැටු ජවිාදීමජාවහලජග්රීම්ජ
හලජපුරර්කාණජපලලරජවූහජ
භලවිත කායි.

 මූලිකජප්රාතලාජවර්ෙ:
ීාජප්රාතලා, ාතම්භජප්රාතලා,ජගර්ඛලජප්රාතලා,ජවටජප්රාතලා

i.

ii.
 ප්රාතලාවල වික්පජ:
ප්රාතලාජවර්ෙය ගවරාජකිරීම, විාතාජපලඨයජහැඩා ජ
iii.
ෙැන්වීම,ජද්තජගශ්රේණි හල අක්ෂ හැඩා ෙැන්වීම,ජගේබඳය
ාහ ීරුව මලරු කිරීම
i.
 විජග්රීම්ජභලවිතගයන්ජෙැටු ජවිාඳීම
 පුරර්කාණයන්ජභලවිතගයන්ජෙැටු ජවිාඳීම
ii.
 නීි තජ(Nested)ජපුරර්කාණයන්ජභලවිතජකාමින්ජෙැටු ජ
විාඳීම




විජගකොන්ගේන්ජාහිතජග්රීම්ජපලලරජවූහජ
ාාලජපුරර්කාණජාහිතජපලලරජවූහජ
දෘශයජතධ්ලාකජාහිතජජක්රමග්ඛජභල ලජඅතුරුජජමුවිණ්ජජ
භලවිතගයන්ජාාලජක්රමග්ඛජ(අනුක්රමය,ජගතෝාලජෙැනීම්ජ
හලජපුරර්කාණ)ජාංවර්ධ්රයජකිරීම
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i.
ii.
iii.

අවශයජකලර්යයන්ජාවහලජශ්රිත
හලජඑහිජපාලමිීන්ජහුනරලජ
ෙනියි.
කලර්යයජඉටුජකිරීමජාවහලජ
පැතුරුම් ප් මෘදුකලංෙජ
ගමවලම්ජගයොදලජෙනියි.ජ
ද්ත අනුළිබඳගවළටජග්රීමජ
(sorting) ාදහල පැතුරුම්
ප් මෘදුකලංෙජගයොදලජෙනියි.
අදලළජප්රාතලාජවර්ෙය හුනරලජ
ෙනියි.
අදලළජගමවලම්ජභලවිතගයන්ජ
ප්රාතලාජනිර්මලණයජකායි.
අදලළජද්තවලටජසුදුසුජ
ප්රාතලාජනිර්මලණයජකාජ
හැඩා ජෙන්වයි.
ාාලජෙැටු ජවිාඳීමජාවහලජ
ෙැලීම්ජාටහන්ජජඅඳියි.
ෙැටු වජහුනරලගෙරජවිාුනමජ
ීාණයජකායි.
විජගකොන්ගේන්ජාහිතජ
ග්රීම්ජජපලලරජවූහයන්ජ
ගයොදලජෙනියි.
ගතෝාල ෙැනීම් හල පුරර්කාණ
අතාජගවරාජහුනරලජෙනියි.
අදලළ ෙැටු  විාඳීම ාවහල
පුරර්කාණ පලලර වූහය
භලවිතජකායි.
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2.ජ2ජනීි තජපුරර්කාණජ(Nestedජ
ජජ iterations)ජජාහිතජ
වැඩාටහන්ජාංවර්ධ්රයජ
කිරීමජාවහලජදෘශයජතධ්ලාකජ
ාහිතජක්රමග්ඛජමෘදුකලංෙජ
භලවිතජකායිජ
3.4 තාලව (array) විචලය
ාම ජක්රමග්ඛජාකාජ
කායි.

4. ගභෞතිකජපරිෙණරජ
කුාලතලජවර්ධ්රයජ
කායි.

5. ාන්නිග දරයජාහජ
ාම්ප්ජහවුග්ජ
භලවිතයජාදහලජ
පරිෙණකජනලලජ
විමර්ශරයජකායි.

 මූලිකජපුරර්කාණ පලලරජවූහ භලවිතජකාමින්ජ
වැඩාටහන්ජාංවර්ධ්රය
 ගතෝාලජෙැනීම්ජහලජපුරර්කාණ ාහජනීි තජපුරර්කාණ
පලලරජවූහයජාම ජදෘශයජවැඩාටහන්ජජාංවර්ධ්රය

i.

 තාලව විචලය අර්ථ දැක්ෂවීම
 ෙැටු ජවිාඳීමටජතාලව විචලය ගයොදල ෙැනීම

i.

ii.

ii.

3.5 ෙැටු වකටජනින්ජතෘේතිකාජ  ෙැටු වක්ෂජඋචිතජඅයුරින්ජවිගයෝනරයජකිරීමජ.
විාුනම්ජලැග න්ගන්ජදැයිජ
(decomposition)
ාහතිකජකිරීමජාදහලජතෙයීම.  විගයෝනරගේජදීජන්යු ජඅංශජතවාණයජවන්ගන්ජදැයිජ
ාහතිකජකිරීම
 නිවැාදිජවිගයෝනරයජාමිනන්ජක්රමග්ඛයක්ෂජාැලසුම්ජකාජ
ලිවීම
4.1 ාාලජඅංකිතජපේධ්තිජ
 ාංග දකජමිනන්ජලැග රජතදලරජහුනරලජෙැනීමජාවහලජ
ක්රමග්ඛරයජකායිජ(ක්ෂෂුද්රජ
වැඩාටහන්ජාකාජකිරීම
පලලරජපලදකජකට්ටලය).
 ගයෝනකජ(actuators) පලලරයජකිරීමජාවහලජවැඩාටහන්ජ
ාකාජකිරීම

i.

5.1 පලා්ජපරිෙණකෙලාගේජ
 පලා්ජපරිෙණකජනලලගේජවරජප්රධ්ලරජාංාචකජ
පරිෙණකජනලලගේජවරජප්රධ්ලරජ
(පරිෙණක, නලලකාණජඅතුරුමුවිණ්ජකලඩ්ජප්,
ාංාචකජෙග ණයජකායි.
ාවිචය... තදිය)ජජ

i.

5.2,ජාන්නිග දරයජාහජාම්ප්ජ  පරිෙණකජනලලජහාහලජපණිවිඩජයැවීම
හවුග්ජප්රගයෝනරයටජෙැනීමටජජ  ාම්ප් හවුග්ජභලවිතයජ(මෘදුකලංෙ,ජගෙොනු,ජගෙොනුජ
පලා්ජපරිෙණකජනලලයජගයොදලජ
හලු ම්,ජාංෙතජතැටි,ජමුද්රණජයන්ත්රජයරලදිය)
ෙනියි.

i.

3

i.
ii.

ii.

ක්රමග්ඛ පුරර්කාණ භලවිතජ
කාමින්ජාජීවකාණ වැඩ
ාටහන්ජජනිර්මලණයජකායි.
පුරර්කාණ වූහගේ විවිධ්
භලවිත විාතා කායි.
තාලව විචලයජභලවිතයන්ජ
විාතාජකායි.
ාාලජෙැටු ජවිාඳීමටජ
ක්රමග්ඛයකජතාලවජවිචලයජ
භලවිතජකායි.
නිවැාදිවජහලජකලර්යක්ෂ මවජ
ෙැටු වකටජවිාුනම්ජගාොයලජ
ෙනුජලැබුග ජදැයිජතෙයීමජන්දුජ
කායි.

ාංග දකජමිනන්ජලැග රජ
තදලරජහුනරලජෙැනීමජාවහලජ
වැඩාටහන්ජාකා කායි.
ාාලජාංග දක ගයෝනකජ
(actuators) පලලරයජකිරීමජ
ාවහලජවැඩාටහන් ාකා
කායි.
පලා්ජපරිෙණකජනලලගේජ
වරජප්රධ්ලරජාංාචකජවිාතාජ
කායි.

පරිෙණකජනලලය හාහල
පණිවිඩයක්ෂ යවයි.
පරිෙණක නලලය හාහල
ාම්ප්ජහවුග්ජභලවිතජකායි.
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6. ගතොාතුරු හලජ
ාන්නිග දරජ
තලක්ෂ ණගේජාමලජීයජ
ලපෑමජාහජවෘ්ීයජ
අවාථලජෙග ණයජ
කායි.

6.1 ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජ
තලක්ෂ ණගේජාමලජීයජ
ලපෑමජවිාතාජකායි.

6.2 පරිෙණකජතශ්රිතජරැකියලජ
අවාථලජවිාතාජකායි.

ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජගයදවුම්








කලර්යලලයීයජාවයංකාණ
ඊ-ඉගෙනුම
ඊ-වලණිනය,ජඑම්-වලණිනය
ඊ-ගාෞඛය
ඊ-ාලනය
අංකිතජග දුම
විදු්ජඅපද්රවයජතාක්ෂෂිතවජ ැහැාජකිරීම

 රැකියල අවාථල
o මෘදුකලංෙ ත්්ව ාහතිකජඉංජිගන්රු
o මෘදුකලංෙ ඉංජිගන්රු
o ද්ත ාමුදලය පරිපලලක
o මෘදුකලංෙජනිර්මලණජත ්ළියල
o ක්රමග්ඛ ාම්පලදක
o පේධ්ති විශග් ක
o ගවබ් අඩවි ාංවර්ධ්ක
o චිත්රකජනිර්මලණකරු
o නලල පරිපලලක

i.

ii.

i.
ii.

ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජ
තලක්ෂ ණගේජාමලජීයජ
භලවිතයන්ගේජප්රතිලලභයජ
විාතාජකායි.
ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජ
තලක්ෂ ණගේජභලවිතයන්ගේජ
ාෘණල්මකජදර්ශරයජහටජ
ෙැනීමජවිාතාජකායි.

රවීරජගලෝකගේජරැකියල
අවාථලජවිාතාජකායි.
පරිෙණකජතශ්රිතජගවරා
වෘ්ීන්ගේජකලර්යය,ජ
භූමිකලවජවිාතාජකායි.

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජඑකතුව
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ඉත නුේ-ඉ ැන්වීේ ක්රියාවලිය
ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණයජ්ඝ්රගයන්ජගවරාජවරජවි යයකි.ජඑගමන්ජමජන්සුවිජරවීරජතලක්ෂ ණයජ
භලවිතජකිරීමටජමහ්ජඋරන්දුවක්ෂජදක්ෂවති.ජප්රලගයෝක කජඅභයලාජභලවිතගයන්ජාෑමජන්සුවකුටජමජඅ්දැකීම්ජල ලජදීමජ
ගමන්ජමජප්රලගයෝක කජක්රියලකලාකම්ජමක න්ජරයලයල්මකජජපදරමජාැකසීමටජඔවුන්ටජජඉඩජාලාලජදියජයුතුය.
ගමමජවි යයජඉෙැන්වීමජාවහලජගයෝජිතජක්රමයජත  යජගක්ෂන්ද්රෙතජවියජයුතුජය.ජාවයංජඅධ්යයරයජාවහලජත  යයලජ
දධ්ර්යව්ජකිරීමජාවහලජවිගශේ ජඅවධ්ලරයක්ෂජඅවශයජග .ජඅගරකු්ජවි යන්ගේජඉගෙනුම්ජක්රියලවලියජවැි ජදියුණුජ
කාජෙැනීමජාදහලජාවහලජගතොාතුරුජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණයජමක න්ජල ලජෙන්රලජලදජනිපුණතලජගයොදලජෙැනීමටජ
ත  යයලජගයොමුජකාන්ර.
වි යයජාම් න්ධ්ජප්රලගයෝක කජාමලනජවටිරලකම්ජාහජදරතිකජ ලධ්ලජජඔවුන්ටජදැනීමටජාැලැාවීමජඅතයවශයජග .ජ
පරිෙණකජ භලවිතගේජ වැදේකමජ අවධ්ලාණයජ කිරීමජ ාවහලජ ඉගෙනුම්-ඉෙැන්වීගම්ජ තෙයීම්ජ ක්රමග දයජ
ාංවිධ්ලරයජකාජතිගබ්.ජජ
ගතොාතුරුජ හලජ ාන්නිග දරජ මලධ්යජ ඔාගාේජ ගතොාතුරුජ ගාොයලජ ැලීමටජ ාහජ රවජ ගාොයලජ ෙැනීම්වලටජ ාහලයජ
දැක්ෂවියජයුතුජවරජඅතා,ජරවජකටයුතුජාහජකණ්ඩලයම්ජක්රියලකලාකම්වලටජාහභලක ජවීමටජත  යයන්ජඋරන්දුජකළජ
යුතුජය.
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නිපුණ ාව 1

: පරිෙණකයකජාහජඑහිජපර්යන්තජඋපලංෙජමිලජදීජෙැනීමජාවහලජළිරිවිතාජාකාජකායි.

නිපුණ ා මට්ටේ 1.1

: පරි්ලක අවශයතලවජමත පරිෙණක ාහ ඒවලගේ පර්යන්ත උපලංෙ හුනරල ෙනියි.

වාකය

කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක


:

පරිෙණකගේ හල එහි පර්යන්තවලජමූලික ළිරිවිතා විාතා කායි.

අන් ර්

ය

:

 පරිෙණක ාංාචකවලජළිරිවිතාජහලජඒවලජභලවිතජකාන්රලගේජඅවශයතලවජඅනුවජග්රුම්ජජ
ජජජජජෙැනීම
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප සහ තයදුේ :



පරිෙණකජාහ එහි පර්යන්ත ගකොටා
පරිෙණකගේ හල එහි පර්යන්තජගකොටාවලජමූලික ළිරිවිතා

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස් :




ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවජහාහලජපරිෙණකජපර්යන්තජඋපලංෙජගාොයලජන්සුන්ජාම ජාලකච්ඡලජකාන්ර.
ගාොයලජේජපරිෙණකගේජඋපලංෙජහලජපරිෙණකජවිදයලෙලාගේජතතිජගවර්ජඋපලංෙජහුනරලජෙනී.
පරි්ලකයන්ජාවහලජපරිෙණක උපලංෙවලජ ළිරිවිතාජාහජඒවලගේජඅර්ථකථරයජළිබඳ වවජන්සුන්ජාම ජ
ාලකච්ඡලජකායි.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස් :



තදලරජහලජප්රතිදලරජඅයුරින්ජඋපලංෙයක්ෂජහුනරලජෙනියි.
මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේජ(CPU)ජාමන්විතජමූලිකජඋපලංෙවලජජක්රියලකලරි්වයජපැහැදිලිජකායි.

ගුණාමකමව තයදවුේ



පරිෙණකජතශ්රිතජඅන්තර්නලලජපහසුකම්
ාමර්පණ
o https://pc.net/helpcenter/answers/peripheral_device_examples
o https://www.computernetworkingnotes.com/networking-tutorials/computer-peripheraldevices-and-their-functions-explained.html
o https://schoolworkhelper.net/computer-components-and-specifications/
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කියවීේ ද්රවය
පරි ණව පර්යන්
පරිෙණකජ පර්යන්තජ යනුජ පරිෙණකයටජ ාම් න්ධ්ජ උපලංෙයක්ෂජ වරජ රමු්ජ පරිෙණකජ වූහගේජ නිර්මිතයටජ
ාම් න්ධ්තලවක්ෂජරැත.
පරි ණව පර්යන් ප්රරූප
එකිගරකටජගවරාජග ොගහෝජපර්යන්තජඋපලංෙජතත.ජඑගහ්ජඒවලජාලමලරයජකලණ්ඩජ2කටජවැගට්:
1. මූන්කයජාහජයතුරුපුවරුවජවැනිජතදලරජඋපලංෙජ
2. මුද්රකයජහලජාංදර්ශකයජවැනිජප්රතිදලරජඋපලංෙ
3. දෘඪජධ්ලවකයජගහෝජාැණජධ්ලවකයජවැනිජතචයරජ
ාමහාජඋපලංෙජඑකකටජවඩලජවැි ජකලණ්ඩජකිහිපයකටජගවන්ජග .ජජාංයුක්ෂතජතැටිජ-ජපඨරජමලත්රජමතකජධ්ලවකය
(CD-ROM)ජමක න්ජඔ ටජඑහිජතතිජද්තජගහෝජාංගීතජවැඩජාටහන්ජභලවිතජකළජහැකිජයජ(එවිටජඑයජතදලරජග ).ජ
එගාේජමජාංයුක්ෂතජතැටියකටජද්තජතතුළ්ජකිරීමටජදජභලවිතජකළජහැකිජයජ(එවිටජඑයජප්රතිදලරජග ).
පර්යන්තජඋපලංෙජ ලහිාවජගහෝජඅභයන්තාවජඳඳියජහැකිජය.ජඋදලහාණජවශගයන්ජරැහැරක්ෂජඋපගයෝක ජකාජගෙරජ
මුද්රකයක්ෂජාවිජකාජෙැන්මජ ලහිාජඋපලංෙයක්ෂජගලාජාැලකියජහැකිජය.ජඒජඅතාජමජමධ්යජාැකසුම්ජඒකකයජතුළජ
දෘශයජ තැටිජ ධ්ලවකයක්ෂජ ාවිජ කාජ භලවිතජ කිරීමජ අභයන්තාජ උපලංෙයකි.ජ එගාේජ මජ අභයන්තාජ උපලංෙජ අනුකලිතජ
උපලංෙජ ගලාජ දජ ෙැගන්.ජ ග ොගහෝජ ගදරලජ ගමමජ උපලංෙජ ළිබඳ වජ වජ ාැලකීගම්ජ දීජ ලහිාජ උපලංෙජ ෙැරජ පමණක්ෂජ
අවධ්ලරයජගයොමුජජකායි.
පරි ණව සාරචව
මධ්ය ැකකුම්  ඒකකය

(CPU)
මතක ඒකකය
මතකජගාජිා
තාය

ආදාන ඒකකය
තදලරජඒකක

පලලරජඒකකය
පාලන ඒකකය

අංක ගණිතමය හා
අංකජෙණිතමයජ
තර්කික ඒකකය
ාහජතලර්කිකජ
(ALU)
ඒකකයජ(ALU)

රූපපයජ1.1.1ජපරිෙණකජාංාචක
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ප්රතිදදාන ඒකකය
ප්රතිදලරජඒකක

1. තදාන ඒවවය
ගමමජ ඒකකයජ ාමන්විතජ වන්ගන්ජ පරිෙණකයටජ ද්තජ තතුළ්ජ කාරජ උපලංෙජ ළිබඳ වවයි.ජ ගමහිජ දීජ
පරි්ලකයලජහලජපරිෙණකයජඅතාජාම් න්ධ්තලවක්ෂජදක්ෂවයි.ජ තදලරජඋපලංෙජමක න්ජපරිෙණකයටජග්රුම්ජෙතජ
හැකිජතකලායටජගතොාතුරුජපරිවර්තරයජකායි.

2. මධ්ය සැවසුේ ඒවවය (CPU)
මධ්යජජාැකසුම්ජඒකකය (CPU)ජපරිෙණකගේජගමොළයජගලාජාැලකියජහැකිජය.ජමධ්යජජාැකසුම්ජඒකකයජ
මක න්ජහැමජතකලාගේජමජද්තජාැකසුම්ජක්රියලවලියක්ෂජාම්ර්ර්ණජකායි.ජජඑමක න්ජද්තජතචයරය,ජජඅතාමැදිජ
ප්රතිලලජ ල ලදීමජ ාහජ උපගදාජ මලලලජ (ක්රමග්ඛ)ජ ාැකසීමජ න්දුජ ග .ජ ගමමක න්ජ පරිෙණකයජ තුළජ තතිජ න්යු ජ
ගකොටාවලජක්රියලකලරි්වයන්ජපලලරයජග .ජ
මධ්යජජාැකසුම්ජඒකකය,ජපහතජාවහන්ජාංාචකජවර්ෙජතුරකින්ජාමන්විතජග .




අංකජෙණිතමයජහලජතලර්කිකජඒකකය (ALU)
මතකජගාජිාතාය
පලලරජඒකකය
අංකජෙණිතමයජහලජතලර්කිකජඒකකය
(ALU)
මතකජගාජිාතාය
පලලරජඒකකය

අංකජෙණිතමයජහලජතලර්කිකජකලර්යජන්ය්ගලහිජ
ක්රියලකලරි්වයජඉටුජකායි.
මතකජගාජිාතායජමධ්යජජාැකසුම්ජඒකකයජතුළජළිහිටුවලජතත.ජ
අංකජෙණිතමයජහලජතලර්කිකජඒකකගේජක්රියලකලරි්වයජඅවශයජ
ද්තජතලවකලලිකවජෙ ඩලජකාජතත.
පරිෙණකජපේධ්තිගේජන්යු ජජඋපලංෙජපලලරයජකායි.

3. ප්රතිදාන ඒවවය
පරිෙණකගයන්ජෙනුජල රජගතොාතුරු,ජල ලජෙන්ගන්ජජප්රතිදලරජඒකකයජාතුජවූජජඋපලංෙවලිනි.ජගමහිජදීජ
පරි්ලකයලජ හලජ පරිෙණකයජ අතාජ ාම් න්ධ්තලවක්ෂජ දක්ෂවයි.ජ ප්රතිදලරජ උපලංෙජ මක න්ජ න්දුජ වනුගේජ පරිෙණකයජ
උපගයෝක ජකාජගෙරජවඩල්ජග්රුම්ජෙතජහැකිජඅයුරින්ජගතොාතුරුජපරිවර්තරයජකාජදීමයි.
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නිපුණ ාව 1

: පරිෙණකයකජාහජඑහිජපර්යන්තජඋපලංෙජමිලජදීජෙැනීමජාවහලජළිරිවිතාජාකාජකායි.

නිපුණ ා මට්ටම 1.2 : පරි්ලකජඅවශයතලවජඅනුවජපරිෙණකයක්ෂජාහජපර්යන්තජඋපලංෙජගතෝාලජෙනියි.
වාකය

ජකලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක


අන් ර්






තලක්ෂ ණිකජළිරිවිතාජඅනුවජපරි්ලකජඅවශයතලජහුනරලජෙනියි.ජ
අවශයජතලක්ෂ ණිකජළිරිවිතාජනිර්ණයජකායි.
ය
පරිෙණකගේජාහජඑහිජපර්යන්තජඋපලංෙවලජමූලිකජළිරිවිතා
o ාකාරගේජවර්ෙයජාහජග ෙය
o දෘඪජතැටිජධ්ලරිතලව
o ගමොනිටාගේජළිරිවිතාජ
o ාාම්භලවිජප්රග ශජමතකයජ(RAM)ජළිරිවිතා
o දෘශයජචිත්රකජඅනුකුරුවිරුවජ(VGA)ජාහජශබ්ද
වෙකීම
තතුළ්ජකාජතතිජමෘදුකලංෙ
අගලවිගයන්ජපසුජගාේවල

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප සහ තයදුේ :









ාැකසුම්ජවර්ෙජාහජග ෙය
දෘඪජතැටිජධ්ලරිතලව
ගමොනිටාගේජළිරිවිතා
RAM ළිරිවිතා
VGA ාහජශබ්දය
වෙකීම
තතුළ්ජකා තතිජමෘදුකලංෙජ
අගලවිගයන්ජපසුජගාේවල

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස් :


ගවබ්ජඅතරික්ෂසුවජහාහලජපරිෙණකයජහලජඑහිජපර්යන්තගේජමූලිකජළිරිවිතාජගාොයලජන්සුන්ජාම ජාලකච්ඡලජ
කාන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස් :



තලක්ෂ ණිකජළිරිවිතාජඅනුවජපරි්ලකජඅවශයතලජහුනරලජෙනී.
අවශයජතලක්ෂ ණිකජළිරිවිතායන්ජවිාතාජකාන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ
 පරිෙණකජාම ජඅන්තර්නලලජපහසුකම
 ාමර්පණ
 https://www2.clarku.edu/offices/its/purchasing/recommendations.cfm
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කියවීේ ද්රවය
 පරි ණවතේ හා එහි පර්යන් තේ මූලිව පිරිවි ර
o සැවසුේ ප්රරූප සහ තේ ය
ාෑමජපරිෙණකයක්ෂජමජමධ්යජාැකසුම්ජඒකකයජ(CPU) ඔගබ්ජපේධ්තිගේජගමොළයජගලාජක්රියලජකායි. එයජ
මවුජපුවරුවටජාම් න්ධ්ජවරජඅතා,ජඑකජමජගමොගහොග්ජදීජවිවිධ්ජදෘඪලංෙජහලජමතකජපේධ්තිජඅතාජාැකජගාමින්ජ
පවතිරජග ොගහෝජඋපගදාජජඑක්ෂවජක්රියලජකායි.
CPU තලක්ෂ ණගේජදියුණුව්ජාම ජදැන්ජාලමලරයගයන්ජඅවමජවශගයන්ජාලම්ප්රදලයිකජචිපයක්ෂජගවනුවට
Dual Core, Quad Core ගහෝජතව්ජාකාරජකිහිපයක්ෂජ(එක්ෂජතනිජචිපයක්ෂජමත)ජඑක්ෂජචිපයක්ෂජගලාජාලකයි.ජ
දැන්ජගපාජපරිදිජඒක්ෂජගකගවනියකටජාවිජවරජමුළුජහා(Core)ජාංඛයලවජවැි ජවියජහැකිජඅතා,ජජතනිජතලපජන්න්ක්ෂජ
ාහජවිදුලිජපංකලවක්ෂජමක න්ජන්ය්ලජනිවැාදිජඋ ණ්වයටජතැබියජහැකිජය.
පරිෙණකගේජාකාරගේජග ෙයජීාණයජකිරීමජාවහල එහිජාපන්දජග ෙය,ජ විජාකාරයජතුළජතතිජහාජ
ප්රමලණයජවැනිජවිවිධ්ජක්රමජතිගබ්.
ාලමලරයගයන්ජාකාරයක,ජාැකසුම්ජග ෙගයහිජමිනුම,ජාපන්දජග ෙයජ(clock speed)ජවරජඅතා,ජඑයජ
ගමෙලජහර්ට්ාජ(MHz) ාහජක ෙලජහර්ට්ාජ (GHz) වලින්ජමනිනුජල යි.
වින්තඩෝස් පරිශීකවයන් සඳහා
ඔ ජමයිගක්රොගාොෆට්ජවින්ගඩෝාජධ්ලවරයජකාන්ගන්ජරම්, පහතජදැක්ෂගවරජළියවාජඅනුෙමරයජකිරීගමන්ජඔ ටජ
ාකාරජප්රරූපපජාහජග ෙයජීාණයජකළජහැකිජය.
1. වින්තඩෝස් යතුර ාහ Pause ජයතුාජඑකජමජඅවාථලග ජදීජතදජකිරීගමන්,ජගහෝ
2. My Computer මත ගහෝජපරිෙණකජතිායජමතජඅයිකරජමතජගහෝ තාම්භයජගමනුව මතජගහෝ දකුණුක්ෂලික්ෂජ(Right-click)ජකාන්ර.
3. Pop-up ගමනුවජතුළ ගුණලංෙ ගතෝාන්ර.
ඉහතජ ාවහන්ජ වික්ප එකින්ජ එකටජ පහතජ දැක්ෂගවරජ උදලහාණවලටජ ාමලර පේධ්තිජ ගුණ (System
Properties) කවුළුවක්ෂ විවෘතජකායි. පේධ්තිජගුණලංෙජකවුළුග දී, ාකාරගේජනි පලදකයලජ(උදලහාණයක්ෂජගලා
Intel ගහෝ AMD), ාකාරජතකෘතියජ(උදල. Core 2) ාහජග ෙයජ(උදල.ජ1.86 GHz) දකින්ර. වින්ගඩෝාජරවජ
අනුවලදජාවහලජද, එයජඔ ටජපේධ්තිජතකලායජදජගපන්වයි.ජපහතජදැක්ෂගවරජවින්ගඩෝාජ8 හිජඋදලහාණගයන් x64
ාකාරයජමත 64-bit ගමගහයුම්ජපේධ්තියක්ෂ ගපන්වයි.
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ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජවින්ගඩෝා 8 ජහිජපේධ්තිජගුණලංෙජකවුළුව

වින්තඩෝස් 7 පේධ්ති ගුණාා වවුළුව
11

වින්ගඩෝාජ 8 (Windows 8)ජ පරිෙණකගේ, එයජ "Intel (R) Core (TM) i7-2600 CPU @ 3.40 GHz 3.40
GHz." ඉන්ගට්ජාකාරගේජගවගළවජරලමයජාහජාමලෙමජවරජඅතා,ජCore i7-2600ජාකාරගේජතකෘතියජ
ග , ාකාරගේජග ෙයජ3.40 GHz ග .
නව ාකාරයක් මික දී ැීමතේදී සැකකිලිමමක විය යුතු වරුණු


හා(core)ජෙණර



ාපන්දජග ෙය

දෘඪ ැටි ධ්ාරි ාව
ඒ දෘඪජ ි ාකජධ්ලවකය (HDD), දෘඪ තැටිය, දෘඪජ තැටිය ගහෝ ාථලවාජ තැටි යනු ද්තජෙ ඩලජ කාරජ
උපලංෙයකි.ජජඑහි ද්තජෙ ඩලජකිරීමටජභලවිතජකාර චුම්භකජද්රවයජෙ ඩල ාහජඅංකිතජගතොාතුරුජප්රදලරයජකිරීමට,ජ
ග ෙගයන්ජභ්රමණයජවරජචුම් කජතැටි (චුම් කජද්රවයජතග්ප)ජඑකක්ෂජගහෝජඊටජවඩලජවැි ජප්රමලණයක්ෂජභලවිතජග .
ගමමජ තැටියජ ාමෙ,ජ චුම් කජ ්ර් ජ ාලමලරයගයන්ජ චලරයජ වියජ හැකිජ ලවිවක්ෂජ ාමෙජ යුෙලරයජ වීගමන් ද්තජ
කියවීමජහලජලිවීමජන්දුජකළජහැකිජය.ජද්තජඑක්ෂතාලජඅහඹුජළිවිසුම්ජතකලායකින්ජප්රග ශජග . එරම්ජඑක්ෂජඑක්ෂජද්තජ
කලණ්ඩජ(blocks) ජඅනුළිබඳගවළටජපමණක්ෂජගහෝජළිබඳගවළකටජෙ ඩලජකිරීමජගහෝජරැවතජල ලජෙැනීමජකළජජහැකිජ
ය.ජදෘඪජතැටිජධ්ලවකජ(HDDs)ජවිචලයජගරොවරජතචයරජජවර්ෙයක්ෂජවරජඅතා, විදුලියජගරොමැතිජවිටදීජපවලජෙ ඩලජ
කාජතතිජද්තජාවවලජත ලජෙනී.
1956 දී IBM වින්න්ජ හුනන්වලජ දුන්, 1960 ෙණන්වලජ මු්ජ භලෙගේජ දී ගපොදුජ අාමුණුජ ාවහලජ පරිෙණක
(general-purpose) දෘඪජතැටිජධ්ලවකජ(HDDs)ජප්රධ්ලරජෙ ඩල උපකාණය වටජප්ජවිය. අඛණ්ඩවජවැි  දියුණුජ
කාරජලද, දෘඪජතැටිජධ්ලවකජ(HDDs)ජගමමජාථලරයජරවීරතම ගාේවලජ(servers)ජාහ ගපෞේෙලිකජපරිෙණකවලටජ
ත ල තත.

රූපපයජ1.2. 1ජජදෘඪජතැටිජධ්ලවකයක්ෂජ(HDD)

දෘඪජතැටිගේජධ්ලවකගේජධ්ලරිතලවජඅවාන්ජපරි්ලකයලජගවතජගමගහයුම්ජපේධ්තියක්ෂජමක න්ජවලර්තලජකාරජ
ලදජපරිදි, ගහේතුජකිහිපයක්ෂජාවහලජනි පලදකයලජවින්න්ජප්රකලශයටජප්ජකාජතත.ජජප්රමලණයටජවඩලජකුඩලජයම්ජඉඩක්ෂජ
භලවිතජ කාරජ ගමගහයුම්ජ පේධ්තිය, ද්තජ ප්රතිාථලපරයජ ාවහලජ යම්ජ ඉඩක්ෂජ භලවිතජ කිරීමජ ාහජ ගෙොනුජ පේධ්තිජ
වූහයන්ජාවහලජයම්ජඉඩක්ෂජපරිහාණයජකිරීමජග .ජ
ද්ත ෙ ඩල ධ්ලරිතලව ෙණරය කානු ල න්ගන් බිටුජ (bits), යිට්ාජ (bytes), කිගලෝ යිට්
(kilobytes), ගමෙල යිට්ජ (Megabytes), ක ෙල යිට්ජ (Gigabytes), ගටාල යිට්ජ (Terabytes)ජ ාහජ ගපටල යිට්
(Petabytes) වැනි ඒකක මිනන්ජය.
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රූපපයජ1.2. 2ජපරිෙණකයකජතචයරජාහජC:ජධ්ලවකගේජගුණලංෙ (Local Disk (C :))

ලහිාජදෘඪජතැටියක්ෂජපදරම්ජකාජේජතචයරජඋපලංෙයක්ෂජමිලජදීජෙැනීගම්ජදීජජාැලකි්ලටජෙතජයුතුජගේව්ජ
ලැයිාතුවජගමහිජදැක්ෂග .








තචයරය
ප්රමලණය
ාම් න්ධ්තලව
අයවැය
ග ෙය
මෘදුකලංෙ
වෙකීම





ග දිකලව
ශකයතලව
තාක්ෂ ලව

o ගමොනිටාගේ පිරිවි ර
CRT Monitor

LCD Monitor

LED Monitor

ග ොගහෝජඅයජදිරපතලජරැකියලග දීජහලජනිගවගාේදීජපරිෙණකජගමොනිටාජභලවිතජකාති. ගම්වලජවිවිධ්ලකලාජහැඩ,
ගමෝාතාජාහජවර්ණවලින්ජයුක්ෂතජවරජඅතා,ජඒවලජප්රරූපපජ(වර්ෙ)ජතුරකටජග දියජහැකිජය.
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1. CRT (වැත ෝඩ කිරණ නළ තමොනිටරය
රූපපවලහිනීජතිාජනි පලදරයජකිරීමජාවහලජ විලවජභලවිතජකාර වැත ෝඩ කිරණ නළ (CRT) තලක්ෂ ණයජ
ගමමජගමොනිටාවලජභලවිතජගකගර්. ගමමජනිරීක්ෂ කයන්ජාම ජප්ර ලජවිදු්ජශක්ෂතියකින්ජයු්ජඉගලක්ෂගරෝරවලජ
ප්රතිදීේතජ ජ තිායක්ෂජ මතජ රූපපජ ාලදනුජ ලැගබ්. කැගතෝඩජ කිාණජ රලයක්ෂජ යනුජ මූලිකජ වශගයන්ජ එක්ෂජ අන්තයකජ
ඉගලක්ෂගරෝරජවිදිරයක්ෂජහලජතව්ජගකළවාකජප්රතිදීේතජතිායක්ෂජඅඩංගුජරික්ෂතකජරළයකි.
CRT නිරීක්ෂ කයන්ජාමහාජතයතරජතවම්ජගාොයලජෙතජහැකිජරමු්ජග ොගහෝජකලර්යලලජඒවලජභලවිතජ
කිරීමජරතාජකාජතත. ඒවලජ ා, දැවැන්තජහලජමිලජඅියකජනිාලජප්රතිාථලපරගේජදීජඒවලජකැඩීජයලජහැකිජය.ජගම්ජ
ගවනුවටජලලභදලයක, ාැහැ්ු ජහලජවිශවානීයජදෘශයජඒකකජගයොදලජෙැනීමජගහොවජඅදහාක්ෂජවනුජතත.
2. LCD (ද්රව ස්ටටිව සාදර්ශව තමොනිටරය
LCD ගමොනිටායජවර්තමලරගේජපවතිරජඅතිරවීරජතලක්ෂ ණගයන්ජඑකකි. ාලමලරයගයන්ජඑයජවිනිවිදජ
ගපගරරජ ඉගලක්ෂගරෝඩජ ගදකක්ෂජ ාහජ ැවීකාණයජ කාරජ ලදජ ෆි්ටාජ අතරින්ජ ක්රමලනුූලලවජ ාකාජ කාරජ ලදජ
වර්ණජගහෝජඒකජවර්ණජ(ගමොගරොගක්රොම්)ජළික්ෂා්වලින්ජාමන්විතජග . විවිධ්ජප්රමලණවලින්ජතගලෝකයජැවරයජ
කිරීගමන්ජද්රවජාලටිකජාතායජහාහලජෙමන්ජකිරීමජමක න්ජදෘශයජතචාණයජන්දුජවියජහැකිජය.
LCD ගමොනිටාගේජතතිජවලන්ජවන්ගන්, ඒවලගේජාංයුක්ෂතජ ප්රමලණයජමතජඒවලජාැහැ්ු ජ වජනිර්ණයජ
වීමයි.ජ CRT ගමොනිටාජගමන්ජවිදුලියජපරිගභෝනරයජකාන්ගන්ජරැත.ජඑගමන්ජමජඒවලජ ැටරිජමක න්ජධ්ලවරයජකළජ
හැකිජනිාලජලැේගටොේජපරිෙණකජාවහලජසුදුසුජග .
ගමමජගමොනිටාජමක න්ජාම්ගප්රේ ණයජවරජරූපපජනයලමිතිකජවශගයන්ජවිකෘතිජවීජරැතිජඅතාජචංචලජ වක්ෂජ
තත. ගකගාේජ ගවත්, ගමමජවර්ෙගේජගමොනිටාගේජාලගේක්ෂ ජඉහළජමිලක්ෂ, විවිධ්ජගකෝණවලින්ජනිරීක්ෂ ණයජ
කාරජවිටජාථීාජගරොවරජරූපපගේජනිාවදයතලවජාහජනිාන්තාගයන්ජගරොපවතිරජලදජගමොනිටාජවිගේදරයකින්ජ
යුක්ෂතජනිාලජඅඩුජකලර්යක්ෂ මතලගවන්ජන්දුජවියජහැකිජය.
3. LED (තතකෝව විතමෝචව දිතයෝඩ තමොනිටරය
LED ගමොනිටායජයනුජවර්තමලරජගවගළවගපොගළේජරවතමජමලදිලියයි. ගම්වලජපැතලිජපුවරුවජගහෝජපසුබිම්ජ
තගලෝකයජාවහලජLCD ගමොනිටාවලජභලවිතජකාරජ න්න්්ජකැගතෝඩජප්රතිදීේතජ(CCFL)ජගවනුවටජජතගලෝකජ
විගමෝචකජදිගයෝඩජභලවිතජකාර,ජසුළුජවශගයන්ජවක්රජවූජඒවලජග .ජCRT ාහජLCDවලටජවඩලජඅඩුජවිදුලිජ ලයජ
භලවිතජකාරජනිාලජLED ගමොනිටාජපරිාාජහිතකලී ජගලාජාැලගක්ෂ.
LED ගමොනිටාගේජතතිජවලන්ජවන්ගන්ජඒවලජඋාාජඅාමතලවකින්ජයු්ජප්රතිබිම් ජනිපදවීම, ැහැාජකාරජ
විටජඅඩුජාෘණල්මකජපලරිාරිකජ ලපෑමක්ෂජතිීමම,ජඒවලජCRT ගහෝජLCD ගමොනිටාවලටජවඩලජක්ජපවතිරජඒවලජ
ග . ධ්ලවරයජවරජවිටජතලපයජවැි ජප්රමලණයක්ෂජනි පලදරයජගරොකායි. එකජමජඅවලන්යජවන්ගන්ජඒවලජවිගශේ ගයන්ජ
රවජවක්රජාංදර්ශකජවැනිජඉහළජගපගළේජගමොනිටාජාවහල වියදම්ජඅියකජවියජහැකිජය.
පරි ණව තමොනිටරයක් මික දී ැීමතේදී සැකකිලිමමක විය යුතු වරුණු
 ප්රමලණයජ-ජතිාගේජවිකර්ණජදිෙජමැනීම
 විගේදරයජ-ජළින්තුායකජදර්ශරයජකළජයුතුජළික්ෂා්ජෙණරජ
 දර්ශකජඅනුපලතජ- දර්ශරජප්රගේශගේජපළලජහලජඋාජඅතාජඅනුපලතය
 පසුබිම්ජතගලෝකකාණය - LED පසුබිම්ජ තගලෝකකාණයජ වර්තමලරගේජපරිෙණකජගමොනිටාජාම ජ
විලවජභලවිතජග .
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වීි ගයෝජතදලරයජ- ගමයජඔ ගේජපරිෙණකගේජවයාජඅනුවජාවලජපවී. එයජපැාණිජරම්, ඔ ටජප්රතිාම,
ගහෝජVGAජඅවශය ග . රවජපරිෙණකජතකෘතිජගමොනිටායජාවහලජඅංකිතජාම් න්ධ්තලවක්ෂජභලවිතජකායිජ
(උදල.ජDVI, HDMI ගහෝජදර්ශරජගකගවනිය). ග ොගහෝජගමොනිටාජඑක්ෂජප්රතිාමජාහජඑක්ෂජඅංකිතජදෘශයජ
තදලරජාහිතජග .



සුගඛෝපගයෝගීජ විදයලජ (Ergonomic) රමයතලව - ඉහතජ දැක්ෂගවරජ තලක්ෂ ණිකජ අංශයන්ජ ගමන්ජ මජ
ගමොනිටායජමතජළිහිටරජාතායජඉතලජවැදේජග .

සසේභාවී ප්රතේශ ම ව (RAM පිරිවි ර
ාාම්භලවීජප්රග ශජමතකයජයනුජද්තජෙ ඩලජකිරීම, ක්රමග්ඛරජාහජක්රමග්ඛරජප්රතිලලයජෙ ඩලජකිරීමජ
ාවහලජ මධ්යජ ාැකසුමජ එකකගේජ (CPU)ජ තතිජ අභයන්තාජ මතකයජ ග . යන්ත්රයජ ක්රියල්මකවජ පවතිරජ ගතක්ෂජ
කියවීම/ජලිවීම්ජද්තජෙ ඩලජකාරජමතකයජග . යන්ත්රයජඅක්රියජවූජවහලජමජද්තජමකලදමයි.
ාාම්භලවීජප්රග ශජමතකයජවිචලරයජවරජඅතා, එරම්ජඅපජපරිෙණකයජවාලජදැමූජවිටජගහෝජවිදුලිජ ලගේජ
බිවවැටීමක්ෂජන්දුජවීමක්ෂජතතිජවූජවිටජඑයජතුළජෙ ඩලජකාජතතිජද්තජ අහිමිජග . එ ැවින්, පරිෙණකජතාක්ෂ ණජ
උපකාණයක්ෂජ නිතාජ භලවිතජ ග .ජ එයජ අඛණ්ඩජ ලජ ාැපයුමජ (Uninterruptible Power System/ UPS)ජ ග .
ාාම්භලවීජප්රග ශජමතකය ප්රමලණගයන්ජකුඩලජවරජඅතා, එහිජගභෞතිකජප්රමලණයජාහජඑයජදාලජෙතජහැකිජද්තජ
ප්රමලණයජකුඩලජග .
ාාම්භලවීජප්රග ශජමතකය, වර්ෙජගදකකි.



ාථිතිකජාාම්භලවීජප්රග ශජමතකය (SRAM)
ෙතිකජාාම්භලවීජප්රග ශජමතකය (DRAM)

ස්ථිතිව සසේභාවී ප්රතේශ ම වය (SRAM)
ස්ථිතිව යනුජ ලයජලැග මින්ජපවතිරජතලක්ෂජදුාටජමතකයජාවවලජත ලජෙන්රලජ වයි. ගකගාේජ ගවත්,
විචලයජාවභලවයජගහේතුගවන්ජ ලයජබිවජවැගටරජවිටජද්තජරැතිජවීජයයි. SRAM චිපයජරලන්න්ාටර්ජ6කින්ජයු්ජ
අනුකෘතියක්ෂජභලවිතජවරජඅතාජධ්ලරිත්රකජරැත. ලකලන්දුජවීමජවළක්ෂවලජෙැනීමජාවහලජරලන්න්ාටාවලටජ ලයක්ෂජ
අවශයජගරොග .ජඑ ැවින්ජSRAM නිතිපතලජපුරරු්ථලපරයජගරොකළජයුතුජය.
තකෘතිගේජ අතිගර්කජ ඉඩක්ෂජ තතිජ අතා,ජ SRAM මිනන්ජ DRAMවලටජ වඩලජ වැි ජ ප්රමලණයකටජ ෙ ඩලජ
කාරජඉඩජප්රමලණයජාවහලජගයොදලජෙනී.ජනි පලදරජළිරිවැයජඉහළජයයි. එ ැවින්ජSRAM ජනිහිර (cache)ජමතකයජ
ගලාජභලවිතජකාජඉතලජග ෙව්ජප්රග ශයක්ෂජතත.

ස්ථිතිව සසේභාවී ප්රතේශ ම වතේ කක්ෂණ
 දිගුජජීවිතය
 රැවුම්ජකිරීමටජඅවශයජරැත
 ග ෙව්
 නිහිරජමතකයජගලාජභලවිතය
 විශලලජප්රමලණය
 මිලජඅියකජවීම
 අියජශක්ෂතිජපරිගභෝනරය
රූපපයජ1.2. 3 ාථිතිකජRAM
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තිව සසේභාවී ප්රතේශ ම වය (DRAM)
SRAM ගමන්ජ ගරොවජ DRAM, ද්තජ පව්වලජ ෙැනීමජ ාවහල අඛණ්ඩව රැවුම්ජ කළජ යුතුජ ය.ජ ගමයජ
මතකගේජ ත ලෙැනීගමන්, ත්පායකටජ න්යෙණරකටජ වාක්ෂජ ද්තජ රැවතජ ලිවීමජ න්දුජ කායි. DRAMජ යනුජ
ග ොගහෝජ පේධ්තිජ මතකයන්ජ ාවහලජ භලවිතජ කානුජ ල න්ගන්ජ එයජ ලලභජ හලජ කුඩලජ නිාලජ ය. න්යු ජ DRAM එක්ෂජ
ධ්ලරිත්රකයකින්ජාහජඑක්ෂජරලන්න්ාටායකින්ජාමන්විතජවරජමතකජදාලවලින්ජාෑදීජතත.
තිව සසේභාවී ප්රතේශ ම වතේ කක්ෂණ


ගකටිජද්තජතයුජකලලය



අඛණ්ඩවජරැවුම්ජකළජයුතුජවීම



SRAM හලජාැාඳීගම්ජදීජමන්දෙලී ජවීම



RAM ගලාජභලවිතය



ප්රමලණගයන්ජකුඩලජවීම



අඩුජවියදම්ජාහිතජවීම



අඩුජ ලශක්ෂතිජපරිගභෝනරය

රූපපයජ1.2. 4 ෙතිකජRAM

RAMජඑකක්ෂජමිලදීජෙන්රලජවිටජාැලකි්ලටජෙතජයුතුජාලධ්කජාලත යක්ෂජතත.ජඑරම්:




RAMජවර්ෙය
RAMජධ්ලරිතලව
RAMජාංඛයලතය

ේවිමකව දමක අනුපා (DDR) SDRAM පිරිවි ර
 DDR1
 DDR2
 DDR3
 DDR4

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපපයජ3.1.5ජජDDR RAMජහිජළිරිවිතා
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RAM
ධ්ාරිතාව

රූපපයජ1.3.6.ජපරිෙණකයකජමූලිකජගතොාතුරු

VGA සහ ශබ්ද
දෘශයජකලඩ්ජප්(Video card)
දර්ශරජ අනුවර්තකයජ (display adapter),ජ චිත්රකජ කලඩ්ජ පතජ (graphics card),ජ වීි ගයෝජ අනුවර්තකයජ
(video adapter),ජවීි ගයෝජකලඩ්ජපතජ(video board),ජගහෝජවීි ගයෝජපලලකජ(video controller)ජගලාජදජහුනන්වනුජ
ලැගබ්.ජවීි ගයෝජකලඩ්ජපත,ජළින්ූායක්ෂජප්රදර්ශකයජමතජනිර්මලණයජකාරජාංෙෘහිතජපරිපථයක්ෂජගහෝජඅභයන්තාජ
කලඩ්පතක්ෂජග .ජවීි ගයෝජකලඩ්පතක්ෂජගරොමැතිවජඔ ටජගමමජළිටුවජදැකියජගරොහැකිජවනුජතත.
අභ්යන්තර පරිගණක දෘශ්ය ප්රසාරරණ කර් පත
GPU තරප අවශශ්ෝෂක
දෘශ්ය තතක

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපපය 1.2. 7ජඅභයන්තාජපරිෙණකජදෘශයජප්රාලාණජකලඩ්පත
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මයිගක්රොගාොෆට්ජ වින්ගඩෝාජ හිජ ග ොගහෝජ අනුවලදයන්ජ දෘශයජ කලඩ්ජ ප්ජ ාවයංක්රියජ වජ හුනරලජ ගෙරජ
ාථලපරයජ කායි.ජ දෘශයජ කලඩ්ජ පතජ ාමෙජ දෘශයජ ෙැටු ජ ගරොමැතිජ රම්,ජ උපලංෙජ කළමරලකරුජ (Device
Manager)ජගවතජළිවිසීගමන්ජදෘශයජකලඩ්ජපතජපරිෙණකයජතුළජාථලපරයජකාජතිගබ්ජදැයිජනිශචයජකාජෙතජ
හැකිජය.
පරි ණව දෘශය වා් පමක මිකදී ැීමතේ ඉඟි
 ාම් න්ධ්තලව

ලජාැපයුම
 මතකය
 මිලජපාලාය
 මිලජදීජෙතජහැකිජාථලර
තවනමක සකවා බැලීේ
 ගකගවනි
 චිේජකට්ටලයජ(Chip set)
 ප්රමලණය
 වෙකීම
 ාහලය
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නිපුණ ාව 2
නිපුණ ා මට්ටම 2.1
වාකය

ජජජෙණරයජකිරීම්ජාහජාාලජද්තජවිශග් ණයජාවහලජපැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙයජජජජජජජජජ
භලවිතජකායි.
පැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙවලජමූලිකලංෙජවිාතාජකායි.
ජජජකලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක


අන් ර්





පැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙජජIDEජභලවිතජකායි.
ගකෝ ජලිළිරජභලවිතජකායි.
ය
පැතුරුම්ජප්ජගයදුම්ජමෘදුකලංෙජIDEජහුනන්වලජදීම
වැඩජගපොත,ජවැඩජපත
පැතුරුම්ජප්ජතතුළ්ජකිරීම,ජරමජගවරාජකිරීමජාහජමකලජදැී ම
ගකෝ ජලිළිජගයොමු

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා වදන්




පැතුරුම්ජප්ජාංක්ප
වැඩජගපොතජාහජවැඩජපත
ගකෝ ජතමීම

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්




මූලිකජලක්ෂ ණජඉාමතුජකිරීමජාවහලජභලවිතජකාරජලදජවැඩජගපොතක්ෂජතදර්ශරයජකාන්ර.
චිත්රකජපරි්ලකජඅතුරුජමුවිණතජවිරුජවීමජාවහලජන්සුන්ටජපැතුරුම්ජපතක්ෂජල ලජගදන්ර.
ද්තජතතුළුජකිරීමජාවහලජපැතුරුම්ජපතකජදෘඪජළිටපතක්ෂජල ලජගදන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්



වැඩපතක්ෂජනිර්මලණයජාවහලජසුදුසුජද්තජඑකතුවක්ෂජල ලජගදන්ර.
මෘදුකලංෙයජභලවිතගයන්ජවැඩජපතක්ෂජනිර්මලණයටජන්සුන්ජගයොමුජකාන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ
 පරිෙණකජ,ජපැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙ
 https://teamtreehouse.com/library/spreadsheet-basics
 https://www.computerhope.com/jargon/e/excel.htm
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කියවීේ ද්රවය
පැතුරුේ ප
පැතුරුම්ජප්ජ(පැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙය)ජයනුජාංඛයලමයජද්තජභලවිතයටජජාහජවගුවකජඅන්තර්ෙතජාංඛයලමයජ
ද්තජමතජාවයංක්රීයජෙණරයන්ජන්දුජකිරීමටජඅවාාජල ලජගදරජමෘදුකලංෙයකි.
වැඩතපො සහ වැඩප අ ර තවනස





වැඩගපොතක,ජඅවමජවශගයන්ජඑක්ෂජවැඩපතක්ෂජගහෝජඅතිවිශලලජවැඩප්ජාංඛයලවක්ෂජජඅඩංගුජග .
වැඩගපොතකටජවැඩජප්ජඑකතුජකිරීමට,ජමැකීමටජහලජප්රතිරලමකාණයටජහැකිජය.
කින්ජමජවැඩපතකජජරමටජ ලපෑමක්ෂජගරොමැතිවජවැඩජගපොතක්ෂජදජප්රතිරලමකාණයජකළජහැකිජය.
කවුළුවජපතුග්ජතතිජපත්රිකලජටැබ්ජමතජක්ෂලික්ෂජකිරීගමන්ජවැඩගපොතජතුළජවැඩප්ජඅතාජමලරුජවියජහැකිජය.

වැඩපමක ඇතුළමක කිරීම, නම තවනස් කිරීම සහ මවා දැමීම
නව වැඩප ක් ඇතුළමක කිරීම

රූපපයජ2.1. 1ජනව වැඩප ක් ඇතුළමක වරන තවාරය

වැඩ ප ව නම තවනස් කිරීම

වැඩ ප ක් මැකීම

රූපපයජ2.1. 2ජවැඩපතකජරමජගවරාජකාරජතකලාය

20

වැඩ ප ක් මවා දැමීම

තවෝෂ ඇමතීම

රූපපයජ2.1. 3ජවැඩ ප ක් මවා දමන තවාරය

ගකෝ ජලිළිරයකජමුලින්ජීරුජඅක්ෂ ාය්,ජජගදවනුවජගේබඳජඅංකය්ජදැක්ෂග .
ාක්රියජගකෝ ගේජලිළිරයජරලමජගකොටුග ජදැක්ෂග .

රලමජගකොටුව

ාක්රියජගකෝ ය

රූපපයජ2.1. 4ජරලමජගකොටුවජාහජාක්රියජගකෝ ය
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නිපුණ ාව 2

ජජෙණරයජකිරීම්ජාහජාාලජද්තජවිශග් ණයජාවහලජපැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙයජජජජජජජජජජජ
භලවිතජකායි.

නිපුණ ා මට්ටම 2. 2 ජජවැඩපතකටජද්තජතතුළ්ජකායි.
වාකය

ජජකලලච්ගේදජ02

ඉත නුේ පක




අන් ර්





අවශයජීරුජපළලජාහජගේබඳජඋාජනිර්ණයජකායි.
ගකෝ ජහැඩා ජකායි.
ගකෝ ජහැඩා ජකිරීමජපැහැදිලිජකායි.
වැඩජගපොතක්ෂජළිබඳගයලජකාජසුාකියි.
ය
ීරුවකජ(column)ජපළලජහලජගේබඳයකජඋාජගවරාජකිරීම
ගකෝ ජහැඩා ජකිරීම
o පලඨජඑකජඑ්ලජකිරීම,ජඅකුරුජවර්ෙය,ජග ෝඩාය,ජළිාවුම
ද්තජප්රරූපප:ජඅෙය,ජාංඛයල්මක,ජමුද්ජ(Currency),ජදිරයජාහජග ලලව
වැඩජගපොතක්ෂජෙ ඩලජකිරීම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා වදන්


අවශයතලවජඅනුවජහැඩා ජකිරීගම්ජඅංශ

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්
විදයා ාර සැසි



හැඩා ජකිරීගම්ජභලවිතජතදර්ශරයජකාන්ර.
ද්තජතතුළුජකිරීමටජාහජහැඩා ජකිරීමටජවැඩපතක්ෂජල ලජගදන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්



හැඩා ජගරොකාරජලදජද්තජවගුවක්ෂජල ලජගදන්ර.
ගදරජලදජළිරිවිතායන්ටජඅනුවජවැඩපතජනිර්මලණයටජන්සුන්ජගයොමුජකාන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ




පරිෙණක,ජපැතුරුම්ප්ජමෘදුකලංෙ
https://www.computerhope.com/jargon/e/excel.htm
https://teamtreehouse.com/library/spreadsheet-basics
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කියවීේ ද්රවය
 ීරුජපළලජහලජගේබඳජඋාජගවරාජකිරීම

රූපපයජ2.2. 1ජීරුජපළලජාහජඋාජගවරාජකාරජතකලාය

 ගකෝ ජහැඩා ජකිරීම
වැඩපතකජග් ්ජාහජඅෙයයන්ජහැඩා ජකිරීමජාවහලජහැඩා ජගමවලම්ජීරුවජගහෝජහැඩා ජකවුළුවජභලවිතජ
කළජහැකිජය.
Microsoft Excel 2013 හි හැඩසේ කිරීතේ තමවකේ

රූපපයජ2.2. 2ජMicrosoft Excel 2013 හි හැඩා ජකිරීගම්ජගමවලම්

අාව
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13

තමවකේ
Font (අකුරුජගමෝාතාජ)
Font sizeජ(පලඨජප්රමලණය)
Top Alignජ( න්ාාජඉහළජ
එගක්ල)
Top middle (න්ාාජමධ්යජ
එගක්ල)
Bottom Alignජ(න්ාාජපහළජ
එගක්ල)
Orientationජ(දිශලරතිය)
Number Formatජ(ාංඛයලජ
තකෘතිය)
Boldජ(තදකුරු)
Italicsජ(තලකුරු)
Underlineජ(යටිජඉා)
Align Leftජ(වම්ජඑගක්ල)
Centerජ(මධ්යජඑගක්ල)

විස් රය
වැඩපතකටජවිවිධ්ජඅකුරුජගමෝාතාජගයදීම
වැඩපතකටජවිවිධ්ජපලඨජප්රමලණජගයදීම
ගකෝ යකජමුදුරටජපලඨජඑගක්ලජකිරීමජ
ගකෝ යකජමැදටජපලඨජඑගක්ලජකිරීමජ
ගකෝ යකජපතුළටජපලඨජඑගක්ලජකිරීමජ
පලඨයජවිකර්ණවජගහෝජන්ාාජදිශලරතියකටජභ්රමණයජ
කිරීම
ගකෝ යකජඅෙයයන්ජදර්ශරයජවරජතකලායජ
ග්රීම
ගතෝාලජේජපලඨයජතදජපැහැජකිරීම
ගතෝාලජේජපලඨයජතලජකිරීම
ගතෝාලජේජපලඨයජයටින්ජඉාක්ෂජතඳීම
ගකෝ යකජපලඨජවමටජඑගක්ලජකිරීම
ගකෝ යකජපලඨජමැදටජඑගක්ලජකිරීම
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12
14
15

Align Rightජ(දකුණුජ
එගක්ල)
Increase Decimal
(දශමාථලරජවැි කාන්ර)
Decrease Decimalජ
(දශමාථලරජඅඩුජකාන්ර)

ගකෝ යකජපලඨජදකුණටජඑගක්ලජකිරීම
වැි ජදශමාථලරජෙණරකින්ජවඩල්ජනිශචිතජ
අෙයක්ෂජගපන්වීම
අඩුජදශමාථලරජෙණරකින්ජඅඩුජනිාවදයතලවකින්ජ
යු්ජාංඛයලවක්ෂජගපන්වීම

රූපපයජ3.3.2ජගමවලම්ජාහජඒවලගේජභලවිත

ගකෝ යක්ෂජගහෝජගකෝ ජපාලායක්ෂජතවදුාට්ජහැඩා ජකිරීමට ගමවලම්ජීරුග ජ“Format Cells” ාංවලදජගකොටුවජ
භලවිතජකළජහැකිජය.
Alignment
Number
(ැංඛ්යා)

(එකඑල්ල)

Font

Border
(ම ෝඩර)

(අකුරු මමෝැ්කර)

Fill
(පිරවුම)

රූපපයජ3.3.4ජගකෝ ජහැඩා ජකිරීගම්ජාංවලදජගකොටුව



ද්තජවර්ෙජ(Data types)

වැඩජපතකජග් ලජාහජඅෙයජහැඩා ජකිරීමටජාංඛයලජහැඩා ජකිරීගම්ජකවුළුවජ(Number formatting
window)ජභලවිතජකළජහැකිජය.
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රූපපයජ2.2. 5ජාංඛයලජහැඩා ජකිරීගම්ජකවුළුව

වැඩතපො ක් සුරැකීමට


File ජජජජජජජජජජSave as ක්ෂලික්ෂජ(Click) කාන්ර.

රූපපයජ2.2. 6ජජSave asජකවුළුව



ගෙොනුජරලමයජටයිේජකාන්රජ
ජජජජජජජජSave as type ගතෝාන්රජජජජජජජජජජජජජSaveජග ෝතමජක්ෂලික්ෂජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජකාන්ර.

රූපපයජ2.2. 6ජජSave as typeජග්රීගම්ජකවුළුව
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නිපුණ ාව

ෙණරයජකිරීම්ජාහජාාලජද්තජවිශග් ණයජාවහලජපැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙජභලවිතජජ
කායි.

නිපුණ ා මට්ටම 2.3

ාාලජෙණිතමයජෙණරයජකිරීම්ජක්රියලග ජගයොදවයි.

වාකය

කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක


අන් ර්


ෙණිතමයජගමගහයවරජහුනරලජෙනියි.
ෙණිතමයජගමගහයවරජනිවැාදිවජභලවිතජකායි.
ය
ෙණිතමයජගමගහයවරජභලවිතය
o එකතුජකිරීම
o අඩුජකිරීම
o ගුණජකිරීම
o ග දීම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා වදන්





ෙණිතමයජෙණරයජකිරීම්ජාවහලජවාහන්ජභලවිතය
ෙණරයජකිරීම්වලදීජගකෝ ජලිළිරජභලවිතගේජවැදේකම:ජාංාකාණගේජපහසුව
ාවයංක්රීයජප්රතිෙණරයජකිරීම්
ාමලරජෙණරයන්ජාවහලජප්රකලශරජළිටප්ජකිරීම

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්
විදයා ාර සැසි



ෙණරයක්ෂජන්දුජකාරජතකලායජතදර්ශරයජකාන්ර.
මෘදුකලංෙජමතජකළජයුතුජෙණරයජකිරීම්ජාම් න්ධ්ජඅභයලාජල ලජගදන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්
 පැතුරුම්ප්ජමෘදුකලංෙජභලවිතගයන් තෙයීමජාවහලජෙණිතමයජප්රකලශරජල ලජගදන්ර.
 ජඑමජෙණරයන්ජන්දුජකිරීමජාවහලජද්තජවගුවක්ෂජල ලජගදන්ර.
 එකමජෙණිතමයජප්රකලශරයජරැවතජරැවතජලිවීමජවැළක්ෂවීමටජමෘදුකලංෙයජනිවැාදිවජභලවිතජකාන්ගන්ජ
ජජජජජජදැයිජපරීක්ෂ ලජකාන්ර.
ගුණාමකමව තයදවුේ



පරිෙණක,ජඅන්තර්නලලජපහසුකම්,ජපැතුරුම්ප්ජමෘදුකලංෙ
https://support.office.com/en-us/article/use-excel-as-your-calculator-a1abc057-ed11-443aa635-68216555ad0a



https://www.youtube.com/watch?v=7RCdzTpKO0A
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කියවීේ ද්රවය
සූත්ර
‘=’ ලකුණින්ජතාම්භජකා,ජඅෙයයන්,ජගකෝ ජලිළිරජාහජශ්රීතජභලවිතගයන්ජලියරජප්රකලශරජසූත්රජගලාජහැඳින්ග .ජ
පැතුරුම්ජපතකජගකෝ යකටජසූත්රයක්ෂජතතුළුජකළජවිටජාී කාණගේජඅෙයජගකෝ යජතුළ්,ජසූත්රයජසූත්රජීරුග ්ජ
දැකියජහැකිජය.
සූත්රයව භාවි වන ණි මය වාරව
වාරවය
+
*
/
^

අර්ථය
එකතුජකිරීම
අඩුජකිරීම
ගුණජකිරීම
ග දීම
ලය

සටහන වාහන්ජභලවිතගයන්ජතෙයීගම්ජඅනුළිබඳගවළජගවරාජකළජහැකිජය.ජ(වාහන්ජතුළජතතිජප්රකලශරජපළමුවජ
අෙයරජ වයි.)
තමතහයවන ප්රමුඛ් ා අනුපිළිතවළ
ප්රථම
ගදවර
ගතවර
න් වර

()
^
*./
+.-

ඉහළජන්ටජපහළටජඅඩුග ජ
අෙයන්ජහලජකලාකජභලවිතගයන්ජාාලජෙණරයන්
තමතහයවන
එකතුජකිරීමජජජජ(ජ+ජ)
අඩුජකිරීමජජජජජජජජ(ජ-ජ)
ගුණජකිරීමජජජජජජ(ජ*ජ)
ග දීමජජජජජජජජජජජජ(ජ/ජ)
ලයජජජජජජජජජජජජජජ(ජ^ජ)

සූත්රය

ප්රතිටකය

=ජ3+4
=ජ5-3
=ජ4*5
=ජ13/6
=ජ3^4

6
2
30
3
16
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උදාහරණ
එවතු කිරීම

තබදීම

28

නිපුණ ාව 2
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ

ෙණරයජකිරීම්ජාහජාාලජද්තජවිශග් ණයජාවහලජපැතුරුම්ජප් මෘදුකලංෙජජ
ජභලවිතජකායි.

නිපුණ ා මට්ටම 2.4 ාාලජෙණිතමයජෙණරයජකිරීම්ජාවහලජශ්රිතජභලවිතයජාහජද්තජඅනුළිබඳගවළටජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජග්රීම (Sorting) න්දුජකායි.
වාකය

කලලච්ගේදජ 01

ඉත නුේ පක



අන් ර්


අවශයජකලර්යජාවහලජශ්රිතජාහජඒවලගේජපාලමිීන්ජහුනරලජෙනියි.
කලර්යජඉටුජකිරීමජාවහලජපැතුරුම්ප්ජමෘදුකලංෙජගමවලම්ජගයොදලජෙනියි.
ද්තජඅනුළිබඳගවළටජග්රීමජ(sorting)ජාවහලජපැතුරුම්ප්ජමෘදුකලංෙජගයොදලජෙනියි.
යන්
පැතුරුම්ප්වලජභලවිත කාරජමූලිකජශ්රිතජ
SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA



ද්තජඅනුළිබඳගවළටජග්රීමජ

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා වදන්



පැතුරුම්ප්ජශ්රිත
ද්තජඅනුළිබඳගවළටජග්රීම

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්
විදයලෙලාජාැන්:



ශ්රිතජභලවිතයජතදර්ශරයජකාන්ර.
මෘදුකලංෙජභලවිතගයන්ජවිදු්ජළිටපතජනිර්මලණයජකිරීමජාවහලජවැඩජප්ජල ලජගදන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්



මෘදුකලංෙජභලවිතගයන්ජනිශචිතජෙණරයන්ජකිරීමජාවහලජද්තජකුලකයක්ෂජල ලජගදන්ර.
අතින්ජපැතුරුම්ප්ජෙණරයජකිරීගම්ජඅභයලා.

ගුණාමකමව තයදවුේ



පරිෙණක,ජඅන්තර්නලලජපහසුකම්,ජපැතුරුම්ප්ජමෘදුකලංෙ
https://support.office.com/en-us/article/countif-function-e0de10c6-f885-4e71-abb41f464816df34
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කියවීේ ද්රවය
ද්තජවිශලලජප්රමලණයක්ෂජතතිජවිට,ජගකෝ ජලිළිරයන්ජපමණක්ෂජභලවිතගයන්ජසූත්රජලිවීමජඅපහසුජගමන්ජමජාංකීර්ණජ
කලර්යයක්ෂජ ග .ජ ගමවැනිජ අවාථලවකදීජ ශ්රිතජ භලවිතජ කානුජ ලැගබ්.ජ පැතුරුම්ප්ජ ගයදවුම්වල,ජ විවිධ්ජ ක්ෂග ේත්රවලජ
අවශයතලවයන්ටජෙැළගපරජවිවිධ්ජශ්රිතජඅඩංගුජග .
ශ්රි තේ නම

වාරව රීති

භාවි ය

SUM

=SUM(B2 : D2)

ගකෝ ජපාලායක්ෂජතුළජතතිජඅෙයයන්ජඑකතුජකිරීම

AVERAGE

=AVERAGE((B2 : D2)

ගකෝ ජපාලායක්ෂජතුළජතතිජඅෙයයන්ගේජාලමලරයයජගාවීම

MAX

=MAX(B2: B5)

ගකෝ ජපාලායක්ෂජතුළජතතිජඅෙයයන්ගෙන්ජවැි මජඅෙයජගාවීම

MIN

=MIN(B2: B5)

ගකෝ ජපාලායක්ෂජතුළජතතිජඅෙයයන්ගෙන්ජකුඩලමජඅෙයජගාවීම

COUNT

=COUNT(B2: B5)

ගකෝ ජපාලායක්ෂජතුළජතතිජගකෝ ජාංඛයලවජෙණන්ජකිරීම

උදාහරණ
SUM

AVERAGE

MAX

30

MIN

COUNT
ාංඛයලජඅඩංගුජගකෝ ජපාලායක්ෂජතුළජතතිජගකෝ ජාංඛයලවජෙණන්ජකායි

COUNTA
හිාජගරොවරජගකෝ ජපාලායක්ෂජතුළජතතිජගකෝ ජාංඛයලවජෙණන්ජකායි.
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දමක අනුපිළිතවළට තමකරීම (sorting

උදාහරණ
නම අනුව අනුපිළිතවළට තමකරීම (Sort on Name – Order by A-Z

කකුණු අනුව අනුපිළිතවළට තමකරීමජ(Sort on Marks) – Order by Smallest to Largest
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නිපුණ ාව 2
ෙණරයජකිරීම්ජාහජාාලජද්තජවිශග් ණයජාවහලජපැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ ජජජභලවිතජකායි.
නිපුණ ා මට්ටම 2.5

ජද්තජප්රදර්ශරයටජවිවිධ්ජප්රාතලාජභලවිතජකායි.

වාකය

කලලච්ගේද 01

ඉත නුේ පක



අන් ර්



අදලළජප්රාතලාජවර්ෙයජහුනරලජෙනියි.
අදලළජගමවලම්ජභලවිතගයන්ජප්රාතලායජනිර්මලණයජකායි.
අදලළජද්තජාවහලජසුදුසුජප්රාතලාජනිර්මලණයජකාජහැඩා ජෙන්වයි.
ය
මූලිකජප්රාතලාජවර්ෙ:ජීරුජප්රාතලා,ජාතම්භජප්රාතලා,ජගර්ඛලජප්රාතලා,ජවටජප්රාතලා
ප්රාතලාවලජවික්ප:ජප්රාතලාජවර්ෙයජගවරාජකිරීම,ජවිාතාජපලඨයජ(Legend) හැඩා ජෙැන්වීම,ජද්ත
ගශ්රේණිජාහජඅක්ෂ ජහැඩා ජකිරීම,ජගේබඳයජහලජීරුවජජමලරුජකිරීම.

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා වදන්





සුදුසුජප්රාතලාජවර්ෙයජග්රීම
යල දජගරොවරජීරුජග්රීම
රවජවැඩජපතකටජප්රාතලායජප්රතිජාථලරෙතජකිරීම
ප්රාතලායජග් ්ජකිරීම

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්



ප්රාතලාජනිර්මලණයජතදර්ශරයජකාන්ර.
ප්රාතලාජාවහලජළිරිවිතාජාහිතජවැඩප්ජල ලගදන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්


වගුවක්ෂජ තධ්ලාගයන්ජ ඊටජ අදලළජ විවිධ්ජ ප්රාතලාජ වර්ෙජ න්සුජ කණ්ඩලයම්ජ ගලන්න්ජ නිර්මලණයජ කාජ එමජ
පැතුරුම්ජප්ජවිවමලරුජකාමින්ජනිරීක්ෂ ණයජකාන්ර.

විදයා ාර සැසි


ගදරජලදජද්තජකුලකජාවහලජප්රාතලාජනිර්මලණයජකාවන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ



පරිෙණකජදෘඪලංෙ,ජඅන්තර්නලලජපහසුකම්,ජපැතුරුම්ජප්ජමෘදුකලංෙ
https://support.office.com/en-us/article/create-a-chart-from-start-to-finish-0baf399e-dd614e18-8a73-b3fd5d5680c2
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කියවීේ ද්රවය
ද්තජප්රාතලාජතකලාගයන්ජඉදිරිප්ජකළජවිටජඒවලජාන්නිග දරයජාවහලජලලදලයිජගමවලමක්ෂජග .ජඅවග ෝධ්ජකාජ
ෙැනීමට,ජාැාඳීමට,ජවිශග් ණයටජහලජද්තජඉදිරිප්ජකිරීමටජපහසුජතකලායක්ෂජවීමජඑයටජගහේතුවයි.
ප්රස් ාර වර්
ප්රස් ාර වර්

මූලිව ස්වරූපය

ීාජප්රාතලා

ප්රස් ාරය භාවි ය
ද්තජඅයිතමජගශ්රේණිජාමූහයක්ෂජඑකවාජාැාඳීම.ජකලණ්ඩජ
වශගයන්ජාැාඳීම.

ාතම්භජප්රාතලා

ද්තජඅයිතමජගශ්රේණිජාමූහයක්ෂජඑකවාජාැාඳීම.ජකලණ්ඩජ
වශගයන්ජාැාඳීම.

ගර්ඛලජප්රාතලා

ද්තජඅයිතමජගශ්රේණිජාමූහයක්ෂජඑකවාජාැාඳීම.ජකලණ්ඩජ
වශගයන්ජාැාඳීම.
ද්තජඅයිතමජගශ්රේණියක්ෂජප්රතිශතජඅෙයජමක න්ජාැාඳීම.

වටජප්රාතලා

ප්රස් ාර වා්ඩ

රූපපයජ2.5.1ජප්රාතලාජවර්ෙ

රූපපයජ3.5.3ජප්රාතලාජකලණ්ඩ

ප්රස් ාර තමවකේ

නිදසුන්

රූපපයජ3.5.2ජප්රාතලාජගමවලම්
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උදාහරණය 01

ප්රස් ාරයට මා ෘවාවක්
තදන්න.
1.
2.

විස් ර පා ය හැඩසේ කිරීම
1. Add Chart Element
ගමවලමජමතජක්ෂලික්ෂජ
කාන්ර.
2. විාතාජපලඨයජගතෝාන්ර.
3. සුදුසුජවිාතාජපලඨජවර්ෙයක්ෂජ
ගතෝාන්ර.

Chart title ගතෝාන්ර.
මලතෘකලවක්ෂජටයිේජ
කාන්ර.

තේළිය හා තීරුව මාරු කිරීම
1. ද්තජකලණ්ඩජමතජවූජ
Switch Row / Column
ගමවලමජමතජක්ෂලික්ෂජ
කාන්ර.
2. ීාජගේබඳයට්ජගේබඳජ
ීායට්ජමලරුජකාන්ර.

රූපපයජ2.5.4

උදලහණයජ01ජාවහලජප්රාතලාය
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ප්රස් ාර වර් ය තවනස් වරන්න.
1.
2.

Change Chart Type ගමවලමජ
මතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර
Recommended charts තුබඳන්ජ
ප්රාතලාජවර්ෙයක්ෂජගතෝාන්ර.

දමක තරේණි සහ අක්ෂ
හැඩසේ කිරීම
1. ද්තජකලණ්ඩජමතජවූජ
Select Data ගමවලමජමතජ
ක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
2. Add, Edit or Remove
Legend Entries/ Series

නිපුන ාව 3
: අනුක්රමය,ජ ගතෝාලජ ෙැනිමජ ාහජ පුරර්කාණයජ ාහිතජ ාාලජ ක්රමග්ඛජ විාඳීමජ ාවහලජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතජකායි. (Scratchජභලවිතය)
නිපුන ා මට්ටම 3.1:

ෙැලීම්ජාටහන්ජතඳීමජාවහලජඅනුක්රම,ජග්රීම්ජාහජපුරර්කාණජපලලරජවූහයජභලවිතජ
කායි.

වාකය

කලලච්ගේදජ03

ඉත නුේ පක
 ාාලජෙැටු ජවිාඳීමජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජඅඳියි.
 ෙැටු වජහුනරලගෙරජවිාුනමජීාණයජකායි.
අන් ර්




ය

විජග්රීම්ජභලවිතගයන්ජෙැටු ජවිාඳීම
පුරර්කාණයන්ජභලවිතගයන්ජෙැටු ජවිාඳීමජ
නීි තජ(Nested)ජපුරර්කාණයන්ජභලවිතජකාමින්ජෙැටු ජවිාඳීම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා තයදුේ
 ෙැටු වක්ෂජවිශග් ණජළියවාජ(තදලර,ජප්රතිදලර,ජාැකසීම)
 ෙැටු වක්ෂජවිාුනම,ජළියවා ගපළක්ෂජතකලායටජාැකසීම
 ත්ගෙොරිතමජඉදිරිප්ජකිරීගම්ජගමවලම්ජ(ෙැලීම්ජාටහන්ජාහජවයලනජගක්ෂත)
 ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂත
 එමජාංගක්ෂතජභලවිතජවිිය
 ත්ගෙොරිතමජාවහලජභලවිතජකාරජපලලරජවූහජ(අනුක්රමය, ග්රීම්,ජජපුරර්කාණය)
 සුදුසුජපලලරජවූහජභලවිතජකාජෙැටු ජවිාදීමජ
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස් :






ාැ ෑජගලෝකගේජපවතිර ෙැටු ජහුනන්වලජගදන්ර.
එමජෙැටු ජවිශග් ණයජකාන්රජ(තදලර,ජප්රතිදලරජාහජාැකසීමජහුනරලජෙැනීම).
එමජෙැටු ජජවිාඳීගම්ජදීජළියවා ගපළටජඅනුවජහුනන්වලජගදන්ර.
ෙැටු ජජවිාඳීගම්ජදීජනිවැාදිජපලලරජවූහයජගතෝාලජෙැනීම.
ෙැලීම්ජාටහන්ජතඳීම.

ඇ යීම හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:




න්සුන්ජාමෙජවිාතාජජාලකච්ඡලජකාන්රජ
දීජතතිජෙැටු වක්ෂජවිශග් ණයජකිරීමජ( වි ග්රීම්,ජපුරර්කාණයන්,ජ විජපුරර්කාණයන්)
එමජෙැටු ජවිාඳීමජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජතඳීම

ගුණාමකමව තයදවුේ:



අන්තර්නලලජපහසුකම,ජපරිෙණක
https://www.edrawsoft.com/algorithm-flowchart-examples.php

36

කියවීේ ද්රවය
බහු තමකරීේ භාවි තයන් ැටලු විසඳීම
විවිධ්ජවර්ණයන්ගෙන්ජහලජ ාවලින්ජයුක්ෂතජමල(ර්) ්ජ ුනරකින්ජාතුජවර්ණගයන්ජයුක්ෂතජ
මල(ර්) ්ජේරෑම්ජ50ක්ෂජගතෝාලජෙැනීමටජන්දුජවූජඅවාථලවක්ෂජජාලකන්ර.
ප්රථමගයන්ජ ාතුජ පැහැතිජ මල(ර්) ්ජ ගාොයලජ ෙතජ යුතුජ ය.ජ අරතුරුවජ ාතුජ පැහැතිජ
මල(ර්) ්වලින්ජේරෑම්ජ50ක්ෂජගතෝාලෙතජයුතුජය. ගමහිදී “Is the marble red color?”
ාහජජ“is the marble 50 grams? යරජගතෝාලජෙැනීගම්ජගකොන්ගේන්ජගදකජභලවිතජකාමු.
තතැම්ජ විට,ජ ත්ගෙොරිතමජ මක න්ජ ත්ගෙොරිතමජ තුළජ අඩංගුජ වරජ විචලයයන්ජ ගහෝජ
ප්රකලශරජාවහලජඋපක්පරයජකළජහැකිජඑක්ෂජඑක්ෂජඅෙයටජවිලයජගහෝජප්රකලශරයජගවරජ
ගවරජමජීාණයජකානුජලැගබ්.ජත්ගෙොරිතමජමක න්ජඑමජඅෙයන්ටජඅදලළජගලාජවිවිධ්ජ
ක්රියලමලර්ෙජෙනී.

රූපපයජ3.1. 1ජවිවිධ්ජමල(ර්) ්

එහිජඑකකටජපසුජඑකක්ෂජවරජ විජගකොන්ගේන්ජත්ජරම්,ජ විජග්රීම්ජභලවිතජකළජයුතුජග .ජෙැලීම්ජාටහන්ජතුළජදී,ජ
දියමන්තිජහැඩැතිජාංගක්ෂතයජාෑමජීාණයක්ෂජමජනිගයෝනරයජකිරීමටජගයොදලජෙනී.
විජගකොන්ගේන්ජග්රීම්ජෙැලීම්ජාටහන්ජවූහය පහත දැක්ෂග . එයජගපරීමජවැනිජක්රියලවලියක්ෂජජඑහිදීජන්දුජග .

රූපපයජ3.1. 2ජ විජග්රීම්ජෙැලීම්ජාටහන්
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උදලහාණය:ජ1ජමල(ර්) ්ජ ුනරකින්ජාතුජවර්ණගයන්ජයුක්ෂතජමල(ර්) ්ජේරෑම්ජ50ක්ෂජගතෝාලජෙන්ර.
Start

Get Marbles

Yes
Is Marble not
red?

Omit

No
No

Is Marble weight
not 50 g red?

Yes

Omit

No
Select the marble

End

රූපපයජ2.1.2ජඋදලහාණයජ01ජාවහලජෙැලීම්ජාටහර
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උදලහාණය 2 :ජGet markජභලවිතජකාජගශ්රේණිය (Grade)ජගාොයන්ර

Start

Get Mark(M)

Is M >= 75 ?

ජජජ

Yes

Display “A”

No
Is M >= 65 ?

Yes

Display “B”

No
Is M >= 50 ?

Yes

Display “C”

No

Is M >= 35 ?

Yes

Display “S”

No
Display “W”

End
රූපපයජ2.1.4ජඋදලහාණයජ03ජාවහලජෙැලීම්ජාටහර
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පුනර්වරණ භාවි තයන් ැටලු විසඳීම
ක්රියලවලියකජ රැවතජ රැවතජ තතිජ වීමක්ෂජ "පුරර්කාණයක්ෂ"ජ වශගයන්ජ හැඳින්ග .ජ පුරර්කාණයකජ
ප්රතිලලයජඊළ ජපුරර්කාණගේජතාම්භකජලක්ෂ යජග .

රූපපයජ3.1.5 පුරර්කාණයජාවහලජෙැලීම්ජාටහර

උදාහරණය 3: සමචතුරස්රයක් ඇඳීම

Start
Go to start point

Count

Count<=4?

End

Yes
Move 50 steps
Turn 90 degree

No

Count=Count+1

රූපපයජ2.1.6ජඋදලහාණයජ02ජාවහලජෙැලීම්ජාටහර
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උදාහරණය 4 ජ1ජන්ටජ10 දක්ෂවලජාංඛයලජනිරූපපණයජකාන්ර.

Start

X=1

Is x <= 10
?
Yes
No
Display X

End

X=X+1

රූපපයජ2.1.7ජඋදලහාණයජ4ජාවහලජෙැලීම්ජාටහර

 නීි තජ(Nested)ජපුරර්කාණයජභලවිතගයන්ජෙැටු  විාඳීම
එක්ෂජලූපයක්ෂජජතුළජතව්ජලූපයක්ෂජතැම්ප්ජකිරීමජ“nested”යනුගවන් හැඳින්ග . ලූපජගදකක්ෂජnested කාජතතිජ
විට, ළිටතජලූපයජඅභයන්තාජජලූපගේජාම්ර්ර්ණජපුරාලවර්තරජාංඛයලවජපලලරයජකායි.ජභලවිතජකානුජල රජාෑමජ
ු පයක්ෂජමජNested වරජඅතා,ජජඒජඅතුරින්ජජවඩල්ජජප්රචලිතජලූපයජවන්ගන්ජ"for"ජලූපයයි.

රූපපයජ3.18

විජපුරර්කාණජාවහලජතකෘතිය
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විජපුරර්කාණයජාවහලජවරජෙැලීම්ජාටහන්ජතකෘතියජජ
ලහිාජපුරර්කාණය

අභයන්තාජපුරර්කාණය

රූපපයජ2.1.9ජ විජපුරර්කාණයජාවහලජෙැලීම්ජාටහර

උදාහරණය 5
කාන්ර.

හැඩයක්ෂජජතඳීමජ- පළමුවජචතුාස්රයක්ෂජඅඳින්ර.ජඑයජ 300ක්ෂජකාකවල,ජ24ජවාක්ෂජපුරර්කාණයජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ

Start
Go to start point
R
Count 1
R<=12?

No
End
No

Yes

Count<=4
?
Yes
Move 50 steps
Turn 90 degree
Count=Count+1

R=R+1

රූපපයජ2.1.10ජඋදලහාණයජ05ජාවහලජෙැලීම්ජාටහර

42

නිපුන ාව 3
: අනුක්රමය,ජගතෝාලජෙැනීමජාහජපුරර්කාණයජාහිතජාාලජක්රමග්ඛජවිාඳීමජාවහලජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතජකායි. (Scratchජභලවිතය)
නිපුන ා මට්ටම 3.2 :ජදෘශයජතධ්ලාකජ(Visual support) ාමක න්ජාාලජෙැටු ජවිාඳීමජාවහලජග්රීම්ජහලජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජපුරර්කාණජපලලරජවූහජභලවිතජකායි.
වාකය

කලලච්ගේදජ05

ඉත නුේ පක

විජගකොන්ගේන්ජාහිතජග්රීම්ජජපලලරජවූහයන්ජගයොදලජෙනියි.
 ග්රීමජහලජපුරර්කාණයජඅතාජගවරාජහුනරලජෙනියි.
 අදලළජෙැටු ජවිාඳීමජාවහලජපුරර්කාණජපලලරජවූහයජභලවිතජකායි.
අන් ර් ය

විජගකොන්ගේන්ජාහිතජග්රීම්ජපලලරජවූහජ
 ාාලජපුරර්කාණජාහිතජපලලරජවූහජ
 දෘශයජතධ්ලාකජාහිතජක්රමග්ඛජභල ලජඅතුරුජමුවිණ්ජභලවිතගයන්ජාාලජක්රමග්ඛජ(අනුක්රමණ,ජ
ගතෝාලෙැනීම්ජහලජපුරර්කාණ)ජාංවර්ධ්රයජකිරීම
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා තයදුේ
 අනුක්රමය,ජග්රීම,ජාහජපුරර්කාණජපලලරජවූහ

විජග්රීම් (Nested selection )
 ග්රීම්ජාහජපුරර්කාණජඅතාජගවරා
 Scratchජගමවලම්
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස් :





අනුක්රමය,ජග්රීම,ජාහජපුරර්කාණජපලලරජවූහජහැඳින්වීම
විජග්රීම (Nested selection)ජඋදලහාණජාහිතවජාලකච්ඡලජකිරීම
ග්රීම්ජාහජපුරර්කාණජඅතාජගවරාජාලකච්ඡලජකිරීම
අනුක්රමණජපලලරජවූහජදෘශයජප්රදර්ශරයක්ෂජාවහලජScratchජභලවිතගයන්ජාමචතුාස්රයක්ෂජාහජ
ත්රිගකෝණයක්ෂජතඳීම

ඇ යීම හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්:



ගදරජලදජෙැටු ජවිශග් ණයජකායි.ජ( විජගතෝාලෙැනීම්,ජපුරර්කාණ,ජ විජපුරර්කාණ)
එමජෙැටු ජවිාඳීමජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජඅඳියි.

ගුණාමකමව තයදවුේ:



අන්තර්නලලජපහසුකම, පරිෙණක,ජමෘදුකලංෙ
https://www.youtube.com/watch?v=GpDUQqu-Bnc
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කියවීේ ද්රවය


සරක පරි ණව වැඩසටහන් නිර්මාණය

පුනර්වරණ පාකන වූහ
පරිෙණකජවැඩාටහන්කාණයටජඅනුවජපුරර්කාණයජයනුජයම්කින්ජනිගයෝෙයක්ෂජගහෝජවූහයකජඅනුක්රමයකජදී,
නිශචිතජ වලාජෙණරකජදීජගහෝජගකොන්ගේන්යක්ෂජඉටුජ වරජගතක්ෂජරැවතජ රැවතජ න්දුජකාරජක්රියලවලියකි. පළමුජ
උපගදාජ ළිබඳගවළජ රැවතජ ක්රියල්මක වරජ විට, එයජ පුරර්කාණයක්ෂජ ගලාජ හැඳින්ග . උපගදාජ අනුළිබඳගවළජ
රැවතජරැවත්ජන්දුජකාරජවිටජඑයජලූපයක්ෂජගලාජහැඳින්ග .
Scratch මූලික පුරර්කාණ තකලා 3ක්ෂජාවහලජාහයජදක්ෂවයි.

රූපපයජ3.2. 1

Scratchජාහලයජදක්ෂවරජමූලිකජපුරර්කාණජතකලා

උදාහරණය 1 ළියවාජ2ක්ෂජගෙරජයන්ර.ජඑයජ50 වලායක්ෂජපුරර්කාණයජකාන්ර.

ජජජජජරූපපයජ3.2. 2

උදලහාණයජ01 ාවහලජකට්ටිය

උදාහරණය 2 ළියවාජ2ක්ෂජගෙරජයලම, stageජහිජඅෙටජයරජතුරුජන්දුජකා,ජඅරතුරුවජවිරුේධ්ජදිශලවටජන්දුජ
කාන්ර.

රූපපයජ3.2. 3

උදලහාණයජ02 ාවහලජකට්ටිය
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උදාහරණය 3 : චතුාස්රයක්ෂජඅදින්ර.

රූපපයජ3.2. 5 උදලහාණයජ03 ාවහලජප්රතිලලය

රූපපයජ3.2. 4 ජඋදලහාණයජ03 ාවහලජකට්ටිය

උදාහරණ 4 ත්රිතවෝණයක් ඇඳ එයම නැව














නැව

වරන්න

Penජගමවලගමන්ජpen down ාක්රිේට්ජබ්ගලොක්ෂජගතෝාන්ර.
ත්රිගකෝණයක්ෂජ තඳිමජ ාවහල, Motionජ ගමවලගමන්ජ move 10 steps ාහ turn 15 degrees ාක්රිේට්ජ
බ්ගලොක්ෂජගතෝාන්ර.
10 steps, 80 steps ාහ 15 degrees, 120 degreesජගලාජමලරුජකාන්ර.
එමක න්ජළියවා 80කජාාලජගර්ඛලවක්ෂජතඳී ජඅංශකජ130ක්ෂජහැගර්.
ළියවාජ2 ාහ 3 රැවතජකාන්ර.
Motion ගමවලගමන්ජmove 10 steps ාහ turn 15 degrees ාක්රිේට්ජබ්ගලොක්ෂජගතෝාන්ර.
10 steps , 80 steps ාහ 15 degrees , 130 degreesජගලාජගවරාජකාන්ර.
එමක න්ජළියවා 80කජාාලජගර්ඛලවක්ෂජතඳී අංශකජ120ක්ෂජහැගර්.ජ(ඔ ජ15 degrees, 120 degreesජගලාජ
ගවරාජ කළජ විට,ජ ගදවැනිජ ත්රිගකෝණයජ පළමුජ ත්රිගකෝණයජ මතජ මජ තගවේ.ජ ගමයින්ජ හැග න්ගන්ජ
න්යු  ත්රිගකෝණ එකජමතජඑකජවරජ වයි)
පසුවජ controlජ ගමවලගමන් wait 1 secsජ ගතෝාන්ර.ජ (ත්රිගකෝණයක්ෂජ තඳීගමන්ජ පසුවජ ගදවැනිජ
ත්රිගකෝණයජතඳීමජන්දුජවන්ගන්ජත්පාජ1කින්ජපසුවජය)
controlජගමවලගමන්ජforeverජබ්ගලොක්ෂජගතෝාලජන්යු ජාක්රිේට්ජබ්ගලොක්ෂජඔ ජාැකසූජforeverජබ්ගලොක්ෂජ
තුළටජදමන්ර.ජ(එවිටජජත්රිගකෝණජරැවතජරැවතජතගවේ)
Penජගමවලගමන්ජclearජජාක්රිේට්ජබ්ගලොක්ෂජගතෝාලජඑමජාක්රිේට්,ජාක්රිේට්ජබ්ගලොක්ෂහිජඉහළටජමජදමන්ර.ජ
(එවිටජගපාජඅඳිරජලදජහැඩතලජඉව්ජග )
එයින්ජ පසුව Controlජ ගමවලගමන්ජ when clicked ාක්රිේට්ජ බ්ගලොක්ෂජ ගතෝාලජ එමජ ාක්රිේට්,ජ ාක්රිේට්ජ
බ්ගලොක්ෂහිජජඉහළටජමජදමන්ර.
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රූපපයජ3.2.7 උදලහාණයජ04ජාදහලජප්රතිලලය

රූපපයජ3.2.6ජඋදලහාණයජ04ජාහලජකට්ටිය

උදාහරණය : 5 පහතජාවහන්ජscratch ක්රමග්ඛයජඋපකලාගයන්ජඍජුගකෝණලස්රයක්ෂජඅදින්ර.
ාක්රිේට් (Scripts ප්රගේශයජතුළජපහතජළියවාජක්ෂලික්ෂජකාමින්ජගවරාජකාන්ර.
ක්ෂලික්ෂජකළජවිටජක්රියල්මකජග .
ාෑමජවිටජමජතිායජළිරින්දු කායි.
Xජඅෙයජ0ජකාන්ර.
පහතජළියවාජ401ජවලායක්ෂජන්දුජකාන්ර.
ඉාක්ෂජඅඳින්ර.

රූපපයජ3.2. 9 උදලහාණයජ05ජාවහලජප්රතිලලය

1ජළියවාක්ෂජන්දුජකායි.
Xජඅෙයජ100ජවඩලජවැි ජවිටජපහතජළියවා 2ජන්දු කාන්ර.
Xජඅෙයජ0ජකාන්ර.
වම්ජඅතජපැ්තටජඅංශකජ90ක්ෂජහාවන්ර.
ාෑමජපුරර්කාණයකජදීජමජ1ජඑකතුජකාන්ර.

ජජජජජජජජජජජරූපපයජ3.2.8

උදලහාණයජ05 ාවහලජකට්ටිය
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නිපුන ාව 3
: අනුක්රමය,ජගතෝාලජෙැනීමජාහජපුරර්කාණයජාහිතජාාලජක්රමග්ඛජවිාඳීමජාවහලජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතජකායි. (Scratchජභලවිතය)
නිපුන ා මට්ටම 3.3: නීි තජපුරර්කාණජ)Nestedජiterations)ජජාහිතජවැඩාටහන්ජාංවර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජජ
දෘශයජතධ්ලාකජාහිතජක්රමග්ඛජමෘදුකලංෙජභලවිතජකායි.
වාකය

කලලච්ගේදජ03

ඉත නුේ පක


අන් ර්



ක්රමග්ඛජපුරර්කාණජභලවිතජකාමින්ජාජීවකාණජවැඩාටහන්ජනිර්මලණයජකායි.
පුරර්කාණයජවූහයන්ගේජවිවිධ්ජභලවිතජවිාතාජකායි.ජ
ය
ාාලජපුරර්කාණජාහිතජපලලරජවූහජභලවිතජකාමින්ජවැඩාටහන්ජාංවර්ධ්රයජ
ගතෝාලජෙැනීම්ජහලජපුරර්කාණ ාහජනීි තජපුරර්කාණ පලලරජවූහයජාම ජදෘශයජවැඩාටහන්ජජ
ාංවර්ධ්රය

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා තයදුේ




අනුක්රමය, ග්රීම්ජාහජපුරර්කාණජපලලරජවූහ
විජපුරර්කාණ
විජපුරර්කාණ Scratch ගමවලම්

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්






අනුක්රමය, ග්රීම්ජහල පුරර්කාණජපලලරජවූහජහැඳින්වීම
විජපුරර්කාණජාවහලජඋදලහාණජාලකච්ඡලජකිරීම
න්සුන්ජකණ්ඩලයම්වලටජග දලජන්සුන්ටජදීජතතිජScratch කලර්යජාංවර්ධ්රයටජම ජගපන්වන්ර.
දීජතතිජScratchජගවරාජකාජදර්ශරයජනිරීක්ෂ ණයජකිරීමටජන්සුජකණ්ඩලයම්වලටජම ජගපන්වන්ර.
න්සුජකණ්ඩලයම්වලටජඑවැන්රක්ෂජාකාජකිරීමටජකියන්ර.

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස් :



කලර්යයජඉටුජකිරීමජළිබඳ වජත  යජකණ්ඩලයම්ජනිරීක්ෂ ණයජකාන්ර.
එවැනිජScratchජකලර්යයන්ජාකාජකිරීමටජන්සුන්ටජමෙජගපන්වන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ:



පරිෙණක, Scratchජවැඩාටහර
https://www.youtube.com/watch?v=GpDUQqu-Bnc

47

කියවීේ ද්රවය
උදාහරණය 1
කාන්ර.

ගමෝාතාජතඳීමජ-ජපළමුවජාමචතුාස්රක්ෂජතව,ජඅංශක15ක්ෂජහාවලජ24ජවතලවක්ෂජපුරර්කාණයජ

රූපපයජ3.3. 1ජ විජපුරර්කාණයජාවහලජකට්ටිය

ගමහිජපුරර්කාණජගදකක්ෂජඑකජවිටජන්දුජග .

රූපපයජ3.3. 2ජඋදලහාණයජ01 ාවහලජප්රතිලලය
රූපපයජ3.3. 3ජදලහාණයජ01 ාවහලජකට්ටිය

උදාහරණය 2 ජජජගමෝාතාජතඳීම - පළමුවජාමචතුාස්රයක්ෂජතව,ජඅංශක 60ක්ෂජහාවලජ6ජවතලවක්ෂජඑක්ෂජලක්ෂ යයකින්
විවිධ්ජවර්ණජාමචතුාස්රජගයොදමින්ජපුරර්කාණයජකාන්ර. (ාෑමජාමචතුාස්රයක්ෂමජඑකජමජවර්ණගයන්ජයුක්ෂතජග .ජ
එයටජගහේතුවජ“Change pen color by (20)”ජයන්රජ ලහිාජලූපයක්ෂජතුළජපැවීමයි.)

රූපපයජ3.3. 3ජඋදලහාණයජ02 ාවහලජකට්ටිය
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රූපපයජ3.3. 2ජඋදලහාණයජ02 ාවහලජප්රතිලලය

උදාහරණය 3 : ගමෝාතාජතඳීමජ-ජපළමුවජාමචතුාස්රයක්ෂජතවජඅංශකජ60ක්ෂජහාවලජ6ජවතලවක්ෂජඑක්ෂජලක්ෂ යයකින්ජ
විවිධ්ජවර්ණජාමචතුාස්රජගයොදමින්ජපුරර්කාණයජකාන්ර.ජ(ාෑමජගර්ඛලවකජමජජාෑමජජවර්ණයක්ෂජමජ“Change pen
color by (10)”ජලූපයක්ෂජතුළජපවී)

රූපපයජ3.3. 7ජඋදලහාණයජ03 ාවහලජප්රතිලලය

රූපපයජ3.3. 6ජඋදලහාණයජ03 ාවහලජකට්ටිය

උදාහරණය 4 ජඉහතජscratch තධ්ලාගයන්ජමලක්ෂජඅඳින්රජ(උදලහාණයජ3)

රූපපයජ3.3. 9ජඋදලහාණයජ04 ාවහලජප්රතිලලය
රූපපයජ3.3. 8ජඋදලහාණයජ04 ාවහලජකට්ටිය
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උදාහරණය 5 :ජ ඉහතජscratch තධ්ලාගයන්ජමලක්ෂජඅඳින්රජ(උදලහාණයජ4)

ජ

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජගමහිජපුරර්කාණජතුරක්ෂජඑකජවිටජන්දුජග .

රූපපයජ3.3. 10ජපුරර්කාණජ3ක්ෂජඑකක්ෂජතුළජඑකක්ෂජන්දුජග

රූපපයජ3.3.13ජඋදලහාණයජ05 ාවහලජප්රතිලලය

රූපපයජ3.3. 11ජජඋදලහාණයජ05 ාවහලජකට්ටිය
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නිපුණ ාව 3
: අනුක්රමය,ජගතෝාලජෙැනීමජාහජපුරර්කාණයජාහිතජාාලජක්රමග්ඛජවිාඳීමජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතජකායි. (Scratchජභලවිතය)
නිපුණ ා මට්ටම 3.4

: ජතාලවජ(array) විචලය ාම ජක්රමග්ඛජාකාජකායි.

වාකය

ජ කලලච්ගේද 02

ඉත නුේ පක

:

 තාලව විචලයජභලවිතයන්ජවිාතාජකායි.
 ාාලජෙැටු ජවිාඳීමටජක්රමග්ඛයකජතාලවජවිචලයජභලවිතජකායි.
අන් ර් ය :
 තාලව විචලය අර්ථ දැක්ෂවීම
 ෙැටු ජවිාඳීමටජතාලව විචලය ගයොදල ෙැනීම
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප සහ තයදුේ:


විචලය



තාලව විචලය



Scratchවලජතාලව විචලය

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්


අාලවජාංක්පයජහලජඑහිජභලවිතජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකාන්ර.



Scratch තුළජඅාලග ජභලවිතජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකාන්ර.



Scratch තුළ අාලවජාංක්පය හුනන්වල ගදන්ර.ජ(ලැයිාතු)



න්සුන්ජකණ්ඩයම්ජකා,ජඔවුන්ටජScratch භලවිතගයන් අාලව හුනරලජෙැනීමටජඅවශයජමෙගපන්වීමජල ලජ
ගදන්ර.



Scratch භලවිතගයන් අාලවක්ෂජාංවර්ධ්රය කාරජගලා කණ්ඩයම්වලටජඋපගදාජගදන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස් :



අාලවජාමෙජතතිජෙැටු ජවිශග් ණයජකාන්ර ( විජගකොන්ගේන්ජාහිතජග්රීම්, පුරර්කාණ, විජ
පුරර්කාණ)
ඉහතජාවහන්ජෙැටු  scratchජභලවිතගයන්ජවිාවන්ර

ගුණාමකමව තයදවුේ


පරිෙණක, Scratch මෘදුකලංෙය



https://www.youtube.com/watch?v=qeSGRPd616c
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කියවීේ ද්රවය
අරාව
අාලවක්ෂජ යනුජ එකජ මජ ද්තජ ප්රරූපපගයන්ජ යුතුජ අෙයන්ජ ාමූහයකජ එකතුවකි. එක්ෂජ විචලයයක්ෂජ තුළජ එකජ ම ද්තජ
ප්රරූපපගයන්ජයුතුජඅෙය විශලලජප්රමලණයක්ෂ ගමහිජෙ ඩලජකළජහැකිජය.ජඅාලවක්ෂජතුළජෙ ඩලජකාජතතිජාෑමජඅෙයක්ෂජ
ාවහලජමජඑයටජමජවිගශේෂිතජවූජසුචිජඅංකයක්ෂජ(index)ජතත. එමජසුචිජඅංකජභලවිතගයන්ජඅාලවජතුළජතතිජඅෙයන්ජ
ල ලජෙැනීමජහලජඅාලවජතුළටජඅෙයජෙ ඩලජකිරීමජකළජහැකිජය.ජඑයජලැයිාතුවකටජාමලරජග . එගහ්, ග ොගහෝජ
ඉහළජමට්ටගම්ජභල ලජ“අාලවන්ජතුළජඅාලවක්ෂ”ජජාංක්පයජාවහලජහැකිජවරජපරිදිජපළමුජපන්තිගේජද්තජාපයයි.ජජජජජ

විචලයජරම
රූපපයජ3.4.1ජඅාලවජාවහලජතකෘතිය

කැයිස්තුව
ලැයිාතුවක්ෂ යනුජඒකමලරජඅාලවකි.ජගකගාේජගවත්, ලැයිාතුජාැමජවිටජමජගවරාජකළජහැකිජය.ජඒවලජාෑමජවිටජ
මජඒකමලරජවර්ෙයක්ෂජනිාල,ජඒවලජයුෙලජඉදිකිරීම්ජ(pair construct)ජාහජෙ ඩලජඉදිකිරීම්ජ(stack construct)ජවැනි
ග ොගහෝජවිගශේෂිතජනිර්මලණජාවහලජගයොදලජෙනුජලැගබ්. ලැයිාතුජඅාලවන්ජගමන්ජගරොව නිතාජමජාාලජනිඛිලමයජ
වටිරලකමක්ෂජ ාහිතජ වූහයක්ෂජ ාම ජ ාෑමජ විටජ මජ නිර්මලණයජ කායි.ජ එගහ්ජ ලැයිාතුජ භලවිතජ කාමින්ජ ඒවලජ
අනුකාණයජකිරීමටජක්රමජතත.
ලැයිාතුවක්ෂ ේවිමලරජඅාලවක්ෂජගමන්ජභලවිතජකළජහැකිජය.ජගමහිජදී ලැයිාතුග තතිජාෑමජඅයිතමයක්ෂජමජඅාලගවහිජ
ගේබඳයක්ෂජ නිරූපපණයජ කාරජ අතා,ජ අයිතමගේජ අකුාජ මිනන්ජ අාලග ජ ජ ීරුග ජ අංකයජ නිරූපපණයජ කායි.ජ ගමමජ
ක්රමයජතුළජදීජතනිජඒකලජඅෙයයන්ජපමණක්ෂජෙ ඩලජකළජහැකිජය.
Scratch තුළ කැයිස්තුවක් නිර්මාණය කිරිම
Variables යරජග ෝතම මතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.ජඑවිටජගමහිජදක්ෂවලජතතිජරූපපගේජපරිදිජBlocks Palette තුළ
Make a variable හා Make a list යන ග ෝතම්ජගදකජදර්ශරයජග .

රූපපයජ3.4. 2 විචලයජකට්ටියජමතජක්ෂලික්ෂජකළජවිට
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Blocks Palette තුළ ඇති Make a List යරජග ෝතම මතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.ජඑවිටජපහතජදක්ෂවලජතතිජාංවලදජ
ගකොටුවජදර්ශරයජග .
ලැයිාතුග ජරමජාංවලදජගකොටුවජතුළජයතුරුලියරයජකා,ජවික්පජග ෝතම්ජගදකින්ජඑකක්ෂජගතෝාලජෙන්ර.ජඉන්ජ
පසුජOK ග ෝතම මතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.

ජජජජජජජරූපපයජ3.4. 3

Blocks Palette තුළ ඇති Make a Listජමතජක්ෂලික්ෂජකළජවිට

For all sprites

: ජන්යු ජspriteවලට ගපගරරජගලාජරවජලැයිාතුවක්ෂජනිර්මලණයජකායි.

For this sprite only

:ජජගමමජspriteටජපමණක්ෂජගපගරරජරවජලැයිාතුවක්ෂජනිර්මලණයජකායි.

විචලයයක්ෂජාෑදීගමන්ජපසුවජපහතජදැක්ෂගවරජගකොටාජBlocks Paletteහිජදිාජග .
ග .

රූපපයජ3.4. 4 make a listජමතජක්ෂලික්ෂජකළජවිටජඉහතජකුට්ටිජ8 දර්ශරයජග

ඔ ටජ ලැයිාතුවජ මකලදැී මටජ අවශයජ රම්ජ delete a list යරජ ග ෝතම මතජ ක්ෂලික්ෂජ කාන්ර.ජ ලැයිාතුවක්ෂජ
මකලදැමූජවිට,ජඑම ලැයිාතුව භලවිතජකාජජලියරජලදජ ාක්රිේට්හිජඑමජලැයිාතුවජතවදුාට්ජඉතිරිවජපවතිරජරමු්ජ
එමජාක්රිේට්ජඑකජනින්ජගලාජක්රියලජගරොකානුජතත.
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කැයිස්තුවවට දමක ඇතුළමක කිරීම


ලැයිාතුවක්ෂජනිර්මලණයජකාන්රජජජහිාජලැයිාතුවක්ෂජදැක්ෂගවනුජතතජජලැයිාතුවටජද්තජඑකින්ජඑකජ
තතුළ්ජකිරීමටජගමමජ
අයිකරයජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.

රූපපයජ3.4. 5 “create a list” මතජක්ෂලික්ෂජකළජවිට

රූපපයජ3.4. 6ජද්තජතතුළුජකළජපසු



ලැයිාතුග ජතතිජද්තජනිරූපපණයජකිරීමටජපහතජදැක්ෂගවරජscratchජක්රමග්ඛයජභලවිතජකාන්ර.



ලැයිාතුග ජතතිජද්තජඅතුගාන්ජඑක්ෂජද්තයක්ෂජපමණක්ෂජනිරූපපණයජකිරීමටජපහතජදැක්ෂගවරජscratchජ
ක්රමග්ඛයජභලවිතජකාන්ර.

ගමහිදීජලැයිාතුග ජතතුළ්ජSunday අයිතමයජත්පාජ3ක්ෂජතුළජදීජජ10 වාක්ෂජගපන්වයි.


ලැයිාතුග ජතතිජද්තජඑකින්ජඑකජනිරූපපණයජකිරීමටජපහතජදැක්ෂගවරජscratchජක්රමග්ඛයජභලවිතජ
කාන්ර.
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උදාහරණය 1ජ: ලැයිාතුවක්ෂජතුළජගදගකහිජගුණලකලාජනිරූපපණයජකිරීම

රූපපයජ3.4. 8ජඋදලහාණයජ01 ාවහලජප්රතිලලය
රූපපයජ3.4. 7ජඋදලහාණයජ01 ාවහලජකට්ටිය (Block)

ජජජ“delete all of Table”ජ-ජ “Table”ජයරජලැයිාතුග ජදැරටම්ජතතිජඅයිතමජමකලදැී ම
ජජජජජ“ set a to 1” ජ-ජජscratchජක්රමග්ඛයජතාම්භජවරජාෑමජවලායකදීජමජaජටජ1ජතගේශජකිරීමජ

උදාහරණ 2ජ:ජගදරජලදජඅංකයටජඅදලළවජගුණරජවගුවජනිරූපපණයජකිරීම

රූපපයජ3.4. 9ජඋදලහාණයජ02 ාවහලජකට්ටිය (Block)
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රූපපයජ3.4. 11ජඋදහාණයජ02 ාවහලජප්රතිලලය

උදාහරණය 3 :
වලාජපරීක්ෂ ණයකජලකුණුජනිරූපපණයජාවහලජලැයිාතුවක්ෂජාකාජකාන්ර.ජඑමජලකුණුජප්රාතලායක්ෂජමිනන්ජජ
නිරූපපණය කිරීමජාවහලජScratch වැඩාටහරක්ෂජාකාජකාන්ර.

රූපපයජ3.4. 21
ලකුණුජලයිාතුව

රූපපයජ2.4.ජ12ජඋදලහාණයජ02ජාවහලජකට්ටිය
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රූපපයජ2.4.14ජඋදලහාණයජ02ජාවහලජ
ප්රාතලාය

නිපුණ ාව 3
: අනුක්රමය,ජගතෝාලජෙැනීමජාහජපුරර්කාණයජාහිතජාාලජක්රමග්ඛජවිාඳීමජ
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතජකායි. (Scratchජභලවිතය)
නිපුණ ා මට්ටම 3.5 :ජ ෙැටු වකටජනින්ජතෘේතිකාජවිාුනම්ජලැග න්ගන්ජදැයිජාහතිකජකිරීමජාදහලජතෙයීම.
වාකය

: කලලච්ගේද 01

ඉත නුේ පක

:


අන් ර්




නිවැාදිවජහලජකලර්යක්ෂ මවජෙැටු වකටජවිාුනම්ජගායලජෙනුජලැබුග ජදැයිජතෙයීමජන්දුජකායි
ය:
ෙැටු වක්ෂජඋචිතජඅයුරින්ජවිගයෝනරයජකිරීම (decomposition)
විගයෝනරගේජදීජන්යු ජඅංශජතවාණයජවන්ගන්ජදැයිජාහතිකජකිරීම
නිවැාදිජවිගයෝනරයජාමිනන්ජක්රමග්ඛයක්ෂජාැලසුම්ජකාජලිවීම

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප සහ තයදුේ:


අනුක්රමය,ජවාණයජාහජපුරර්කාණයජයරජපලලරජවූහ



Scratchජක්රමග්ඛයන්හිජභලවිතජකාරජගමවලම්

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්


ෙැටු වක්ෂජඉදිරිප්ජකාන්ර.



ෙැටු වජවිශග් ණයජකාන්ර.



ෙැටු වජහලජවිාුනමජෙැරජාලකච්ඡලජකාන්ර.



ෙැටු වජවිාඳීමජාවහලජscratch වැඩාටහරජභලවිතජකාන්ර.

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස් :


ෙැටු ජකිහිපයක්ෂජවිශග් ණයජකාන්ර.



ඒවලජවිාඳීමජාවහලජscratch වැඩජාටහරක්ෂජාකාජකාන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ



පරිෙණක, Scratch මෘදුකලංෙය
https://www.youtube.com/watch?v=qeSGRPd616c
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කියවීේ ද්රවය
අපගේජ එදිගරදලජ කටයුතුවලජ දීජ අපටජ ග ොගහෝජ ෙැටු වලටජ මුවිණජ දීමටජ න්දුජ ග .ජ ාමහාජ ෙැටු ජ පහසුගවන්ජ
විාවලෙතජහැකිජරමු්ජාමහාජෙැටු ජවිාඳීමජඅසීරුජය.ජෙැටු ජවිාවලජෙැනීමටජඅපජගමවලම්ජභලවිතජකානුජල රජ
අතාජScratchජවැඩාටහරජදජෙැටු ජවිාඳීමජාවහලජගයොදලජෙනුජල රජගමවලමකි.
මූසිව පුහුණුව කබා ැීමම
තතැම්ජපරි්ලකයන්ජමූන්කයජභලවිතයජළිබඳ වජමරලජගපාජජපුවිණුවක්ෂජල ලජරැතිජ ැවින්ජජමූන්කයජනිදහගාේජභලවිතජ
කිරීමටජඅපහසුජවීජතත.ජගමමජෙැටු වජවිාවලජෙැනීමජාවහලජscratchජභලවිතජකාජවැඩාටහරක්ෂජගෙොඩරෙන්ර.
සැබෑ තකෝවතේ අමකදැකීමක් ඇසුතරන් අදහසක් කබා ැීමම
ෙැටු වක්ෂජ ළිබඳ වජ අදහාක්ෂජ ල ලජ ෙන්ර.ජ Scratch වැඩාටහරජ ෙැටු වජ ාවහලජ දෘශයමයජ විාුනමක්ෂජ ාපයනුජ
ලැගබ්.
උදා:

මලර්ෙයක ගමෝටර් ාථයක්ෂ ධ්ලවරය කිරීම

ාමහාජමූලිකජෙණරයන්ජාවහල
උදා

ගා්න්යා ෆැාන්හයිට් ගවත පරිවර්තරය

Scratch ක්රමග්ඛරයජභලවිතගයන්ජක්රියලකලාකම්ජාහජතදර්ශරජගෙොඩරැගීම
උදල: බුේියජකලම් රජක්රීඩලජාංවර්ධ්රය
උදාහරණ 1
නිශචිතජමලර්ෙයකජෙමන්ජකාරජගමෝටර්ජාථයකජදෘශයජාජීවකාණය.



sprit list හිජජ“paint new sprite” ක්ෂලික්ෂජකාන්ර



ගමෝටර්ජාථයකජහැඩයජඅඳින්ර. (ඉහළජගාෝදජගදගක්ෂජදම්ජජපැහැතිජවර්ණයජවරජඅතාජපහළජගාෝදජගකොළජ
පැහැයජග .)



sprit list හිජජ“Stage” ක්ෂලික්ෂජකාන්ර  පසුබිමජමත ක්ෂලික්ෂජකාන්ර  Edit ක්ෂලික්ෂජකාන්ර (Paint
Editor කවුළුවජදිාජග .)



brush මතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර  Ass color ගතෝාන්රජ Brush size මත ක්ෂලික්ෂජකා and size ප්රමලණයජජ
ගවරාජකාන්රජ මලර්ෙයජඅඳින්ර.



sprit list හිජජ“car Sprit” ක්ෂලික්ෂජකාන්ර  පහතජවූහයජළිබඳගවළකටජාකාන්ර.
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උදාහරණය 2

රූපපයජ3.5. 3ජඋදලහාණයජ01 ාවහලජප්රතිලලය

රූපපයජ3.5. 1ජ උදලහාණයජ01 ාවහලජකුට්ටිය

ඉහතජවැඩාටහරජනිශචිතජමලවතකජෙමන්ජකාරජගමෝටර්ජාථයක්ෂජාවහලජගවරාජකාන්ර.ජ(කවලකලාජවැනි)
පරි්ලකයලජතතුළුජවරජකලලයජගකොපමණජද?

රූපපයජ3.5. 4ජඋදලහාණයජ02 ාවහලජප්රතිලලය

රූපපයජ3.5. 2ජඋදලහාණයජ02 ාවහලජකුට්ටිය
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නිපුණ ාව 4

ගභෞතිකජපරිෙණරජකුාලතලජවර්ධ්රයජකායි

නිපුණ ා මට්ටම 4.1

ාාලජඅංකිතජපේධ්තිජක්රමග්ඛරයජකායිජ(ක්ෂෂුද්රජපලලරජපලදකජකට්ටලය).

වාකය

කලලච්ගේදජ05

ඉත නුේ පක
 ාංග දකජමිනන්ජලැග රජතදලරජහුනරලජෙැනීමජාවහලජවැඩාටහන්ජාකා කායි.

 ාාලජාංග දක ගයෝනකජ(actuators) පලලරයජකිරීමජාවහලජවැඩාටහන් ාකා කායි.
අන් ර් ය
 ාංග දකජමිනන්ජලැග රජතදලරජහුනරලජෙැනීමජාවහලජවැඩාටහන්ජාකාජකිරීම
 ගයෝනකජ(actuators) පලලරයජකිරීමජාවහලජවැඩාටහන්ජාකාජකිරීම
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප සහ තයදුේ
 ාංග දක
 ගයෝනක
 මයිගක්රොජබිට්ජපරිපථගේජතතිජවිවිධ්ජවර්ෙගේජාංග දක
 විවිධ්ජවර්ෙගේජගයෝනක
පාඩේ සැකසුේ සඳහා ම තපන්වීම
 මයිගක්රොජබිට්ජපරිපථගේජතතිජාංග දකවලජක්රියලකලරි්වයජගාොයලජ ලලජවිාතාජකාන්ර.
 මයිගක්රොජබිට්ජපරිපථයජාවහලජසුදුසුජ ලහිාජාංග දකවලජක්රියලකලරි්වයජගාොයලජ ලලජවිාතාජකාන්ර.
 ාංග දකවලින්ජඅෙයයන්ජකියවීමජාහජLEDජනලලකයජතුබඳන්ජජදර්ශරයජකාන්ර.
 ාංග දකවලින්ජඅෙයයන්ජකියවීමජඅනුවජගයෝනකජාක්රියජකාන්ර.
ක්තසේරුව සහ ඇ යීේ සඳහා ම තපන්වීම
 LEDජනලලකගේජාංග දකජඅෙයයන්ජගපන්වයි.
 ාංග දකජඅෙයයන්ජභලවිතගයන්ජගයෝනකයන්ජාක්රියජකායි.
ගුණාමකමව තයදවුේ
 පරිෙණක,ජමයිගක්රොජබිට්ජපරිපථජාහජවිශවජගශ්රේණිෙතජ ාජ(USB)ජාම් න්ධ්කජරැහැන්,ජජජජජ
ජජජජජජඅන්තර්නලලගයන්ජ ලෙතජකාරජලදජමෘදුකලංෙජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ
 https://www.youtube.com/watch?v=-fZm1JCvxlE
 https://makecode.microbit.org/
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කියවීේ ද්රවය


මයිතරො බිට් පරිපථය

මයිතරො බිට් ක්ෂුද්රපාකව පරිපථතයන් තක් වරණය
ජමයිගක්රොජබිට්ජපරිපථජාවහලජගක්ෂතයන්ජනිර්මලණයජකිරීමටජපහතජගවබ්ජඅඩවියජභලවිතගයන්ජාංාකලාකයජ
(editor)ජවිවෘතජකාන්ර.
http://makecode.microbit.org
ඉහතජලිළිරයටජාංාකලාකයජවිවෘතජවරජවිට,ජලිළිරජීරුවජවැඩතලය (Desktop)ජමතටජතදගෙරජයෑමජමක න්ජ
වැඩතල ාම් න්ධ්කයක්ෂජාලදලජවැඩතලජඅයිකරයජනිර්මලණයජකාන්ර.ජ
ඊළ ජවතලවටජමයිගක්රොජබිට්ජාවහලජඅන්තර්නලලජාම් න්ධ්යජඅවශයජගරොග . වැඩතල අයිකරයජක්ෂලික්ෂජකිරීගමන්ජ
ාංාකලාකයජ(editor)ජවිවෘතජකාජෙතජහැකිජය.
ාංාකලාකයජ(editor)ජමතජපහතජතිායජලැගබ්.

රූපපයජ4.1. 1 Micro Bitජාංාකලාකයජාහිතජතිාය
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Editorජජගකොටාජාහජ java scriptජහිජතකලාජ3ක්ෂජතත. java scriptජගතෝාලජගරොෙන්ර.ජගමයජතධුනිකයන්ටජ
අපහසුජය.ජමූලිකජගතොාතුරුජාහජමයිගක්රොජබිට්ජපරිපථගේජමූලිකජභලවිතජෙැරජමූලිකජදැනුමජාවහලජගතොාතුරුජාහජ
ාන්නිග දරයජ-ජ8ජගශ්රේණියජගුරුජඅ්ගපොතජ ලන්ර.
උදාහරණ 01 G9Pro01
1. පහතජ දීජ තතිජ උපගදාජ අනුෙමරයජ කාමින්ජ ක්රමග්ඛයක්ෂජ නිර්මලණයජ කාන්ර. Inputජ වර්ෙගයන්ජ
ක්රමග්ඛගේජ"On button A Pressed”ජගතෝාන්ර.තිායජමතජඅදලළජblock එකජතදගෙරජඑන්ර.
2. Variables වර්ෙගයන් "Make a variable" ගතෝාන්ර.
3. "Tem" යන්රජවිචලයජරලමයජගලාජටයිේජකාන්ර.
4. "Tem" ගලාජඅු ්ජblockජඑකක්ෂජාෑගේ.ජ
5. "Set item to o"ජblockජඑකක්ෂජගතෝාලජඑයජතිායජමතටජතදගෙරජඑන්ර. " item "ජගවනුවටජ "Tem"ජ
ගතෝාන්ර.
6. Inputජවර්ෙගයන්ජTemperature (0C)ජබින්දුවජ"0"ජතතිජාථලරයටජජතදගෙරජඑන්ර.ජ
7. ජLogic වර්ෙගයන් "show number 0"ජ තදගෙරජ එන්ර.ජ බින්දුවජ "0" ගවනුවටජ "Tem"ජ විචලයයජ
ගතෝාන්ර.
ගමමජ ක්රමග්ඛගේජ A ග ෝතමජ මතජ ක්ෂලික්ෂජ කාරජ විටජ blockජ එකක්ෂජ ක්රියලජ කායි.ජ මයිගක්රොජ බිට්ජ පරිපථගේජ
තතුළතජතතිජාංග දකයජමක න්ජගාන්ටිගග්රේඩ්ජඋ ණ්වජඅෙයජජකියවයි. Temජවිචලයයටජගමමජඅෙයජල ලජෙනී.
Temජවිචලයගේජෙ ඩලජවීජතතිජඅෙයජ"show number block" හිජඊළ ජblockජඑජගකහිජදර්ශරයජග .ජ

ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජරූපපයජ4.1. 2ජඋදලහාණයජ01ජාවහලජකට්ටිය
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ක්රමග්ඛයජ ලෙතජ කාජ ළිටප්ජ කිරීගමන්ජ පසුජ අදලළජ hexජ ගෙොනුවජ පරිපථයටජ උඩුෙතජ කායි.ජ ඉන්ජ පසුජ A
ග ෝතමජතදජකිරීගමන්ජදැරටජපරිපථයටජවටලජපවතිරජඋ ණ්වයජ ලලජෙතජහැකිය.
පරිපථයජ අතින්ජ ත්ලීගමන්ජ උ ණ්වයජ වැි ජ ග .ජ ාංග දකයජ රැවතජ තුබූජ තැරජ මජ තැීමගමන්ජ ගපාජ තිබුණජ
උ ණ්වජඅෙයජමජරැවතජලැගබ්.
උදාහරණ 02 G9Pro02
ගමමජක්රමග්ඛගේජදීජතගලෝකජමට්ටමජකියවීමටජතව්ජඑවැනිජමජblock එකක්ෂජභලවිතජකායි.ජLlev රවජවිචලයයජ
තගලෝකජමට්ටගම්ජඅෙයජෙ ඩලජකායි.ජගමමජblock එකජාවහලජBජග ෝතමජභලවිතජකාරජඅතා,ජඑයජතදජකාරජ
විටජතගලෝකජමට්ටමජදිාජග .

රූපපයජ4.1. 3ජඋදලහාණයජ02 ාවහලජකට්ටිය

උදාහරණ 03 ජG9Pro02
ගමමජ ක්රමග්ඛගේජ (LED)ජ තගලෝකජ විගමෝචරජ ඩගයෝඩයටජ for ලූපයජ ගයොදලජ තත.ජ plot ාහජ block මක න්ජ
තගලෝකජවිගමෝචරජඩගයෝඩජ(LED)ජජහුනරලජෙනී.ජපරිපථගේජජීරුජාහජගේබඳවලජළිහිටීම්ජplotජාහජblock ජඑගකහිජ
Xජාහ Y ජළිහිටීම්ජජමක න් ජහුනරලජෙනී.ජXජාහ Y, plotජාහජblockජමක න්ජතගලෝකජවිගමෝචරජඩගයෝඩවලජතගලෝකජ
මට්ටමජවැි ජකායි. Xජාහ Y, Unplotජමක න්ජතගලෝකජමට්ටමජඅඩුජකායි.
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රූපපයජ4.1. 4ජඋදලහාණයජ03 ාවහලජකට්ටිය

මයිගක්රොජබිට්ජපරිපථයටජ ලහිාජතුඩුජාම් න්ධ්තලජ35ක්ෂජතත.

රූපපයජ4.1. 5 Micro Bit පරිපථය

+2V ගවෝ්ටීයතලවජාහිතජතුඩුජ2ජ(ාෘණ)ක්ෂජාහජ+2V ගවෝ්ටීයතලවජාහිතජGround තුඩුජ2ක්ෂජතත.ජඅගරකු්ජතුඩුජ
0Vජගහෝජ+2Vජගලාජතිබියජහැකිජය.
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උදාහරණ 04:ජG9Pro04
ගමමජක්රමග්ඛයජජගයෝනකජපලලරයජාවහලජලියලජතත.ජමයිගක්රොජබිට්ජපරිපථයජඋ ණ්වජජඅෙයජගා්න්යාජඅංශකජ
25ටජවඩලජවැි ජවූජවිටජ"digital write pin PO to1" blockජමක න්ජ+2V ගවෝ්ටීයතලවක්ෂජමයිගක්රොජබිට්ජපරිපථයජ
මක න්ජල ලජගේ.
තුඩු අංකයජතුඩුජඅනුවජගවරාජග .ජඅවාලරජඅෙයජ0ජගහෝජ1ජ(0ජමක න්ජඅඩුජගවෝ්ටීයතලවක්ෂජාහජ1ජමක න්ජවැි ජ
ගවෝ්ටීයතලවක්ෂ)ජ+2V ගවෝ්ටීයතලවක්ෂජාපයයි.
ඉන්ජපසුජ+2V ජවිදුලිජපංකලවක්ෂජගහෝජශබ්දජ ාායජවැනිජගයෝනකයක්ෂජGround තුඩුජාහ P0ජතුඩුවටජාම් න්ධ්ජකළජ
හැකිජය.ජඋ ණ්වයජගා්න්යාජඅංශකජ29ටජවැි ජවරජවිටජවිදුලිජපංකලවජක්රියල්මකජවීමජමක න්ජඋ ණ්වයජඅඩුජ
ග .ජරැවතජඋ ණ්වයජගා්න්යාජඅංශකජ29ටජාමලරජගහෝජඊටජඅඩුජවූජවිටජවිදුලිජපංකලවජරවී.ජඑවිටජවිදුලිජ
පංකලවජඋ ණ්වජාංග දීජීාකජඋපකාණයක්ෂජ වටජප්ජග .

රූපපයජ4.1. 6ජඋදලහාණයජ04 ාවහලජකට්ටිය

විවිධ්ජාංග දකජභලවිතගයන්ජඅෙයන්ජකියවීගමන්ජඔ ටජක්රමග්ඛජලිවියජහැකිජය.ජඋදලහාණජගලාජඅඩුජතගලෝකජ
ීව්රතලග ජදීජාවයංක්රියවජතගලෝකජාංග දකජමක න්ජපහරක්ෂජදැ්වීමජන්දුජකළජහැකිජය.
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නිපුණ ාව 5

ාන්නිග දරය ාහජාම්ප්ජහවුග්ජභලවිතයජාවහලජපරිෙණකජනලලජවිමර්ශරයජ
කායි.

නිපුණ ා මට්ටට 5.1 ජජජපලා්ජපරිෙණකලෙලාගේජපරිෙණකජනලලගේජවරජප්රධ්ලරජාංාචකජෙග
වාකය

ණයජකායි.

කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක

අන් ර්


පලා්ජපරිෙණකජනලලගේජවරජප්රධ්ලරජාංාචකජවිාතාජකායි.
ය
පලා්ජපරිෙණකජනලලගේජවරජප්රධ්ලරජාංාචකජ(පරිෙණක, නලලකාණජඅතුරුමුවිණ්ජකලඩ්ජප්,
ාවිචය, ... තදිය)ජජ

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප සහ වදන්



පරිෙණකජනලලකාණයජඅර්ථජදක්ෂවන්ර.
පරිෙණකජනලලයකජප්රධ්ලරජාංාචක

පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්




පරිෙණකජනලලකාණයජඅර්ථජදක්ෂවන්ර.
පරිෙණකජනලලකාණගේජභලවිත
පලා්ජපරිෙණකජනලලගේජජප්රධ්ලරජාංාචකජ(පරිෙණක, නලලකාණජඅතුරුමුවිණ්ජකලඩ්ජප්ජ(NIC),
ාවිචය, ... තදිය)ජජ

ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්




පරිෙණකජනලලකාණයජාවහලජනිර්වචරයජලියලජදක්ෂවන්ර.
පරිෙණකජනලලකාණගේජප්රධ්ලරජාංාචකජහුනන්වන්ර.
පරිෙණකජනලලකාණගේජභලවිතයන්ජලියලජදක්ෂවන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ



අන්තර්නලලජපහසුකම්,ජපරිෙණක,ජදෘඪලංෙ
https://www.google.lk/search?q=main+components+of+the+computer+network&oq=main+
components+of+the+computer+network&aqs=chrome..69i57j0l5.3942j0j8&sourceid=chro
me&ie=UTF-8
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කියවීේ ද්රවය


පරි ණව ජාකවරණය සඳහා නිර්වචනය
ාම්ප්ජ ග දලජ හදලජ ෙැනීමජ ාවහලජ එකිගරකටජ ාම් න්ධ්ජ කාරජ ලදජ පරිෙණකජ පේධ්තිජ ගදකක්ෂජ ගහෝජ
කිහිපයක්ෂජපරිෙණකජනලලයක්ෂජග .



පරි ණව ජාකවරණතේ භාවි
o ද්තජාහජගතොාතුරුජපරිෙණකජඅතාජවිවමලරුජකාෙතජහැකිජය.
o මුද්රණජයන්ත්රය,ජසුපරීක්ෂ කය,ජගමොඩමය,ජවැනිජඋපලංෙජනලලයටජාම් න්ධ්කාජ විජපරි්ලකයන්ජජ
අතාජවිවමලරුජකාජෙතජහැකිජය.
o ගාේවලදලයකජ (Server)ජ පරිෙණකයටජ ළිවින්යජ හැක්ෂගක්ෂජ අවාාජ ල්ජ ගාේවලලලභීන්ටජ පමණි.ජ
නලලයකජද්තජාහජගතොාතුරුජතාක්ෂෂිතජකළජහැකිජය.
o විදය්ජතැපැ්ජහලජක්ෂ ණිකජපණිවිඩජමක න්ජනලලයජභලවිතජකාන්රන්ජහටජාන්නිග දරයජකළජ
හැකිජය.



පරි ණව ජාකතේ ප්රධ්ාන සාරචව
o පරිෙණක
o නලලකාණජඅතුරුමුවිණ්ජකලඩ්ජපතජ(NIC)
o ාවිචජගහෝජරලභි
o මංහසුරුවජ(Routers)
o ගමොඩමජ(MODEM)
o ක නිජපවුාජ(Firewall)



ජාකවරණ අතුරුමුහුණමක වා් පමක (NIC)
නලලකාණජ අතුරුමුවිණ්ජ කලඩ්ජ පතජ යනුජ නලලයකටජ
ාම් න්ධ්ජකළජහැකිජපරිදිජපරිෙණකගේජාථලපරයජජකාරජ
ලදජ පරිපථජ පුවරුවජ ගහෝජ කලඩ්ජ පතයි.ජ නලලකාණජ
අතුරුමුවිණ්ජ කලඩ්පතටජ RJ45ජ ගකගවනියක්ෂජ තතිජ අතාජ
රවීරජ පරිෙණකවලජ එයජ මවුජ පුවරුවජ මතජ ගෙොඩරංවලජ
තත.



ස්විච/ නාභි
ාවිච/ජ රලභිජ මක න්ජ පරිෙණක,ජ මුද්රණජ යන්ත්රජ වැනිජ
විවිධ්ජනලලජඋපලංෙජඑකිගරකජාම් න්ධ්ජකානුජලැගබ්.ජඑයජ
එමජ උපලංෙජ අතාජ ාන්නිග දරයටජ ඉඩජ ගේ.ජ නියමු/ජ
රැහැන්ෙතජ (guided/ජ wired)ජ ාම්ගප්රේ ණජ මලධ්යජ භලවිතජ
කානුජ ලැගබ්.ජ එක්ෂජ අග්රයක්ෂජ පරිෙණකගේජ ගකගවනියටජ
ාම් න්ධ්ජ කාරජ අතා,ජ අගරක්ෂජ අග්රයජ ාවිචගයහි/ජ
රලභිගයහිජගකගවනියටජාම් න්ධ්ජගකගර්.
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රූපපය 5.1. 1ජපරිෙණකජනලලයක්ෂ



මාහසුරුව (Router
මංහසුරුව,ජ රැහැන්ජ ාහිතජ ගහෝජ රැහැන්ජ ාහිතජ ාම් න්ධ්තලජ
ඔාගාේජපරිෙණකජනලලජගදකක්ෂජගහෝජකිහිපයක්ෂජජඑකිගරකජාම් න්ධ්ජ
කායි.ජ නලලජාන්නිග දරයජතුළජද්තජාම්ගප්රේ ණයජාවහලජජවඩල්ජ
සුදුසුජමලර්ෙයජගමයජගාොයලජෙනියි.



තමොඩමය
පරිෙණකජනලලයකජපරිෙණකජාම් න්ධ්ජකිරීමජාවහලජජගහෝජ
නිවගාේජ ගපෞේෙලිකජ පරිෙණකයක්ෂජ අන්තර්නලලයටජ ාම් න්ධ්ජ
කිරීමජ ාවහලජ ගමොඩමයජ භලවිතජ කානුජ ල යි.ජ ගමොඩමයජ ද්තජ
පරිවර්තකයකුජගලාජක්රියලජකායි.ජපරිෙණකගයන්ජඑවරජලදජඅංකිතජ
ාංඥලජ ප්රතිාමජ ාංඥලජ වට්, අන්තර්නලලගයන්ජ පරිෙණකයටජ
එවරජ ප්රතිාමජ ාංඥලජ අංකිතජ ාංඥලජ වට්ජ පරිවර්තරයජ කායි.ජ
ගමයජMOdulation ාහ DEModulationජගලාජහැඳින්ග .ජඑමනිාලජ
‘MODEM’ජයනුජගමමජවචරජගදගක්ෂජඑකතුවකි.



ගිනි පවුර
ක නිජපවුාජයනුජඅන්තර්නලලයජාහජපරිෙණකජනලලයජඅතාජ
ාම්ගප්රේ ණයජ වරජ ද්තජ ාහජ උපගදාජ පලලරයජ කාරජ නලලජ
තාක්ෂ ණජ උපලංෙයකි.ජ ක නිපවුාජ දෘඪලංෙජ ාහජ මෘදුකලංෙජ යරජ
ගදයලකලාගයන්ජ මජ ක්රියල්මකජ කළජ හැකිජ ය.ජ අන්තර්නලලයටජ
ාම් න්ධ්ජකාරජලදජගපෞේෙලිකජනලලවලටජඅරවාාජඅන්තර්නලලජ
පරි්ලකයන්ජ ළිවිසීමජ වැළැක්ෂවීමටජ ක නිපවුාජ නිතාජ මජ ගයොදලජ
ෙනියි.ජජ

68

නිපුණ ාව 5

ජජ ාන්නිග දරය ාහජාම්ප්ජහවුග්ජභලවිතයජාවහලජපරිෙණකජනලලජවිමර්ශරයජජජජජජජජජජජජජජජජජජ
කායි.

නිපුන ා මට්ටම 5.2
වාකය

ාන්නිග දරයජාහජාම්ප්ජහවුග්ජප්රගයෝනරයටජෙැනීමටජපලා්ජපරිෙණකජනලලයජ
ගයොදලජෙනියි.
ජ කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක


අන් ර්



පරිෙණකජනලලය හාහල පණිවිඩයක්ෂ යවයි.
පරිෙණක නලලය හාහල ාම්ප්ජහවුග්ජභලවිතජකායි.
යන්
පරිෙණකජනලලජහාහලජපණිවිඩජයැවීම
ාම්ප් හවුග්ජභලවිතයජ(මෘදුකලංෙ,ජගෙොනු,ජගෙොනුජ හලු ම්,ජාංෙතජතැටි,ජමුද්රණජයන්ත්රජයරලදිය)

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා වදන්
 පරිෙණකජනලලජහාහලජපණිවිඩජයවයි.
 පරිෙණකජනලලජහාහලජාම්ප්ජහවුග්ජභලවිතජකායි.
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්:






න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාන්ර.
ාෑමජකණ්ඩලයමකටජමජපරිෙණකයජ ැක න්ජල ලජගදන්ර.
පහතජක්රියලකලාකම්ජාවහලජ
o පරිෙණකජනලලයටජපරිෙණකයජාම් න්ධ්ජදැයිජපරීක්ෂ ලජකිරීම
o නලලජාම් න්ධ්තලවජපරීක්ෂ ලජකිරීම
o ගෙොනුජ හලු මක්ෂ (Folder)ජාෑදීමජ(ගෙොනුජ හලු ගම්ජරමජාවහලජතමජකණ්ඩලයගම්ජරමජගයොදලජ
ෙන්ර)
o එමජගෙොනුජ හලු මජඅගරක්ෂජඅයජාමෙජවිවමලරුජකාජෙැනීමටජන්සුන්ජගයොමුජකාන්ර.
න්සුන් ාමෙජපරිෙණකජනලලජවලන්ජහලජඒවලගයහිජභලවිතජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකාන්ර.

ඇ යීේ හා



ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස් :

පරිෙණකජනලලයක්ෂජනිර්මලණයටජන්සුජකණ්ඩලයම්වලටජම ජගපන්වන්රජ
පරිෙණකජ නලලයක්ෂජ අතාජ ාම්ප්ජ හලජ දෘඪලංෙජ විවමලරුජ කාජ ෙැනීමටජ න්සුජ කණ්ඩලයම්වලටජ ම ජ
ගපන්වන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ




ාථලනීයජප්රගේශජනලලගේජ(LAN)ජතතිජපරිෙණක, උචිතජමෘදුකලංෙ
ාමර්පණ
https://www.google.lk/search?q=main+components+of+the+computer+network&oq=main+
components+of+the+computer+network&aqs=chrome..69i57j0l5.3942j0j8&sourceid=chro
me&ie=UTF-8

69

කියවීේ ද්රවය


පරි ණව ජාකයක් මගින් පණිවිඩ යැවීම

අදජදිර, ග ොගහෝජාමලෙම්ජවින්න්ජනිදහාජමහනරජපණිවිඩකරුවන්ජඅතහැාජදමලජඅන්තර්නලලජාම් න්ධ්තලවජ
භලවිතගයන්, ාහන්ෙතජ ගතොාතුරුජ කලන්දුජ වීමක්ෂජ තතිජ වියජ හැකිජ ය.ජ ී ටජ අමතාව, ගාේවකයන්ගේජ කලලයජ
ග ොගහෝජ විටජ ගපෞේෙලිකජ ගකටිජ ාංවලදජ (Chat)ජ ාවහලජ ගයොදලජ ෙනී.ජ ප්රලගයෝක කජ ගලා, වයලපලරිකජ
පණිවිඩකරුවකුජාථලළිතජකිරීමජතර්ථිකජවශගයන්ජයුක්ෂතිාහෙතජාහ ළිරිවැයජවඩලජවැි ජවුවජදජඑයජප්රතිලලභීජ
ග .ජගමහිජදීජජ ලෙතජකිරීම්ජාහජාාලජාහජපහසුජාථලනීය ප්රගේශජනලල පණිවිඩකරුවකුජඅ්හදලජ ැලීමජවඩල්ජ
සුදුසුජග .
අන්තර්නලලයජ ජ ගහෝජ මධ්යෙතජ ගාේවලදලයකයකුගේජ ාම් න්ධ්තලවජ ගරොමැතිජ වජ ාථලනීයජ ප්රගේශජ නලලජ
පණිවිඩකරුවන් (Messenger)ජමක න්ජනලලයජතුළජඕරෑජමජාථලරයකටජඅන්තර්ජාන්නිග දරයජාහජගෙොනුජ
විවමලරුජ කිරීමටජ පහසුකම්ජ ාලාලජ ගේ.ජ වින්ගඩෝාජ ාවහලජ විලවජ මජ භලවිතජ වරජ ාථලනීයජ ප්රගේශජ නලලජ
පණිවිඩකරුජ මෘදුකලංෙයජවනුගේජ Softros LAN Messenger, Outlook Messenger, Akeni Messenger,
BigAnt Messenger, BORGChat, Net-C, Pichat, LanTalkPop Messenger, Bopup Messenger
ාහජ තව්ජග ොගහෝජඅයයි.
එක්ෂජපරිෙණකයකින්ජතව්ජපරිෙණකයක්ෂජගවතජපලඨජපණිවිඩජයැවීගම්ජවිවිධ්ජක්රමජකිහිපයක්ෂජපහතජදැක්ෂග .ජ
ගමමජන්යු ජක්රමජමක න්ජපණිවිඩජයැවීමජාවහලජජපරිෙණකයජනලලෙතවජතිීමමජඅවශයජග .
ඔ ජඔ ගේජගාේවලජාථලරගේජගහෝජඔගබ්ජකලර්යලලගේජන්ටිරජවිට ඔ ටජකලර්යලලගේජනිදහාජාන්නිග දරජ
මූලලශ්රයක්ෂජත්ජරම්, ඔ ජන්ටිරජාථලරගේජමජන්ටජඔගබ්ජන්යු ජගාේවකයන්ජාම ජාම් න්ධ්තලජපව්වලජෙතජ
හැකිජවරජඅතාජකලර්යලලයජාමෙජාම්මන්ත්රණයක්ෂජදජපැවැ්වියජහැකිජයජ-ජරැතජගහෝජකින්දුජඅන්තර්නලලජ
ාම් න්ධ්තලවකින්ජගතොාවජඔ ගේජගාේවකයන්ජාම ජක්ෂ ණිකවජගකටිජාංවලදජ(chat)ජදජකළජහැකිජය.ජඉහබඳන්ජ
මජාලකරජාථලනීයජප්රගේශජනලලගේජපණිවිඩකරුවන්ජතිගදරලජළිබඳ වජකියවලජදැරජෙැනීගමන්ජඔ ටජඑයජකළජ
හැකිජවනුජතත (උදල: Tonic, LAN Messenger, Squiggle).ජ

LAN Messenger
වින්ගඩෝා, මැක්ෂජ ාහජ ලිරක්ෂාජ ාවහලජ වර්තමලරගේජ දීජ ල ලජ ෙතජ හැකිජ නිදහාජ හලජ විවෘතජ ගක්ෂතජ ක්ෂ ණිකජ
පණිවිඩජ ගයදුමක්ෂජ ග .ජ ගමමජ ගයදුමජ ගාේවලදලයකයකුගේජ (server) ාහජ අන්තර්නලලජ ාම් න්ධ්තලජ
අවශයතලවකින්ජ ැහැාවජාථලනීයජනලලයක්ෂජඔාගාේ, ක්ෂ ණිකජාන්නිග දරයජරංවලලයි.ජක්ෂ ණිකජපණිවිඩජ
යැවීමජපමණක්ෂජගරොව, ගෙොනුජවිවමලරුජකිරීම, අීතජපණිවිඩජාංාක්ෂ ණයජකිරීමජාහජඉදිරිජන්දුවීම්ජළිබඳ වවජ
දැනුම්ජදීමජවැනිජඅතිගර්කජඅංෙයන්ජදජඑහිජඅන්තර්ෙතජග .
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තාම්භජ කිරීමට,ජ ගමහිජ ාවහන්ජ ලෙතජ කිරීගම්ජ ළිටුවටජ ළිවිාජ Softro LAN Messenger අනුවලදයජ (version)ජ
ගතෝාලජඔගබ්ජපරිෙණකයටජ ලෙතජකාජෙැනීමටජහැකිජය. (https://messenger.softros.com/downloads/) ගමමජ
ගයදුමජාවයංක්රීයවජසුපරීක්ෂ ලජකාජනලලයජතුළජතතිජපරිෙණකයන්ජජහුනරලජෙනී.
ප්රධ්ාන සතමෝධ්ානිව සාවර්ධ්න පරිසරය (IDE

ගමවලම්ජීරුව

පරි්ලකජකණ්ඩලයම

පරි්ලකජලැයිාතුව
ත්්වජග ෝතම් (Status Buttons)

රූපපයජ5.3.3ජපුධ්ලරජාගමෝධ්ලනිතජාංවර්ධ්රජපලරිාරිකය

තමවකේ තීරුව
Settings
— launches the Settings dialog box
Settings
—පසුතලජාැකසීගම්ජාංවලදජගකොටුවට
ළිවිසීමජ(Settings dialog box)

Browse Received Files — ලැබුණුජගෙොනුජළිරික්ෂසීම
View Message History — ාංවලදජඉතිහලායජළිරික්ෂසීමජාවහලජවිගශේ ජගමොි යුලයජප්රග ශරය
Help — ාහලයකජළිවිසීම
About — පවතිරජ ලපත්රයජහලජගයදුම්ජගතොාතුරුජතතුළ්ජාංවලදජකවුළුවජවිවෘතජග
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පරිශීකව කැයිස්තුව

ගපානිමියජ ගලා, ගමමජ ප්රගේශයජ තුළජ මලර්ෙෙතජ හලජ මලර්ෙෙතජ ගරොවරජ Softros LAN Messengerජ න්යු ජ
පරි්ලකයන්ජ ගපන්වයි.ජ ඔ ටජ ගවර්ජ පරි්ලකයන්ජ ාම ජ පණිවිඩජ ාහජ ගෙොනුජ විවමලරුජ කාජ ෙතජ හැකිජ ය,
ඔවුන්ගේජගතොාතුරුජ ැලීමටජාහජලැයිාතුග ජතතිජාමහාජගහෝජන්යු ජපරි්ලකයන්ටජවිකලශජපණිවිඩජයැවීමජ
කළජහැකිජය.
මලර්ෙෙතජ ගරොවරජ පරි්ලකයන්ජ ාවහලජ ගෙොනුජ විවමලරුජ ක්රියලකලරි්වයජ ල ලජ ෙතජ ගරොහැකිජ ය.ජ මලර්ෙෙතජ
ගරොවරජපරි්ලකයන්ජලැයිාතුවජදර්ශරයජවීමජඔ ජඅකමැතිජරම්, ලැයිාතුග ජහිාජඅවකලශයජමතජදකුණුජක්ෂලික්ෂජ
කාජHide Offline Usersජක්ෂලික්ෂජකාන්ර. රැ්ජරම්ජSettingsජාංවලදජකවුළුගවහිජGeneralජපටි්තජමතජතතිජජ
අනුරූපපීජාලකුණුජගකොටුවජගතෝාන්ර.
පරිශීකව ව්ඩායම
ඔ ටජපරි්ලකජකණ්ඩලයම්ජනිර්මලණයජකළජහැකිජය. කණ්ඩලයම්ජඅතාජපරි්ලකයන්ජගෙරජයලමජාහජඅවශයජ
පරිදිජකණ්ඩලයම්ජකළමරලකාණයජකළජහැකිජය.
My Info තබොමක ම
ගමමජග ෝතමජක්ෂලික්ෂජකා SettingsජාංවලදජකවුළුගවහිජUser Information පටි්තජවිවෘතජ කිරීගමන් all usersජ
ලැයිාතුග ජ දිාවරජ ඔගබ්ජ පරි්ලකජ රලමයජ ගවරාජ කළජ හැකිජ ය.ජ ඔගබ්ජ ාම්ර්ර්ණජ රමජ වාම්ජ ාැකසුම්වලජ
(Domain Settings)ජ දක්ෂවලජ තතිජ රම්, එයජ ඔගබ්ජ ගපානිමිජ පරි්ලකජ රලමයජ ග .ජ එගාේජ රැතිජ රම්, ගපානිමිජ
පරි්ලකජරලමයජඔගබ්ජWindowsජක ණුගම්ජරලමයජග .
විස් ර තබොමක ම
Available – ගවර්ජපරි්ලකයන්ජාම ජගකටිජාංවලදජකිරීමටජඔ ටජහැකිජග .
Busy –ජඔ ජගමමජගමොගහොග්ජවැඩජකාමින්ජන්ටිරජරමු්ජහදින්ජපණිවිඩජහලජලැග රජගෙොනුවටජළිබඳතුරුජදියජහැකිජය.
Away – ඔ ජඔගබ්ජතලගයන්ජඳ්ජවීජන්ටියි.

ප්රධ්ාන වවුළුව අවම කිරීම
Softros LAN Messenger කලර්යජ ීරුජ ප්රගේශයජ මතජ අවම කිරීමජ ාවහල, ප්රධ්ලරජ කවුළුග ජ ඉහළජ දකුණුජ
ගකළවගාහිජතතිජ"Close" ග ෝතමජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.ජගමහිජදීජඔ ටජගවර්ජපරි්ලකයන්ගෙන්ජපණිවිඩජල ලජ
ෙැනීමටජාහජප්රතිචලාජදැක්ෂවීමටජගමන්ජමජඔ ටජඔවුන්ගෙන්ජගෙොනුජල ලජෙතජහැකිජය.
ප්රධ්ාන වවුළුව යළි ස්ථාපනය කිරීම
ගපානිමිගයන්, Softros LAN Messenger ග ෝතමජාෑමජවිටජමජකලර්යජීරුවජතුළජළිහිටලජතත.ජඑමජග ෝතමජ
ක්ෂලික්ෂජකිරීගමන්ජSoftrosජLAN Messengerජ කවුළුවජයබඳජාථලපරයජකිරීමජගහෝජඉදිරිජගකොටාකටජගෙරජඒමජ
ගහෝජකළජහැකිජය.
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තවනමක පරි ණවයක් සම තවටි සාවාද (chat කිරීම
ඕරෑජමජපරිෙණකයක්ෂජාම ජකතලජකිරීමට, ලැයිාතුගවන්ජඑකක්ෂජමතජක්ෂලික්ෂජකා කතලජකිරීමජගහෝජගෙොනුජයැවීමජ
කාන්ර.ජගෙොනුවක්ෂජයැවීමජාවහල, එයජගකටිජාංවලදජකවුළුවජගවතජගෙරවි්ජදමන්ර.
රැතජගහෝජවම්ජගකළවගර්ජ“Send File(s)” ජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.ජඔ ටජකින්දුජෙැටු වක්ෂජගරොමැතිවජගවර්ජ
පරිෙණකයකටජගෙොනුජ හලු මක්ෂජදජයැවියජහැකිජය.
Softros LAN Messenger හිජගහොවජලක්ෂ ණයක්ෂජවන්ගන්ජල න්රන්ජගවතජමලර්ෙෙතජගරොවරජපණිවිඩජයැවියජ
හැකිජවීමයි.ජල න්රලජමලර්ෙෙතජවූජවිටජඑමජපණිවිඩජලැග නුජතත.ජගමමජමලර්ෙෙතජගරොවරජපණිවිඩජෙ ඩලජ
කිරීමජාවහලජගාේවලදලයකයක්ෂජඅවශයජගරොග .ජමක්ෂනිාලදය්ජගමයජගාේවලදලයකජගරොවරජතකෘතියජමතජපදරම්ජ
ග .ජඔ ටජඒජාවහලජජගාේවලදලයකයක්ෂජතිබියජයුතුජරැත.ජSoftros LAN Messenger යනුජතනිවජක්රියලජකාරජP3P
(peerජto peer) පදරම්ජකාේජගයදුමකි.

රූපපයජ5.2. 2ජකතලජ හජකවුළුවජ(Chat window)

බහු ස්ථාීමය ප්රතේශ ජාක
විවිධ්ජ උපජ නලලයන්ජ ාහිතජ විජ ාථලනීයජ ප්රගේශජ නලලයන්ජ තිබියජ හැකිජ ද? ඔ ටජ ඒජ න්ය්ලජ එකජ මජ පණිවිඩජ
පරිාායක්ෂජගලාජඑකටජඑකමුතුවජඒකල ේධ්ජකළජහැකිජය.ජSoftros LAN Messengerජළිහිටුවීමජහලජභලවිතජකිරීමජ
ාම් න්ධ්ගයන්ජවැි දුාජගතොාතුරුජාවහල, YouTube.com ගවතින්ජගමමජවීි ගයෝවජරාඹන්ර.ජග ොගහෝජLAN
messenger වැඩාටහරජ භලවිතජ කාන්රන්ජ පසුවජ Softros LAN Messenger ගාොයලජ ෙැනීමජ මිනන්ජ
ප්රගයෝනරව්ජවිගශේ ලංෙජරැාක්ෂජලැබිණි.(තනිජාහජකණ්ඩලයම්ජගකටිජාංවලද, ගෙොනුජවිවමලරුව, ගුේතජගක්ෂතරයජ
ගහෝජමලර්ෙෙතජගරොවරජජපණිවිඩජවැනි).ජඑයජගරොමිග්ජදිරජ20ක්ෂජාවහලජභලවිතජකළජහැකිජය.ජ
පරි ණව ජාකයක් ඔස්තසේ සේපමක හවුතල් භාවි කිරීම
නලලෙතජපරිෙණකජඅතාජදෘඪලංෙජාහජමෘදුකලංෙජග දලෙතජහැකිජය.
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ත ොනු බහාලුමක් හවුතල් භාවි කිරීම
පරිෙණකජනලලගේජද්තජඉක්ෂමනින්ජහලජපහසුගවන්ජවිවමලරුජකාජෙැනීමජාවහලජගෙොනුජ හලු ම්ජහවුග්ජභලවිත
කිරීමජඅතයවශයජග .
ගෙොනුජ හලු මජමතජදකුණජක්ෂලික්ෂජකාන්ර (NIE)  PropertiesSharing  Share

රූපපයජ5.2.4 ජNIE ගෙොනුවජමතජදකුණුජග ෝතමජක්ෂලික්ෂජකළජවිට

Choose people to share withජහිජරමජයතුරුලියරයජකිරීගමන්ජගහෝජගතෝාලජAddජකලික්ෂජකාන්රජ Click
Share Button  Done
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මුද්රණ යන්ත්ර හවුතල් භාවි කිරීම
ාථලනීයජප්රගේජශජනලලගේජගවර්ජපරි්ලකයන්ජාම ජමුද්රණජයන්ත්රජහවුග්ජභලවිතජකිරීමජාවහල, පහතජාවහන්ජ
ගේජකාන්ර.
1. Settingsජවිවෘතජකාන්ර.
2. Devicesජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
3. Printers & scannersජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
4. "Printers & scanners,"ජයටග්ජඔ ටජහවුග්ජභලවිතජකිරීමට අවශයජමුද්රණජයන්ත්රයජගතෝාන්ර.
5. Manage ග ෝතමජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
6. Printer properties ාන්ධ්ලරයජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
7. Sharing පටි්තජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
8. Share this printer ක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
9. "Share name" තුළ,ජරවජවිාතාජාහිතජරමක්ෂජයතුරුලියරයජකාන්රජ(ගමයජඑකජමජනලලජමුද්රණජයන්ත්රයජ
රම්, ජඔ ටජගපානිමිජරමජභලවිතජකළජහැකිය).
10. Applyජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.
11. OKජක්ෂලික්ෂජකාන්ර.

ඔ ජ වින්න්ජ ගමමජ ළියවාජජ වාක්ෂජ අනුෙමරයජ කළජ පසුජ න්දුජ වන්ගන් ාථලනීයජ ප්රගේජශජ නලලගේජ තිග රජ න්යු මජ
උපලංෙයන්ජරවජහවු්ජමුද්රණජයන්ත්රයටජාම් න්ධ්ජකිරීමයි.ජ
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නිපුණ ාව 6

ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජාමලජීයජ ලපෑමජාහජවෘ්ීයජඅවාථලජ
ෙග ණයජකායි.

නිපුණ ා මට්ටම 6.1

ගතොාතුරුජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජාමලජීයජ ලපෑමජවිාතාජකායි.

වාකය

කලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක
 ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජාමලජීයජභලවිතයන්ගේජප්රතිලලභයජවිාතාජකායි.
 ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජභලවිතයන්ගේජඍණල්මකජදර්ශරයජහටජෙැනීමජවිාතාජ
කායි.
අන් ර් ය
:
ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජගයදවුම්
 කලර්යලලයීයජාවයංකාණජ(Office automation)
 ඊ-ඉගෙනුම
 ඊ-වලණිනය,ජඑම්-වලණිනය
 ඊ-ගාෞඛය
 ඊ-ාලනය
 අංකිතජග දුම
 විදු්ජඅපද්රවයජතාක්ෂෂිතවජ ැහැාජකිරීම
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා වදන්
 ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජනිර්වචරයජහුනන්වලජගදන්ර.
 ාමලනගේජගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණජගයදවුම්ජ-ජඊ-ාලනය,ජකෘෂිකර්මය,ජඅධ්යලපරය,ජ
ගාෞඛයය,ජකර්මලන්ත,ජපරිාාය.
 අංකිතජග දුමජඅවමජකිරීමජාවහලජගයෝනරලජාලකච්ඡලජකාන්ර.
 ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජදියුණුවජනිාලජරැකියලවලජතතිවරජගවරාකම්ජවිාතාජ
කාන්ර.
 ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජභලවිතජෙග ණයජකාජපන්තිජකලමාජාලකච්ඡලවකටජ
ාහභලක ජවන්ර.
 විදු්ජඅපද්රවයජතාක්ෂෂිතවජ ැහැාජකිරීමජාවහලජවූජනයග්රහණජගාොයලජ ලන්ර.
පාඩේ සැකසුේ සඳහා උපතදස්
 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාන්ර.
 ාෑමජකණ්ඩලයමකටජමජපරිෙණකයක්ෂජාපයන්ර.
 පහතජක්රියලකලාකම්ජාවහලජන්සුන්ජගයොමුජකාන්ර.
o ාමලනයජතුළජගතොාතුරුජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණයජළිබඳ වජගතොාතුරුජරැාජකිරීමටජන්සුන්ටජ
පවාන්ර.
 පහතජමලතෘකලජළිබඳ වජගතොාතුරුජරැාජකිරීමටජන්සුන්ජගයොමුජකාන්ර.
o කලර්යලලජාවයංකාණය
o ඊජ-ජඉගෙනුම
o ඊජ-ජවලණිනයයජ,ජජඑම්-වලණිනයයජ(e-Commerce, m-Commerce)
o ඊජ-ජගාෞඛයය
o ඊජ-ජාලනයය
o අංකිතජග දුම
 ඉගලක්ෂගරොනිකජඅපද්රවයජතාක්ෂෂිතවජ ැහැාජකිරීගම්ජක්රමජළිබඳ වජගාොයලජ ැලීමටජන්සුන්ජගයොමුජ
කාන්ර.
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ඇ යීේ හා ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්



ගදරජලදජක්ෂග ේත්රජාවහලජගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණජභලවිතයන්ජළිබඳ වජගපෝජළිංචක්ෂජාකාජ
කාවන්ර.
එයජ(DVD)ජතැටියකටජඅන්තර්ෙතජකාවන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ


අන්තර්නලලජපහසුකම්,ජපරිෙණක,ජමෘදුකලංෙ,ජසුවිරුජනංෙමජදූාකථරජ(smart phonesජ)
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කියවීේ ද්රවය


ත ොරතුරු සන්නිතේදන ාක්ෂණය අර්ථ දැක්වීම

“ICT” යනුගවන්ජ අදහාජ වන්ගන්ජ ගතොාතුරුජ හලජ ාන්නිග දරජ තලක්ෂ ණයජ වරජ අතා,ජ ගතොාතුරු හලජ
ාන්නිග දරජ තලක්ෂ ණයජ මක න්ජ ගතොාතුරුජ ාන්නිග දරයජ හාහලජ ගතොාතුරුජ ල ලජ ෙැනීගම්ජ තලක්ෂ ණයන්ජ
ාවහන්ජ කායි. එයජ ගතොාතුරුජ තලක්ෂ ණයජ (IT) හලජ ාමලරජ වරජ රමු්,ජ මූලිකජ වශගයන්ජ ාන්නිග දරජ
තලක්ෂ ණයන්ජ ළිබඳ දවජ අවධ්ලරයජ ගයොමුජ කායි. ගම්ජ ාදහලජ පරිෙණක, අන්තර්නලල, නංෙමජ ාහජ රැහැන්ජ ාහිතජ
උපලංෙ, චන්ද්රිකලජාන්නිග දරය, ඉ-තැපැ්ජාහජගවර්ජාන්නිග දරජමලධ්යජජතතුළ්ජග .


සමාජය තුළ ත ොරතුරු සන්නිතේදන ාක්ෂණය භාවි කිරීතේ වාසි
වාර්යාකයීය ස්වයාවරණය

ඊ-අධ්යාපනය
ඊ-වාණිජය, එේ-වාණිජය

ත ොරතුරු ාක්ෂණ
භාවි ය

ඊ-රාජය



ඊ-තසෞඛ්යය

ඉ-රාජය

ානයජන්යජපුාවැන්යන්, ාමලෙම්, ාලනයජාහ ාලනයජගරොවරජාංවිධ්ලරජාහජගවර්ජාලනයජ(විවිධ්ජාටව්)ජ ාමෙජ
ාන්නිග දරයජකිරීමටජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණයජභලවිතජකිරීම, ජඊ-ාලනයයක්ෂජගලාජහැඳින්ග . ඉ-ාලනයජකටයුතු න්දුජ
කිරීමජාවහලජග ොගහෝජගවබ්ජඅඩවි පවතිරජඅතාජාලනයජාමෙජාන්නිග දරයජකිරීගම්ජාහජාලනයවලජගතොාතුරුජ
ල ලජෙැනීගම්ජදු කාතලජඑමක න්ජාමරයජකාජතිගබ්.
o
o
o
o



ඊ-ාලනයජගාේවලජ(http://www.gov.lk/)
1919 (ාලනයජගතොාතුරුජගක්ෂන්ද්රය)
ICTA (ගතොාතුරුජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණජතයතරය)ජ(www.icta.lk)
හැුනනුම්ප්, රියැදුරුජ ලපත්රජාහජෙමන්ජ ලපත්රජනිකු්ජකිරීමජ-ජඋප්, විවලහජාහජමාණජ
ාහතිකජනිකු්ජකිරීම.

වාර්යාකයීය ස්වයාවරණය (Office automation)

කලර්යලලයීයජස්වයාවරණයජයනුජමූලිකජකලර්යයන්ජඉටුජකිරීමජාවහලජඅවශයජවරජගතොාතුරු පරිෙණකෙතජකිරීම,
එකතුජකිරීම, ෙ ඩලජකිරීම, හැන්ාවීමජහලජාහන්ෙතවජගතොාතුරුජල ලජදීමජාවහලජවිවිධ්ලකලාජපරිෙණකජයන්ත්රජහලජ
මෘදුකලංෙජභලවිතජකිරීමයි. ඉගලක්ෂගරොනිකජද්තජෙ ඩලජකිරීම, ඉගලක්ෂගරොනිකජවිවමලරුවජාහජවිදු්ජවයලපලාජ
ගතොාතුරුජකළමරලකාණයජකලර්යලලයීයජාවයංකාණජපේධ්තියකජමූලිකජක්රියලකලාකම්ජග . ඉහළජනි පලදරජ
අනුපලතජහලජවැි ජලලදලයිතලව, වඩලජකලර්යක්ෂ මවජභලවිතජකිරීම, වඩලජගහොවජනි පලදරජගුණය, වැි ජදියුණුජකළජ
තාක්ෂ ලව, ශ්රමිකයන්ජාදහලජඅඩුජවැඩජාතිජාහජකර්මලන්තශලලලජනිතයජකලලයජඅඩුජකිරීම යරලදියජකලර්යලලයීයජ
ාවයංකාණයටජතතුළ්ජග .
උදල:ජවැටුේජගෙවීම්ජපේධ්ති
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ඊ - අධ්යාපනය

ඊ-ඉගෙනුම්ජයනුජාලම්ප්රදලයිකජපන්තිජකලමායකින්ජළිටතජඅධ්යලපනිකජවි යමලලලජප්රග ශයජාවහලජඉගලක්ෂගරොනිකජ
තලක්ෂ ණයජගයොදලජෙැනීමයි. ගමහිජදීජඕරෑජමජග ලලවකජහලජඕරෑජමජාථලරයකජදීජත  යයන්ටජාවලධීරවජඉගෙරජ
ෙතජ හැකිජ ය.ජ ඊ-අධ්යලපරය යනුජ ාවයංජ අධ්යරයක්ෂජ වරජ අතා, ඕරෑජ ම ගවලලවක ඉගෙනුම්ජ ාැන්ජ න්ය්ලම
ල ලෙතජහැකිජඅයුරින්ජපවී.ජගුරුවරුන්ටජළින්ූා, ාජීවකාණයජාහජශ්රවයජදෘශය යරලදියජපැහැදිලිජකිරීමටජඅසීරුජ
වි යන්ජපැහැදිලිජකිරීමටජහලජඉදිරිප්ජකිරීම්ජමක න්ජප්රගයෝනරව්ජපලඩම්ජකළජහැකිජය.ජග ොගහෝජාටවලජපලා්ජ
පේධ්තියජගහෝජඋාාජඅධ්යලපරජපේධ්තියජකළමරලකාණයජකිරීමජාවහලජඉගෙනුම්ජකළමරලකාණයක්ෂජ(LMS)
භලවිතජකිරීමජගපොදුජභලවිතයක්ෂජ වටජප්වජතත.ජඅදජදිරජඕරෑජම ාටකජඕරෑජමජගකගරකුටජඅන්තර්නලලයජහාහලජ
දුාාථජඅධ්යලපරජභලවිතජකාජඅඩුජවියදම්ජාහිතජවිශවවිදයලලයක්ෂජජගහෝජගවර්ජඉගෙනුම්ජමධ්යාථලරයක්ෂජාම ජ
ාම් න්ධ්ජවියජහැකිජය.
පහතජ දැක්ෂගවරජ අධ්යලපනිකජ ගවබ්ජ අඩවිජ ාවයංජ අධ්යයරයජ කාජ ඔවුන්ගේජ දැනුමජ වැි දියුණුජ කිරීමටජ න්සුන්ටජ
හැකිජය.
o
o
o
o
o


www.nie.lk
www.edupub.gov.lk
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk
www.nenasala.lk
www.vidumanpetha.com

ඊ-වාණිජය

ඉගලක්ෂගරොනික වලනිනයජගහෝජඊ-වලණිනයජයනුජභලණ්ඩජහලජගාේවලජමිලජදීජෙැනීමජාහජවිකිණීමජගහෝජඅන්තර්නලලයජ
හාහලජඅාමුද්ජගහෝජද්තජාම්ේගර් ණයජකිරීමයි.ජඑයජ24x7 පහසුකමක්ෂජාපයරජඅතාජෙනුගදනුකරුවන්ටජඕරෑජ
මජභලණ්ඩයක්ෂජගහෝජගාේවලවක්ෂජඕරෑජමජතැරකජන්ටජඕරෑජමජතැරකට ඕරෑමජග ලලවකජතණවුම්ජකළජහැකිජය.ජ
පලරිගභෝක කයන්ටජභලණ්ඩයක්ෂ මිලජදීජෙැනීමට ගවගළවගපොළජගවතජයෑමටජඅවශයජගරොවරජඅතා,ජඒජනිාලජමලර්ෙජ
තද දයජඅඩුජවීමජාහජඅඩුජවලයුජදු ණයක්ෂ තතිජවීමජවලන්දලයකජග .ජපලරිගභෝක කයන්ටජගෙෝලීයජගවගළවගපොළජ
ගවතජළිවින්යජහැකිජය.
උදා - 1. www.ebay.com/
2. www.amazon.com/
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ඊ-තසෞඛ්යය

ඊ-ගාෞඛයයජයනුජගාෞඛයජගතොාතුරුජාවහලජගතොාතුරුජාහජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණයජභලවිතජකිරීමයි.ජඖ ධ්ජ
ක්ෂග ේත්රගේජතතිජදු කාජක්රියලදලමයන්ජ විතායක්ෂජරවීරජඋපකාණජභලවිතගයන්ජකලර්යක්ෂ මජවීජතිගබ්.ජගාෝෙජ
නිර්ණය, ගාෝෙවලටජ ප්රතිකලාජ කිරීම, දූාාථජ ගාෞඛයජ රැකවාණයජ ාහජ දවදයජඅධ්යලපරගේජ විඩම් රය
(Simulation)ජතදිජවශගයන්ජගතොාතුරුජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණයජභලවිතජකානුජල රජක්ෂග ේත්රජාලත යක්ෂජතත.
ගාෝෙජවිනිශචයජාහජප්රතිකලාජාවහලජඅපටජඋපකලරිජවරජඅියජතලක්ෂ ණිකජයන්ත්රජෙණරලවක්ෂජතිගබ්.
01) CAT - පරිෙණකෙතජතක්ෂ කජශරීාජාතාජඑක්ෂාගර්ජයන්ත්රය
ජ(Computerized Axial Tomography Machine)

02) MRI - චුම් කජඅනුරලදජමුර්තරජයන්ත්රය (Magnetic Resonance Imaging Machine)

03) ECG - විදු්ජතන්තුජගර්ඛීයජයන්ත්රය (Electrocardiogram Machine)

04) EEG - විදු් නිකර්පාජගර්ඛරජයන්ත්රය (Electro-encephalography)

දූරස්ථ තසෞඛ්ය රැවවරණය
o
o
o
o
o

හදින් දූාාථ ගාෞඛය රැකවාණය
නිවගාේ න්ට ගාෞඛය දවදය අධීක්ෂජ ණය
හදින් දූාාථ ගාෞඛය උපගේශරය
දූාාථ ශලයකර්ම (Telesurgery)
දූාාථ පුවිණුව
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ත ොරතුරු සන්නිතේදන ාක්ෂණය භාවි කිරීතේ දී පැනනගින ඍණාමකමව වරුණු
ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණගේජ ලපෑම්ජගහේතුගවන්ජඅපගේජජීවිත වඩලජයහප්ජතකලායටජගවරාජකාජ
තත. එගමන්ජ මජ එයජ පුේෙලයන්ට, ාංවිධ්ලරවලට, ාමලනයටජ හලජ පරිාායටජ ඍණල්මකජ ලපෑම්ජ දජ න්දුජ කාජ
තිගබ්.



අංකිතජග දුමජ(Digital Divide)
ඉගලක්ෂගරොනිකජඅපද්රවයජසුාක්ෂෂිතජකිරීම

අාකි තබදුම (Digital Divide
අංකිතජ ග දුමජ යනුජ නූතරජ ගතොාතුරුජ ාහජ ාන්නිග දරජ තලක්ෂ ණයටජ ළිවිාජ තතිජ ප්රගේශජ අතාජ පාතායජ හලජ
ප්රග ශයජසීමලජගරොකළජගහෝජසීමලජකාජතතිජප්රගේශජඅතාජපාතායයි.ජගමමජතලක්ෂ ණයටජදූාකථර, රූපපවලහිනී,
ගපෞේෙලිකජපරිෙණකජාහජඅන්තර්නලලයජතතුළ්ජවියජහැකිජය.
අංකිතජග දුමටජගහේතු
අංකිතජග දීමකජපාතායජාදහලජගහේතුජෙණරලවක්ෂජතත.









අධ්යලපනිකජකුාලතලජ(අධ්යලපරය ලැබූජහලජඅධ්යලපරයජගරොලැබූ)
තදලයම්ජමට්ටමජ(ගපොගහොා්ජාහජදුේප්)
භූගෙෝලීයජළිහිටීමජ(ග්රලී යජප්රගේශජාහජරලෙරික ප්රගේශ)
ාත්රීජපුරු ජභලවය
කුාලතල
වයා
තලක්ෂ ණයජළිබඳ වජදැනුව්භලවය
ාංාකෘතිකජහලජමලරන්කජතක්ප

තරක්ෂාවාරි තකස ඉතකක්තරොනික් අපද්රවය බැහැර කිරීම
අපජ වින්න්ජ ැහැාජ ජ කානුජ ල රජ න්යු ජ ප්රමලණගේජ ඉගලක්ෂගරොනිකජ උපකාණයන්හිජ ඊයම්, කැඩ්මියම්,
ග රිලියම්, ාාදියජාහජගරෝමිනීකෘතජක නිජතග්පරජවැනිජභයලරකජාාලයනික ද්රවය අඩංගුජග . අපජවින්න්ජඅදලළජ
උපකාණජඅවිියම්ජපරිදිජ ැහැාජකිරීමජ මක න්, ගමමජඅරතුරුදලයකජ ද්රවය, වලතයජදූ ණයජකිරීම, පාජදූ ණයජ
කිරීමජ හලජ නලජ මූලලශ්රවලටජ ළිටජ වීමජ වැනිජ අවදලරම්ජ ත්්වජ තතිජ ග .ජ එයජ වකුෙඩුජ ගාෝෙය, ළිබඳකල ත්්ව,ජ
ගමොළයටජහලනිජවීම්ජහලජනලරජවිකෘති වැනිජගාෞඛයජඅවදලරම්ජජතතිජවීමටජගහේතුජග .
ඉතකක්තරොනිව අපද්රවය තරක්ෂාවාරි තකස ප්රතිචක්රීවරණය
තර්-ත්රි්වයජ(3R’) - අඩුජකිරීම (Reduce), රැවතජභලවිතජකිරීම (Reuse) ාහජප්රතිචක්රීකාණයජ(Recycle) - අපජ
වින්න්ජඉවතජදමනුජල රජඉගලක්ෂගරොනිකජඅපද්රවයජකපලජහැරීමජාදහලජඋපකලරිජග .
 අඩුජකිරීම (Reduce)ජ
-ජඅු තින්ජමිලජදීජෙන්රටජවඩලජකැඩීජබිඳීජක යජද්රවයජඅු ්වැි යලජකිරීම.
 රැවතජභලවිතජකිරීම (Reuse) ජ -ජඅරවශයජවිදු්ජඋපලංෙජපරිතයලෙජකිරීමජගහෝජවිකිණීම.
 ප්රතිචක්රීකාණය
-ජඅු ්වැි යලජගරොකළජඋපකාණජරැවතජප්රතිචක්රීකාණයජකළජහැකිජ
තයතරජගවතජගයොමුජකිරීම.
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නිපුණ ාව 6

ගතොාතුරු හල ාන්නිග දර තලක්ෂ ණගේ ාමලජීය
අවාථල ෙග

ලපෑම ාහ වෘ්ීය

ණය කායි.

නිපුණ ා මට්ටම 6.2 පරිෙණකජතශ්රිතජරැකියලජඅවාථලජවිාතා කායි.
වාකය

ජජජකලලච්ගේදජ01

ඉත නුේ පක



රවීරජගලෝකගේජරැකියලජඅවාථලජවිාතාජකායි.
පරිෙණකජතශ්රිතජගවර්ජවෘ්ීන්ගේජකලර්යය,ජභූමිකලවජවිාතාජකායි.

අන් ර් ය
රැකියලජඅවාථල
 මෘදුකලංෙජත්්වජාහතිකජඉංජිගන්රු
 මෘදුකලංෙජඉංජිගන්රු
 ද්තජාමුදලයජපරිපලලක
 මෘදුකලංෙජනිර්මලණජත ්ළියල
 ක්රමග්ඛජාම්පලදක
 පේධ්තිජවිශග් ක
 ගවබ්ජඅඩවිජාංවර්ධ්ක
 චිත්රකජනිර්මලණකරු
 නලලජපරිපලලක
අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු සාවල්ප හා වදන්
 පරිෙණකජතශ්රිතජවෘ්ීයජභූමිකලවජහුනන්වලජගදන්ර.
 පරිෙණකජතශ්රිතජවෘ්ීන්ජතතුළ්වජගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණජභලවිතජකාන්රන්ජ
ාවහලජවූජඅවාථලජහුනරලෙන්ර.
 පරිෙණකජතශ්රිතජවෘ්ීයජගාේවලජගපෞේෙලිකවජගවන්ජකාන්ර.
පාඩේ සැකසුම සඳහා උපතදස්

න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාන්ර.

ාෑමජකණ්ඩලයමකටජමජපරිෙණකයජ ැක න්ජාපයන්ර.

පහතජක්රියලකලාකම්ජාවහලජන්සුන්ජගයොමුජකාන්ර.
o වර්තමලරජාමලනගේජවෘ්ීයජඅවාථලජගාොයලජ ැලීම
o පරිෙණරගයහිජවිවිධ්ජවෘ්ීන්හිජරැකියලජභූමිකලවජගාොයලජ ැලීම
ඇ යීේ හා




ක්තසේරුවරණය සඳහා උපතදස්
පරිෙණකජතශ්රිතජවෘ්ීන්ගේජාෑමජවෙකීමක්ෂමජලැයිාතුෙතජකාන්ර.
පරිෙණකජතශ්රිතජාෑමජවෘ්ීයජගාේවයක්ෂමජජවිාතාජකිරීමටජකණ්ඩලයම්ජක්රියලකලාකමක්ෂජගදන්ර.
පරිෙණකජතශ්රිතජවෘ්ීන්ජගපන්වීමජාවහලජසුදුසුජපරිෙණකජප්රලගයෝක කජක්රියලකලාකමක්ෂජ
නිර්මලණයජාවහලජන්සුන්ජගයොමුජකාන්ර.

ගුණාමකමව තයදවුේ
 පරිෙණක,ජඅන්තර්නලලජපහසුකම්
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කියවීේ ද්රවය


වර් මාන සමාජතේ වෘමකතීය අවස්ථා
වර්තමලරගේජජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණයජ(ගතොාතුරුජහලජාන්නිග දරජතලක්ෂ ණය)ජක්ෂග ේත්රගේජරැකියලජඅවාථලජ
රැාක්ෂජතත.
o මෘදුකලංෙජත්්වජතාක්ෂ ණජඉංජිගන්රු (Software Quality Assurance Engineer)
o මෘදුකලංෙජඉංජිගන්රු (Software Engineer)
o ද්තජාමුදලජපරිපලලක (Database Administrator)
o මෘදුකලංෙජනිර්මලණජත ්ළි (Software Architect)
o වැඩාටහන්කරු (Programmer)
o පේධ්තිජවිශග් ක (System Analyst)
o ගවබ්ජගයදුම්ජාංවර්ධ්රකරු (Web Application Developer)
o ග්රලෆික ත ්පී (Graphic Designer)
o නලලජපරිපලලක (Network Administrator)



පරි ණව තශ්රි ව විවිධ් රැකියාවන්හි රැකියා වාර්යභාරය
රැකියා වාර්යභාරය

ඉටු වළ යුතු මූලිව වාර්ය

මෘදුකලංෙජත්්වජතාක්ෂ ණජඉංජිගන්රු

මෘදුකලංෙය සුමටජගලාජපව්වලජගෙරජයෑමජාහජගාේවලදලයකජ
අවශයතලජාපුාලලීමජාවහලජනි පලදිතයන්ජදිය්ජකිරීමටජගපාජ
පරීක්ෂ ණජපැවැ්වීම.ජමෘදුකලංෙගේජගුණල්මකභලවයජාහතිකජ
කිරීම.

මෘදුකලංෙජඉංජිගන්රු

ාලමලරයගයන්ජගයදුම්ජගහෝජපේධ්තිජාංවර්ධ්රයජකිරීගම්ජ
කලර්යගයහිජනිාත මෘදුකලංෙ ඉංජිගන්රුගවෝ, පරි්ලකයලගේජ
අවශයතලජපළමුවජවිශග් ණයජකාති;ජඅරතුරුවජජඑමජ
අවශයතලජජාපුාලලීමටජපරිෙණකජගයදුම්ජමෘදුකලංෙජගහෝජපේධ්තිජ
නිර්මලණයජකිරීම, ාැකසීම, පරීක්ෂ ලජකිරීමජහලජපව්වලගෙරජ
යෑම න්දුජකාති. ගමමජඉංජිගන්රුගවෝජවැඩාටහගන්ජඅාමුණජ
අනුවජගවරාජක්රමග්ඛජජභල ලජභලවිතජකාති.

ද්තජාමුදලජපරිපලලක

ද්තජාමුදලජනිර්මලණයජාහජපව්වලජෙැනීම, ද්තජාමුදලජ
ප්රග ශයජාහජගවරාජකිරීමජාවහලජගක්ෂතජවිශග් ණයජාහජ
නිර්මලණයජකිරීම ාහජද්තජෙ ඩලවජනින්ජගලාජක්රියල්මකජ
කිරීම තදිජවෙකීමජදායි.
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මෘදුකලංෙජනිර්මලණජත ්ළි

මෘදුකලංෙජගයදුම්ජනිර්මලණයජකිරීම, ාංවර්ධ්රයජකිරීම, ගවරාජ
කිරීම, ග්ඛර, පරීක්ෂ ලජකිරීම, ක්රියල්මකජකිරීම, ාථලපරයජකිරීමජ
ාහජාහලයජදීම න්දුජකායි. විගශේෂිතජපරිාායකටජෙැළගපරජගහොවමජ
ක්රමග දයජඅදලළජකාජෙැනීමජාවහලජවිවිධ්ජමෘදුකලංෙජ
වැඩාටහන්කාණජභල ලජළිබඳ වජදැනුමජඅවශයජග .

වැඩාටහන්කරු

ගමගහයුම්ජපේධ්ති, ාන්නිග දරජමෘදුකලංෙජාහජඋපගයෝක තලජ
වැඩාටහන්ජවැනිජපරිෙණක මෘදුකලංෙජවැඩාටහන්ජනිර්මලණයජ
කිරීම, පව්වලගෙරජයෑමජාහජගවරාජකිරීම.

පේධ්තිජවිශග් ක

ප්රාතලාජජාහජළිරිවිතාජතතුළු, විවිධ්ජඅවශයතලජාවහලජෙැළගපරජ
ද්තජාහජපේධ්තිජක්රියලවලිජෙැලීම්ජාටහන්ජතවජදැක්ෂවීමජමක න්,
වයලපලාජහලජපේධ්තිජඅවශයතලජාැාඳීම,ජඒවලජපරිෙණකජවැඩාටහන්ජ
එකක්ෂජගහෝජවැි ජෙණරක්ෂජතුළජවිගශේෂිකාණයජකිරීම ාහජ
පේධ්තිවලජශකයතලජඅධ්යයරජාැලසුම්ජකිරීම ාහජාම් න්ධීකාණජ
කිරීම න්දුජකායි.

ගවබ්ජගයදුම්ජාංවර්ධ්රකරු

ගවබ්ජළිටු, ගවබ්ජගයදුම්ජාහජගවබ්ජඅන්තර්ෙතජනිර්මලණයජකායි.ජ
නිර්මලණය, ක්රියල්මකජජකිරීම, ගවබ්ජඅන්තර්ෙතජගවරාකම්ජාහජ
වැි දියුණුජකිරීම්ජතදිජවෙකීමජතතුළ්ජග .ජඒජHTML, CSS ාහජ
JavaScript වැනිජගවබ්ජභල ලවලජභල ලජප්රවීණතලවජඅවශය ග .

ග්රලෆික ත ්ළි

නිර්මලණ්ලිජඅදහාජාන්නිග දරය, පලරිගභොක කයන්ජදැනුව්ජ
කිරීම, අතින්ජගහෝජපරිෙණකජමෘදුකලංෙජභලවිතජකාමින්ජදෘශයමයජ
ාංක්පජනිර්මලණයජකායි.ජඑගමන්ජම ගවගළවජදැන්වීම්, පත්රිකල,
ා ාලජාහජාංාථලළිතජවලර්තලජාවහලජාමාතජළිරිාැලසුමජාහජ
නි පලදරජාැලසුම්ජාකාජකායි.

නලලජපරිපලලක

පරිෙණකජනලලජනිර්මලණයජාහජරඩ්තුජකිරීම, නලලජඅක්රීයජකිරීම,
තාක්ෂෂිතභලවයජාහජගාේවලදලයකජාම්ප්ජප්රශාතජජනලලජ
ක්රියලකලරි්වයජාහතිකජකිරීම වැනිජකටයුතුජන්දුජකාරජඅතා,
ගාේවලදලයකජපරිෙණකජපේධ්තියජාහජමෘදුකලංෙවලජාැලසුම්ජාහජ
ාහලය පේධ්තිජළිටු ලයජල ලජෙැනීමජතදිජකටයුතුජන්දුජකායි.
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ඉාග්රීසි-සිාහක-තදමළ පාරිභාෂිව ශබ්ද මාකාව
අාවය

ඉාග්රීසි

සිාහක

තදමළ

1.

abstract model

වියුක්ෂතජතකෘතිය

fUj;jpay; khjpup

2.

acceptance testing

ප්රතිග්රහණජපරීක්ෂ ලව

Vw;Gr; Nrhjid

3.

access privilege

ප්රග ශජවීගම්ජවාප්රාලදය

mZfy; cupik

4.

agile model

සුචලයජතකෘතිය

RWRWg;G khjpup

5.

alternate key

වික්පජයතුා

khw;Wr; rhtp

6.

American Standard Code for
Information
Interchange(ASCII)

ගතොාතුරුජවිවමලරුවජාවහලජවූජ
තගමරිකලනුජාම්මතජගක්ෂතය

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

7.

amplitude

විාතලාය

tPr;rk;

8.

amplitude modulation

විාතලාජමූර්ඡරලව

tPr;rg; gz;Ngw;wk;

9.

analog

ප්රතිාම

xg;Gik

10.

anchor

රැවවුම

epiy epWj;jp

11.

application layer

අනුප්රගයෝෙජාතාය

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

කෘත්රිමජබුේියය

nraw;if Ez;zwpT

16.

Affective computing

බුේියම්ජාහචි්තග ක 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)

ාවයංකෘත මුද්ජෙනුගදනුජ
යන්ත්රය

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

22.

autonomous

ාවයංපලලක/ජාවතන්ත්ර/ජ
ාවලය්ත

RahjPd

23.

axiom

ාවන්ේියය/ජප්රතයක්ෂ ය

ntspg;gil cz;ik

24.

backups

උපාථ

fhg;ngLj;jy;
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25.

bandwidth

කලලපජපළල/ජ වාජපළල

gl;il mfyk;

26.

batch processing

කලණ්ඩජාැකසුම

njhFjp Kiwtopahf;fk;

27.

big data

මහලද්ත

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

ප්රග ශරය

njhlq;Fjy;

37.

broadcasting

විකලශය

njhiygug;gy;

38.

browsing

අතරික්ෂසීම

NkNyhly;

39.

bubble sort

බුබුළුජග්රීම/ජයල-ාැාුනම්ජග්රීම

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

නිරූපපයජයතුා

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
තකෘතිය

Nritg; gadu; khjpup

49.

clock

ාපන්දකය

fbfhuk;

50.

cloud computing

වලලකුළුජපරිෙණරය

Nkff; fzpik

51.

coaxial cable

ාමක්ෂ කජගක්ෂ ලය

Xur;R tlk;
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52.

code editor

ගක්ෂතජාංාකලාක

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

ද්ත

juT

69.

data and control bus

ද්තජාහජපලලරජපථ

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

70.

database management
system (DBMS)

ද්තජාමුදලයජකළමරලකාණජ
පේධ්ති

juTj;js Kfhikj;Jt
Kiwik

71.

data definition languageජජජජජජජජජජජ ද්තජනිර්වචරජභල ලව
(DDL)

juT tiuaiw nkhop

72.

data dictionary

ද්තජශබ්දගකෝ ය

juT mfuhjp

73.

data flow diagram

ද්තජෙැලීම්ජාටහර

juT gha;r;ry; tiuglk;

74.

data flow model (DFM)

ද්තජෙැලීම්ජතකෘතිය

juT gha;r;ry; khjpup

75.

data link layer

ද්තජා ැඳිජාතාය

juT ,izg;G mLf;F

76.

data manipulating languageජජ
(DML)

ද්තජහැසුරුම්ජ ාජජ

juT ifahsy; nkhop

77.

data migration

ද්තජපර්යටරය

juT ngau;r;rp
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78.

debugging

නිගදොාජකිරීම

tO ePf;fy;

79.

Decision support
system(DSS)

ීාණජාහලයජපේධ්ති

jPu;khd cjT Kiwik

80.

declarative

ප්රකලශල්මක

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

උපලංෙජධ්ලවකජමෘදුකලංෙ

rhjdr;; nrYj;jp

86.

digital

අංකිත

,yf;f Kiw

87.

digital camera

අංකිතජකැමාලව

,yf;fKiwg; glf;fUtp

88.

digital economy

අංකිතජතර්ථිකය

,yf;fKiwg;
nghUshjhuk;

89.

digitizer

ාංඛයලංකකය

,yf;fkhf;fp

90.

direct implementation

ඍජුජාථලපරය

Neub mKyhf;fk;

91.

disk formatting

තැටි/ජි ාකජහැඩා ජෙැන්වීම

tl;L tbtikg;G

92.

distortion

විකෘතිය

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

විදු්ජවලණිනයය

kpd; tu;j;jfk;

101.

economical feasibility

තර්ථිකජශකයතලව

nghUshjhur;rhj;jpag;ghL

102.

elementary process
description(EPD)

මූලිකජක්රියලවලිජවිාතාය

mbg;gilr; nra;Kiw
tpgupg;G
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103.

e-market place

ඉ-ගවගළවගපොළ

,yj;jpudpay; re;ij
,lk;

104.

encryption

ගුේතජගක්ෂතරය

kiwFwpahf;fk;

105.

enterprise resource planning
systemජ(ERPS)

වයවාලයජාම්ප්ජාැලසුම්ජ
පේධ්තිය

epWtd %yts
jpl;lkply; Kiwik

106.

entity

භූතලර්ථය/අභිභූත්වය/ා්තලව

epiynghUs;

107.

entity identifier

භූතලර්ථ/ජඅභිභූත්වයජහුනන්වරය

epiynghUs;;
milahsq;fhl;b

108.

entity relationshipජ(ER)
diagram

භූතලර්ථජාම් න්ධ්තලජරූපපාටහර

epiynghUs; cwTKiw
ml;ltiz

109.

executable

ක්රියල්මකජකළජහැකි

,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)

විාතෘතජේවිමයජගක්ෂතකජදශම

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

113.

extended entity relationship
(ER) diagram

විාතෘතභූතලර්ථජාම් න්ධ්තලජ
රූපපාටහර

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

114.

feasibility study

ශකයතලජඅධ්යයරය

rhj;jpag;ghL fw;if

115.

feedback loop

ප්රතිගපෝ ණජලූපය

gpd;D}l;ly; tisak;

116.

fetch-execute cycle

තහාණ-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

ප්රථමජප්රමතජඅවාථලව

,ay;ghf;fy; tbtk;

122.

fixed internal hard disk

අචලජඅභයන්තාජදෘඪජතැටි

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

ඉපුු ම/ජඉළිලීම

kpjit

128.

floppy disk

රමයජතැටිය

nefpo; tl;L

129.

flow chart

ෙැලීම්ජාටහර

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

130.

folder

ගෙොනුජ හලු ම

Nfhg;Giw

131.

foreign key

තෙන්තුකජයතුා

me;epar;rhtp

132.

formatting

හැඩා ජෙැන්වීම

tbtikj;jy;

133.

frame

ාලමුව

rl;lfk;

134.

frequency modulation

ාංඛයලතජමූර්ඡරය

mjpu;ntz; gz;Ngw;wy;

135.

full adder

ර්ර්ණලකලකය

KOikf; $l;b

136.

function

ශ්රිතය/ජකලර්යය

rhu;G

137.

functional dependency

කලර්ය ේධ්ජපාලය්තතලව

nray; rhu;Gepiy

138.

functional requirement

කලර්ය ේධ්ජඅවශයතලව

nray;gL Njit

139.

quantum computing

ක්ෂගවොන්ටම්ජපරිෙණරය

nrhl;L fzpg;G mbg;gil

140.

gateway

ගදොාටුජම /ජවලා්ජේවලාය/ජ
වලහ්ගදොා

Eiothapy;

141.

genetic algorithm

ාහනජත්ගෙොරිදමය

kugZ topKiw

142.

geographical information
systemජ(GIS)

භූගෙෝලීයජගතොාතුරුජපේධ්තිය/ජ
මිහිතැන්ජගතොාතුරුජපේධ්තිය

Gtpapay; jfty;
Kiwik

143.

graph plotter

ප්රාතලාජලකුණුකාණය

gltiuap

144.

graphic tablet

චිත්රකජලලකය

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

හාතලනුගර්ඛරය

ifr; RtLfs;

149.

hard disk

දැි ජතැටිය/ජදෘඪජි ාකය

td;jl;L

150.

hardware

දෘඪලංෙ

td;nghUs;

151.

hexadecimal

152.

hierarchical model

ඩ්ජදශමය
ධුාලවලිජතකෘතිය
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gjpdWkk;
gbepiy khjpup

153.

host

ා්කලාකය

tpUe;Njhk;gp

154.

hub

රලභිය

Ftpad;

155.

human operator

මිනිාජක්රියලකරුගවෝ

kdpj ,af;Fgtu;

156.

hybrid approach

ගදමුවින්ජප්රග ශය

fyg;G mZfy;

157.

hyperlink

අියාම් න්ධ්කය

kP ,izg;G

158.

Integrated circuits (IC)

අනුකලිතජපරිපථ

xUq;fpize;j Rw;W

159.

icon

නිරූපපකය

rpW glk;

160.

identity

ාර්වාලමය

milahsk;

161.

image

රූපපය

gbkk;

162.

imperative

විධ්ලරල්මක

fl;lis

163.

incremental

වර්ධ්රල්මක

VWkhd> mjpfupg;G

164.

indexed allocation

අනුක්රමිකජවිභලනරය

Rl;b xJf;fL
P

165.

information

ගතොාතුරු

jfty;

166.

inkjet printer

ීන්තජවිදුම්ජමුද්රකය

ikj;-jhiumr;Rg;nghwp

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

බුේියම්ජාහජචි්තග ක ජ
පරිෙණරය

Ez;zwpTk;
czu;jpwDkpf;fජfzpj;jy;

171.

interface

අතුරුජමුවිණ

,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;
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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

විාතාජපලඨය

Fwp tpsf;fk;

184.

life cycle of data

ද්තජජීවරජචක්රය

juT tho;f;if tl;lk;

185.

light emitting diodeජ(LED)
display

තගලෝකජවිගමෝචකජදිගයෝඩජ
ා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)ජජජජජජජද්රවජාලටිකජාන්දර්ශකය

jputg;gspq;Ff;
fzpdpj;jpiu

189.

list

ලැයිාතුව

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
තලර්කිකජද්තජතකෘතිකාණය
(LDM)

ju;f;fj; juT
khjpupAUthf;fy;

195.

logical data structure

තලර්කිකජද්තජවූහය

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

196.

logical design tools

තලර්කිකජාැලසුම්ජගමවලම්

ju;f;f tbtikg;Gf; fUtp

197.

looping

ලූපරය

tisa tuy;

198.

machine code

යන්ත්රජගක්ෂතය

,ae;jpuf; FwpaPL

199.

machine-machine
coexistence

යන්ත්ර-යන්ත්රජාහපැවැ්ම

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

200.

magnetic ink character
readerජ(MICR)

චුම් කිතජීන්තජඅනුලකුණුජ
කියවරය

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

201.

magnetic stripe reader

චුම් කජීරුජකියවරය

fhe;jg;gl;b thrpg;ghd;

202.

magnetic tape

චුම්භකජපටිය

fhe;j ehlh

203.

malware

අනි ටජමෘදුකලංෙ

jPk;nghUs;
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204.

management information
system (MIS)

කළමරලකාණජගතොාතුරුජ
පේධ්තිය

Kfhikj;Jt jfty;
Kiwik

205.

man-machine coexistence

මිනිා-යන්ත්රජාහපැවැ්ම

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

206.

media access control (MAC)

මලධ්යජප්රග ශජපලලක

Clf mZfy; fl;Lg;ghL

207.

memory management unitජජජජජ මතකජකළමරලකාණජඒකකය
(MMU)

epidtf Kfhikj;Jt
myF

208.

meshtopology

ැඳිජාථලකය

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

විජකලාකජපේධ්ති

gy;Kftu; Kiwik

219.

multi userජ-ජmulti task

විජපරි්ලකජ-ජ විජකලර්යය

gw;gadu;-gw;gzp

220.

multi-core processors

වි-හාජාකාර

gy;fU nrayp

221.

multimedia objects

විමලධ්යජවාතු

gy;Y}lf nghUs;

222.

multiplexer

විපථකලාකය

gy;Nru;g;gp

223.

multiplexing

විපථකාණය

gy;Nru;g;G

224.

multiprocessing

විජාැකසුම

gd;Kiwtopahf;fp

225.

multitasking

විකලර්යජකිරිම

gw;gzp

226.

multi-threading

වි-අනුක්රියලයරය

gy; nray;$W

227.

nature inspired computing

ප්රකෘතිජගප්රේරිතජපරිෙණරය/ජජජජජජජජජ
ප්රකෘතිජඅනුගප්රේරිතජපරිෙණරය

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

228.

nested loop

නීි තජලූපය

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

නලලජාතාය

tiyaikg;G mLf;F

232.

network model

නලලජතකෘතිය

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

වාතුජජගක්ෂත/

nghUs; Fwp

238.

object oriented

වාතුජරැඹුරු/ජපලජදක

nghUs; Nehf;Fila

239.

object- relational model

වාතු-ාම් න්ධ්කජතකෘතිය

nghUs; cwTepiy
khjpup

240.

octal

අ ටමය

vz;kk;

241.

office automation system
(OAS)

කලර්යලලජාවයංකාණජපේධ්තිය

mYtyfj; jd;dpaf;f
Kiwik

242.

offline

මලර්ෙඅපෙත/ජමලර්ෙෙතජගරොවර

njhluW epiy

243.

one’s compliment

එගකහිජඅනුර්ාකය

Xd;wpd; epug;gp

244.

online

මලර්ෙෙත

njhluwh epiy

245.

open source

විවෘතජමූලලශ්රය

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

ගපොදිජවිවමලරුව

nghjp kilkhw;wy;

253.

paging

ළිටුකාණය

gf;fkply;

254.

paradigm

සුාමලදර්ශය/ජප්රතිමලරය/ජ
ප්රතිරූපපය

Nfhl;ghl;Lr; rl;lfk;

255.

parallelimplementation

ාමලන්තාජාථලපරය

rkhe;ju mKyhf;fk;

256.

parameter passing

පාලමිතිජයැවීම

gukhdf; flj;jy;
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257.

parity

ාමතලව

rkepiy

258.

password

මුාපදය

flTr;nrhy;

259.

payment gateway

ගෙවුම්ජජවලා්ජේවලාය

gzf; nfhLg;gdT
Eiothapy;

260.

periodic refreshing

තවර්තජප්රග ෝධ්කාණය

fhyKiw GJg;gpj;jy;

261.

peripheraldevice

පර්යන්තජඋපලංෙය/ජඋපක්රමය

Gwr; rhjdk;

262.

phablet

ෆැබ්ලට්

ngg;yl;

263.

phased implementation

අවියාථලපරය/ජළියවාජ
ක්රියල්මකජකිරීම

fl;l mKyhf;fy;

264.

phase modulation

කලලජමූර්ඡරය

epiy gz;Ngw;wk;

265.

phishing

තතු ෑම

topg;gwpj;jy;

266.

physical layer

ගභෞතිකජාතාය

ngsjPf mLf;F

267.

physical memory

ගභෞතිකජමතකය

ngsjPf epidtfk;

268.

pilot implementation

නියලමකජාථලපරයජ/ජජනියලමකජ
ක්රියල්මකකිරීම

Kd;Ndhb mKyhf;fy;

269.

piracy

ගචෞා්වය/ජු ණ්ඨරය

fsT

270.

pirated software

ගචෞා/ජු ණ්ඨිතජමෘදුකලංෙ

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 ලහිාජදෘඪජ
තැටිය

fhtj;jF Gw td;jl;L

276.

portal

ේවලාය/ජතමුඛේවලාය

tiythry;

277. Point of sale (POS) machine

විකුණුම්ජගපොළජයන්ත්ර

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/ජඉදිරිප්ජකිරිම්ජාථාය

Kd;itg;G mLf;F

282. primary key

ප්රලථමික/ජමු්ජයතුා

Kjd;ikr; rhtp

283. primitive data type

ප්රලථමිකජද්තජවර්ෙය

G+u;tPfj; juT tif
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284. privacy

ගපෞේෙලික්වය

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

ක්රියලයරජත්්ව

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

මූලලකෘතිකාණය

%ytif khjpup

297. proxy server

නිගයෝනරජගාේවලදලයකය

gjpyhs; Nritafk;

298. pseudo code

වයලනජගක්ෂතය

Nghypf;Fwp

299. public switch telephone
network (PSTN)

ගපොදුජාවිචජදූාකථරජනලලජය

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

වික්පජග්රීම

NubNah nghj;jhd;

304. random access memory
(RAM)

ාාම්භලවිජප්රග ශජමතකය

jw;Nghf;F mZfy;
epidtfk;

305. range check

පාලාජපරීක්ෂ ලව

tPr;R rupghu;j;jy;

306. rapid application
development (RAD)

්ඝ්රජගයදවුම්ජාංවර්ධ්රය

Jupj gpuNahf tpUj;jp

307. read only memory (ROM)

පඨරජමලත්රජමතකය

thrpg;G kl;Lk; epidtfk;

308. real time

තථයජකලලික

epfo;Neuk;

309. record

උපලැකියලර

gjpT

96

310.

redo

රැවතජකිරීම

kPsr; nra;

311.

redundancy

ාමතිරික්ෂතතලව

kpifik

312.

reference model

ගයොමුජතකෘතිය

tiyaikg;gpd;
fl;likg;G

313.

refreshing

පුබුදුජකිරීම

Gj;Japu;g;gpj;jy;

314.

register memory

ගාජිාතාජමතකය

gjptfk;

315.

relational

ාම් න්ධ්ක

njhlu;G> cwTepiy

316.

relational model

ාම් න්ධ්කජතකෘතිය

cwTepiy khjpup

317.

relational database

ාම් න්ධ්කජද්තජාමුදලය

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

දූාාථ

njhiy> J}u

322.

render

විදැවි

toq;F

323.

repeater

පුරර්කථකය

kPsp> kPl;b

324.

repetition

පුරරුක්ෂතිය

kPs; nray;

325.

reset button

ප්රතයලාම්භජග ෝතම

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

මුදුජාථලකය

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

ග්රීම

njupT

337.

selector

වාකය

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

sensor

ාංග දකය

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

ාැන්ජාතාය

mku;T mLf;F

344.

sharable pool

විවමලරුජපුංනය

gfpujF nghJ ,lk;

345.

sign-magnitude

ලකුණුව්ජප්රමලණයජ/ජාංලක්ෂෂිතජ FwpAila tPr;rsT
පරිමලණරයජ/ජඅංකිතජපරිමලණරය

346.

single user-multi task

ඒකජපරි්ලක- විජකලර්යය

jdpg;gadu;-gw;gzp

347.

single user-single task

ඒකජපරි්ලක-ඒකජකලර්යය

jdpg;gadu;-jdpg;gzp

348.

smart card

සුවිරුජකලඩ්ජපත

#l;bif ml;il

349.

smart phone

සුවිරුජදූාකථරය

#l;bifj; njhiyNgrp

350.

smart system

සුවිරුජපේධ්තිය

#l;bif Kiwik

351.

social networking

ාමලනජනලලකාණය

r%f tiyaikg;ghf;fy;

352.

software

මෘදුකලංෙ

nkd;nghUs;

353.

software agent

මෘදුකලංෙජකලාක

nkd;nghUs; Kftu;

354.

sort

ග්රීම

tupirg;gLj;J

355.

source

ප්රභව

%yk;

356.

spiral model

ාර්ළිලජතකෘතිය

RUsp khjpup

357.

spooling

එීම

Rw;Wjy;

358.

Startopology

තලාකලජාථලකය

tpd;kd
P ; ,lj;jpay;

359.

stepwise refinement

ළියවාලකලාජළිරිපහදුව

gbKiw ePf;fy;;

360.

storage

තචයරය

Nrkpg;G

361.

storage allocation

තචයරජවිභලනරය

Nrkpg;G xJf;fy;

362.

stored program concept

තචිතජක්රමග්ඛජාංක්පය

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 ෝතම

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

368.

subnet mask

උපනලලජතවාණය

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

දූාාථජාංවලදයජ/ජදූාජාන්නිග දරය njhiynray;

382.

testing strategy

පරීක්ෂ ණජඋපක්රමය

guPl;rpj;jy; cghak;

383.

text and font

පලඨජාහජඅක්ෂ ා

thrfKk; vOj;JUTk;

384.

text formatting

පලඨජහැඩා ජෙැන්වීම

thrf tbtikg;G

385.

text input

පලඨතදලර

thrf cs;sPL

386.

normal form

ප්රමතජඅවාථලව

,ay;ghf;fy; tbtk;

387.

thumbnail

ාැගකවිජරූප

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

ාංක්රලන්තිජපාලය්තතලව

khWk; rhu;G epiy

396.

transport layer

ප්රවලහරජාතාය

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

ගදගකහිජඅනුර්ාකය

,uz;bd; epug;gp

401.

type check

ප්රරූපපජපරීක්ෂ ලව

tif rupghu;j;jy;

402.

constraint

ාංගාෝධ්රය

fl;Lg;ghL tif

403.

ubiquitous computing

ාර්වවර්තිජතෙණරය

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

ාලර්වත්ර

nghJ

411.

updating

යලව්කලලීරජකිරීම

jw;fhyg;gLj;jy;

412.

user

පරි්ලක

gadu;

413.

user defined

පරි්ලකජනිර්වලචිත

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) ද්රශයජචිත්රකජඅනුවිරුකුරුව
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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

දියතලිජතකෘතිය

ePu; tPo;r;rp khjpup

422.

wave length

තාංෙජතයලමය

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

ාග තජමංජුාලජපරීක්ෂ ලවජ

ntz;ngl;br; Nrhjpg;G

427.

world wide web (WWW)

ගලෝකජවින්රිජවියමර

cyfshtpa tiy

428.

uniform resource locator
(URL)

ඒකලකලරිජාම්ප්ජනිජශචලයකය

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

429.

uniform resource identifierජ
(URI)

ඒකලකලරිජාම්ප්ජහුනන්වරය

rPu;ik ts
milahsq;fhl;b
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