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1.0

හැඳන් ම

පද්ගලයින්ෙග් ෛදනික කටයුත සහ ආයතනයන්හ,ි කා යසාධනය, නිෂ්පාදනය, කා ය ෂමතාව සහ පලදායීතාව දයුණ
ම සඳහා භා ත කළ
හැ ෙමවලම ෙලස ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණය මු ෙලාව ම හ නාෙගන ඇත. එමනිසා අධ ාපනෙය්
ධ ම ට වල ද සිසන
ු ට
ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණය පළබඳ පමාණවත් දැනුම ලබාදම හා කසලතා ව ධනය කරදම ඔවන්ෙග් පගතයට ෙමන්ම ජාතක
සංව ධනයට ද වැදගත් ෙ .
ප ගණක ආශිත ඉෙගනුම (CAL) අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ) සඳහා ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණය (ICT) 12 වන ෙශ් ය සඳහා සාමාන
ෙතාරත තා ෂණය (GIT) වැනි වැඩසටහන් මගින් නූතන ශී ලාං ය ද් තයික අධ ාපන පද්ධතය පමාණවත් තර ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණයට නිරාවරණය
තෙ . එහි පතපලය වශෙයන් ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණ අධ ාපනය ෙකෙරහි දෙනන් දන ව ධනය වන
උනන් ව ශිෂ යින් දැ ව අතර ඇතමුන් ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණය ස බන්ධ අන්ත ජාතක තරඟවල ද පවා ඉතා සා ථක ව යා
ම මගින් ඔවන්ෙග් නිපණතාව උසස් ම ටම න් පද ශනය කර ඇත.
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණය සඳහා පධාන ෂය ෙෂ්තය
ෂය නි ෙද්ශය සංෙශ ධනය කර ඇත. සංෙශ ධන පතපත්තයට අනුව

අ.ෙපා.ස. (උසස් ෙපළ) ෂය ධාරාවට 2007 ද හ න්වා ද ඇත. 2013ද
ෂය නි ෙද්ශය නැවත 2017ද සංෙශ ධනය කරන ලද.

ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණය පදන ව වෘත්තය ෙෂ්ත ෙකෙරහි උනන් ව ද වන අ.ෙපා.ස. (සා.ෙපළ) සමත් සිසුන්ට, අ.ෙපා.ස. (උසස්
ෙපළ) ෂය ධාරාව හැදෑ ෙ ද තම අභි
න් ප ද වෘත්තය මාවත සංව ධනය කර ගැනීෙ අවස්ථාව උදා ෙ . අ.ෙපා.ස. (උසස් ෙපළ)
සිසුන් සඳහා ෂයය ෙලස ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණය හ න්වාදම මගින් පාසල් ම ටෙ ද ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණ
අධ ාපනය පළබඳ ජාතක ප තය ඇතකරන අතර තෘතයික ම ටෙ ද උසස් අධ ාපනයට පෙ ශය ද උදා ෙකෙරනු ඇත. උසස් අධ ාපන
අවස්ථා ෙනාලද සිසුනට ශාස්තීය දැනු න් හා වෘත්තක භාවෙයන් ප ප ණ ප ස ෙලස සකස් මට සු සු මාවත
හිකර ගැනීම සඳහා
ෙමමගින් මනා පදනම ද වැ ඇත.
ට අමතරව, ෙමම ෂය මගින් ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණෙයහි න ායාත්මක
සන්නිෙ දනය ෙ . ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණය ආශත
ි ව නි මාණය වන නව
ශ තමත් වන අතර උසස් අධ ාපන ම ටෙ ෙකෙරන්නා ව ප ෙය්ෂණ සඳහා අවශ මූලක
ගැන්ෙ . තවද ශිෂ යින්ෙග් මෘ කසලතා දයුණ
ම මගින් ඔවන් වැඩ ෙල කයට අනුගත ම
තවත් පතලාභය .
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2.0

cd;sl wruqKq
i.

udkj wNsudkhg .re lsÍfï ixl,amhla u; msysgd Y%S ,dxlsl nyqúO iudcfha ixialD;sl úúO;ajh wjfndaO lr .ksñka cd;sl
taldnoaO;dj" cd;sl Rcq .=Kh" cd;sl iu`.sh" tluq;=lu iy iduh m%j¾Okh lsÍu ;=<ska cd;sh f.dvke`.Su iy Y%S ,dxlSh
wkkH;dj ;yjqre lsÍu

ii.

fjkia jk f,dalhl wNsfhda.hkag m%;spdr olajk w;r cd;sl Wreufha udye`.s odhdo y÷kd .ekSu iy ixrlaIKh lsÍu

iii. udkj whs;sjdislïj,g .re lsÍu" hq;=lï yd j.lSï ms<n
s | oekqj;a ùu" yDohdx.u ne£ulska hq;= j tlsfkld flfrys ie,ls,su;a
ùu hk .=Kdx. m%j¾Okh lsÍug bjy,a jk iudc idOdrK;aj iïu;hka iy m%cd;dka;%sl Ôjk rgdjla .eí jQ mßirhla ks¾udKh
lsÍu iy mj;ajd f.k hdug iydh ùu
iv.

mqoa.,hska f.a udkisl yd YdÍßl iqj iïm; iy udkj w.hj,g .re lsÍu u; mokï jQ ;sridr Ôjk l%uhla m%j¾Okh lsÍu

v.

iqiudys; jQ iunr fm!reIhla i|yd ks¾udmK yelshdj" wdrïNl Yla;sh" úpdrYS,S

Ñka;kh" j.lSu yd j.ùu we;=¿ fjk;a

Okd;aul wx. ,laIK ixj¾Okh lsÍu
vi.

mqoa.,hd f.a iy cd;sfha Ôj .=Kh jeäÈhqKq flfrk iy Y%S ,xldfõ wd¾Ól ixj¾Okh i|yd odhl jk M,odhS ld¾h i|yd
wOHdmkh ;=<ska udkj iïm;a ixj¾Okh lsÍu

vii. YS>%fhka fjkia jk f,dalhla ;=< isÿ jk fjkialï wkqj yev .eiSug yd tajd md,kh lr .ekSug mqoa.,hska iQodkï lsÍu iy
ixlS¾K yd wkfmalaI;
s wjia:djkag id¾:l j uqyqK §fï yelshdj j¾Okh lsÍu
viii. cd;Hka;r m%cdj w;r f.!rjkSh ia:dkhla ysñ lr .ekSug odhl jk hqla;sh" iudk;ajh iy wfkHdakH .re;ajh u; mokï jQ
wdl,am yd l=i,;d fmdaIKh lsÍu
iii

3.0

uQ,sl ksmK
q ;d
wOHdmkh ;=<ska j¾Okh flfrk my; oelafjk uQ,sl ksmK
q ;d by; i|yka cd;sl wruqKq uqÿkam;a lr .ekSug odhl jkq we;'
i. ikaksfõok ksmqK;d
idCIr;dj" ixLHd ms<n
s | oekqu" rEml Ndú;h iy f;dr;=re ;dCIK m%ùK;ajh hk wkqldKav y;rla u; ikakf
s õok ksmK
q ;d mokï
fõ'
idCIr;dj

( idjOdk j weyqïlka §u" meyeÈ,s j l;d lsÍu" f;areï .ekSu i|yd lshùu" ksje/È j iy ksrjq,a j
,sùu" M,odhS whqßka woyia yqjudre lr .ekSu

ixLHd ms<sn| oekqu

(

rEml Ndú;h

( f¾Ld iy wdlD;s Ndú;fhka woyia ms<sìUq lsÍu iy f¾Ld" wdlD;s iy j¾K .<mñka úia;r" Wmfoia yd
woyia m%ldYkh yd jd¾;d lsÍu

NdKav" wjldYh yd ld,h" .Kka lsÍu" .Kkh iy ñkqï i|yd l%udkql+, b,lalï Ndú;h

f;dr;=re ;dCIK m%ùK;ajh ( mß.Kl oekqu iy bf.kSfï § o" fiajd mßY%hka ;=<§ o" fm!oa.,sl Ôú;fha § o" f;dr;=re iy
ikaksfõok ;dCIKh Wmfhda.S lr .ekSu
ii. fm!reI;aj j¾Okhg wod< ksmK
q ;d
• ks¾udKYS,S nj" wmidÍ Ñka;kh" wdrïNl Yla;sh" ;SrK .ekSu" .eg¨ ksrdlrKh lsÍu" úpdrYS,S yd ú.%yd;aul Ñka;kh"
lKavdhï ye`.Sfuka lghq;= lsÍu" mqoa.,dka;r in|;d" kj fidhd .ekSï iy .fõIKh jeks j¾.Sh l=i,;d
• Rcq .=Kh" bjid ord isàfï Yla;sh iy udkj wNsudkhg .re lsÍu jeks w.hhka
• Ñ;a;fõ.S nqoaêh
iii. mßirhg wod< ksmqK;d
fuu ksmqK;d idudðl" ffcj iy fN!;sl mßirj,g wod< fõ'
iudc mßirh(

cd;sl Wreu ms<sn| wjfndaOh" nyqjd¾.sl iudchl idudðlhka ùu yd iïnkaO ixfõ§;dj yd l=i,;d" idOdrK
hqla;sh ms<sn| ye`.Su" iudc iïnkaO;d" mqoa.,sl p¾hdj" idudkH yd ffk;sl iïm%odhhka" whs;sjdislï" j.lSï"
hq;=lï iy ne£ï

iv

ffcj mßirh(

iÔù f,dalh" ck;dj iy ffcj moaO;sh" .iaje,a" jkdka;r" uqyÿ
q " c,h" jd;h iy Ôjh" Ydl" i;a;aj yd ñksia
Ôú;hg iïnkaO jQ wjfndaOh" ixfõ§ nj yd l=i,;d

fN!;sl mßirh( wjldYh" Yla;sh" bkaOk" øjH" NdKav iy ñksia Ôú;hg tajdfha we;s iïnkaO;dj" wdydr" we÷ï" ksjdi" fi!LHh"
iqj myiqj" kskao" ksial,xlh" úfõlh" wmøjH iy u<my lsÍï hkdÈh yd iïnkaO jQ wjfndaOh" ixfõ§;dj yd
l=i,;dj
bf.kSu jev lsÍu iy Ôj;a ùu i|yd fuj,ï iy ;dCIKh m%fhdackhg
iv.

jev f,dalhg iQodkï ùfï ksmqK;d
• wd¾Ól ixj¾Okhg odhl ùu
• ;u jD;a;Sh <eÈhd iy wNsfhda.H;d y÷kd .ekSu
• yelshdjkag iß,k whqßka /lshdjla f;dard .ekSu iy jdisodhl yd ;sridr Ôjfkdamdhl ksr; ùu hk yelshdjka Wmßu lsÍug
yd Odß;dj jeä lsÍug wod< fiajd kshqla;sh yd iïnkaO l=i,;d

v.

wd.u iy wdpdr O¾uj,g wod< ksmqK;d
mqoa.,hkag ;u ffoksl Ôú;fha § wdpdr O¾u" iodpdrd;aul yd wd.udkql+, yeisÍï rgdj,g wkq.; fjñka jvd;a WÑ; foa f;dard
thg iß,k fia lghq;= lsÍu i|yd wod< w.h Wlyd .ekSu yd iaùhlrKh

vi.

l%v
S dj iy úfõlh m%fhdackhg .ekSfï ksmqK;d
fi!kao¾hh" idys;Hh" fi,a,ï lsÍu" l%v
S d yd u,, l%v
S d" úfkdaodxY yd fjk;a ks¾udKd;aul Ôjk rgdjka ;=<k
s a m%ldY jk úfkdaoh"
i;=g" wdfõ. iy tjka udkqIsl w;aoelSï

vii. zbf.kSug bf.kquZ ms<sn| ksmK
q ;d
YS>%fhka fjkia jk" ixlS¾K yd tlsfkld u; hefmk f,dalhl mßj¾;k l%h
s dj,shla yryd fjkia ùï yiqrejd .ekSfï § yd Bg
ixfõ§ j yd id¾:l j m%;spdr oelaùu;a" iajdëk j bf.k .ekSu;a" i|yd mqoa.,hska yg Yla;sh ,nd §u

v

4.0

ෂය අභිමතා ථ



උසස් අධ ාපන අවස්ථා අරභයා ෙතාරත

හා සන්නිෙ දන තා ෂණ ආධ ාපනික අත්තවාරම ස්ථාපනය කරයි



ඔවන්ෙග් වෘත්තය අභිවෘද් ය සඳහා පදනම ස්ථාපනය කරයි



ක මාන්ත ව ාපාර සඳහා අවශ වන ෙතාරත

හා සන්නිෙ දන තා ෂණ පෙ ශ ම ටෙ



තරසාර සංව ධන අරමුණ සා ෂාත් කර ගැනීෙ

ලා ෙතාරත

මානව ස පත් නිපදවයි

හා සන්නිෙ දන තා ෂණය කාය

ෂම ව භා ත

ෙ

හැ යාව ලබා

ෙදයි


ෙපා වශෙයන්,



සන්නිෙ දනය සඳහා ප ගණක ජාලවල වැදගත්කම පළබඳ ව අවෙබ ධය



සැබෑ



ෙතාරත




තෙය් ගණාත්මක බව වැ

තෙය් ගැට

සඳහා ෙතාරත

දයුණ

ම සඳහා සිසුන්හට ෙතාරත

හා සන්නිෙ දන තා ෂණය පදන

ලබා ෙදයි
කරගත්

හා සන්නිෙ දන තා ෂණෙය් අනාගත දශානත පළබඳ ව අවෙබ ධය

නව ෙසායා ගැනී

සහ ප ෙය්ෂණ සඳහා ෙතාරත

දැනුම පාදක සමාජය තළ ෙතාරත

හා සන්නිෙ දන තා ෂණ දැනුම ලබා ෙදයි

ස ම

ලබා ෙදයි

හා සන්නිෙ දන තා ෂණය භා ත

හා සන්නිෙ දන තා ෂණෙය් කා යභාරය අගය

vi

සඳහා අවශ වන කසලතා ලබා ෙදයි

ෙ
ෙ

ශක තාව ලබා ෙදයි

හැ යාව ව ධනය කරයි

5.0 ෙපා

අංකය

ජාතක අරමුණ සහ

ෂය නි ෙද්ශෙය් අභිමතා ථ අතර ස බන්ධය
මූලක නිපණතා

ඒකකය
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3, 8, 9, 12, 13

5

ikaksfõok ksmqK;d
fm!reI;aj j¾Okhg wod< ksmK
q ;d
mßirhg wod< ksmqK;d
iudc mßirh
ffcj mßirh
fN!;sl mßirh
jev f,dalhg iQodkï ùfï ksmqK;d
wd.uට iy wdpdr O¾uj,g wod< ksmqK;d

6

l%v
S dj iy úfõlh m%fhdackhg .ekSfï ksmqK;d

12

7

zbf.kSug bf.kquZ ms<sn| ksmK
q ;d

2, 4, 6, 8, 9, 10, 11

1
2
3

4

7, 11, 12
13
2, 3, 7
6, 8, 9, 10, 11
6
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එ

ඒකකය සඳහා ෙය

ත කාල ෙ ද ගණන

අංකය

ඒකකය

කාලෙ ද ගණන

1

ෙතාරත

2

ප ගණකය හැඳන් ම (Introduction to Computer)

22

3

දත්ත නි පණය (Data Representation)

18

4

අං ත ප පථවල මූලකාංග ( Fundamental of Digital Circuits)

26

5

ප ගණක ෙමෙහයු

22

6

දත්ත සන්නිෙ දනය හා ජාලකරණය ( Data Communication and Networking)

50

7

පද්ධත

68

8

දත්ත සමුදාය කළමනාකරණය ( Database Management)

9

සහ සන්නිෙ දන තා ෂණය පළබඳ සංකල්ප (Concept of ICT)

පද්ධත (Computer Operating Systems)

ශ්ෙල්ෂණය හා ප සැලසුම (systems analysis and Design)

මෙල්ඛකරණය (Programming)
අඩ

28

50
74

10

ෙව

සංව ධනය ( Web Development)

11

සා ව ව අන්ත ජාලය/ අන්ත ජාල සබැඳ

12

ව ාපාර තළ ෙතාරත

13

ෙතාරත සන්නිෙ දන තා ෂණෙය් නව නැඹු
and Future Directions of ICT)

14

ව ාපෘතය (Project)

60

ව (Internet of Things)

සන්නිෙ දන තා ෂණය ( ICT in Business)
සහ අනාගත දශානත (New Trends

15
12
12

30
viii

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

නිපණතාව 01 :
ෙතාරත හා
සන්නෙ
ි දන
තා ෂණෙය්
මූලක සංකල්ප,
ව තමාන දැනු
පාදක සමාජෙයහි
ද ෙයාදා ගන්නා
ආකාරය, එහි
භ කාව හා
උ ත
උපෙය ගීතාව
සමග ගෙ ෂණය
කරයි

1.1 දත්තවල සහ
ෙතාරත වල
මූලක තැනු
ඒකක හා
ඒවාෙය් ගත
ල ෂණ පළබඳ
ව ම ශනය
කරයි

අන්ත ගතය








දත්ත වන ච ය (Life Cycle of
Data)
o දත්ත නි මාණය
o කළමනාකරණය
o අභා ත දත්ත ඉවත්
ම
දත්තවලට එෙරහිව ෙතාරත
(Data vs. Information)
ෙතාරත පළබඳ අ ථ නි පණය
ව නා ෙතාරත වල ගතල ෂණ
(Characteristics):
කාලන බව, නිරවද තාව,
අන්ත ගතය තළ ඉද පත්
ම,
වැ දයුණ කරණ ලද අවෙබ ධය
හා අඩු අ නිශ් තතාව
ශාල ධා තාවන්ෙගන් හා ෙවනත්
සං ණතාවලන් යු ත දත්ත
හැසිර ෙ අවශ තාව
- හැඳන් ම

ඉෙගනු











1.2 දත්ත හා
ෙතාරත ,
නි මාණය,
ෙබදාහැ ම හා
කළමනාකරණය
සඳහා තා ෂණෙය්
අවශ තාව
ම ශනය කරයි.





එදෙනදා
තෙය් ද
ෙතාරත වල ෙය ග තාව
o තරණ ගැනීම
o පතපත්ත සකස්
ම
o අනාගතය පළබඳ ව
පෙර කථනය
ම
o සැලසු
ම, උපෙල්ඛනය
ම හා අ
ෂණය
අත්හු
මවලන්, දත්ත සහ
ෙතාරත හැසිර ෙ ද ඇත වන
පසුබෑ
1







පල

දත්ත නි වචනය කර, දත්ත වන
ච ය සං ෂප්තව ද වයි
දත්ත සහ ෙතාරත නි වචනය
මට
යාවලය අවශ බව
පළගනියි
දත්ත, යාවලය (Process) හා
ෙතාරත අතර පබල අන්ත
ස බන්ධතාව ඇත බව පළගනියි
දත්ත, යාවලය හා ෙතාරත
ස්තර කරයි
ධ ආකාරෙය් දත්ත සහ ඒවාෙය්
ගත ල ෂණ ලැයිස්ත ගත කරයි
ගණාත්මක දත්තවල ගත ල ෂණ
ස්තර කරයි
ෙතාරත වලන් දත්ත ෙවන් ෙකාට
හ නා ගනී
ෙතාරත වල ව නාකම දහා
ද වයි
පෙය ජනවත් ෙතාරත වල ගත
ල ෂණ ස්තර කරයි
මහා දත්ත (Big Data), ඒවාෙය්
අවශ තා සහ ශ්ෙල්ෂණය
පළගනියි
අත්හු දත්ත සැකසු
මවල
අඩුපාඩු හ නා ගනී
එදෙනදා
තෙය් ද ෙතාරත වල
වැදගත්කම ස්තර කරයි
ෙතාරත
ෙබදාහැ මට අදාළ
පවතන තා ෂණ ලැයිස්තගත
කරයි.
ප ගණක ජාල, අන්ත ජාලය සහ
ෙල ක සි
යමෙනහි
සංව ධනය පළබඳ ව ම ශනය

කාල ෙ ද
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නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය











o දත්ත අසංගත බව, දත්ත
අනුපටපත් ම, ෙද ෂ සහගත
බව, ෙතාරත වැරද සහගත
ම
( නිසුන් අතන් සි වන වැරද
නිසා) හා සැකසීෙ ද ඇත
වන පමාද ෙද ෂ
o ෙතාරත ෙබදාගැනීෙ
අඩුපාඩු හා ඌන පා ෙභ ගික
ෙස්වා
නිස්
තවලට අනතර ඇත
ය හැ අවස්ථාවල ද හස්ත
මූලක ම භා ත කළ ෙනාහැ
බව.
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණ යුගෙය් උදාව
o දත්ත හැසිර ෙ අත්හු
මවල පසුබෑ
මැඩපැවැත් ම සඳහා
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය භා තය
ධ වස වල(domains) ඇත
ෙතාරත භා තය.
ෙතාරත සමුද්ධරණය (retrieval)
හා ෙබදා ගැනීම හා බැ නු
තා ෂණයන් ලබා ගත හැ
ම
ප ගණක ජාල, අන්ත ජාලය සහ
ෙල ක සි
යමන (WWW)
සංව ධනය
ම
ජංගම සන්නිෙ දනය, ජංගම
ප ගණනය(mobile computing) හා
වලාක ප ගණනය(cloud
2

ඉෙගනු







පල

කරයි
ජංගම ප ගණනය, වලාක
ප ගණනය හා ජංගම
සන්නිෙ දනෙයහි සංව ධනය
ස්තර කරයි
දත්ත හා ෙතාරත නි මාණය,
කළමනාකරණය හා ෙබදා හැ ම
සඳහා තා ෂණෙය් භා තය අගය
කරයි
ධ වසමවල ඇත ෙතාරත
භා තය හ නා ගනී
ධ ෙය වල ඇත, නිස්
යාකාරක වලට අදාළ ආර ෂක
වාද ෂය ම ශනය කරයි

කාල ෙ ද

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය
computing) සංව ධනය

1.3 ෙතාරත
නි මාණය
ෙ
යු ත
ආකෘතය
ෙගාඩනඟා
ෙතාරත හා
සන්නිෙ දන
තා ෂණය සමග
එහි අනුකලතාව
අගයයි

ඉෙගනු

 ෙතාරත නි මාණය
ෙ
යු ත
ආකෘතය(abstract model)
o ආදාන, සැකසුම, පතදාන
o ප ගණකය සහ ෙතාරත හා
සන්නිෙ දන තා ෂණය ෙකෙරහි,
එහි අදාළතාව








 දෘඪාංග (hardware)
o දෘඪාංග සංරචක ව ගීකරණය
 මෘ කාංග (software)
o මෘ කාංග ව ගීකරණය
 නිස් යාක ෙව (human operators)
o ප ගණක පද්ධත සඳහා නිස්
යාක වන්ෙග් අවශ තාවය

3

කාල ෙ ද

ම



1.4 ප ගණක
පද්ධතයක මූලක
සංරචක ෙත රා
ව ගීකරණය
කරයි

පල

ෙතාරත නි මාණය
ෙ
යු ත ආකෘතෙය් සංරචක
හ නා ගනී
පද්ධතය නි වචනය කරයි
පද්ධත නි වචනය භා ත ෙකාට
ධ පද්ධත ශ්ෙල්ෂණය කරයි
යු ත ආකෘතය, ෙතාරත
පද්ධත සමග ස බන්ධ කරයි
(relates)
ප ගණකෙය් මූලක කා යයන්
සමග, ෙතාරත නි මාණය
ෙ
යු ත ආකෘතය ගළපයි
ෙතාරත නි මාණය
ෙ
යු ත ආකෘතය තළ ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණෙයහි
භ කාව හ නා ගනී

 දෘඪාංග හා මෘ කාංග සංරචක
නි වචනය කර ව ගීකරණය කරයි
 හි ක සහිත (proprietary)
මෘ කාංග හා වෘත මූලාශ (open
source) මෘ කාංග ෙවන් ෙකාට
හ නා ගනී
 හි ක සහිත මෘ කාංග හා වෘත
මූලාශ මෘ කාංගවල වාසි හා අවාසි
ස්තර කරයි
 ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණෙයන් ස බල ගැන්වනු
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නිපණතා ම ටම

1.5 දත්ත සැකසීෙ
(data processing)
යාකාරක
ශ්ෙල්ෂණය
කරයි

අන්ත ගතය

 දත්ත සැකසීෙ පයවර
o දත්ත ස්
ම (gathering)
o දත්ත වලංග
ම (validation)
o දත්ත සැකසුම (processing)
o දත්ත පතදානය (output)
o දත්ත ආචයනය (storage)
 දත්ත ස්
ෙ
ම
o අත්හු (Manual)
o අ ධ-ස්වයංකෘත හා ස්වයංකෘත
 ෙමවල - OMR, OCR, MICR,
කා /ප
යවන, ත ෙ ත
යවනය, ච බක ත
යවනය
සංෙ දක හා ලඝුර (loggers)
 දත්ත වලංග
ෙ
ම
o දත්ත ප ප ප ෂාව (Type
Check)
o තත තා ප ෂාව
( Presence Check)
 පරාස ප ෂාව (Range Check)
 දත්ත ආදාන ආකාර
o සෘජ (direct) හා රස්ථ (remote)
ආකාර
o මා ගගත (online) හා
මා ගඅපගත (offline) ආකාර
 දත්ත සැකසුම
o කා ඩ (batch) සහ තථ කාලක
(real time)
 පතදාන ම
4
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පල

ෙතාරත පද්ධත වල නිස්
යාක වන්ෙග් භ කාව හ නා ගනී
දත්ත සැකසු
යාවලෙය් අව
ලැයිස්ත ගත කර ෙක ෙයන් ස්තර
කරයි
දත්ත සැකසු පයවර ලැයිස්ත
ගතකර සං ෂප්තව ස්තර කරයි
දත්ත ස්
ෙ
ම හ නා ගනියි
දත්ත වලංග
ෙ
ම හ නා
ගනියි
දත්ත ආදාන ම ලැයිස්ත ගත
කරයි
දත්ත සැකසු
ම ස්තර කරයි
දත්ත පතදාන ම ලැයිස්ත ගත
කරයි
දත්ත ආචයන ම ස්තර කරයි

කාල ෙ ද
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1.6

ධ වස තළ,
ෙතාරත හා
සන්නිෙ දන
තා ෂණය
ෙය
ම ශනය කරයි

1.7 සමාජය
ෙකෙරහි
ෙතාරත හා
සන්නිෙ දන
තා ෂණෙය්
බලපෑම
ඇගයීමට ල
කරයි

අන්ත ගතය
o ප ශීලක (user) ෙවත සෘජ
ඉද පත්
ම
o වැ ර සැකසුම සඳහා ගබඩා
ම
 ආචයන ම
o ස්ථානීය ආචයනය/ රස්ත
ආචයනය(වලාක )
o ෙක කාලන හා දග කාලන
ආචයනය
 ෙතාරත සහ සන්නිෙ දන
තා ෂණෙය් ෙයදව
o
අධ ාපන
o
ෙසෟඛ ය
o
කෘෂක මය
o
ව ාපාර හා මූල
o
ඉං ෙන්
o
සංචාරක
o
මාධ හා පවෘත්ත කරණය
o
නීතය බලාත්මක
ම
 ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය ෙහ්තෙවන් ඇත ව
පතලාභ
o සමාජ පතලාභ
o ආ ක පතලාභ
 ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණෙයන් නි මාණය ව වාද
ෂය
o සමාජයීය
o ආ කමය
o පා ස ක
o සදාචාරාත්මක
5

ඉෙගනු





පල

ධ ෙය
වස වල ද අවශ වන
ෙමවල , කසලතා සහ දැනුම හ නා
ගනී
ධ වස සඳහා ෙතාරත හා
සන්නිෙ දන තා ෂණය භා තෙය්
ඇත පතලාභ සාක ඡා කරයි

 ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය නිසා ඇත ව සමාජ හා
ආ ක පතලාභ පැහැදළ කරයි
 ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණෙය් දයුණවත් සමග
නි මාණය ව සමාජ, ආ ක,
පා ස ක, සදාචාරාත්මක සහ
ෛනතක අංග ෙක ෙයන් පැහැදළ
කරයි
 ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය භා තය හා බැ නු
ෛනතක තත්ත්ව ම ශණය කරයි

කාල ෙ ද
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නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය








o ෛනතක
o ෙපෟද්ගලකත්වය
o අං ත ෙබදම(Digital Divide)
රහස භාවය
ෙසාරක
ම(stealing)/තතබෑම
(phishing)
ෙචෟරත්වය/
ඨනය (piracy)
හි ක /බුද් මය ෙද්පළ නීතය
ගන්ථ/රචනා ෙචෟ යය (plagiarism)
බලපත් සහිත/රහිත මෘ කාංග

ඉෙගනු







නිපණතාව 02:
නූතන
ප ගණකවල
කා ය සාධනය
සැසඳම හා
පැහැදල
ම
අරබයා, ප ගණන
උපකරණවල
ප ණාමය
ගෙ ෂණය කරයි

2.1 සකසනයන්ෙග්
(processors)
ප ණාමය
ෙකෙරහි වැ
අවධානය
ෙයාමු කර න්,
ප ගණකෙය්
සි ව සු ෙශ්ෂ
ෙවනස්ක ,
පර පරා අනුව
අනාවරණය
කරයි

 ප ගණනෙය් ඉතහාසය
o මුල් යුගෙය් ගණක ආධාරක
 යාන්තික
 ද ත් යාන්තික
o ප ගණනෙය් ඉෙල ෙ ානික යුගය
 ප ගණක පර පරා
o පළමුවන, ෙදවන, ෙතවන, සිවවන
හා ඉද පර පරා

ධ ප ගණක ව ගීකරණ ම
o තා ෂණය අනුව
 පතසම (analog), අං ත
(digital)
o කා යය අනුව
 සු ෙශ්ෂ කා ය/ෙපා
6





පල

ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය හා බැ ණ පා ස ක
වාද ෂය ස්තර කරයි
ඉෙල ෙ ානික අප ව (e-waste)
ආර ෂාකා ෙලස බැහැර
ෙ
මෙ ද පැහැදල කරයි
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය හා බැ ණ
සදාචාරාත්මක, නීතමය සහ සමා ය
වාද ෂය ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
තරසාර සංව ධන ඉල ක කරා
ලඟා ෙ ද ෙතාරත හා
සන්නිෙ දන තා ෂණෙයහි භ කාව
ෙක ෙයන් පැහැදල කරයි
අං ත ෙබදම
ම සඳහා වන
පෙ ශ ම ශනය කරයි
මුල් යුගෙය් ගණන ආධාරක,
උදාහරණ සහිත ව ව ගීකරණය
කරයි
එ එ ප ගණක පර පරාවට
අදාළ ල ෂණ වගව ඇසු න්
ස්තර කරයි
ප ගණක, ඒවාෙය් කා යය,
තා ෂණය හා පමාණය අනුව
උදාහරණ සහිතව ව ගීකරණය
කරයි

කාල ෙ ද
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නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

කා ය
o පමාණය අනුව
 සුප ප ගණක, මහා
ප ගණක, මධ ප ගණක,
ෂ ප ගණක (ජංගම
උපාංග-සුහු
රකථන
(smart phones),
ටැ ල (tablet) ප ගණක
සහ ෆැ ල (phablet))
.
2.2 දෘඪාංග හා
ඒවාෙය්
අත මුහුණත්
ආශිත ව,
ප ගණකෙය්
යාකා ත්වය
ගෙ ෂණය කරයි

 පධාන දෘඪාංග සංරචක
o ආදාන උපාංග :
යත පව නිෙ ෂණ, සෘජ
නිෙ ෂණ{ යත පව ව, දැ ව
උපාංගය (pointing device),
ස්ප ශක පාදකය (touch pad),
රස්ථ පාලකය, ස්ප ශක තරය
(touch screen), ච බක ත
යවනය (magnetic stripe reader),
ත -ෙ ත යවනය, සුහු
කා පත් (Smart card) යවනය,
සුප සකය(scanner), අං ත
කැමරාව (digital camara),
මයිෙ ාෙෆ නය, සංෙ දක
(sensers) , තක ඵලකය(Graphic
tablet), ච බ ත තන්ත අනුලකණ
යවනය (MICR), පකාශ ලකණ
යවනය (OMR), පකාශ අණ
ලකණ යවනය (OCR),
ෙය
7

 පධාන දෘඪාංග ප යන්ත
(peripherals) හා ඒවාට අදාළ අත
මුහුණත් හ නාගනි
 යත පව නිෙ ෂණ උපාංගවලට
වඩා ඍජ දත්ත නිෙ ෂණ උපාංගවල
වාසි හ නා ගනි
 මධ සැකසු ඒකකෙය් ප ණාමය
හා, ම පව ව සමග එහි
සංගතතාව පැහැදල කරයි
 ආචයන උපාංග ව ගිකරණය කරයි.
 සෑම ආචයන උපාංගය ම ෙක ෙයන්
ස්තර කරයි
 සමාන්තර හා ජාලක (Grid)
ප ගණනෙය් අවශ තාව හ නා ගනී
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නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය










කැමරාව,
සංඛ ාංකකය(Digitizer), ෙව
කැමරාව ආදය}
යත පව නිෙ ෂණ උපාංගවලට
වඩා ඍජ දත්ත නිෙ ෂණ උපාංගවල
වාසි
පතදාන උපාංග සහ ඒවාෙය් ගණාංග
{කැෙත ඩ රණ නල (CRT),
වස්ඵ ක සන්ද ශකය (LCD)
සන්ද ශකය, ආෙල ක ෙම චක
දෙය ඩ සන්ද ශකය(LED), තත්
න ාස මු කය, තන්ත
මු කය
(inkjet printer), ෙල්ස මු කය,
තිමාණ (3D) මු කය, පස්තාර
ලකණකරණය( graph plotter), ස්පකර
ආදය}
මධ සැකසු ඒකකය (CPU) හා,
මව පව ව (mother board) සමග
එහි ගැලපම (compatibility)
ආචයන උපාංග { අචල අභ න්තර
දෘඪ තැ (fixed internal hard disk),
ජංගම බාහිර දෘඪ තැ (portable
external hard disk), ච බ ත ප ,
සංයු ත තැ , පකාශ
තැ (CD/DVD, CD-R/ DVD-R, CDRW/ DVD-RW, DVD-RAM, BlueRay) සැණ මතක පත (flash memory
card) හා කඩා තැ (mini disk)}
සමාන්තර ප ගණනය හා ජාලක
ප ගණනය (Grid computing))
8

ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
2.3 ෙවාන් නියුමාන්
නි තය
(architecture)
ගෙ ෂණය
කරයි

අන්ත ගතය
 ෙවාන් නියුමාන් නි තය
o ආ ත මෙල්ඛ සංකල්පය (stored



program concept)
o සංරචක (ආදාන, පතදාන, මතක,
පාලන ඒකකය-CU හා අංක
ග ත හා තා ක ඒකකයALU)
ආහරණ- යාකරව ච ය (Fetchexecute cycle)
මධ සැකසු ඒකකය
 ග තමය හා තා ක
ඒකකය
 පාලන ඒකකය
 මතකය (ෙර ස්තර)
 දත්ත සහ පාලන පථ (Data
and Control bus)
 බහු හර සකසන (multi-core
processors)
මතක ධූරාවලය
o මතක ධූරාවලෙය් අවශ තාව
o සැසඳ නි ණායක
 ෙභෟතක පමාණය/ දත්ත
ඝනත්වය
 පෙ ශ
 පෙ ශ කාලය ( ගත වන
කාලය / පමාදය )
 ධා තාව
 ප වැය
නශ (volatile) මතකය සහ එහි ගත
ල ෂණ






2.4

ධ ව ගෙය්
මතකයන් සහ
ඒවාෙය්
ගතල ෂණ
හ නා ගැනීමට,
පද්ගල
ප ගණක මතක
පද්ධතය
ම ශනය
කරයි

ඉෙගනු
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පල

කාල ෙ ද

ආ ත මෙල්ඛ සංකල්පය ස්තර
කරයි
ෙවාන් නියුමාන් නි තෙය් පධාන
සංරචක න කරයි
ආහරණ - යාකරව ච ය
(Fetch-execute cycle ) ස්තර
කරයි
ග තමය හා තා ක ඒකකය,
පාලන ඒකකය, ෙර ස්තර මතකය,
දත්ත සහ පාලන පථ ෙක ෙයන්
ස්තර කරයි
ෙවාන් නියුමාන් නි තෙය්
ආකෘතය ඇඳ එහි සංරචක න
කරයි
බහු හර සකසනවල අවශ තාව
ස්තර කරයි

06

සු සු ප සටහන ඇසු න්,
මතක ධූරාවලය ෙක ෙයන්
පැහැදල කරයි
ධ ව ගවල මතක ප පවල
අවශ තාව සහ ඒවාෙය් ගත
ල ෂණ ස්තර කරයි
නශ මතකය සහ නශ ෙනාවන
මතකය ෙක ෙයන් පැහැදල කරයි
ප ගණකෙයහි ඇත නශ මතක
සහ නශ ෙනාවන මතක
ලැයිස්ත ගත කරයි
කා ය සාධනය, පහි ම, ධා තාව,

06

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය
ෙර ස්තර
නිහිත මතක ප ප
o
සස භා පෙ ශ මතකය RAM
o
සස භා පෙ ශ මතක ප ප
(Types of RAM)
 SRAM, DRAM, SDRAM
 නශ ෙනාවන මතකය සහ එහි
ගතල ෂණ
o
පඨන මාත මතක ප ප
(Types of ROM)
 PROM, EPROM, EEPROM
o
ද් තයික ආචයනය
 ච බක, පකාශ හා සැෙනළ
මතක

ඉෙගනු

o
o

නිපණතාව 03
ප ගණකෙයහි
දත්ත හා
උපෙදස්
නි පණය කරන
ආකාරය
ම ශනය කර
ඒවා ග තමය
සහ තා ක
ෙමෙහයු සඳහා
ෙයාදා ගනී

3.1 ප ගණකෙයහි
සංඛ ා
නි පණය කරන
ආකාරය
ශ්ෙල්ෂණය
කරයි

 අං ත උපාංග තළ උපෙදස් සහ
දත්ත නි පනෙය් අවශ තාවය
 ප ගණකය තළ උපෙදස් සහ දත්ත
නි පණය ෙකෙරන මෙ ද
o දත්තවල ද් තත්ත්ව නි පණය
(0, 1 )
 ප ගණනෙය් ද ෙයාදා ගන්නා
සංඛ ා පද්ධත
o ද් මය (binary), අෂ්ටමය (octal),
ෂ දශමය (hexa decimal)
o සංඛ ා පද්ධත අතර ප ව තන
 දශමය සංඛ ා නි පණය (ලකණවත්
සහ නිලකණවත්)
o ලකණවත් ප ණ සංඛ ා
නි පණය
10












පල

කාල ෙ ද

පෙ ශ මය, ප වැය, ෙභෟතක
ප ප සහ දත්තවල ෙභෟතක
න ාසය අනුව මතකවල ගත
ල ෂණ ස්තර කරයි ( ට,
වචනවලට)
පඨන මාත මතක ප ප ලැයිස්ත
ගත කර, ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
පෙ ශ කාලය, ප වැය/MB සහ
ධා තාව (භා ත ද ශීය අගය)
ඇසු න්, එ එ මතක ප ප
සසඳා ෙවන්ෙකාට ද වයි

ප ගණකය තළ ද් අවස්ථා (1 හා
0) භා තෙයන් උපෙදස් සහ දත්ත
නි පණය ෙකෙරන බව පැහැදල
කරයි
ධ සංඛ ා පද්ධතවල
අවශ තාව පැහැදල කරයි
ධ ව ගෙය් දශමය සංඛ ා
ප ගණකෙය් ආචයනය කර
ඇත්ෙත් ෙකෙස් දැයි ස්තර කරයි.
දශමය සංඛ ා, ද් මය, අෂ්ටමය
හා ෂ දශමය සංඛ ාවලට හා
පතව ත ෙලස ප ව තනය කරයි
ද් මය සංඛ ා අෂ්ටමය හා ෂ
දශමය සංඛ ාවලට හා පතව ත
ෙලස ප ව තනය කරයි

10

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය
 ලකණවත් පමාණය (Signed
Magnitude)
 එෙකහි අනුපරකය (one’s
compliment)
 ෙදෙකහි අනුපරකය(two’s
compliment)

ඉෙගනු





3.2 ප ගණකය තළ,
අනුල ෂණ
නි පණය
කරන්ෙන් ෙකෙස්
දැයි
ශ්ෙල්ෂණය
කරයි
3.3 ද් මය සංඛ ා
සඳහා මූලක
අංක ග ත සහ
තා ක
ෙමෙහයු
භා ත කරයි

නිපණතාව 04

4.1 මූලක අං ත

අනුල ෂණ නි පණය කරන ම
 ද් මය ෙ තක දශම( BCD)
 ස්තෘත ද් මය ෙ තක දශම(
EBCDIC)
 ෙතාරත හුවමා ව සඳහා ව
ඇම කානු ස මත ෙ තය(ASCII)
 ඒකෙ ත (Unicode)





 ද් මය අංක ග ත ෙමෙහයු
( නි ල පමණයි)
o එකත
ම, අඩු
ම තා ක ෙමෙහයු
o
ට අනුසා ත තා ක
ෙමෙහයු (bitwise logical
operations)



 අං ත තා



ක ද්වාර සහ සත තා
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පල

අෂ්ටමය සංඛ ා ද් මය හා ෂ
දශමය සංඛ ාවලට හා පතව ත
ෙලස ප ව තනය කරයි
ෙදන ලද ද් මය අගය එෙ
අනුපරකයට හැර ෙ ද උප ම
ෙවෙසසි ටව මගින,් ලකණ
නි පණය කරන බව ස්තර
කරයි
ෙදනලද ද් මය අගයය, ෙදෙකහි
අනුපරක බවට ප ව තනය කරයි
එෙකහි සහ ෙදෙකහි
අනුපරකයන්හි භා තය පැහැදල
කරයි
ප ගණකය තළ අනුල ෂණ
නි පණය කරන ම ලැයිස්ත
ගත කරයි
ෙදන ලද සංෙ ත, නි පණය
ෙ ප පා යට ප ව තනය
කරයි
ධ දත්ත නි පණය
ෙ
මවල වාසි/අවාසි ස්තර කරයි
ද් මය සංඛ ා, ඉත ය සහිත ව
සහ රහිත ව එකත
ම සි
කරයි
ද් මය සංඛ ා, ඉල්ලා ගැනීම
සහිත ව සහ රහිත ව අඩු
ම
සි කරයි
ට අනුසා ත NOT, AND, OR,
XOR සි කරයි
මූලක තා ක ද්වාර න ෙකාට

කාල ෙ ද

04

04

06

නිපණතාව
මූලක අං ත
ප පථ සහ
උපාංග
නි මාණය සඳහා
තා ක ද්වාර
භා ත කරයි.

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

තා ක ද්වාර
digital logical
gates), ඒවාෙය්
අනන
යාකා ත්වය
අනුසාරෙයන්
ශ්ෙල්ෂණය
කරයි

වග
o මූලක තා ක ද්වාර
 NOT,AND, OR, හා XOR
o ඒකාබද්ධ ද්වාර
 NAND, NOR , XNOR
o සා ව ද්වාර
 NAND, NOR

ඉෙගනු






4.2 බූලය ජ
ග තෙය් ඇත
නිත සහ කාෙන
සිතය
භා තෙයන්
තා ක පකාශ
සු කරයි.

 ද්















අවස්ථා ත ක සහ බූලය
ජග තය
උපකල්පන ( Postulates) සහ
පත ෂ/ ස්වසිද් ය (Axioms)
නීත / පෙ ය
o
ෙද්ශන ාය න ාය
(commutative law), සංඝටන
න ාය (associative law),
ඝටන න ාය (distributive law)
o
ස වසාම (identity ,
සමත ත (redundancy)
o
ෙම ගන්ෙග් න ායය
ස මත තා ක පකාශ
o
ග තයන්ෙග් ඓක ය (SOP)
සහ ඓක යන්ෙග් ග තය
(POS)
ග තයන්ෙග් ඓක ෙයන්
12





පල

ඒවාට අදාළ සංෙ ත අඳයි
මූලක තා ක ද්වාර සඳහා
සත තා වග (truth tables) අඳයි
ෙමම ද්වාරවල පතෙෂ්ධය
නි පණය කරන සංෙ ත හ නා
ගනී
ෙදන ලද පකාශයනට අදාළ
සත තා වග නි මාණය
කරයි(උප ම ආදාන 03කට)
සා ව ද්වාරවල අවශ තාවය
පැහැදල කරයි
සා ව ද්වාර භා තෙයන් තැනු
ඕනෑම නි තය පැහැදල කරයි
බූලය පකාශ සු
ෙ
අවශ තාව පැහැදල කරයි
ෙදන ලද සත තා වගවට අනුකල
වන තා ක පකාශ, ස මත
ආකාරෙයන් නි පණය
කරයි(ග තයන්ෙග් ඓක ය සහ
ඓක යන්ෙග් ග තය)
ග තයන්ෙග් ඓක ය,
ඓක යන්ෙග් ග තය බවට හා
පතව ත ෙලස ප ව තනය
කරයි
බූලය න ායයන්, පැහැදල
,
නීත/ න ායයන්,
ෙම ගන්
න ායය සහ කාෙන සිතය
භා තෙයන් තා ක පකාශ සු
කරයි

කාල ෙ ද
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නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

පල

කාල ෙ ද

ඓක
ෙලස
 තා
o
o
4.3 තා ක ද්වාර
භා තෙයන්
සරල අං ත
ප පථ
නි මාණය කරයි

නිපණතාව 05

4.4 මධ සැකසු
ඒකකෙයහි සහ
ෙභෟතක
මතකෙයහි
(physical
memory) ඇත
අනු
ක
ප පථයන්හි
(sequential
circuits),
ඒකාබද්ධ
තා ක ප පථ
භා ත කරන
ආකාරය
ගෙ ෂණය
කරයි.
5.1 ප ගණක
ෙමෙහයු

යන්ෙග් ග තයට හා පතව ත
ප ව තනය කරයි
ක පකාශ සු
ම
බූලය න ායයන් භා තෙයන්
කාෙන සිතයම (Karnaugh
map) භා තෙයන්
 නි මාණ සඳහා සත තා වග සහ
තා ක පකාශන ෙයාදා ගැනීම
(ආදාන 03 ද වා)
 අං ත ප පථ නි මාණය

ඉෙගනු

 මධ සැකසු ඒකකෙය් තැනු
ඒකක
o
අ ධාකලකය (Half Adder)
o
ප ණාකලකය (Full Adder)
 අං ත ප පථ තළ ට ගබඩා
ම
o
පතෙප ෂණ පය (Feed Back
Loop )
o
පළෙපාළ ( Flip-Flop )

 ප ගණක ෙමෙහයු
හැඳන් ම
13

පද්ධතය

 එදෙනදා
තෙය් ද තා ක
ප පථ ෙයාදාගත හැ අවස්ථා
හ නා ගනී
 හ නා ගත් ෙය
සඳහා සත තා
වග සහ තා ක පකාශ නි මාණය
කරයි
 අං ත ප පථ නි මාණය කරයි
 මධ සැකසු ඒකකෙය් පධාන
තැනු ඒකක හ නා ගනී
 අ ධාකලක ප පථ සඳහා සත තා
වග හා තා ක පකාශ නි මාණය
කරයි
 ප ණාකලක ප පථ සඳහා සත තා
වග හා තා ක පකාශ නි මාණය
කරයි
 පළෙපාළ ( Flip-Flop ) භා තය
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි

06

ප ගණක ෙමෙහයු පද්ධතය
යන්න අ ථ ද වයි
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නිපණතාව
ප ගණක
යාකා ත්වය
කළමනාකරණය
මට ෙමෙහයු
පද්ධත (operating
systems) භා ත
කරයි.

නිපණතා ම ටම
පද්ධතය අ ථ
ද වා
ප ගණක
පද්ධතය තළ
ෙමෙහයු
පද්ධතෙය්
අවශ තාව
ම ශනය
කරයි.

5.2 ෙමෙහයු
පද්ධතය
මගින්
ප ගණකය
තළ ඇත ෙගානු
බහ
(directories/fold
ers) සහ ෙගානු
(files)
කළමනාකරණය

අන්ත ගතය
 ෙමෙහයු පද්ධතෙය් ප ණාමය
 ප ගණක ෙමහයු පද්ධතයක
පධාන කා යය
o
අත මුහුණත් (interfaces)
ලබාදම.
o
යායන කළමනාකරණය
(process management)
o
ස පත් කළමනාකරණය
o
ආර ෂාව හා ආර ෂණය
 ෙමෙහයු පද්ධත ව ගීකරණය
o ඒක ප ශීලක - ඒක කා යය
(single user - single task)
o ඒක ප ශීලක - බහු කා යය
(single user - multi task)
o බහු ප ශීලක - බහු කා යය
(multi user-multi task)
o Multi threading බහුඅනු යායනය
o තථ කාල (real time)
o කාල භජන පද්ධත (time
sharing)
 ෙගානු ව ග
o ෙගානු ව ගවල අවශතාව (exe,
.jpg .txt, etc.)
 ෙගානු නාමාවල සහ ෙගානු
සං ධානය
o ෙගානු ධුරාවලය (file Hierachy)
o ෙගානු පද්ධත - FAT යනාද
 ෙගානු ආර ෂාව
o මුරපද (Password) හා පෙ ශ
14

ඉෙගනු













පල

කාල ෙ ද

ෙමෙහයු පද්ධතෙය් ප ණාමය
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
ෙමෙහයු පද්ධතයක පධාන
යාකා ත්ව සහ ප ශීලකෙග්
කා යය ෙකෙරහි ෙමෙහයු
පද්ධතයක ලබා ෙදන දායකත්වය
හ නා ගනී
(ෙගානු බහ , ෙගානු සහ දත්ත)
ෙමෙහයු පද්ධතය මගින්
ප ගණකෙය් ස පත්
කළමනාකරණය කරන ආකාරය
ස්තර කරයි
කා යය හා ඒවා භා ත කරන
ප ශීලකයන් අනුව ෙමෙහයු
පද්ධත ව ගීකරණය කරයි

ෙගානුව සහ ෙගානු බහ ව
නි වචනය කරයි
තැ ආකෘතකරණෙය් අවශ තාව
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
ෙගානු ව ගවල අවශ තාව
හ නාගනි
ෙගානුවක සහ ෙගානු බහ වක
සහල ෂණ ලැයිස්තගත කරයි.
ෙගානු පද්ධතයක ව හය ස්තර
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නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
කරන ආකාරය
ගෙ ෂණය
කරයි

අන්ත ගතය








5.3 ෙමෙහයු
පද්ධතය,
ප ගණකය තළ
යායන
කළමනාකරණය
කරන ආකාරය
ගෙ ෂණය
තරයි










ෙ වරපසාද( Access
Privileges)
ෙගානු ආචයන කළමනාකරණය
o ආචයන භාජනය (storage
allocation)
 යාබද භාජනය
(Contiguous allocation)
 සබැද භාජනය (Linked
allocation)
අනු
ක භාජනය ( Indexed
Allocation)
පතඛ ඩනය (Defragmentation)
ද් තයක ආචයන නඩත්තව
o තැ හැඩස ගැන් ම, (disk
formatting) අවශ තාව හා
නිමැවම
යායනෙය් නි වචනය
අත
(interrupts) සහ
අත
හැසිර ම.
යායන කළමනාකරණය
යායන තත්ත්ව (process states)
යායන සං මණය (process
transition)
යායන පාලන ඛ ඩය (Process
Control Block)
සන්ද භ සු චනය (Context
switching)
යායන නියමකරණ (schedulers)
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ඉෙගනු
















පල

කරයි
ෙගානු සහ ෙගානු බහා වල
සං ධානය දහා ද වයි
ෙගානුව සු
ම සඳහා භා ත
කළ
ම ෙක ෙයන් ස්තර
කරයි
ෙමෙහයු පද්ධතය මගින් ෙගානු
ආර ෂණය කළමනාකරණය
කරන්ෙන් ෙකෙස් දැයි ෙක ෙයන්
ස්තර කරයි
යාබද භාජනය ( Contiguous
allocation) , සබැඳ භාජනය
(Linked allocation) සහ අනු
ක
භාජනය ( Index Allocation)
ෙක ෙයන් පැහැදල කරයි
පතඛ ඩනය (Defragmentation)
ස්තර කර එය සි වන්ෙන්
ෙකෙස් දැයි පැහැදල කරයි
යායන පැහැදල කරයි.
යායනය නි මාණය කළ පසු
ෙමෙහයු පද්ධතෙය් කා යයන්
ලැයිසත
් ගත කරයි.
යායන ව ග ලැයිසත
් ගත
කරයි.
යායන අවස්ථා (තත්තව
් )
ලැයිස්ත ගත කරයි
යායන සමාප්තය ස්තර කරයි.
යායන හා මෙල්ඛන අතර
ෙවනස ද වයි.
යායන සං මණෙය් සත්

කාල ෙ ද

06

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

ඉෙගනු












5.4 ෙමෙහයු
පද්ධතය
ප ගණකයක
ස පත්
කළමනාකරණය
කරන්ෙන්
ෙකෙස්දැයි



මතකය කළමනාකරණය
o මතක කළමනාකරණ එකකය
(MMU)
o ෙභෟතක මතකය
o අතත මතකය (virtual
memory)
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අවස්ථා පසටහන් ඇසු න්
යායන සං මණය ස්තර
කරයි
යායන නියමකරණය සහ
නියමකරණ පතපත්ත ස්තර
කරයි.
දගකාලන, ෙක කාලන සහ මධ
කාලන නියමකරණ සසදයි.
බහු මෙල්ඛන හා එහි අවශ තා
ස්තර කරයි.
කාල භජන (time sharing)
පද්ධත ස්තර කරයි.
බහු මෙල්ඛනය පද්ධතවලට
එද ව කාල භජන පද්ධත
සසදයි.
සන්ද භ ස් චනය නි වචනය
කරයි
ෙපාෙරාත්ත කාලය, කා ය පරණ
කාලය, පතචාර කාලය සහ සා ත
අගෙය් කාලය ෙක ෙයන් ස්තර
කරයි.
යායන පාලක ඛ ඩය(PCB)
ෙක ෙයන් ස්තර කර එහි අඩංග
දෑ ලැයිස්ත ගත කරයි
මතක කළමනාකරණය සහ මතක
කළමනාකරණ ඒකකවල (MMU)
අවශ තාව සං ෂප්ත ව පැහැදල
කරයි.
අතථ මතකය ෙක ෙයන්
පැහැදල කරයි

කාල ෙ ද

06

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
ගෙ ෂණය
කරයි.

අන්ත ගතය


ඉෙගනු

ආදාන, පතදාන උපාංග
කළමනාකරණය
o උපාංග ධාවක මෘ කාංග
(device drivers software)
o එතම (Spooling)








නිපණතාව 06
පලදායී අන්ද න්
ෙතාරත ෙබදා
ගැනීම සඳහා
දත්ත
සන්නෙ
ි දන හා
ප ගණක
ජාලකරණ
තා ෂණයන්
ගෙ ෂණය කරයි

6.1 සංඥා (signals)
සහ ඒවාෙය්
ගණ ගෙ ෂණය
කරයි.





6.2 සංඥා
ස ෙප්ෂණ
මාධ
ගෙ ෂණය
කරයි.





සංඥා ප ප
o අං ත
o පතසම
ගණ
o
ස්තාරය (Amplitude)
o සංඛ ාතය (Frequency)
o තරංග ආයාමය (Wave Length)
o කලාව ( Phase )
මාධ යක පචාරණ ෙ ගය



හැන් - නියමු මාධ (Guided
media) (ඇඔ යුගල (twisted pair),
සම ෂක ෙ බලය (coaxial cables),
පකාශ තන්ත (fibre optics)
යනාදය}
නිදහස් අවකාශ - නියමු ෙනාවන
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පටකරණය සහ අනු පණය
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
ෙමෙහයු පද්ධතය මගින් ආදාන
පතදාන උපාංග කළමනාකරණය
කරනු ලබන අන්දම ෙක ෙයන්
ස්තර කරයි
උපාංග ධාවක ෙක ෙයන් ස්තර
කරයි
උපාංග ධාවකවල අවශ තාව
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
එතම (Spooling) ෙක ෙයන්
ස්තර කරයි
උපාංගය ස බන්ධ කරන ට
අදාළ ධාවක මෘ කාංගය
ස්ථාපනය කරයි
අං ත හා පතසම සංඥා සහ
ඒවාෙය් ගණ පස්තා ක ව
නි පණය කරයි.
සංඥා ගණ අතර ඇත සබැඳයාවට
අදාළ ව ගැට
සදයි

නියමු හා නියමු ෙනාවන වශෙයන්
මාධ ව ගිකරණය කරයි
ගප්තතාව / පමාව, කලාප පළල,
ෙඝ ෂාව, වැහැ ම සහ කෘතය,
සංඥා සන්නිෙ දනය ෙකෙරහි
බලපාන්ෙන ෙකෙස් දැයි ස්තර

කාල ෙ ද

03

03

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය



6.3 සංඥා මූලාංග
භා තෙයන්
අං ත දත්ත
ආෙ තනය
(encode)
කරන්ෙන්
ෙකෙස්දැයි
ම ශනය
කරයි.



මාධ (Unguided)
ගණ
o ගප්තතාව / පමාව ( Latency)
o කලාප පළල (Bandwidth)
o ෙඝ ෂාව (Noise)
o බලහීන ම / බල ෂයය /
වැහැ ම (Attenuation)
o
කෘතය (Distortion)
සරල ස්ථලකය (simple topology) :
ඍජ ල ෂ ස බන්ධතාව (point to
point connection)
දත්ත නි පණයට සංඥා මූලාංග
මත ඇත කරගත් එකඟතාව
(නියමාවලය, protocol)
o සරල මූලාංග ෙදක ෙවාල් යතා ම ට ( ස්තාර)
ෙදක
o ෙවනත් භව තා (ෙක ෙයන් )
 සංඛ ාතය
 කලාව
o සංඥා මූලාංග ෙවනස් ෙ
ෙ ගය
o සමමුහූ තකරණෙය්
අවශ තාවය
 කාල ගණනය (timing) /
ස්පන්දක (clocks)
 මැන්ෙචස්ට ආෙ තනය
o ෙද ෂ හැසිර ම
 උදාහරණ : සමතාව (parity)

ඉෙගනු

කාල ෙ ද

කරයි
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භව අන්තර ෙදක සහ
මැන්ෙචස්ට ආෙ තනය
භා තෙයන් අං ත දත්ත ආෙ නය
පස්තා කව නි පණය කරයි
සංඥා මුලාංග ෙලස සංඛ ාතෙය්
හා කලාෙ ෙවනස්
ම භා ත
ෙ හැ යාව ස්තර කරයි.
සමමුහු තකරණෙය්
අවශ තාවයපැහැදලකර,
ස ෙප්ෂකය හා ගාහකය
සමමුහු ත ෙනාවන අවස්ථාවල
පැන නගින ගැට
ස්තර කරයි.
මැන්ෙචස්ට ආෙ තනය සහ සරළ
ෙවාල් යතා ෙදකක ආෙ තනෙය්
ට ශීඝතාව සහ සංඥා මුලාංග
ෙවනස් ෙ ෙ ගෙය් තරම යන
ක ණ අතර ස බන්ධතාවය
සැසඳම හා සැසඳම කරයි.
ට ෙද ෂ අනාවරණය
මට
සමතාව ටවට හැ වන්ෙන්

04

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

ඉෙගනු
ෙකෙස්දැයි

6.4 රස්ත උපාංග
ෙදක
ස බන්ධ
මට ෙපා
ස් ච රකථන
ජාලෙය් (PSTN)
භා තය
ගෙ ෂණය
කරයි.



6.5 ජාලයකට, බහු
උපාංග
ස බන්ධ
ෙ
ගැට
සදා
ගන්ෙන් ෙකෙස්
දැයි ම ශනය
කරයි.







ෙපා ස් ච රකථන ජාලය
(PSTN)
o ස්ථාන ෙදක අතර පතසම
හඬ ෙගනයා හැ ප පථය
ලබාෙද්
මූ ජනය (modulation), මූ ජනය
(demodulation) සහ ෙම ඩමය
o පතසම සංඥා මූලාංග
භා තෙයන් දත්ත ආෙ තනය
o උපාංග ෙදක ෙම ඩමය මගින්
එ ෙනකට ස බන්ධ
ම
සියල්ලට සියල්ල ( all to all)
ස බන්ධ
ම පාෙය ගික ෙනා ම.
ස ම : බස් ස්ථලකය
o සරලබව
o ගැට :බස් ස්ථලකයට
පෙ ශ ම පාලනය
ම
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පල

ස්තර කරයි.

ෙපා ස් ච රකථන ජාලය
(PSTN) පතසම හඩ ෙගන යන
මඟ ෙලස ස්තර කරයි.
 ෙපා ස් ච රකථන ජාල (PSTN)
මඟ දෙග් යැ ය හැ ප ද, පතසම
සංඥා, ෙමාඩමය මගින් අනුකලනය
කරන්ෙන් ෙකෙස්දැයි ස්තර කරයි.
 ෙපා ස් ච රකථන ජාල (PSTN)
හරහා ෙමාඩමය භා තෙකාට
ස බන්ධ කළ ප ගණක ෙදක
මාණ පව ස්තර ෙකෙරන ප
සටහන අඳයි
 උපාංග ශාල සංඛ ාව
සියල්ලට සියල්ල ස්ථලකය මගින්
ස බන්ධ
ෙ ෙනාහැ යාව
ආද ශනය කරයි.
 බස් ස්ථලකෙය් සරල බව
ආද ශනය කරයි.


කාල ෙ ද

03

03

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය




6.6 මාධ පෙ ශ
පාලක (MAC)
නියමාවලෙය්
භ කාව
ගෙ ෂණය
කරයි.









6.7 අන්ත ජාලය
නි මාණය වන
ෙලස බහු ධ
ජාල අන්ත
ස බන්ධ
කරන්ෙන්
ෙකෙස්දැයි
ගෙ ෂණය




(මාධ ).
ෙවනත් ස්ථලක
o තාරකා (star)
o මු (ring)
o බැඳ (mesh)
හැන් ඇදම සරලකරණය
o හ
o සු ච
ස්ථානීය පෙද්ශ ජාල (LAN)
උපාංග හ නා ගැනීම
o ලප ෙයාමු (addresses)
o (MAC) ලප ෙයාමු
රාමු (frames)
මානුකල ව මාධ පෙ ශය
o ALOHA වැනි ඉතා සරල
නියමාවල
o ALOHA සිට ඊත ෙන ෙත
වැ දයුණ
ප
ඩ කාශනය (broadcasting)
සහ එක න් එකකට යැ ම
(unicasting)
ෙදාරට මඟ (gateway)- ජාල ෙදක
ෙහ වැ ගණන ෙහ ස බන්ධ
කළ හැ උපාංගය
MAC ලපනයට හා ස්ථානීය ජාල
තා ෂණයට ස්වායත්ත ව ෙග ලය
අනන ඒකාකා ෙයාමු
මක
අවශ තාව
o IPv4 ෙයාමු
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ධ ස්ථලකවල ප සටහන්
අඳයි
ජාලයක හැන් ඇදම සරල
ම
සඳහා හ හා සු ච භා තය
ස්තර කර ඒවාෙය්
යාකා ත්වයන් සංසන්දනය හා
සංසන්දනය කරයි

යවන්නා (sender) සහ ලබන්නා
(ගාහකයා, receiver) හ නා ගැනීමට
හැ වන ප ද උපාංග අනන
ෙලස න (ලප ෙයාමු)
ෙ
අවශ තාව ස්තර කරයි
 ස ෙප්ෂණ ඒකකය ෙලස රාමුවල
භ කාව ස්තර කරයි
 බස් ස්ථලකයට අනුකල ව එහි
මාධ ට මවත් ව පෙ ශ ම
සහතක
මට නියමාවලයක
අවශ තාව පැහැදල කරයි.
 MAC නියාමාවලෙය් ALOHA සිට
ඊත ෙන ෙත ප ණාමය
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
 ස්ථානීය ජාල ෙදක අන්ත
ස බන්ධ
ෙ ද ෙදාරට මෙඟහි
භ කාව ස්තර කරයි.
 සම ප MAC නියමාවලෙයන්
ස්වායත්ත ෙය ජනා මයක
අවශ තාව පැහැදල කර IP ෙයාමු
එම භ කාව කරන ආකාරය


කාල ෙ ද

04

05

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

කරයි,



6.8 අන්ත ජාලෙය්
ඇත පවාහන
නියමාවලයන්හි
(transport
protocols)
භ කාව
ගෙ ෂණය
කරයි.






o ජාල සඳහා IP ෙයාමු පැව ම
 උපජාලනය ( subnetting)
 උපජාල ආවරණ (subnet
masks)
 CIDR අංකනය
 ෙපෟද්ගලක IP ෙයාමු
 ගතක ධාරක පාලන
නියමාවලය (DHCP)
o IP v4 ෙයාමු හිඟය සඳහා
ස ම ෙලස IP v6 ෙයාමු ( දළ
ශ්ෙල්ෂණය )
ගමනාන්තය කරා යා හැ
මඟ
ෙසායා ගැනීම
o මං හැසිර ම (routing) සහ මං
හසු ව (router)
o ෙපාද හුවමා ව (Packet
switching)
ෙබදා හැ ෙ ෙහාඳ ම උත්සාහය
ෙය
යාවලයක සිට තවත්
ෙය
යාවලයකට දත්ත ෙබදා
හැ ම
o IP ෙයාමුව න් හ නාගත්
සත්කාරක (host) බහු ෙය
බහු පථකරණය (Multiplexing) එක ම IP ෙයාමුවක ඇත බහු
අන්ත ල ෂ ය
o ෙකෙවනි (ports) සහ ෙකෙවනි
අංක
o UDP
 ගණ
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කාල ෙ ද

පැහැදල කරයි.
උපජාල ආවරණෙය් භ කාව
ස්තර කරයි.
ෙදන ලද IP ෙයාමු ක ටලයකට
සහ ජාලවල පමාණයට අනුව
උපජාල ආවරණ සහ IP ෙයාමු
පරාස ගණනය කරයි.
ගතක ව IP ෙයාමු පැව මට
DHCP භා ත කරන්ෙන් ෙකෙස් දැයි
ස්තර කරයි.
ෙප්ෂකයාෙග් සිට ගාහකයා ද වා
සු සු මඟ ෙසායා ගැනීෙ
මංහසු ෙ භ කාව ස්තර කරයි.
ෙපාද හුවමා ව (Packet switching)
සහ IP ජාලවල ෙබදා හැ ෙ
ෙහාඳ ම උත්සාහය පැහැදල කරයි.
















එ

යාවලයක සිට තවත්
යාවලයකට සන්නිෙ දනය
ආද ශනය
ම මගින,් එ IP
ෙයාමුවක සිට ෙවනත් IP
ෙයාමුවකට ප
ඩය යැ ම
පමාණවත් ෙනාවන බව ස්තර
කරයි.
ප
ඩ බහුපථකරණෙයහි
අවශ තාව සහ ෙකෙවනි අංක
අන්ත ල ෂ හ නා ගන්ෙන් ෙකෙස්
දැයි ස්තර කරයි.
UDPහි යාකා ත්වය ස්තර කර

03

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය
 ෙය
o TCP
 ගණ
 ෙය

6.9 අන්ත ජාලෙය්
ඇත ෙය
පය
ගෙ ෂණය
කරයි.

6.10 ජාල නි තය
(network
architecture)
ස්තර
ම
සඳහා ෙයාමු
ආකෘතවල
(reference
models)
භ කාව
ම ශනය

ඉෙගනු



වස නාම පද්ධතය (DNS)
o IP ෙයාමු මතක තබා ගැනිෙ
ෂ්කරතාව.
o මානව තශිල නාම
o ධුරාවල නාම අවකාශ
o සැම වසමකට ම තම යටෙත්
ඇත නාම කළමනාකරණය
ෙ වග ම ඇතබව
o ඉහළ ම ටෙ වස
 අ පාඨ තැන්මා නියමාවලය
(HTTP)
 ෙස්වාෙය ජක-ෙස්වාදායක
ආකෘතය (client-server model)


TCP/IP ආකෘතය
o ෙය
o පවාහන
o අන්ත ජාලය
o සත්කාරකෙය් සිට ජාලයට
 OSI ආකෘතය
o ෙය
(application)
o ඉද පත්
(presentation)
o සැසි (session)
o පවාහන (transport)
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පල

එය භා ත කරන ෙය
ගත කරයි.
TCPහි යාකා ත්වය
එය භා ත කරණ ෙය
ගත කරයි.

කාල ෙ ද
, ලැයිස්ත
ස්තර කර
, ලැයිස්ත

IP ෙයාමු ෙවනුවට මානව තශිල
නාමවල අවශ තාව ස්තර කරයි.
නාම, IP ෙයාමු ෙලස ප ව තනය
ෙ ද වස නාම පද්ධතෙයහි
භ කාව පැහැදල කරයි.
වස නාම පද්ධතෙයහි ධුරාවල
හා ස්තෘත ආකෘත, පසටහන්
අනුසාරෙයන් ස්තර කරයි.
සරල GET අය ම සහ එහි HTTP
හිද පතචාරය ස්තර කරයි.
DNS සහ HTTP භා ත කර
ෙස්වාෙය ජක-ෙස්වාදායක
ආකෘතය ස්තර කරයි.

04

TCP/IP සහ OSI ආකෘත ස්තරවල
(layers) යාවන් ස්තර කරයි.
ධ ස්තරවල දත්ත එකක
ස්තර කරයි. (ෙපාද, රාමු සහ ට
)
TCP/IP සහ OSI ආකෘත
භා තෙයන් ජාලයක දත්ත
ගලායාම ස්තර කරයි.

03

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

කරයි.

o
o
o

6.11 අන්ත ජාලයට
ස බන්ධ කර
ඇත උපාංගවල
ආර ෂණය සහ
සන්නිෙ දනෙය්
ඇත ආර ෂක
ආකාර
ම ශණය
කරයි.







6.12 අන්ත ජාල
ෙස්වය
සපයන්නන්
(ISPs) ෙග්
භ කාව සහ
ගෘහස්ථ ජාල
අන්ත ජාලයට
ස බන්ධ
ම
සඳහා භා ත
කරන තා ෂණ
ගෙ ෂණය







ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

ජාල (network)
දත්ත සබැඳ (datalink)
ෙභෟතක (physical)

ගප්ත ෙ තනෙය් (encryption) සහ
අං ත අත්සෙනහි මුලක අදහස
o ෙපා යතර (public key)
o ෙපෟද්ගලක යතර (private key)
o අත්සන්
ම (signing)
ත ජන
o ෛවරස
o ෙ ජන්
o අනිෂ්ට මා කාංග (malware)
o තතබෑම(phishing)
ආර ෂණය
o ගිනි පවර (firewall)
o පතෛවරස් මෘ කාංග
o අධ ාපනය/දැනු වත්බව/ෙහාඳ
ප
අන්ත ජාල ෙස්වය සපයන්ෙන
(ISP)
ISP ට ස බන්ධ ම
o ෙමාඩමය
o DSL/ADSL
ෙපෟද්ගලක IP ෙයාමු භා ත කරන
ගෘහස්ථ ස්ථානීය ජාල
ජාල ලපෙයාමු ප ව තනය(NAT) /
නියුත ෙස්වාදායක (Proxies)
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රහස භාවෙය් සහ ප
ඩවල
සත ාපනෙය් අවශ තාවය
හ නාෙගන ෙමම යාවන් අන්ත
ජාලෙයන් ෙනාසැපෙයන බව සටහන්
කරයි.
ප
ඩ අත්සන්
මට සහ ගප්ත
ෙ තනය
මට ෙපා සහ
ෙපෟද්ගලක යත වල භා තය
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි.
ජාලගත පද්ධත සින් මුහුණ ෙදනු
ලබන
ධ ත ජන සහ ඒවාට
එෙරහි ව ෙයාදන ආර ෂණය ස්තර
කරයි.

04

ISPෙග් භ කාව ස්තර කරයි.
ගෘහස්ථ ප ගණකය ISP ජාලයකට
ස බන්ධ
ෙ ද ගෘහස්ථ රකතන
සහ ෙමාඩම භා තය ස්තර කරයි.
DSL/ADSL ස බන්ධතාවල වාසි
පැහැදල කරයි.
ජාල ෙයාමු ප ව තනෙයහි(NAT)
සහ ෙපෟද්ගලක IPෙයාමු භා ත
කරන ස්ථානීය ජාලයක ඇත
ෙස්වාදායකයක භ කාව

04

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

කරයි.
නිපණතාව 7.
7.1 පද්ධතයක
පද්ධත සංකල්පය
ගතල ෂණ
ගෙ ෂණය
ගෙ ෂණය කර,
කරයි
ෙතාරත
පද්ධතය
සංව ධනය
මට පද්ධත
ශ්ෙල්ෂණ හා
නි මාණ
මෙ දය භා ත
කරයි
7.2 නිසා සින්
නි මාණය කරන
ලද
ධ
ව ගෙය්
පද්ධත, ඒවාෙය්
අරමුණ හා යා
කා ත්වය අනුව
සංසන්දනය
ෙකාට, ෙවනස
හ නා ගනී

ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

පැහැදලකරයි.





පද්ධත සංකල්පය
පද්ධත ව ගීකරණය
o
වෘත සහ සංවෘත පද්ධත
o ස්වාභා ක(natural) හා කෘතිම
( නිසා සින් නි මාණය කරන
ලද , man made)පද්ධත
o ස ව (living) හා ෙභෟතක
(physical) පද්ධත




ෙතාරත පද්ධත
o කා යාල ස්වයංකරණ පද්ධත
(OAS)
o ගනුෙදනු සැකසු පද්ධත
(TPS)
o කළමනාකරණ ෙතාරත
පද්ධත (MIS)
o තරණ සහාය පද්ධත (DSS)
o
ධායක සහාය පද්ධත (ESS)
o භෙග ලය ෙතාරත පද්ධත
(GIS)
o දැනු කළමනාකරණ පද්ධත
(KMS)
o අන්ත ගත කළමනාකරණ
පද්ධත (CMS)
o ව වසාය ස පත් සැලසු
පද්ධත (ERPS)
o සුහු පද්ධත (Smart
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පද්ධත නි වචනය සිහිපත් කරයි
පද්ධතයක ල ෂණ ලැයිස්ත ගත
කර ස්තර කරයි
පද්ධත ව ගීකරණය ෙකාට
උදාහරණ සහිත ව ස්තර කරයි

04

නිසා සින් නි මාණය කරන
ලද
ධ ව ගෙය් පද්ධත,
ඒවාෙය් අරමුණ සහ
යාකා ත්වය අනුව සසඳා බලයි
නිසා සින් නි මාණය කරන
ලද
ධ ව ගෙය් පද්ධත,
ඒවාෙය් අරමුණ සහ
යාකා ත්වය අනුව ෙවන් ෙකාට
හ නා ගනී

04

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
7.3

ධ ෙතාරත
පද්ධත
සංව ධන
ආකෘත හා
මෙ ද
ගෙ ෂණය
කරයි

අන්ත ගතය




Systems)
පද්ධත සංව ධන වන ච
(SDLC) ආකෘත
o දයඇල (waterfall)
o ස පල (spiral)
o සුචල (agile)
o මූලාකෘතකරණය (prototyping)
 ශීඝ ෙයදව සංව ධනය
(RAD)
පද්ධත සංව ධන මෙ ද
o ව හගත (structured)
o වස්ත නැඹු (object oriented)

ඉෙගනු






7.4 ව හගත පද්ධත
ශ්ෙල්ෂණ සහ
නි මාණ
මෙ දය
ප ෂා කරයි



7.5 නව ෙතාරත
පද්ධතයක
අවශ තාවය
සහ එහි
ශක තාවය
ම ශණය
කරයි







ව හගත පද්ධත ශ්ෙල්ෂණ සහ
නි මාණ මෙ දය හැඳන් ම
පද්ධත සංව ධන වන ච ෙය්
අව



මූලක ම ශණය
o පවතන පද්ධතෙය් ඇත ගැට
හ නා ගැනීම
o
කල්ප ස
ෙය ජනා
ම
o ෙතාරත පද්ධතවල
අවශ තාවනට පමුඛත්වය දම
ශක තා අධ යනය (feasibility
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පල

පද්ධත සංව ධන ආකෘත
ලැයිස්ත ගත කර සං ෂප්ත ව
ස්තර කරයි
එ එ අකෘතවල උපෙය ගිතාව
ම ශනය කරයි.
දයඇල ආකෘතෙය් සංව ධන
අව ලැයිස්ත ගත කර එ එ
අව ය ස්තර කරයි
ස පල ආකෘතෙය් සංව ධන
අව ලැයිස්ත ගත කර එ එ
අව ය ස්තර කරයි
පද්ධත සංව ධන මෙ දයන්
ලැයිස්ත ගත කර සං ෂප්ත ව
ස්තර කරයි
ව හගත පද්ධත ශ්ෙල්ෂණ සහ
නි මාණ මෙ දය නි වචනය
කරයි
ව හගත පද්ධත ශ්ෙල්ෂණ සහ
නි මාණ මෙ දය මගින්
ආවරණය ෙකෙරන පද්ධත
සංව ධන වන ච ෙය් අව
ලැයිස්ත ගත කර සං ෂප්ත ව
ස්තර කරයි
පද්ධතය පළබඳ මූලක අධ යන
අව ෙය් කා යයන් ස්තර කරයි
ආයතනයක ඇත ෙතාරත
පළබඳ ගැට හ නා ගනී
සඳය යුත ගැට වල පමුඛතා
හ නා ගනී
ශක තා අධ යනෙය් අවශ තාව

කාල ෙ ද
08

02

04

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

7.6 පවත්නා
පද්ධතය
ශ්ෙල්ෂණය
ම සඳහා
ෙවනස්
ම
භා ත කරයි

7.7 ෙය

ත

අන්ත ගතය








study)
o තා ෂ ක (technical)
o ආ ක (economical)
o ෙමෙහයු (operational)
o ආයතනික (institutional)
අවශ තා ශ්ෙල්ෂණය
o කා යබද්ධ අවශ තා
(functional requirements)
o කා යබද්ධ ෙනාවන අවශ තා
(non-functional requirements)
ශ්ෙල්ෂක ෙමවල
o ව ාපාර යාකාරක
ආකෘතකරණය
 ව ාපාර යාකාරක
ආකෘතය (business activity
model)
o දත්ත ගැල ආකෘතකරණය
(DFM)
 දත්ත ගැල සටහන්(Data
Flow Diagrams)
 මූලක යාවල සහ මුලක
යාවල ස්තරය
 ෙල්ඛන ගැල
සටහන්(Document Flow
Diagrams)
o තා ක දත්ත ආකෘතකරණය
(LDM)
 තා ක දත්ත ව හය
(LDS)
ව ාපාර පද්ධත කල්ප (BSO)
තා ක සැලසු ෙමවල
26
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පල

කාල ෙ ද

ස්තර කරයි.
ශක තා පකාර ලැයිස්ත ගත කර
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි.
අවශ තා ශ්ෙල්ෂණෙය් අවශ තාව
ස්තර කරයි
ෙදන ලද පද්ධතයක අවශ තා
ව ග උදාහරණ සහිත ව ස්තර
කරයි
IEEE ස මතෙය් අවශ තා අ ථ
ද වයි
ශ්ෙල්ෂක ෙමවල ලැයිස්ත ගත
කර ඒවාෙය් කා යයන් ස්තර
කරයි
ද ඇත පද්ධතය සඳහා කා ය
සටහන්, ෙල්ඛන ගැල සටහන්,
දත්ත ගැල සටහන් සහ තා ක
දත්ත ව හ අඳයි
මුලක යාවල ස්තරය ලයා
ද වයි.
ව ාපාර පද්ධත කල්පවල
අවශ තාව ස්තර කරයි.
ව ාපාර පද්ධත කල්ප අවස්ථා
ෙය ජනා කරයි
වඩාත් සු සු ව ාපාර පද්ධත
කල්පය ෙත රා ගනී.

16

තා

12

ක නි මාණය පැහැදල කරයි
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නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

පද්ධතය
සැලසු කරයි

7.8 ෙය ත
පද්ධතය
සංව ධනය කර
ප ෂා කරයි





ඉෙගනු

(Logical Design Tools)
o තා ක දත්ත ගැල
ආද ශකරණය
 ෙය ත පද්ධතය සඳහා
තා ක දත්ත ගැල
සටහන්
 මූලක යාවල සහ මුලක
යාවල ස්තරය (EPD)
 අත මුහුණත නි මාණය
o තා ක දත්ත ආද ශකරණය
 ෙය ත පද්ධතය සඳහා
තා ක දත්ත ව හය
(Logical Data Structure)
o දත්ත සමුදාෙය් (database)
ෙභෟතක නි මාණය
 වගෙ (table) සහ
උපලැ යාෙනහි (record)
ප තර
 දත්ත ශ ද ෙක ෂ (data
dictionary)
 දත්ත පාදකය නි මාණය



මෙල්ඛ සංව ධනය
දත්තසමුදාය සංව ධනය
ප ෂා
ම
o ප ෂා සිද් (ආකාර)
o ස්ෙ ත මංජසා ප ෂාව
(white box testing)
o කාල මංජසා ප ෂාව(black
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පල

කාල ෙ ද

තා ක නි මාණ අදයරට
ස බන්ධ වන යාකාරක
පැහැදල කරයි
ෙය ත පද්ධතෙය් තා ක
සැලසුම, මූලක යාවලන්හි සිට
ආර භ කර සන්ද භ
සටහන
(context diagram) ෙත නැවත
ෙගාඩ නගයි.
මූලක යාවල ස්තරය ව ාජ
ෙ තවලන් (pseudo code) ලයයි
වග සහ උපලැ යාන ප තර
පහදයි
දත්ත ශ දෙක ෂෙය් වැදගත්කම
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි

අ තන් සැලසු කරන ලද
පද්ධතය ප ෂා
ෙ ආකාර
ලැයිස්ත ගත කර පැහැදල කරයි
අ තන් සැලසු කරන ලද
පද්ධතය ප ෂා
ෙ ආකාර
ස්තර කරයි

06

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය
box testing)
ඒකක ප ෂණය
ඒකාබද්ධ ප ෂණය
පද්ධත ප ෂණය
පළගැනීෙ ප ෂණය

යාවට නැං ෙ
ම
o සමාන්තර (parallel)
o සෘජ (direct)
o නියාමක (pilot)
o අව (phase)
o දෘඩාංග සහ මෘ කාංග
ස්ථාපනය,
o දත්ත ප යටනය (data
migration) සහ ප ශීලක
පහුණව
o සමාෙල චනය, අනුගහය හා
නඩත්තව
 ෙපර නි පැෙ ජ භා තෙය් වාසි
සහ අවාසි
 පැෙ ජෙය් හැ යාවන් සහ කා ය
පවාහය යනාදය හ නා ගැනීම
 ව ාපාර යාවලෙය් පරතරය
ශ්ෙල්ෂණය (Business Process Gap
Analysis)
 ව ාපාර යාවලෙය් අනු පණය
(Business Process Mapping)
 ව ාපාර යාවලෙය් පත
ඉං ෙන් කරණය(Business Process
Re- Engineering)

ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

o
o
o
o

7.9 සංව ධනය
කරන ලද
පද්ධතය
යාවට නංවයි

7.10 ෙපර නි (off
the shelf)
පැෙ ජ පද්ධත
සමග, නව
පද්ධතය
යාත්මක
ම
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සංව ත පද්ධතය යාත්මක
ෙ
මෙ දපැහැදලකරයි
පද්ධතය
යාත්මක
ෙමන්
පසු, ඒ හා බැඳ
යාකාරක
පැහැදල කරයි

ආෙය ජන, ෙමෙහයු සහ නඩත්ත
ප වැයට අනුව ෙපරනි
පැෙ ජයක ඇත ප වැය සහ
පතලාභ ස්තර කරයි
ස මත ව ාපාර ෙය වලට
ස බන්ධව ෙපරනි පැෙ ජවල
හැ යාවන් සහ ල ෂණ ස්තර
කරයි.
දැනට ඇත ව ාපාර යාවලය
සහ ෙපරනි පැෙ ජෙය් ල ෂණ
අතර ෙවනස්ක හ නාෙගන
ස්තර කරයි.
ව ාපාර යාවලෙය් යාකාරක
ෙපරනි පැෙ ජ ස වල

04
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අන්ත ගතය
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නිපණතාව 08
දත්ත
කා ය ෂම හා
පලදායී ෙලස
කළමනාකරනය
ම සඳහා,
දත්ත සමුදාය
පද්ධත (Data
Base Systems)
සැලසු කර
සංව ධනය කරයි

8.1 දත්තවල සහ
ෙතාරත වල
මූලක ක ණ
සහ දත්ත
සමුදායවල
අවශ තාව
හදාරයි
චචචචචච







8.2 දත්ත සමුදායක
සංකල්පය ප පා ක
සටහන (conceptual
schema) සැලසු
කරයි

දත්ත වලට එෙරහිව ෙතාරත
ව හ ගත දත්ත වලට එෙරහිව
ව හගත ෙනාවන දත්ත
දත්ත සමුදාය නි වචනය
දත්ත සමුදාය ආකෘත
o ඒක ෙගානු පද්ධත (flat file
systems)
o ධූරාවල ආකෘතය (hierachical
model)
o ජාල ආකෘතය (network model)
o ස බන්ධක ආකෘතය(relational
model)
o වස්ත-ස බන්ධක
ආකෘතය(object relational model)
දත්ත සමුදාය ආකෘත සැසඳම

 භතා ථ ස බන්ධතා පසටහන (ER
diagram)
o භතා ථ (entities), උපලැ
(attributes),
o භතා ථ හ න්වනය (entity
identifier)
29
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කා ය පවාහය මතට අනු පණය
කරයි
දැනට පවතන යාපාර
යාවලයට අවශ කරන
ෙවනස්ක හ නා ගනී
ෙපරනි පැෙ ජ ස වල
සි
මට අවශ ෙය ග කරන
හ නා ගනියි
දත්ත හා ෙතාරත ෙවන්ෙකාට
හ නා ගනී
දත්ත සමුදාය නි වචනය කරයි
දත්ත සමුදාය ආකෘත ලැයිස්ත
ගත කර ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
දත්ත සමුදාය ආකෘත ඒවාෙය්
ල ෂණ වලට අනුව සසඳා ෙවන්
ෙකාට ද වයි

භතා ථ ස බන්ධතා ප සටහන
සහ එහි සංරචක ස්තර කරයි
භතා ථ හ න්වනය ස්තර කරයි
ස බන්ධතා (relationships)
ලැයිස්ත ගත කර ස්තර කරයි
ගණනීයතාව ස්තර කරයි

කාල ෙ ද

02

10

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය



o ස බන්ධතා
o ගණනීයතාව (cardinality)
ස්තෘත භතා ථ ස බන්ධතා ප
සටහන්(Extended ER diagrams)
හැඳන් ම

ඉෙගනු





8.3 දත්ත සමුදායක
තා ක
ප පා ක
සටහන සැලසු
කරයි

8.4

භතා ථ
ස බන්ධතා
අනුකෘතය,
තා ක
ප පා ක
සටහන බවට
ප ව තනය
කරයි









දත්ත සමුදායක තා ක ප පා ක
සටහන නි වචනය
දත්ත සමුදායක ප පා සටහන
o ස බන්ධතා ප පා ක සටහන
(relational schema)
o ස බන්ධතා නිද ශන(relational
instances)
o නි ප යතර (candidate key)
o පාථ ක යතර (primary key)
o
කල්ප යතර (alternate key)
o ආගන්තක යතර (foreign key)
වසම (Domain)
භතා ථ ප ණාමනය
උපලැ ප ණාමනය
ස බන්ධක ප ණාමනය










30

පල

ෙදන ලද අවස්ථාවකට අදාළ
අවශ තා හ නා ගනී
ෙදන ලද අවස්ථාවකට අදාළ
භතා ථ, උපල ෂණ හා
ස බන්ධතා ෙත රා ගනී
එහි භතා ථ ස බන්ධතා ප
සටහන නි මාණය කරයි
ස්තෘත භතා ථ ස බන්ධතා
සටහන ස්තර කරයි

කාල ෙ ද

ප

දත්ත සමුදායක තා ක
ප පා ක සටහන නි වචනය
කරයි
ස බන්ධතා ප පා
ස්තර කරයි
ස බන්ධතා නිද ශන ස්තර
කරයි
නි ප , පාථ ක, කල්ප හා
ආගන්තක යත හ න්වයි

10

භතා ථ ස බන්ධතා අනුකෘතය,
තා ක ප පා ක සටහන බවට
ප ව තනය කරන ම
ස්තර කරයි
භතා ථ ස බන්ධතා
අනුකෘතය(භතා ථ, ස බන්ධක හා
උපල ෂණ), තා ක ප පා ක
සටහන බවට ප ව තනය කරයි

06

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
8.5 ස බන්ධක
දත්ත සමුදාය
ආකෘතෙය්
පධාන සංරචක
ස්තර කරයි.

8.6 දත්ත සමුදාය
පද්ධතයක
පධාන සංරචක
ශ්ෙල්ෂණය
කරයි

අන්ත ගතය
ස බන්ධක/ වග
o උපල ෂණ/උපලැ (Attributes)
o උපලැ යාන/ෙප්ල ( Tuples)
o ස බන්ධතා (Relationships)
 ස බාධක ප ප(Types of
Constraints )
o අභිශන ෙනාවන
ස බාධක(NOT NULL
Constraints
o අනන ස බාධක ( Unique
Constraints)
o පාථ ක යත ස බාධක
( Primary key Constraints)
o ආගන්තක යත ස බාධක
( Foreign key Constraints)
o වග ප ෂා ස බාධක (Table
check Constraints)






දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ
පද්ධත (DBMS)
දත්ත නි වචන භාෂාව (DDL)
o ව හගත මසු බස (SQL)
හැඳන් ම
o SQL ව ගීකරණය
o දත්ත නි වචන භාෂාව
භා තෙයන් ස බන්ධක දත්ත
සමුදාය නි මාණය
 වග නි මාණය
 වග ෙවනස්
ම
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 ස බන්ධක/ වග නි වචනය කරයි
 ස බන්ධක දත්ත සමුදායක
සංරචක න කර ස්තර කරයි
 ස බන්ධක දත්ත සමුදාය
ආකෘතයට අදාල ව, ස බන්ධතා
(Relationships) පැහැදල කරයි
 ස බාධක ප ප ෙක ෙයන්
පැහැදල කරයි







දත්ත සමුදාය පද්ධතයක සංරචක
ලැයිස්ත ගත ෙකාට ඒවා
ෙක ෙයන් ස්තර කරයි
දත්ත සමුදාය කළමනාකරණ
පද්ධතය ස්තර කරයි
ව හගත මසු බස (SQL)
නි වචනය කරයි
දත්ත නි වචන භාෂාවට එෙරහි ව
දත්ත හැසු
බස පෙභ්දනය
කරයි
දත්ත සමුදාය නි මාණය
ම

කාල ෙ ද
04

12
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නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය












 උපල ෂණ ඇතළත්
ම
සහ මකා දැ ම
 පාථ ක යතර සහ
ආගන්තක යතර එ
ම
සහ ඉවත්
ම
 වග ඉවත්
ම (drop
tables)
 දත්ත සමුදාය ඉවත්
ම
(drop databases)
දත්ත හැසු
බස (DML)
SQLහි ඇත DML ගණාංග)
දත්ත ඇතළත්
ම, න කරණය,
ආපසු ලබා ගැනීම, යාවත් කාලන
ම සහ මැ ම
ෙත්
මසුම (select query)
තනි වගව න් ෙප්ල සහ ත
උකහා ගැනීම
වග හිපය න් inner join
ෙමෙහයුම භා තෙයන් ෙප්ල සහ
ත උකහා ගැනීම
මසු ඇතළත්
ම
මසු යාවත් කාලන
ම
(updating)
මසු මකා දැ ම

ඉෙගනු
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සහ භා තය සඳහා ව හගත
මසු බෙසහි උ ත ධාන
භා ත කරයි
සු සු උපලැ සහ දත්ත ප ප
සමග වග නි මාණය
මට
උ ත ධාන භා ත කරයි.
වග නි මාණෙය් ද පාථ ක යතර
අනුෙය ග කරයි
වගව නි මාණය
ෙ ද
ආගන්තක යතර අනුෙය ග කරයි
පාථ ක යතර රහිතව
නි මාණය කරන ලද වගවකට
පාථ ක යතර අනුෙය ග කරයි
වග අතර ස බන්ධතා නි මාණය
මට ආගන්තක යතර ඇතළත්
කරයි
වගව මකා දැ මට, ආගන්තක
යතර සහ පාථ ක යතර මකා
දැ මට සහ ත ඇතළත්
මට
ව හගත මසු බෙසහි උ ත
ධාන භා තා කරයි
දත්ත සමුදාය ඉවත්
ම සඳහා
අදාළ ව ව හගත මසු බෙසහි
උ ත ධාන භා ත කරයි
දත්ත ඇත
ම, න කරණය
ම, ලබා ගැනීම, යාවත් කාලන
ම සහ මකා දැ ම යන
යාවන් සඳහා අදාළ ව ධාන
භා ත කරයි
ප ශීලක අවශ තාවයන්ට අනුව
දත්ත මසුමට අදාළ ව ධාන

කාල ෙ ද

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
8.7

නිපණතාව 09
ගැට
සඳමට
ඇල්ෙගා තම
සංව ධනය කර
ඒවා ආෙ තනය
(encoding)
ම
සඳහා පයිතන්
මෙල්ඛ භාෂාව

කා යසාධනය
වැ
දයුණ
ම
සඳහා
දත්ත සමුදාය
ප පා ක
සටහන
පමතකරණය
(normalization)
කරයි

9.1 ගැට
සඳෙ
යාවලය(probl
em solving
process) භා ත
කරයි.

අන්ත ගතය
පමතකරණෙය් අවශ තාව
o පන කරණය සහ ෂමතා
 ඇත
ම
 මකාදැ ම
 යාවත්කාලන
 කා යබද්ධ පරායත්තතා
(functional dependancies)
o ප ණ පරායත්තතා
o ආංශික පරායත්තතා
o සං ාන්ත පරායත්තතා
(transitive dependancies)
 පමතකරණෙය් ම ට
o ශන පමත අවස්ථාව (zero
normal form)
o පථම පමත අවස්ථාව(first
normal form)
o ෙදවන පමත අවස්ථාව (second
normal form)
o ෙතවන පමත අවස්ථාව (third
normal form)







ගැට
ගැට
දැ
ස
ස

ව හ නා ගැනීම
ව හා එහි සීමාවන් අ ථ
ම
ම සැලසු
ම
ම යාත්මක
ම
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ඉෙගනු













පල

භා ත කරයි
කා යබද්ධ පරායත්තතා ව ග
ෙකාට පැහැදල කරයි
සංෙශ ධන ෂමතා නිසා,
අසං ත දත්ත සමුදාය වගවක
ඇතවන, ඇත
ෙ ,
යාවත්කාලන
ෙ හා
මකාදැ ෙ ෙද ෂ ස්තර කරයි
ශන පමත අවස්ථාව ස්තර
කරයි
පථම පමත ආකාරෙය් ද ඉවත්
වන ප තතා ස්තර කරයි
ෙදවන පමත ආකාරයට පත්
ම සඳහා සපරාලය යුත
ෙකාන්ෙද්සි ලැයිස්ත ගත කරයි
ෙදවන පමත ආකාරෙය් ද ඉවත්
වන ප තතා ස්තර කරයි
ෙතවන පමත ආකාරයට පත්
ම සඳහා සපරාලය යුත
ෙකාන්ෙද්සි ලැයිස්ත ගත කරයි
ෙතවන පමත ආකාරෙය් ද ඉවත්
වන ප තතා (abnormalities)
ස්තර කරයි
ගැට
සඳෙ
යාවලෙය්
පයවර පැහැදල කරයි.
ගැට
සඳෙ
යාවලය
යාත්මක කරයි.

කාල ෙ ද
06

02

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

භා ත කරයි.
9.2 ගැට
සඳම
සඳහා
මු න්
පයවරාකාර
ප පහ
මෙ ද
ගෙ ශණය
කරයි
9.3 ගැට
සඳම
සඳහා
ඇල්ෙගා ත ක
පෙ ශය ෙයාදා
ගනී







ෙමා යුලකරණය (modularization)
මු න්
සැලසුම (top down
design) හා පයවරාකාර ප පහ
(stepwise refinement) මෙ දය
ව හ සටහන් (structure charts)



ඇල්ෙගා තම
o ගැල සටහන් (flow charts)
o ව ාජ ෙ ත(pseudo code)
o හස්තානුෙ ඛන (hand traces)











9.4

මෙල්ඛනය
ෙ
ධ
සුසමාද ශ
(paradigms)
සසඳා බලා
ෙවන් කර
ද වයි




ප ගණක භාෂාවන්ෙග් ප ණාමය
මෙල්ඛකරණ සුසමාද ශ
o
ධානාත්මක(imperative)
භාෂා
o පකාශාත්මක(declarative)
භාෂා
o වස්ත නැඹු (object oriented)
භාෂා
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ගැට
සඳම සඳහා මු න්
පයවරාකාර ප පහ
මෙ ද
භා ත කරයි.
ගැට වකට ස ම පැහැදල
ම සඳහා ආකෘත සටහන් අඳයි
ඇල්ෙගා තම ෙක ෙයන් පැහැදල
කරයි
ගැල සටහන් ඇඳමට භා ත
කරන ස මත සංෙ ත හ නා
ගනී.
ෙදන ලද ගැට වකට ස
පැහැදල
ම සඳහා ගැල
සටහන් අඳයි.
ෙදන ලද ගැට වකට ස
පැහැදල
ම සඳහා ව ාජ ෙ ත
ලයයි
ස
තහව කර ගැනීම සඳහා
හස්තානුෙ ඛන සටහන් අඳයි
ප ගණක භාෂාවන්ෙග් ප ණාමය
පර පරාව පදන කර ෙගන
ස්තර කරයි.
ධානාත්මක, පකාශාත්මක, වස්ත
නැඹු භාෂාවන් සසඳා බලා ෙවන්
කර ද වයි.

04

06

02

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
9.5

මෙල්ඛ
ප ව තනය
ෙ
අවශ තාව සහ
මෙල්ඛ
ප ව තක
ප ප
ගෙ ෂණය
කරයි.

9.6 සෙම ධානික
සංව ධන
ප සරෙය් (IDE)
මූලක ල ෂණ
හ නා ගැනිමට
එය ගෙ ෂණය
කරයි.
9.7 ඇල්ෙගා තම
ආෙ තනය
ම
සඳහා ධානාත්මක
මෙල්ඛ භාෂාව
(Python) භා ත
කරයි

අන්ත ගතය

















මෙල්ඛ ප ව තනය
ෙ
අවශ තාව
පභව(source) මෙල්ඛය
වස්ත (object) මෙල්ඛය
මෙල්ඛ ප ව තක(program
translators)
o අ ථ න ාසක(interpreters)
o ස පාදක (compilers)
o ෙදමුහුන් පෙ ශය(hybrid
approach)
සන්ධාරක (linkers)
සෙම ධානික සංව ධන ප සරෙය්
මූලක ල ෂණ
භා තයට උපෙදස්
o
ෙගානු ආර භය හා සු
ම
o
මෙල්ඛ ස පාදනය හා
යාත්මක
ම
නිෙදාස්
ෙ (debugging)
පහසුක
මෙල්ඛයක ව හය
වරණ (Comments)
නියත (Constants)සහ චල
(variables)
පාථ ක දත්ත ව ග (primitive data
types)
කාරක පව ග(operator categories)
o
ග තමය (arithmetical),
ස බන්ධක (relational),
තා ක (logical), ට

ඉෙගනු
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පල

කාල ෙ ද

මෙල්ඛ ප ව තනය
ෙ
අවශ තාව ස්තර කරයි.
පභව හා ෂය මෙල්ඛ සසඳයි.
භාෂා ප ව තක ප ප ලැයිස්ත
ගතකර සං ෂප්ත ව පැහැදල
කරයි.
ස බන්ධකවල කා යය සං ෂප්ත
ව පැහැදල කරයි

02

IDEහි පධාන ල ෂණ හ නා ගනී
පහත උපෙදස් පගණ කරයි

ෙගානු ආර භය හා
සු
ම

මෙල්ඛ ස පාදනය හා
යාත්මක
ම.
 IDE හි වැරද නිවැරද
ෙ පහසුකම භා ත කරයි
මෙල්ඛයක ව හය හ නා ගනී.
ෙ තයක භා තය පළබඳ ඉද ෙය්
ද දැන ගැනීම සඳහා වරණ
භා ත කරයි.
මෙල්ඛයක ද නියත හා
චල යන් සු සු ප ද ෙයාදා ගනී.
ෙදන ලද මෙල්ඛ භාෂාවක
පාථ ක දත්ත ප ප හ නා ගනී.
මෙල්ඛයක ඇත කාරක
හ නාෙගන භා ත කරයි
කාරක පමුඛතා හ නා ගනී

04

10

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

9.8

මෙල්ඛ
සංව ධනෙයහි
පාලන ව හ
භා ත කරයි.

අන්ත ගතය
අනුසා ත(bitwise)
 කාරක පමුඛතා(operator
precedence)
 ආදාන/පතදාන
o
යත පව ෙවන් ආදානය
o
ස මත උපාංගවලට
පතදානය
 පාලන ව හ (control structures)
o
අනු මය(sequence)
o
ෙත් ම(selection)
o
පන
තය (repetition)
 පන කරණය(iteration)
 පනය(looping)

ඉෙගනු


යත පව ෙවන් ආදානය ෙකෙරන
හා ස මත උපාංගවලට පතදාන
සපයන පහසුක සහිතව මෙල්ඛ
ලයයි



පාලන ව හ ෙක ෙයන් ස්තර
කරයි.
පාලන ව හ ප ප ලැයිස්ත ගතකර
සං ෂප්ත ව ස්තර කරයි
මෙල්ඛනෙය් ද පාලන ව හ යථා
ප ද භා ත කරයි
නි ත(nested) පාලන ව හ
මෙල්ඛන කරණෙය් ද ෙයාදා ගනී
ශිත(functions) සං ෂප්තව
පැහැදල කරයි
ශිත ප ප ලැයිස්ත ගත කර
සං ෂප්ත ව පැහැදල කරයි
ශිතයක ව හය හ නා ගනී
ස්ථානීය හා ෙග ලය චල යන්
සසඳයි
චල යක ආයු කාලය අනුව එහි
ච යාව හ නා ගනී
පත ාගමන අගයක අවශ තාවය
හ නා ෙගන, අදාළ අගය ලබා
ගැනීම සඳහා ශිත ලයයි
අදාළ පරා ත සහ ත කයන් ෙයාදා
ගනි න් ත ලයයි
ප ශීලක නි වා ත ශිත භා ත





9.9 මෙල්ඛනෙය් ද
උප මෙල්ඛ
(subprograms)
භා ත කරයි.



උප මෙල්ඛ ප ප
o තළබැඳ / තළැල (Built in )
o ප ශිලක නි වා ත(user
defined)
 ව හය(structure)
 පරා ත යැ ම(parameter
passing)
 පත ාගමන අගය(return
values)
 ෙපරනි අගය(default
values)
 චල පරාසය(scope of
variables)
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12

10

නිපණතාව

නිපණතාව 10
බහු මාධ
තා ෂණය
උපෙය ගී කර
ගනි න් ෙව
අඩ සංව ධනය
කරයි
(HTML 5
භා තෙයන්)

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

9.10 මෙල්ඛවල ද
දත්ත ව හ
ෙයාදා ගනී



9.11 මෙල්ඛවල ද
ෙගානු සහ
දත්ත සමුදාය
හසු වයි



9.12 දත්ත
සමුදායක දත්ත
කළමනාකරණය
කරයි





දත්ත සමුදායට ස බන්ධ ම
දත්ත සමුද්ධරණය (retrieve data)
දත්ත එ
ම(add), න කරණය
(modify) සහ මැ ම(delete)

9.13 දත්ත ෙසායා
ෙත රයි
(searches and
sorts data)



ෙසව ශිල්ප ම
o අනු
ක ෙසවම (sequential
search)
ෙත්
ශිල්ප ම
o බුබු ෙත් ම /යා-සැස
ෙත් ම (bubble sort)

10.1 ෙල ක සි
යමෙනහි
(www or web)
අවශ තාව
ගෙ ෂණය
කරයි






දත්ත ව හ
o Strings
o Lists
o Tuples
o Dictionaries
ෙගානු හැසිර ම
o මුලක ෙගානු ෙමෙහයු

ෙල ක සි
යමන
ෙව අඩ ප ප
o ෙතාරත හා පවෘත්ත
o ෙපෟද්ගලක, අධ ාපනික,
ව ාපා ක සහ ප ෙය්ෂණ
o ජාල පෙ ශ ද්වාර (web
portals)
37
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පල

කරයි
 දත්ත ව හ භා තය ෙක ෙයන්
පැහැදල කරයි

මෙල්ඛනෙය් ද යථාප ද දත්ත
ව හ භා ත කරයි
මූලක ෙගානු ෙමෙහයු භා ත
කරයි ෙගානු වෘත
ම,
වසාදැ ම, ල ම, ය ම සහ එ
ම)
 දත්ත ෙසායා ලබා ගැනීම, එ
ම, න කරණය සහ මැ ම
සඳහා මෙල්ඛන භාෂාවලට SQL
පකාශ ඇතළත් කරයි

කාල ෙ ද

08









අනු
ක ෙසව ශිල්ප මය
යථාප ද භා ත කරයි
බුබු ෙත්
ශිල්ප මය යථාප ද
ෙයාදාගනී

ෙල ක සි
යමන ස්තර
කරයි
ෙව අඩ යක ව හය සහ
අන්ත ගතෙය් මවත් සං ධානය
ශ්ෙල්ෂණය කරයි

06

04

04

08

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
10.2 ප ශිලක
අවශ තා
ශ්ෙල්ෂණය
කරයි ( බහු
මාධ
අන්ත ගතය)

අන්ත ගතය



ෙව අඩ යක අභිමතා ථ
නි වචනය
සන්ද ශනය ය යුත අන්ත ගතය

ඉෙගනු





10.3 ෙව පටව
යාවට
නැං මට අදාළ
ව HTML
උසුලන (tags)
හ නාගනී



10.4 සබැඳ
(linked) ෙව
පට නි මාණය



ෙව පටවක සාධන ඒකකය
o පටව නි වචනය
 <html>, </html>
o ශි ෂ ෙකාටස
 <head></head>
 <title></title>
o කඳ ෙකාටස
 <body> </body>
o පසු
ව ණ
o පාඨ හැඩස (text formatting)
ගැන් ම
 <h1>…<h7>tags
 <p> </p>
 <br/>
 Underline, bold , italic
 <font:></font>
- පමාණය සහ ව ණය
o
වරණ (comments) එ
ම



ෙව අඩ යක අන්ත ගතය
o මුල් පටව
o ස බද්ධ පට
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ෙව අඩ යක, පලදායී සහ
යථාප ද ව ෙතාරත
ප සැලසුම නි මාණය කරයි
ෙව අඩ යක ඇත පට හ නා
ගනී
ෙව පටවක අන්ත ගතය හ නා
ගනී
සංචාලන (navigation) ව හය
හ නා ගනී
ෙව පටවක අන්ත ගතෙය්
න ාසය ශ්ෙල්ෂණය කරයි
ෙව පටවක අන්ත ගතෙය්
සං ධානය ශ්ෙල්ෂණය කරයි
සරල ෙව පටව නි මාණය
කරයි

04

අ ස බන්ධක සලකණ
ෙ
භාෂාව (HTML) පැහැදල කරයි

16

04

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම
මට HTML
භා ත කරයි

10.5 ෙව පටවල
ෙපනුම ෙවනස්
ම සඳහා
ලාස පත(style
sheet) භා ත
කරයි

අන්ත ගතය
අ ස බන්ධකය (hyperlink)
 එක ම පටෙ ෙවනස් අංශ
(පට සලකණ )
 එක ම අඩ ෙය් ෙවනස් පට
 ෙවනස් අඩ වල පට (බාහිර
ස බන්ධක)
 ලැයිස්ත (lists)
o ප පා ගත ලැයිස්ත
o ප පා ගත ෙනාවන ලැයිස්ත
o නි වචන ලැයිස්ත

ප(images)
 වග(tables)
o <table> </table>
o <th> </th>
o <tr> </tr>
o <td> </td>
o <caption>
o ත සහ ෙප්ළ සංෙය ජනය
 බහු මාධ වස්ත(multimedia
objects
o ශව (audio)
o දෘශ (video)

ලාස පත හ න්වා දම
 CSS
o කාරක ත (syntax), වරණ
 CSS වරක (selectors)
o Element, ID, Class, Group
 CSS ඇතළත් කරන ආකාර
o ආභ න්ත ක, බාහිර, ෙප්ළගත
 ෙපනුම හැඩස ගැන් ම
o
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අ ස බන්ධක සලකණ
ෙ
භාෂාෙවහි (HTML) ස මත
හ නා ගනී
පභව ෙල්ඛනය සු සු දගව
සහිත ව සුර යි
ප ශීලකෙග් අවශ තාව අනුව
අදාළ බහුමාධ වස්ත ඇතළත්
කර ෙව පටව සැලැසු කරයි
ෙව පටෙවහි දත්ත, වග සහ
ලැයිස්ත භා ත කර සං ධානය
කරයි
පහත දැ ෙවන අවස්ථා සඳහා
අ ස බන්ධක ෙයාදයි
o එකම පටෙ ෙවනස් අංශ (පට
සළකණ)
o එකම අඩ ෙය් ෙවනස් පට
o ෙවනස් අඩ වල පට (බාහිර
ස බන්ධක)
බහු මාධ වස්ත ෙව පටවට
ස බන්ධ කරයි

ලාස පත සහ ඒවාෙය් භා තය
ෙක ෙයන් පැහැදල කරයි
ලාස පතවල නිවැරද කාරක ත
සහ වරණ භා ත කරයි
ලාස පතවල මූලාංග
ෙත රාගැනිමට අදාළ ව වරක
භා ත කරයි
HTML ෙව පටවල ෙපනුම වැ
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10.6 ෙව පට
නි මාණයට
ස පාදන
ෙමවල
(authoring tools)
භා ත කරයි
10.7 PHP සහ
MySQL භා ත
ෙකාට ගතක
ෙව පට
(dynamic web
pages)
නි මාණය කරයි

අන්ත ගතය
(appearance formatting)
o පසුතලය (background) (ව ණය,
පය )
o පාඨ සහ අ ෂර (text and fonts)
o ස බන්ධක(Links)
o ලැයිස්ත(lists)
o වග (tables)
 ෙව පට ස පාදන ෙමවල
හැඳන් ම

ඉෙගනු






ගතක ෙව පට හැඳන් ම
ෙව පටවට PHP ෙ ත කාවැද්දම
o
චල ය (variables)
කල්ප (arrays)
o
o පාලන ව හ (control structures)
o
ත (functions)
o දත්ත සමුදාය ස බන්ධ
o දත්ත සමුදාය සමග වැඩ
ම
 ෙප රම
o අදාන මුලාංග
 ප පගණය (type attribute)
 නාම ගණය (name attribute)
 අගය ගණය(value attribute)
o පාඨ ආදාන (මුර පද) (text input)
o
කල්ප ෙත්
(radio buttons)
o සලකණ ෙකාටව (check box)
o ෙත් ම (selection)
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කාල ෙ ද

දයුණ
ම සඳහා ලාස පත
ඇතළත් කරයි
HTML ෙව පටවල ෙපනුම වැ
දයුණ
ම සඳහා
ධ ලාස
පත හැඩස ෙයාදයි

ෙව පට ස පාදන ෙමවල
ෙක ෙයන්පැහැදලකරයි
ෙව පට ස පාදන ෙමවල
භා තෙයන් ෙව පට නි මාණය
කරයි

10

ගතක ෙව පට නි වචනය කරයි
දත්ත පභව නි මාණය කර දත්ත
ඇතළත් කරයි
MySQL වලට / සිට දත්ත
සු
මට/ලබාගැනිමට PHP ෙ ත
නි මාණය කරයි
සරළ ෙව පාදක ෙතාරත
පද්ධතය සංව ධනය කරයි

06
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10.8 ෙව අඩ ය
පසිද්ධ
කර
නඩත්ත කරයි

අන්ත ගතය
o ෙයාමු ෙබාත්ත (submit buttons)
o පත ාර භ ෙබාත්තම (reset
button)
o
යා ගණය(action attribute)
o
ම ගණය(method attribute)
 Get
 Post
o <fieldset> උසුලනය භා ත
ෙකාට ෙප රම දත්ත කා ඩ
ම
o ෙප රම දත්ත දත්ත සමුදාය තළ
සු
ම
 දත්ත පභව නි මාණය කර දත්ත
ඇතළත්
ම
 MySQL දත්ත සමුදාය සිට දත්ත
ෙසායා ලබා ගැනිමට PHP ෙ ත
නි මාණය
ම
 ෙසායා ලබාගත් දත්ත භා තෙයන්
ෙප රම අගයන් අනුෙය ග ම(set)
 ස්ථානීය පසිද්ධ
ම (Local
Publishing)
o ෙව අඩ ය, ප ගණකය තළ
පසිද්ධ
ම
o ෙව අඩ ය,
අන්ත:ජාලය(intranet) තළ
පසිද්ධ
ම
 ෙව අඩ ය අන්ත ජාලෙය් පසිද්ධ
ම
o ෙව ෙස්වා සැපයු ක ට
(web service provider)
ස බන්ධ ම
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නි මාණය කරන ලද ෙව
අඩ ය, ප ගණකය තළ පසිද්ධ
කරයි
නිදහස් ෙව පසිද්ධ
ෙ
අඩ (free web hosting sites)
හ නා ගනී
සකස් කරන ලද ෙව අඩ ය,
නිදහස් ෙව පසිද්ධ
ෙ
අඩ යක පසිද්ධ කරයි
ෙව අඩ යක කා ය සාධනය
ෙකෙරහි බලපාන සාධක
ම ශනය කරයි

කාල ෙ ද

04
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අන්ත ගතය
ෙව පට, ෙව ෙස්වා
දායකය (web server)තළ
පසිද්ධ
ම
 ෙව අඩ යක යාකා ත්වයට
බලපාන සාධක

ෂ සකසන සංව ධන පද්ධත
(MDS): (Arduino Board,
Raspberry Pi boar d ආදය.)
o
ෂ සකසන සංව ධන
පද්ධත හැඳන් ම
o ල ෂණ
 පතසම ආදානය (analog
input)
 අං ත ආදානය (digital
input)

ෂ සකසනය
(microprocessor)
 අං ත පතදානය (digital
output)
 ගාහක (RX) සහ
ස ෙප්ෂක (TX) තඩු
 USB ෙකෙවනිය

ල සැපයුම (power
supply)
 පත ාර භ ස් චය
(Reset Switch)
o ප ගණකයට ස බන්ධ ම
 USB ස බන්ධකය
 IDE මෘ කාංග{ෙ ත
සංස්කාරක (code
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සා ව ව
අන්ත ජාලය/
සබැඳ ව
අන්ත ජාල
(Internet of
Things- IoT)
ගෙ ෂණය ෙකාට
අදාළ සරල
ෙය
සංව ධනය
මට, අං ත
පද්ධතවල තැනු
ඒකක හ නා
ගනියි

11.1 අං ත පද්ධත
වල මූලක තැනු
ඒකක පළබඳ දැනුම
ලබා ගනී

42

ෂ සකසන සංව ධන පද්ධත
(MDS) හ නාෙගන ලැයිස්ත ගත කරයි
● ෂ සකසන සංව ධන පද්ධතයක
ද නට ලැෙබන ල ෂණ ස්තර කරයි
● ෂ සකසන සංව ධන පද්ධතයකට
මෙල්ඛ නි මාණය සහ ල ම සඳහා
අවශ වන මෘ කාංග හ නාෙගන,
අන්ත ජාලය ඔස්ෙස් ඒවා බාගත කරයි
● ෂ සකසන සංව ධන පද්ධත ෙයාදා
ගනි න් පහත දැ ෙවන සරල ප පථ
සංව ධනය කරයි
- ඉහළ ෙව ල් යතා ම ටමකද LED
බල්බවල දප්තය ෙවනස් ම
- අ ර වැෙයන ට බල්බය දැල් ම
හා ආෙල කය ඇත ට බල්බය
නි ම
- ඉහළ උෂ්ණත්වෙය්ද
ල
පංකාව කැර මට සැලැස් ම
- ච බක යතර භා තෙයන් ෙදාර
වැසීම/ඇ ම
●

08
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11.2 සා ව ව
අන්ත ජාලය
(Internet of Things)
පළබඳ ව
ගෙ ෂණය ෙකාට
සරල ෙය
සාදයි

අන්ත ගතය
editors), ස පාදක
(compilers), මෙල්ඛක
(programmer)}
o සරල ෙය
මෙල්ඛ

බල්බය දැල් ම/නි ම

ස්ථානීය ආෙල ක ත තාව
LDR ෙවත ලබා දම
සහ ආෙල ක
තවෘතාවයට අනුව LED
බල්බ දැල් ම
සංෙ දතාව ෙයාදා
ගැනීම
 කාමර උෂ්ණත්වය,
සංෙ දකය මගින්
සංෙ දනය කර, අ ක
උෂ්ණත්වෙය්ද
ල
පංකාව යාත්මක කර ම
(on) සහ අඩු උෂ්ණත්ව
වලද නිවා දැ ම (off)
 ච බක යතර
භා තෙයන් ෙදාර
වැසීම/ඇ ම
● සා ව ව අන්ත ජාලය
(Internet of Things(IoT))
හැඳන් ම
o නි වචනය
o අවශ තා
o IoT ෙය
o සබල තා ෂණය
(enabling technologies)
●
රස්ථ යතර ෙගාඩනැගීමට
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● සා ව ව අන්ත ජාලය (Internet of
Things) නි වචනය කරයි
● එදෙනදා
තය සුහු (smart) කර
ගැනීම සඳහා සා ව ව
අන්ත ජාලෙය් අවශ තාවය හ නා
ගනී
● සා ව ව අන්ත ජාලෙය්
ධ
ෙය
සාක ඡා කරයි
● සා ව ව අන්ත ජාලය ෙකෙරහි

කාල ෙ ද

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය
අවශ සරල IoT ෙය ම

නිපණතාව 12
12.1 ෙවළඳ ෙල කය
තරඟකා
තළ ෙතාරත
ෙවළඳපලට සහ
හා සන්නිෙ දන
ව ාපා ක
තා ෂණෙය්
භ කාව
සං ධානවලට,
ගෙ ෂණය
ෙතාරත හා
කරයි
සන්නෙ
ි දන
තා ෂණය ෙයදය
හැ අයු
ගෙ ෂණය කරයි






අං ත ආ කය(digital economy)
o අං ත ආ කෙය් නව
වා ජ ය ම
 පත ෙවන්ෙද්සි
ම
(reverse auction)
 ක ඩාය ෙලස ලද
ගැනීම
 ඉ-ෙවළඳ ෙපාළ(e-market
place)
Pure brick, brick සහ click, සහ
pure click සං ධාන
ව ාපාර යාකා ත්වය සහ
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණෙය් භ කාව
o ගිණ කරණය හා ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණය
o මානව ස පත් හා ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණය
o නිෂ්පාදනය හා ෙතාරත හා
සන්නිෙ දන තා ෂණය
o අෙල කරණය හා ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණය
o සැපයු දාම කළමනාකරණය
(supply chain management) හා
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය
44

ඉෙගනු

පල

බලපානු ලබන තා ෂණ හ නා ගනී
● සා ව ව අන්ත ජාලෙය් ෙය ම
නි මාණය ෙකාට යාත්මක
ම
මගින් අන්ත ජාලය හරහා
උපකරණය
රස්තව පාලනය කරයි
 අං ත ආ කය නි වචනය කරයි
 අං ත ආ කෙය් නව වා ජ
ම ලැයිස්ත ගත කර පැහැදල
කරයි
 සෘජ සා පදායික ෙවළඳ සං ධාන,
මා ගගත ෙවළඳ සං ධාන හා
ඉහත ම ෙදක ම භා ත ෙනාවන
සං ධාන සංකල්පයන් හ නා ගනී
 ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය හා ව ාපාර
යාකාරක අතර ස බන්ධය
ස්තර කරයි

කාල ෙ ද

04

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය
ව ාපාර සන්නිෙ දනය හා
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය
o ආර ෂත ෙග
යාන්තණ
 ෙගව වාහල්ෙදාර (payment
gateways)
 ආර ෂතණය පත් (credit
cards) ෙග
 ෙතවන පා ශ්ව පද්ධත
(Paypal යනාදය)
 යාන්තණ
o දත්ත ගප්තෙ තනය
(encryption)
o
ෂ ණය ෙග
(bit
coin යනාදය )
ඉ-වා ජ ෙය් ඇත ත ජනය සහ
අවස්ථා
o ෙපෟද්ගලකත්වය (privacy)
o නිෂ්පාදන වා ජ කරණය
(product commercialization)
ඉ-වා ජ ය හා ඉ - ව ාපාර
o ඉ-වා ජ ය හා ඉ ව ාපාරවල ෂය පථ
o ඉ - ව ාපාරවල ගනුෙදනු ව ග
 B2B, B2C, C2C, C2B, B2E,
G2C
ඉ - ව ාපාරය
o අතත ෙවළඳ පද ශනාගාර
(virtual store fronts)
o ෙතාරත තැ
ක ෙව
o මා ගගත ෙවළඳෙපාළ

ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

o



12.2 ෙතාරත
හා
සන්නිෙ දන
තා ෂණය සහ
ව ාපා ක
ෙමෙහයු
අතර
ඇත
ස බන්ධතාව
ශ්ෙල්ශණය
කරයි
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ඉ-වා ජ ය හා ඉ - ව ාපාර අතර
ෙවනස හ නා ගනී
ඉ-වා ජ ය හා ඉ - ව ාපාරවල
ෂය පථ ශ්ෙල්ෂණය කරයි
ඉ - ව ාපාර ගණෙදනු ව ග ආකාර
ලැයිස්ත ගත කර සං ෂප්ත ව
පැහැදල කරයි
ඉ - ව ාපාර ගනුෙදනුවල වාසි හා
අවාසි පැහැදල කරයි

04

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය
අන්ත ගත සපයන්ෙන
මා ගගත ෙස්වා සැපයු ක
ද්වාර (portals)
අතත පජාව (virtual
community)
ඉ - ව ාපාර ගනුෙදනුවල වාසි හා
අවාසි
ඉ- අෙල කරණය
o අෙල කරණෙය් සංකල්ප
o අෙල කරණය තළ ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණෙය්
භා තය
- ෙව පචාරණය
අෙල කරණය හා බැඳ දත්ත
සමුදාෙය
o කෘතිම බුද් ෙමවල (AI
tools) හා තා ෂණය
භා තෙයන් පා ෙභ ගික
හැසි
රටාව පළබඳව
අනාවැ පළ
ම
o ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය තළන් තරඟකා
වාසි දනා ගැනීම
o ජංගම අෙළ කරණය (mobile
marketing)
බුද් මත් සහ ත්තෙ ගී
ප ගණනය (intelligent and
immotional computing)
කෘතිම බුද් ය (Artificial
Intelligence)
නිස් - යන්ත සහ ස බන්ධතාව

ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

o
o
o
o


නිපණතාව 13
ෙතාරත හා
සන්නෙ
ි දන
තා ෂණෙය් නව
නැඹු ව හා
අනාගත දශානත
ගෙ ෂණය කරයි

12.3
පා ෙභ ගිකයාට
වැ දයුණ කළ
නිෂ්පාදන හා
ෙස්වාවන්
නිපද ම හා
ෙබදා හැ ම
ප ස
ෙතාරත හා
සන්නිෙ දන
තා ෂණය
දායකත්වන
ආකාරය
ශ්ෙල්ෂණය
කරයි



13.1 ප ගණනෙය්
නව නැඹු ව
හා අනාගත
දශානත
ගෙ ෂණය
කරයි
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ඉ- අෙල කරණය නි වචනය කරයි
ඉ- අෙල කරණෙය් ද ෙතාරත
තා ෂණෙය් භ කාව හ නා ගනී
පා ෙභ ගිකයාෙග් අවශ තාව
අනුව, ඔහුට තත්ත්වෙයන් ඉහළ
නිෂ්පාදනය ෙහ ෙස්වාව ලබා
දම සඳහා දත්ත සමුදාය හා
ස බන්ධ අෙල කරණය ෙයාදා
ගන්නා ආකාරය ගෙ ශණය කරයි
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන
තා ෂණය තලන් ෙවළඳාෙ
තරඟකා වාසි දනා ගන්නා
ආකාරය ෙසායා බලයි

බුද් මත් සහ හැඟ බර
ප ගණනය අ ථ ද වයි
කෘතිම බුද් ය පැහැදල කරයි
නිස් - යන්ත සහස බන්ධතාව
අගය කරයි

04

04

නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය


13.2 නිෙය ත
තා ෂණෙය්
මූලධ ම හා
ෙයදව
ගෙ ශණය
කරයි





(man-machine coexistence)
යන්ත - යන්ත සහ සහපැවැත්ම
(machine-machine coexistence)
මෘ කාංග කාරක (software agents)
බහු කාරක පද්ධත (multi agent
systems)
නිෙය ත පද්ධතවල ෙයදව

ඉෙගනු





13.3 දැනට පවතන
ප ගණන මාදල
ශ්ෙල්ෂණය
කර නව මාදල
ෙය ජනා කරයි










ෙවාන් නියුමාන් ප ගණකෙයන්
ඔ බට
පකෘත ෙප් ත ප ගණනය/ පකෘත
අනුෙප් ත ප ගණනය (nature
inspired computing)
ෛජව ෙප් ත ප ගණනය/ ෛජව
අනුෙප් ත ප ගණනය (bio-inspired
computing)
ෙවාන්ට ප ගණනෙය් මූලධ ම
(fundamentals of Quantum
computing)
ෙය

නිපණතාව 14
14.1ෙතාරත
ව ාපෘතය ෙලස
පද්ධතය
සරල ෙතාරත
නි මාණය
පද්ධතය
ෙ
නි මාණය ෙකාට
ව ාපෘතය
යාත්මක කරයි
ෙමෙහයවයි



පල

මෘ කාංග නිෙය ත ෙක ෙයන්
පැහැදල කර එහි ගත ල ෂණ
ස්තර කරයි
බහු-නිෙය ත පද්ධත ෙක ෙයන්
පැහැදල කර ඒවාෙය් ගත ල ෂණ
ෙක ෙයන් ද වයි
නිෙය ත පද්ධතවල ෙය
හ නා
ගනී
ෙවාන් නියුමාන් ප ගණකෙයන්
ඔ බට තා ෂණ පෙර කථනය
කරයි

කාල ෙ ද

04

04

සතයකට
එ
කාල ෙ ද
ය බැගින්
වසර
සඳහා
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නිපණතාව

නිපණතා ම ටම

අන්ත ගතය

ඉෙගනු

පල

කාල ෙ ද

14.2 ෙතාරත
පද්ධතය
යාත්මක
ෙකාට
පද ශනය
කරයි

8.0

ඉෙගනු -ඉගැන්

යාවලය

ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණය ගතක ෂයය පමණ ෙනාව, එය එදෙනදා
තය හා බැ ණ ෂයය . ෙමම ෙෂ්තය හා ස බන්ධ
නව ෙසායා ගැනී පළබඳ ව අවදෙයන් සි ම මගින් ෂය ෙෂ්තය පළබඳ ව යෙමකෙග් දැනුම යාවත්කාලන කර ගැනීම අවශ ෙ . රටක
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සංව ධන ද ශකය ෙලස ෙතාරත
හා සන්නිෙ දන තා ෂණය පළබඳ ව සා ෂරතාව ෙයාදා ගැනීම මගින් එහි වැදගත්කම මනා ව
පද ශනය ෙ . ෙමම ෂය අවශ ෙයන් ම පාෙය ගික ෂයය ෙහයින් ෙය ත ඉෙගනු
මය ශිෂ ෙ න් ීය ම අත වශ
ෙ . තව ද,
ඉෙගනගත් ෂය ක ණ දැ ව ගහණය ම සහතක
ම සඳහා එදෙනදා ඉෙගනු -ඉගැන්
යාවලයට අමතර ව ශිෂ යන් ස්වයං
ඉෙගනීෙ ෙයදම වැදගත් ෙ . ශිෂ යක ස්වයං ඉෙගනීමට ෙපලඹ ම සඳහා ග වරයා ෙශ්ෂ අවධානය ෙයාමු
ම වැදගත් ෙ . ෙමම ෂයය
හා ස බන්ධ දැනුම, ආකල්ප, කසලතා සහ සමාජ සාරධ ම ආදයට අමතර ව, ෂයයට අදාළ ෛනතක සීමා මගින් ස්වයං නය පළබඳ
අවශ තාව පැන නගිය.ි ෙමහි ඉෙගනු -ඉගැන්
හා ඇගයි
යාවලය ප ගණක භා තෙය් වැදගත්කම කැප ෙපෙනන අන්දමට සං ධානය
ය යුත ය.
ඉෙගනුම, ඉගැන් ම අ බවා යන ශිෂ ෙ න් ය
ි සාමූහික ඉෙගනුම සඳහා ද ගැන් ම ලබා ෙදන නිපණතා පාදක ෂය මාලාව හ න්වා දම
අද පවතන අධ ාපනෙය් ෙග ලය පවණතාව ෙ . ෙපෟද්ගලක, සමා ය හා මානසික කසලතා ව ධනය
ම සඳහා ශිෂ යන්ෙග් ස ය
සහභාගිත්වය ෙමයින් අෙප් ෂා ෙකෙ . ඒ සඳහා පහත සඳහන් ක ණ අත වශ ෙ .
01. අෙප් ෂත නිපණතා සා ෂාත් කරගැනීම සඳහා සු සු ම ඉගැන්
මය භා ත
ෙ නිදහස ග වරයාට හි
ම
02. ස්වයං පාලත යාකාරක මගින් ෙපෟද්ගලක ව අත්දැ
ලබා ගැනීමට සිසුන්ට ඉඩ දම
03. අවශ සැම අවස්ථාවක ද ම ශ්වසනීය මූලාශ මගින් දැනුම සහ ෙතාරත ලබා ගැනීමට සිසුන්හට මග ෙපන් ම

9.0 පාසැල් පතපත්ත හා වැඩ සටහන්
ෙතාරත හා සන්නිෙ දන තා ෂණය ෂයෙය් අෙප් ෂත අරමුණ පලදායී ෙලස සා ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පන්ත කාමර ඉෙගනු -ඉගැන්
යාවලය අතශයින් බලපාන බව ආර භෙය් ද ම සැල ය යුතය. එනිසා පාසැල් පතපත්ත හා වැඩසටහන් ෙමම අවස්ථාවට අනුකල ව
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සං ධානය කර ගැනීම වැදගත් ෙ . ෙමම ෂයයෙය් අරමුණ සාධනය කර ගැනීෙ
පවතන දැනුෙ ඌනතාව සැල ල්ලට ගැනීම වැදගත් ෙ .

ද එහි නව තාව හා එම

ෂයය පළබඳ ව ශිෂ යා තළ

ෙමම ෂයය සඳහා වසරකට කාල ෙ ද 300 . ෙකෙස් ෙවතත්, අධ යන ව ෂ ෙදක සඳහා ම ෙමම සංෙශ ත ෂය නි ෙද්ශය සඳහා
පවතන්ෙන් කාල ෙ ද 442 . ෙමම කාලය අදාල නිපණතා ම ට වල පාෙය ගික සැසි සඳහාද අදාල ෙ . ෙමම කාලයට ප බාහිර ව 13
ෙශ් ෙය් ද කළ යුත ව ාපෘතය සඳහා කාල ෙ ද 30 ෙවන් කර ඇත.
ශිෂ යින,් ඔවන්ෙග් ඉෙගනී
යාවලෙය් ද අධ යනය කළ හා අත් ට ෙද් භා ත
ම පළබඳ ව දැනු වත් ම අවශ ම ක ණ බැ න්
ඔවන්ෙග් පාෙය ගික සැසි ඉතා වැදගත් ෙ . ෂය නි ෙද්ශෙය් අඩංග පධාන නිපණතාවන් ලබා ගැනීම සඳහා ශිෂ යන් පථමෙයන් ව ග කළ
අභ ාසවල ෙයදමත් ඉන් පසු ව තාත්ත් ක ෙල කෙය් ෙයද එක ෙහ වැ ගණන
මත් අවශ ෙ . තව ද, පාෙය ගික සැසි වාරවලද
යාකාරක හි නිරවද තාව හා සංගතභාවය තහව කරනු වස්, ශිෂ යන් සින් යාකාරක වා තා ෙපාත පවත්වාෙගන යා යුත ය.
13 ෙශ් ෙය් ස ප ණ කළ යුත ෙපෟද්ගලක ව ාපෘතය සාමාන පන්ත කාමර සැසිවලන් ප බාහිර ව ස ප ණ කළ යුත ය. එෙස් වව ද, ග
මූලක සාක ඡා සහ ව ාපෘතෙය්
ධ අදයරවල පාෙය ගික සැසි සඳහා කාල ෙ ද 30 ෙවන් කර ඇත. කාල සටහන් සැසිවලට අමතර ව
සිසුන්ට ප ගණක ද ාගාර භා ත
මට ඉඩකඩ සපයා දම මගින් ඔවන්ෙග් පාෙය ගික වැඩ අඩංග ෙමම ව ාපෘතෙය් සා ථකත්වය තහව
ෙ .

10.0 ත ෙස් ව සහ ඇගයීම
ෙමම ෂය නි ෙද්ශය පාසල් පාදක ඇගයී
යාවලය සමග
යාත්මක
ම අෙප් ෂා ෙකෙ . පාසැල් සැසි හා අනුකල වන ප ද
නි මාණාත්මක ඉෙගනු -ඉගැන්
උපකරණ ග ව න් සින් සූදාන කැෙරනු ඇත.
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භාගෙය් ආකෘතය සහ පශ්නවල ස්වභාවය පළබඳ ෙතාරත

ඇතළත්

ස්තර

භාග ෙදපා තෙ න්තව මගින් හ න්වා ෙදනු ඇත.

ප ශීලනය කරන ලද පා භාෂක ශ ද මාලාවන්:
1. රාජ භාෂා ෙදපා තෙ න්තෙ

ශ ද මාලාව - http://giclk.info/live/web/index.PHP?option=com_glossary&view=results&Itemid=303
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