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නලතිකජඅධ්යලපරජගකොමි න්ජාභලවජවින්න්ජනිර්ගේත තජනලතිකජඅධ්යලපරජඅාමුණුජාලක්ෂ ල් කාජෙැනීමජාහජගපොදුජ
නිපුණතලජ ාංවර්ධ්රයජකිරීගම්ජ මූලිකජ අාමුණුජ ාහිතවජ එවකටජ පැවැතිජ අන්තර්ෙතයජ පදරම්ජ වූජ වි යමලලලවජ
රවීකාණයටජභලනරයජගකොටජවර් ජඅටකින්ජයුතුජචකජරයකින්ජාමන්විතජරවජනිපුණතලජපලදකජවි යමලලලගවහිජ
පළමුජවරජඅදියා, වර් ජ2007ජදීජනලතිකජඅධ්යලපරජආයතරයජවින්න්ජශී්ජරජලංකලගේජපජරලථමිකජහලජේවිතික කජඅධ්යලපරජ
ක්ෂග ේතජරයටජහුනන්වලජගදරජලදි. 
 
පර්ගේ ණවලින්ජඅරලවාණයජවූජකරුණුජද, අධ්යලපරයජළිබඳ වජවිවිධ්ජපලර්ශ්වජඉදිරිප්කළජගයෝනරලජදජපදරම්ජ
ගකොටජගෙරජන්දුජකාරජවි යමලලලජතලර්කීකාණජකිජරයලවලියකජපජරතිලලයක්ෂජගලාජවි යමලලලජචකජරගේජගදවැනිජ
අදියාජඅධ්යලපරජක්ෂග ේතජරයටජහුනන්වලජදීමජ2015වාගර්ජන්ටජආාම්භජවිය. 
 
ගමමජ තලර්කීකාණජ කිජරයලවලිගේජ දීජ න්යුජ වි යවලජ නිපුණතලජ පදරම්ජ මට්ටගම්ජ න්ටඋාාජ් මට්ටමජ දක්ෂවලජ
කජරමලනුූලලවජගෙොඩරැීමමජාවහලජපහළජන්ටජඉහළටජෙමන්ජකාරජන්ාා්ාගමෝධ්ලරජකජරමයජභලවිතජකාජතතිජඅතාජ
විවිධ්ජවි යවලජදීජඑකජමජවි යජකරුණුජරැවතජරැවතඉදිරිප්ජවීමජහැකිතලක්ෂජඅවමජකිරීම, වි යජඅන්තර්ෙතයජ
සීමලජකිරීමජාහජකිජරයල්මකජකළජහැකිත  යජමිතුරුජවි යමලලලවක්ෂජාැකසීමජාවහලජතිාා්ජාගමෝධ්ලරජකජරමයජභලවිතජ
කාජතත. 
 
ගුරුජභවතුන්ටජපලඩම්ජාැලසුම්ජකිරීම, ඉගෙනුම්ජ-ජඉෙැන්වීම්ජක්රියලවලිගයහිජාලර්ථකවජනිාතජවීම, පන්තිජකලමාජ
මිනුම්ජහලජතෙයීම්ජප්රගයෝනරව්ජපරිදිජගයොදලජෙැනීමජාවහලජඅවශයජවරජමලර්ගෙෝපගේශජල ලජදීගම්ජඅාමුණින්ජ
රවජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජහුනන්වලජදීජතත.ජපන්තිජකලමායජතුළජදීජවඩල්ජලලදලජගුරුවායකුජගලාජකටයුතුජකිරීමටජ
ගමමජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජඋපකලාජවනුජතත.ජන්සුන්ගේජනිපුණතලජවර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජගුණල්මකජගයදුම්ජහලජ
ක්රියලකලාකම්ජගතෝාලෙැනීමටජගුරුවරුන්ටජඅවශයජනිදහාජගමමිනන්ජල ලජදීජතිගබ්.ජඑගමන්ජමජනිර්ගේත තජපලඨජ
ග්රන්ථවලජතතුළ්ජවරජවි යජකරුණුජළිබඳ වජ වැඩිජ  ාජතැබීමක්ෂජගමමජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශවලජ අන්තර්ෙතජ
ගරොගේ.ජඑනිාලජගම්ජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශයජවඩල්ජලලදලජවීමටජරම්ජඅධ්යලපරජප්රකලශරජගදපලර්තගම්න්තුවජවින්න්ජ
ාකාලජතතිජඅදලළජපලඨජග්රන්ථජාමඟජාමෙලමීජවජභලවිතජකිරීමජඅතයවශයජගේ. 
 
තලර්කීකාණයජකාරජවි යජනිර්ගේශ, රවජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජහලජරවජපලඨජෙජරන්ථවලජමූලිකජඅාමුණුජවන්ගන්ජ
ගුරුජගක්ෂන්ද්රීයජඅධ්යපරජාටලගවන්ජමිදී,න්සුජගක්ෂන්ද්රීයජඅධ්යලපරජාටලවකටජහලජවඩල්ජකිජරයලකලාකම්ජමතජපදරම්ජ
වූජඅධ්යලපරජාටලවකටජඑළම මජමිනන්ජප්රලගයෝක කජගලෝකයටජඅවශයජනිපුණතලජහලජකුාලතලවලින්ජයුක්ෂතජමලරවජ
ාම්පතක්ෂජ වටජත  යජපජරනලවජාංවර්ධ්රයජකිරීමජක . 
 
රවජවි යජනිර්ගේශජාහජගුරුජමලර්ගෙෝපගේශජාම්පලදරයජකිරීගම්ජ දීජ නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරගේජශලා්තී්ජරයජ
කටයුතුජමණ්ඩලගේජද, ආයතරජාභලගේජද,ගමමජග්ඛරජාැකසීගම්ජදීජදලයක්වයජදුන්ජන්යුජාම්ප්දලයකයන්ජ
හලජගවර්ජපලර්ශ්වවලජදජඉමහ්ජකැපජවීමජතෙයීමටජදජගමයජඅවාථ්ලවක්ෂජකාජෙනුජකැමැ්ගතමි. 
 
ආචලර්යජනයන්තිජගුණගාේකා 
අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය 
මහාෙම 
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විෂයමාකා වමිටුව 

 

මාර්ත ෝපතේශනය සහ අනුමැතිය  ශලා්ත්රීයජකටයුතුජමණ්ඩලය 
      නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය 
 
විෂයය සේබන්ධීවරණය   එම්.එන්.ජපී.ජමේදුමගේජමිය 
      කථිකලචලර්ය 
      නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය 
සේපමක දායවමකවය 
ඩී.අනුාජනයලල්ජමහතල    අධ්යක්ෂ ,  

ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,    
 නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය 

 

එා්. න්මුෙලිංෙම්ජමයල ගනය ්ඨජජකථිකලචලර්ය,ජ 
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව, 

      නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය 
 

එම්.එන්.පී.ජමේදුමගේජමිය   කථිකලචලර්ය,  
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,    

 නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය 
 

ජී.ජඩී.ජඩබ්.ජඑම්.ජආරියා්රජමිය ාහකලාජකථිකලචලර්ය,  
ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජගදපලර්තගම්න්තුව,  
නලතිකජඅධ්යලපරජආයතරය 
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ආචලර්යජඑච්.එ්.ජගප්රේමා්රජමයල  ගනය ්ඨජකථිකලචලර්ය,ජගකොළඹජවිශ්වවිදයලලය 
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එම්.ජඉන්ද්රපලලන්ජමයල    ගුරුජගාේවය, මනිපලක ජහින්දුජවිදයලලය 
 

ඩී.ජවිගේගාේරජමිය    ගුරුජගාේවය, ආගේජමරියලජකරයලාලමය, මීෙමුව 
 

ඒ.එපී.එන්.ජදජන්්වලජමිය    ගුරුජගාේවය, මලා/ජගේ.ආර්.එා්.ජදජඅ්ගම්දලජම.වි.,අකුරැා්ා 
 

පී.එච්.ජන්ාලනිජමිය    ගුරුජගාේවය,මලා/ජඅතුාලියජම.වි. 
 

එා්.ජාර්ගේා්වාන්ජමයලජ    ගුරුජගාේවය,ජව/ජන්වප්රෙලාජකලන්තලජවිදයලලය, වේනියලව  
 

ගක්ෂ.බී.අක .ජවිනයා්රජමිය   ගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජඋපගේශක, මයුාපලදජම.ම.වි 
 

ඒ.ජජී.ජජී.ජයූ. ගප්රේමලල්ජමයල   ගුරුජගාේවය,කෑ/ජ ා්රලෙලජම.ජවි, නූරිය 
 

එන්.ඩී.ජාමාන්ංහජමිය    මධ්යා්ථලරජකළමරලකරු, පරිෙණකජාම්ප්ජමධ්යා්ථලරය,  
 /ජආරන්දජම.ම.වි.ජහ්දුම්මු්ල 
 

වක .ඩී.වී. පතිාණජමිය    විශ්රලමිකජගුරුජඋපගේශක 
 

පී.ජප්රමිලලජමියජ     ගුරුජගාේවය,ාලනකීයජවිදයලලය, ගකොළඹ 07 
 

ඒ.එම්.ජවසීර්ජමයල    මධ්යා්ථලරජකළමරලකරු, පරිෙණකජාම්ප්ජමධ්යා්ථලරය,  
කහගෙෝලජම.ම.වි,ජදියතලලව 
 

පී.ඒ.ගක්ෂ.ඒ.ගක්ෂ.ජපණ්ඩිතා්රජමිය  ගුරුජගාේවය,ජමලියගේවජවිදයලලය,ජකුරුණෑෙල 

භාෂා සමීක්ෂණය 
නය්ජළියදසුන්     නිගයෝජප්රධ්ලරජඋපකර්තෘ,ජන්ළුමිණ, 
ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජලංකලගේජසීමලාහිතජඑක්ෂා්ජප්රවෘ්තිපතජාමලෙම 
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ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණය,ජආයතනිකජකටයුතුජවලජකලර්යක්ෂ මතලවයජාහජලලදලයීතලවයජඉහළජ

රැංවීමජාවහලජගමන්මජපුේෙලයන්ගේජදදනිකජකටයුතුජාදහලජදජභලවිතජකළහැකිජගමවලමක්ෂජගලාජගලොවජපුාලජ

හුනරලගෙරජ තත.එ ැවින්ජ විවිධ්ජ අධ්යලපරජ මට්ටම්වලදීජ න්සුන්ටජ ගතොාතුරුජ තලක්ෂ ණජ දැනුමජ හලජ කුාලතලජ

ප්රමලණව්ජමට්ටමකටජල ලජදීම,ජවුනන්ටජනලතිකජාංවර්ධ්රයටහලජප්රෙතියටජදලයක්වයජදැක්ෂවීමජාවහලජවැදේජ

ගේ. 

 
අ.ගපො.ා.ජ(උ.ගපළ)ජතලක්ෂ ණජවි යජධ්ලාලගේජඅංෙයක්ෂජගලාජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණය,ජඅ.ගපො.ා.ජ

(ාල.ගපළ)ජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජහලජ12 වරජගශ්රේණිගේජන්ටජGITතතුුවිවිධ්ලකලාජවැඩාටහන්ජ

හාහලජවර්තමලරගේජශ්රීජලංකලගේජේවිතික කජඅධ්යලපරජපේධ්තිය,ජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයටජහාව්ජගලාජ

අරලවෘතවීජතත.ජගමහිජප්රතිලලයක්ෂජගලා,නිපුණතලජප්රෙතියජපව්වලගෙරජයලමජාවහල 6 න්ටජ9 ගශ්රේණියජදක්ෂවලජගතොාතුරුජ

තලක්ෂ ණජවි යයජඉෙැන්වීමජක්රියල්මකජකිරීමජාවහලජඅවශයතලවජතතිවීජතිගබ්. 

 

6 න්ටජ9 ගශ්රේණියජදක්ෂවලජනිර්මලණල්මකජඅධ්යරජඅවියයක්ෂජවරජ ැවින්ජපරිෙණරකගයහිජදාේධ්ලන්තිකජඅංශජ

වලටජ වඩලජ න්සුන්ටජ ප්රලගයෝක කජක්ෂග ේරයන්ජ ඉෙැන්වීමජ මක න්ජකුතුහලයජාහජ අභිගප්රේාණයජරැංවීමජ ගයෝෙයජ

ය.එ ැවින්ජදාේධ්ලන්තිකජහලජප්රලගයෝක කජක්ෂග ේරජඅතාජාම ාතලවයක්ෂජල ලජෙතජයුතුය.ගමමජාම ාතලවජ

ාලක්ෂ ල්ජකාජෙැනීමජාවහලජරවීරජතලක්ෂ ණයජඅන්තර්ෙතජකාජතත. 

 

දාේධ්ලන්තිකජහලජප්රලගයෝක කජක්ෂග ේරජඅතාජාම ාතලවයක්ෂජතතිකාජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජ

ළිබඳ වජඋාා්ජඅධ්යයරජකටයුතුජාවහලජඅ්තිවලාමජදැමීමජාවහලජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණජදැනුමජ

නිපුණතලවයන්ජඑදිගරදලජප්රලගයෝක කජඅවා්ථලවලදීජභලවිතජකිරීමමිනන්ජගතොාතුරුජතලක්ෂ ණජාලක්ෂ ාතලවජවැඩිජ

දියුණුජකිරීමජාහජනලතයන්තාජප්රමිතිවලටජඅරලවෘතජකිරීමජවි යජනිර්ගේශජකමිටුගේජඅවධ්ලරයජගයොමුජකාජතිගබ්.ජ 

 
 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

තපොදු ජාතිව අරමුණු 

1. මලරව අභිමලරයට ෙරු කිරීගම් ාංක්පයක්ෂ මත ළිහිටල ශ්රී ලලංකික  හුවිධ් ාමලනගේ ාංා්කෘතික 

විවිධ්්වය අවග ෝධ් කා ෙනිමින් නලතික ඒකල ේධ්තලව,ජ නලතික ඍජු ගුණය, නලතික ාමක ය, 

එකමුතුකම ාහ ාලමය ප්රවර්ධ්රය කිරීම මිනන් නලතිය ගෙොඩරැගීම ාහ ශ්රී ලලංකික අරන්ජයතලව 

තහුනරු කිරීම 

 

2. ගවරා් වර  ගලෝකයක අභිගයෝෙවලට ප්රතිචලා දක්ෂවර අතා, නලතික උරුමගේ විත  ්ට දලයලදජහුනරල 

ෙැනීම ාහ ාංාක්ෂ ණය  
 

3. මලරවජඅක තිවලන්කම්ජවලටජෙරුජකිරීම, යුතුකම්ජහලජවෙකීම්ජළිබඳ වජදැනුව්වීම, හෘදයංෙමජ ැඳීමකින්ජ

යුතුවජ එකිගරකලජ ගකගාහිජ ාැලකිලිම්ජ වීමජ යරජ ගුණලංෙජ ප්රවර්ධ්රයජකිරීමටජ ඉවහ්ජ වරජ ාමලනජ

ාලධ්ලාණ්වජාම්මතයන්ජාහජප්රනලතලන්ත්රිකජජීවරජාටලවක්ෂජෙැබ්ජවූජපරිාායක්ෂජනිර්මලණයජකිරීමජාහජ

පව්වලජගෙරජයෑමටජාහලයජවීම. 
 

4. පුේෙලයන්ගේජමලරන්කජහලජශලරීරිකජසුවජාම්පතජාහජමලරවජඅෙයයන්ටජෙරුජකිරීමජමතජපදරම්ජවූජතිාාාජ

ජීවරජක්රමයක්ෂජජප්රවර්ධ්රයජ 
 

5. සුාමලහිතජාම ාජගපෞරු යක්ෂජාවහලජනිර්මලපණජහැකියලව, ආාම්භකජශක්ෂතිය, විචලාශී්ලිජචින්තරය, 

වෙකීමජහලජවෙවීමජතතුළුජගවර්ජධ්රල්මකජඅංෙජලක්ෂ ණජාංවර්ධ්රය 
 

6. පුේෙලයලගේජාහජනලතිගේජජීවජගුණයජවැඩිජදියුණුජගකගාරජාහජශ්රීජලංකලගේජආර්ථිකජජාංවර්ධ්රයජාවහලජ

දලයකජවරජලලදලක ජකලර්යජජාවහලජඅධ්යලපරයජමිනන්ජමලරවජාම්ප්ජාංවර්ධ්රයජ 
 

7. ශී්ඝ්රගයන්ජගවරා්ජවරජගලෝකයක්ෂජතුළජන්දුජවරජගවරා්කම්ජඅනුවජහැඩෙැසීමටජහලජඒවලජපලලරයජකාජ

ෙැනීමටජපුේෙලක න්ජසූදලරම්ජකිරීමජාහජාංකීර්ණජහලජඅරගේක්ෂෂිතජඅවා්ථලවලටජාලර්ථකවජමුහුණජදීගම්ජ

හැකියලවජවර්ධ්රය 
 

8. අන්තර්නලතිකජප්රනලවජඅතාජගෙෞාවනීයජා්ථලරයක්ෂජහිමිජකාජෙැනීමටජදලයකජවරජයුක්ෂතිය,ාමලර්වයජ

ාහජඅගරයෝරයජෙරු්වයජමතජපදරම්ජවූජආක්පජහලජකුාලතලජගපෝ ණයජ 

නලතිකජඅධ්යලපරජගකොමිාම්ජවලර්තලවජ )3002(  

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

මූලිව නිපුණ ා 

අධ්යලපරයජමිනන්ජවර්ධ්රයජගකගාරජපහතජදැක්ෂගවරජමූලිකජනිපුණතලජගපාජාවහන්ජනලතිකජඅාමුණුජ

මුදුන්ප්ජකාජෙැනීමටජදලයකජවනුජතත. 

 

(i.) සන්නිතේදන නිපුණ ා 
ාලක්ෂාතලව, ාංඛයලජළිබඳ වජදැනුම, චිරකජභලවිතයජාහජගතොාතුරුජතලක්ෂණජජනිපුණතලජයරජ
අනුකලණ්ඩජහතාක්ෂජමතජාන්නිගේදරජනිපුණතලජපදරම්ජගේ. 
 

සාක්ෂර ාව :ාලවධ්ලරවජතහුම්කන්ජදීම, පැහැදිලිවජකතලජකිරීම, අවග ෝධ්යජාවහලජ

කියවීම, නිවැාදිවජ ාහජ නිාුන්වජ ලිවීම, ලලදලයීජ අයුරින්ජ අදහාජ්

හුවමලරුජකාජෙැනීම. 

සාඛ්යා පිබඳබැදැනුම   :භලණ්ඩජඅවකලශයජහලජකලලය, ෙණන්ජකිරීම, ෙණරයජාහජමිනුම්ජාවහලජ

ක්රමලනුූලලජඉලක්ෂකම්ජභලවිතය. 

රූපව භාවි ය   ගර්ඛලජ ාහජ ආකෘතිජ භලවිතගයන්ජ අදහා්ජ ළිබඳබිඹුජ කිරීමජ ාහජ ගර්ඛල, 

ආකෘතිජාහජවර්ණජෙළපමින්ජවිා්තා, උපගදා්ජහලජඅදහා්ජප්රකලශරයජහලජ

වලර්තලජකිරීම. 
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7 තරේණිය විෂය  නිර්තේශය -  ත ොරතුරු සහ සන්නිතේදන  ාක්ෂණය 

 

නිපුණ ාව 

 

නිපුණ ාමට්ටම 

 

අන් ර්  ය 

 

ඉත නුේපක 

වාකච්තේද 

 ණන 

1. පරිෙණකගේජ
ාංවිධ්ලරයජහුනරලජ
ෙනික . 

1.1 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේජ
(CPU)ජාංාචකජහුනරලජ
ෙනික . 

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේ  (CPU)ජවිවිධ්ජ
ප්රරූප 

i. අංකජෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකගේ 

(ALU) ාහජපලලරජඒකකගේ (CU) 

කලර්යයන් විා්තා කාක .ජ 
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1.2 පරිෙණකගේ පරිණලමයජ
විා්තාජකාක . 

 ාකාරගේජමූලිකලංෙවලජ (රික්ෂතජරල, 
ට්රලන්න්ා්ටා, IC යරලදිගේ.) ඉතිහලායජ
විා්තාජකාක :ජජා්පන්දකජගේෙය,ජ
ප්රමලණය,ජඋ ්ණ්වය,ජ ලශක්ෂතිජ
පරිගභෝනරයජමිලජයරලදිය  

i. මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේජ(CPU)ජ

ාංවර්ධ්රජමංජාලකුණුජලැක ා්තුෙතජ

කාක . 

ii. සවාරගේජගේෙජගවරා්කම්ජහලජ

ගවර්ජලක්ෂ ණජහුනරලජෙනික .ජ 

ජජ 
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2. ගමගහයුම්ජපේධ්තිගේජ
කලර්යජෙගේ ණයජජ
කාක .  

2.1 ගමගහයුම්ජපේධ්තිජප්රරූපජ
අවග ෝධ්ජජකාජෙනික . 

 වින්ගඩෝා්, ජමැක්ෂජOS, ලිරක්ෂා්, 
තන්ගරොක ඩ්,ජනංෙමජගමගහයුම්ජපේධ්ති 

i. විවිධ්ජගමගහයුම්ජපේධ්තිජලැක ා්තුෙතජ
කාක . 

ii. විවිධ්ජඋපලංෙවලජගමගහයුම්ජපේධ්තිජ
හුනරලජෙනික . 
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2.2 විවිධ්ජජමලධ්යවලජාංඛයලංකජ
ද්තජජඑකතුවක්ෂජගලාජ
පරිෙණකජජආචයරය ජහුනරලජ
ෙනික . 

 ාැණ ධ්ලවකයජ(Flash  Drive),දෘඪජ
ධ්ලවකයජ(Hard  Drive), ාංෙතජජජතැටිජ
(CD),ජාංඛයලංකජ හුවිියජතැටි( DVD ) 

i. ාැණජධ්ලවකය (Flash  Drive), දෘඪජ

ධ්ලවකයජ(Hard  Drive), ාංෙතජතැටිජ

(CD), ාංඛයලංකජ හුවිියජතැටි ( DVD ) 

ආදිජගයහිජභලවිතයජවිාත්ාජජකාක . 
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2.3 ගෙොනුජ හලුම්ජනිර්මලණය 
කාක / ගෙොනුජසුාකික ජ/ජවිවෘතජජ
කාක ජ/ජාංා්කාණයජජකාක ජ/ජ
ඉව්ජකාක ජ/ජරැවත ජරම්ජජ
කාක ජ/ජළිටප්ජජකාක ජ/ජ
විතැන්ජජකාක . 

 ගෙොනුජ හලුම්ජාහජගෙොනු ගමගහයවීමජ 
o  ආචයරයකජන්ටජආචයරයකජටජ  
ගෙොනුජජවිතැන්ජකිරීමජජහලජළිටප්ජ
කිරීම 

i. ගෙොනුජ හලුම්ජවලජතතිජගෙොනුජවිවෘතජ
කාජසුාක්ෂෂිතජකාක . 

ii. කලර්යයන්ජඅනුවජගෙොනුජාංවිධ්ලරයජජ
කාක . 
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2.4 ගෙොනුජගුණලංෙජෙගේ ණයජ
කාක . 

 ප්රමලණය, වර්ෙය, ගවරා්ජකළ දිරය 
හුනරලජජෙැනීම 

i. ගෙොනුවලජගුණලංෙජලැක ාත්ුෙතජකාක . 
ii. ගෙොනුවලජගුණලංෙජපැහැදිලිජකාක . 
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3. පරිෙණකජවිදයලෙලායජ
තුළජවිවිධ්ජ
පූර්වලාක්ෂ ණජක්රමජ
භලවිතජකාක . 

2.1ජ ජපරිෙණකයකජගභෞතිකජ

ාංාචකජආාක්ෂ ලජකා 

ෙැනීමටජාවහලජවිවිධ්ජ

පූර්වලාක්ෂ ණජවිියජක්රමජභලවිතජ

කාක . 

 ාර්නරජආාක්ෂ ණයජාහජගවෝ්ටීයතලජ
බිවජවැටීම්වලටජඑගාහිවජආාක්ෂ ලවජ
ාැපයීම (ජFuses හලජUPS) 

 ජජගභෞතිකජහලනිවලටජඑගාහිවජආාක්ෂ ලවජ
(දූවිලි, ආර්ද්රතලව,ජකෘමීන් …ජආදිය) 

 පරිෙණකයජතතුළතජඅියකජගලාජ
ා්වීමටජඑගාහිවජආාක්ෂ ලව 

i. දෘඪලංෙජආාක්ෂ කජෙැටුජහුනරලජෙනික . 

ii. දෘඪලංෙජාංාචකවලටජන්දුවරජඅවදලරමජ

අවමජකාජෙැනීමටජපූර්වලාක්ෂ ලජළියවාජ

ෙනික . 
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 2.3ජපරිෙණකජමෘදුකලංෙජාංාචකජ

ආාක්ෂ ලජකිරීමටජවිවිධ්ජ

පූර්වලාක්ෂ ණජවිියජක්රමජභලවිතජ

කාක . 

 අනි ්ටජමෘදුකලංෙවලටජ(malware) 
විරුේධ්වජප්රතිවක ාාජමෘදුකලංෙජභලවිතයජ
හලජගවර්ජළියවා 

 ප්රගේශජපලලරජ(ගභෞතිකජඅගුුජාහජ
මුාපද) 
 

i. මෘදුකලංෙජආාක්ෂ කජෙැටුජහුනරලජ

ෙනික . 

ii. මෘදුකලංෙජහලනිජඅවමජකිරීමජාවහලජ

අවශයජපූර්වලාක්ෂ ලජළියවාජෙනික . 

 

 

4. එදිගරදලජකටයුතුජ
ාවහලජවදන්ජාැකසුම්ජ
මෘදුකලංෙ භලවිතජ
කාක  

4.1 යතුරුලියරයජකිරීගම්ජ

කුාලතලවජවර්ධ්රයජකාක . 

 යතුරුලියරය කිරීගම්ජනින්ජතලක්ෂ ණිකජ
ක්රමජභලවිතජකිරීම(ා්පර්ශජයතුරුකාණය) 

 යතුරුලියරයජකිරීගම්ජකුාලතලවජ
වර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජයතුරුලියරයජ
කිරීගම්ජමෘදුකලංෙජභලවිත කිරීම 

 

i. ඉංග්රින්ජයතුරුලියරජකුාලතල වර්ධ්රයජ
කාජෙනික . 

ii. න්ංහල/ ගදමළ ජයතුරුලියරජකුාලතල 
වර්ධ්රයජකාජෙනික . 
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5. ාාලජක්රමග්ඛජ
ාංවර්ධ්රයජකාක ජජ
(scratchජභලවිතය) 

5.1 තර්කලනුූලලවජාම් න්ධ්ජ

කිරීම්ජාහජවිගයෝනරගයන් 

(Decomposing) ාාලජෙැටුජ

විශ්ග් ණයජකාක . 

 ෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතයජ 
o අනුක්රමය 
o ග්රීමජ(ග්රීජගම්ජාංක්පය) 
o පුරර්කාණයජ(පුරර්කාණගේජ

ාංක්පය) 
 

i. විගේචරලක්ෂමකජාහජවිශ්ග් ණල්මකජ
චින්තරජක්රමජආදර්ශරයජකාක . 

ii. ෙැලීම්ජාටහන්වලජඅනුක්රමයජවිා්තාජ
කාක . 

iii. ඒවලගේජගයෝෙයජජභලවිතයන්ජආදර්ශරයජ
කාක . 
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5.2 දෘශයජාංවර්ධ්ර පරිාායජ
භලවිතජකාමින්ජාාලජ
වැඩාටහන්ජාංවර්ධ්රය 
කාක . (Scratch 
භලවිතගයන්) 

 

 පරිෙණකජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජකිරීමජ
ාවහලජඅන්තර්ජක්රියයලකලරිජාංවර්ධ්රජ
පරිාායජ(IDE) හැඳින්වීම 

 ක්රමග්ඛරජභල ලවක්ෂජආධ්ලාගයන්ජ
(අතුරුමුහුණ්ජභලවිතගයන්)ජවිගශේ ජ
ාාලජක්රමග්ඛජ(අනුක්රමයජඅඩංගු)ජජ
න්සුන්ටජඉෙැන්වීමජනිර්මලණය 

i. Scratch ක්රමග්ඛර/ වැඩාටහන්ජ

අන්තර්ජක්රියලකලරිජාංවර්ධ්රජපරිාායජ

(IDE) ගයොදලජෙනික . 

ii. ාාලජවැඩාටහන්ජාංවර්ධ්රයජකිරීමටජ

මූලිකජඅනුක්රමිකජපලලරයන්ජභලවිතජ

කාක . 
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 5.3 ාාලජක්රමග්ඛයකජතතිජ
විචලයයජාංක්පයජ
පැහැදිලිජකාක . 

 විචලයයජඅර්ථජදැක්ෂවීම 

 ක්රමග්ඛවලජවිචලයයන්ජභලවිතජකිරීම 
 

i. ක්රමග්ඛවලජවිචලයයන්ජභලවිතජකිරීමජ

විා්තාජකාක . 

ii. සුදුසුජපරිදිජවිචලයයන්ජාමඟජක්රමග්ඛජ

ලියක . 
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 5.4 ක්රමග්ඛගයකජගදෝ ජ
ාංක්පය Bugs ගලාජ
හුනරලජෙනික . 

 ගදෝ ජාහිතජක්රමග්ඛජගදෝ ජාහිතජකිරීමජ
හුනන්වලදීමජාහජප්රතිදලරයජනිරීක්ෂ ණය 

i. ක්රමග්ඛයන්ගේජගදෝ වලජ ලපෑමජ
ාහජගදෝ ජවැළැක්ෂවීමටජෙතජහැකිජ
පූර්වලාක්ෂ ලවන්ජවිා්තාජකාක . 
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6. ාමර්පණජමෘදුකලංෙජ
භලවිතගයන්ජ
ාමර්පණයක්ෂජ
නිර්මලණයජකාක . 

 

6.1 ාමර්පණයක්ෂජනිර්මලණයජ
කිරීමජාවහලජාමර්පණජ
මෘදුකලංෙගේජමූලිකජ
ක්රියලවන්ජභලවිතජකාක . 

 

 ාමර්පණයක්ෂජනිර්මලණය, විවෘතජකිරීම, 
ෙ ඩලජකිරීම, ාහජවැසීම 

 කදලජඑක්ෂජකිරීම 

 පලඨ, ළින්තූා,ජහැඩ,clip art, word art, 
…..ආදීජගෙොනුවක්ෂ/ වා්තුවක්ෂජතතුළ්ජ
කිරීම 

 පලඨජහැඩාේජකිරීම 

 කදලවකටජ හුජමලධ්යජහලජවගුජතතුළ්ජ
කිරීම 

 කදලජළිරිජාැලසුම 

 කදලජවිතැන්ජකිරීම (move), ළිටප්ජකිරීම 
(Duplicate), ාැඟවීම, මැකීම 

 කදලජාංක්රමණයජ(Slide transition) 
 

i. ාමර්පණජමෘදුකලංෙජභලවිතගයන්ජ
ාමර්පණයක්ෂජනිර්මලණයජකාක . 
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7. ගතොාතුරුජහලජ
ාන්නිගේදරජඅාමුණුජජ
ාවහලජඅන්තර්නලලයජ
භලවිතජකාක . 

7.1 අන්තර්නලලගේජතිබියජහැකිජ
(පලඨ, චිරක, ශබ්ද, දෘ යකජ
...ජආදි) 

ජජජජජජජාම්ප්ජභලවිතජකාක . 

 විශ්වජවින්රිජවියමර (WWW), ඒකලකලරිජ
ාම්ප්ජනිශ්චලයකයජ(URL),ජපලඨ, චිරක, 
දෘශයකජආදිය  ලෙත කිරීම(download) 

 පෘථිවිජන්තියම්ජප්රගේශය 

 විශ්වලානීයජහලජවිශ්වලානීයජගරොවරජ
ගවබ්ජඅඩවි 

 ාතයජහලජවිශ්වලානීයජගතොාතුරු 

i. ගතොාතුරුජඑක්ෂජරැා්ජකිරීමජාවහල 
අන්තර්නලලයජභලවිතලජකාක . 

ii. විශ්වලානීයජහලජවිශ්වලානීයජගරොවරජ
ගවබ්ජඅඩවිජහුනරලජෙනික . 

iii. ාතයජහලජවිශ්වලානීයජගතොාතුරුජහුනරලජ
ෙනික . 
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 7.2  මලර්ෙඅපෙත (E-mail)ජාහ 
මලර්ෙෙත (Chat)ජ
ාන්නිගේදරයන් භලවිත 
කාක . 

 ගවබ් අඩවිජපලදකජවූජනිදහා්ජවිදු්ජ
තැපෑලජ(E-mail) 

 ක ණුම්ජනිර්මලණය කිරීම 

i. විදු්ජතැපෑලජහාහලජාන්නිගේදරයජ
කාක  

ii. මලර්ෙෙත ාම්මන්රණජහාහලජ
ාන්නිගේදරය කාක  
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 විදු්ජතැපෑලජභලවිතයජ:ජජවි යය,ජ
ල න්රල,ජළිටපත,ජාහා්ජළිටපත,ජ
තමුණුම්, ඉදිරියටජයැවීමජ(Forward),ජ
එවරජලදජලිළි,ජයවරජලදජලිළි,ජයැවීමජ
ාවහලජාකා්ජකාරජලදජඑගහ්ජගරොයැවූජ
ලිළි,ජමකලජදමරජලදජලිළි,ජආයලචිතජ
තැපෑල,ජළිබඳතුරුජයැවීමජ 

 මලර්ෙෙතජාම්මන්රණජ 

 

 7.3 HTMLජභලවිතගයන්ජගවබ්ජ
ළිටුජාංවර්ධ්රයජකාක . 

 පලඨ,ජරූපජභලවිතගයන්ජගවබ්ජළිටුවක්ෂජ
නිර්මලණයජකිරීම 

o පලඨජහැඩජාේ කිරීමජ 
o වර්ණ 
o ලැක ා්තු 

 ගවබ්ජළිටුජ( ලහිාජඅඩවි/ජගෙොනු)ජාම් න්ධ්ජ
කිරීම 

i. ාාලජගවබ්ජඅඩවියක්ෂජාැලසුම්ජකාක  
ii. ජාාලජගවබ්ජඅඩවියක්ෂජනිර්මලණයජකාක  
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 7.4 සුාක්ෂෂිතව, පරිා්ාම් ාහිතව 
හල ාදලචලාල්මකව 
අන්තර්නලලය භලවිත කාක . 

 අරවාා ළිවිසුම්වලටජහලජඅනි ්ටජ
මෘදුකලංෙවලට (malware)  එගාහිජවජ
ආාක්ෂ ලව 
o අරවාාගයන්ජතතුුජවීම 
(Hacking) 

o වක ාාජප්රහලාජ 
o මෘදුකලංෙජගකෝලකෑම්ජ(software 

piracy) 
o ාදලචලාල්මකවජඅන්තර්නලලයජ
භලවිතය 

o ාක  ර්ජහිරිහැාජජකිරීමජ(cyber 
bullying) 

o අන්ජඅයගේජද්තජගාොාකම්ජජකිරීමජ
(stealing others data ) 

 රලදුරරජපලර්ශ්වයන්ටජඑගාහිවජමලර්ෙෙතජ
ආාක්ෂ ලවජළිබඳ වජගපාජපරිා්ාමජජ 

i. සුපරික්ෂ ලකලරීවජඅන්තර්නලලයජභලවිතජ
කාක . 

ii. ආාක්ෂෂිතව අන්තර්නලලයජභලවිත කාක . 
iii. ආචලාශී්ලීවජජඅන්තර්නලලයජභලවිතජ

කාක . 
 

02 

එකතුව 30 
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ඉත නුේ-ඉ ැන්වීේ ක්රියාවලිය 

ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජතලක්ෂ ණයජශී්ඝ්රගයන්ජගවරා්ජවරජවි යයකි.ජඑගමන්ජමජන්සුහුජරවීරජතලක්ෂ ණයජ
භලවිතජකිරීමටජමහ්ජඋරන්දුවක්ෂජදක්ෂවති. ප්රලගයෝක කජඅභයලාජභලවිතගයන්ජාෑමජන්සුවකුමජඅ්දැකීම්ජල ලජදීමජ
ගමන්ජමජප්රලගයෝක කජක්රියලකලාකම්ජමක න්ජරයලයල්මකජපදරමජාැකසීමටජවුනන්ටජඉඩජාලාලජදියජයුතුජය. 

ගමමජවි යයජඉෙැන්වීමජාවහලජගයෝජිතජක්රමයජත  යජගක්ෂන්ද්රෙතජවියජයුතුජය.ජා්වයංජඅධ්යයරයජාවහලජත  යයලජ
දධ්ර්යව්ජකිරීමජාවහලජවිගශේ ජඅවධ්ලරයක්ෂජඅවශයගේ.ජඅගරකු්ජවි යන්ගේජඉගෙනුම්ජක්රියලවලියජවැඩිජදියුණුජ
කාජ ෙැනීමජ ාවහලජ ගතොාතුරුජ ාන්නිගේදරජ තලක්ෂ ණයජ මිනන්ජල ලජ ෙන්රලජ ලදජ නිපුණතලජ ගයොදලජ ෙැනීමටජජ
ත  යයලගයොමුජකාන්ර. 

වි යයජාම් න්ධ්ජප්රලගයෝක කජාමලනජවටිරලකම්ජාහජදරතිකජ ලධ්ලජවුනන්ටජදැනීමටජාැලැා්වීමජඅතයවශයජගේ.ජ
පරිෙණකජභලවිතගේජවැදේකමජඅවධ්ලාණයජකිරීමජාවහලජඉගෙනුම්-ඉෙැන්වීගම්ජතෙයීම්ජක්රමගේදයජාංවිධ්ලරයජ
කාජතිගබ්.ජජ 

ගතොාතුරුජහලජ ාන්නිගේදරජමලධ්යජ වා්ගාේජ ගතොාතුරුජගාොයලජ  ැලීමටජාහජරවජ ගාොයලජ ෙැනීම්වලටජාහලයජ

දැක්ෂවියජයුතුජවරජඅතා,ජරවජකටයුතුජාහජකණ්ඩලයම්ජක්රියලකලාකම්වලටජාහභලක ජවීමටජත  යයන්ජඋරන්දුජකළජ

යුතුජය. 
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නිපුණ ාවය 1  : පරිෙණකගේජාංවිධ්ලරයජහුනරලජෙනික  

නිපුණ ා මට්ටම 1.1 : මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේජ(CPU)ජාංාචකජහුනරලජෙනික ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

වාකය   : කලලච්ගේද01 

ඉත නුේ පක : 

 අංකජෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකගේජ(ALU) ාහජපලලරජඒකකගේ (CU) කලර්යයන්විා්තාකාක ජ 

අන් ර්  ය   

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේ  (CPU)ජවිවිධ්ජප්රරූප 

අවධ්ානය වළ යුතු සාවල්ප සහ තයදුේ: 

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකය 

 අංකජෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකය 

 පලලරජඒකකය 

 පරිෙණකජපේධ්තිගේජමධ්යජාැකසුම්ජඒකකයජහුනරලජෙැනීම 

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකයකජාංාචක 

 ෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකගේාහජපලලරජඒකකගේකලර්යය 

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේජවිවිධ්ජප්රරූපජහුනරලජෙැනීම 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස් 

 පන්තිගේජන්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජහතාකටජග දන්ර.ජපරිෙණකජපේධ්තිගේජාංාචකජාහජපරිෙණකජ

විදයලෙලාගේජතතිජගවර්ජඋපලංෙජහදුරලජෙන්ර. 

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේජාංාචකජෙැරජන්සුන්ජාමඟජාලකච්නලජකාන්ර. 

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේජකලර්යයන්ජාලකච්නලජකාන්ර. 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස ්

 විවිධ්ජගමගහයුම්ජවර්ෙජහුනරලජෙනික . 

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගයන්ජපලලරයජවරජවිවිධ්ජඋපලංෙජහුනරලජෙනික . 

ගුණාමකමව තයදවුේ   

 අන්තර්නලලජපහසුකම්,ජපරිෙණක 
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කියවීේ ද්රවය 

මධ්ය සැවසුේ කවවය (CPU  

මධ්යජාැකසුම්ජඒකකයජයනුජපරිෙණකයජතුළජවරජවිදු්ජපරිපථයක්ෂජවරජඅතාජ

එමක න්ජපරිෙණකමයජවැඩාටහරකජඋපගදා්ජමලලලවජමක න්ජනිශ්චිතවජදක්ෂවලජ

තතිජමූලිකජඅංකජෙණිත, තලර්කික, පලලරජාහජආදලරජ/ජප්රතිදලරජ(I / O) 

ගමගහයුම්ජන්දුජකාක . 

 

රූපය 1.1.1 - සවසනය 

CPUහිසාරචව 

CPU හිජවිගශේ ජඅංෙජතුරක්ෂජාමන්විතජවරජඅතාජඒවලජපහතජාවහන්ජගේ: 

 අංකජෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකය(ජALU),ජෙණිතජහලජතලර්කික 

ගමගහයුම්ජන්දුකාක  

 පලලරජඒකකයජ(CU)ජමක න්,ALUජහිඅවශයතලවජමත 

මතකගේජතතිජඋපගදා්ජල ලජවිගක්ෂතජකාමින්ජජඒවලජක්රියලවටජ 

රංවක .තවදජයම්ජක්රියලවලියක්ෂජක්රියල්මකජකිරීගම්ජදීජයම් 

කලලජසීමලවන්ටජඅනුූලලවජක්රියලකලරි්වයජපලලරයජකාර 

පලලරජාංඥලජාපයක . 

 මතකජඒකකගේජප්රලථමිකජකලර්යයජවන්ගන්ජද්තජගහෝ 

උපගදා්ජාහජඅතාමැදිජප්රතිලලජෙ ඩලජකිරීමක .ජ 

මතකජඒකකජCPU හිජඅගරකු්ජඒකකවලටජද්තජාපයක . 

      රූපය 1.1.2- මධ්ය සැවසුේ කවවතේ සාරචව 

      

CPUහි විවිධ් වර්  

 ගවළවගපොග්ජවිවිධ්ලකලාජාකාරජතත.ජගකගාේජගවත්, ව ජමිලදීජෙැනීමජෙැරජාලකලජ ැලියජයු්ග්ජ

ඒවලක න්ජකිහිපයක්ෂජපමණි.ජපරිෙණකජමක ගක්රොගප්රොගාාාජාවහලජප්රලථමිකජනි ්පලදකක න්ජගදගදගරක්ෂජ

තත.ජඉන්ගට්ජාහජඋාාජ්මක ගක්රොජඋපලංෙජ(AMD) ගේෙයජහලජගුණල්මකභලවයජඅනුවජගවගළවගපොළජ

ප්රමුඛතලවයජඋසුලක .ජඉන්ගට්ජනිශ්පලදරගේජගඩා්ක්ෂගටොේජපරිෙණකජCPU හිජCeleron, Pentium ාහජ

Coreජගලාද, AMD හිජගඩා්ක්ෂගටොේජපරිෙණකජCPUජහිSempron, Athlon ාහ Phenomජගලාදජගේ. 

  

 

Control Unit (CU) 

Arithmetic Logical Unit (ALU) 

Memory Unit 

Central Processing Unit (CPU) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5a081a7a1d2c5ea63ef11b04a795ef20.jpg&imgrefurl=https://www.techradar.com/news/best-processors&docid=8HYVIDg_AbPd2M&tbnid=exZ5B_4mkftszM:&vet=10ahUKEwiSi7i7mqDbAhVEro8KHYMCA2wQMwjNAigVMBU..i&w=2223&h=1667&bih=1084&biw=1600&q=CPU&ved=0ahUKEwiSi7i7mqDbAhVEro8KHYMCA2wQMwjNAigVMBU&iact=mrc&uact=8
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නිපුණ ාවය 1  :පරිෙණකගේජාංවිධ්ලරයජහුනරලජෙනික . 

නිපුණ ා මට්ටම 1.2 : පරිෙණකගේපරිණලමයජවිා්තාජකාක . 

වාකය   : කලලච්ගේදජ01 

ඉත නුේ පක : 

 මධ්යජාැකසුම්ජඒකකගේජ(CPU)ජාංවර්ධ්රජමංජාලකුණුජලැක ා්තුෙතජකාක . 

 සවාරගේජගේෙජගවරා්කම්ජහලජගවර්ජලක්ෂ ණජහුනරලජෙනික .ජ 

අන් ර්  ය  

 ාකාරගේජමූලිකලංෙවලජ (රික්ෂතජරල, ට්රලන්න්ා්ටා, IC යරලදිගේ.) ඉතිහලායජවිාත්ාජකාක :ජජ

ා්පන්දකජගේෙය,ජප්රමලණය,ජඋ ්ණ්වය,ජ ලශක්ෂතිජපරිගභෝනරයජමිලජයරලදිය. 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන්සහ සාවල්ප: 

 රික්ෂතජරලජ(Vacuum Tube) 

 ට්රලන්න්ා්ටර්ජ(Transistor) 

 ාංෙෘහිතජපරිපථජ(IC) 

 ා්පන්දකජගේෙයජ(Clock Speed) 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස් 

 ාකාරගේජමූලිකලංෙවලජ (රික්ෂතජරල, ට්රලන්න්ා්ටා, IC යරලදිගේ.) ඉතිහලායජවිාත්ාජකාක .ජජා්පන්දකජ

ගේෙය,ජප්රමලණය,ජඋ ්ණ්වය,ජ ලශක්ෂතිජපරිගභෝනරයජමිලජයරලදිය. 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස් 

 පන්තිගේජන්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජහතාකටජගහෝජජපහකටජග දන්ර.ජඑක්ෂජඑක්ෂජජකණ්ඩලයමටජ,ජමධ්යජාැකසුම්ජජ

ඒකකය,ජපලලරජඒකකයජහලජෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකයජජාලකුණුජකාරජලදජරූපජාටහන්ජාහිතජවැඩජ

පත්රිකලවක්ෂජජ ැක න්ජල ලජගදන්ර.ඒවලගයහිජක්රියලකලරි්වයජපැහැදිලිජකාන්ර 

o මධ්යජාැකසුම්ජඒකකජාංවර්ධ්රගේජදීජභලවිතජවූජජපාම්පාලවජහලජතලක්ෂ ණයජලැක ා්තුජෙතජ

කාන්රජ 

o පලමුජපාම්පාලවජ-ජරික්ෂතකජරල 

o ගදවරජපාම්පාලවජ-ජට්රලන්න්ා්ටාය 

o ගතවරජපාම්පාලවජ-ජජඅනුකලිතජපරිපථජ IC 

o ගතවරජපාම්පාලවජ-ජජජජවිශලලජජපරිමලණගේජජඅනුකලිතජපරිපථජ VLSI 

ගුණාමකමව තයදවුේ : 

 මුද්රිතජද්රවය,ජජඅන්තර්නලලයජ 
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කියවීේ ද්රවය  

පරි ණවතේ පරිණාමය 

පළමුජපාම්පාලවජ(1945 – 1955) 

 ක්රමග්ඛජහලජද්තජඑමජමතකගේමජෙ ඩලජකාක (stored program concepts – John von 

Neumann) 

 කලර්යයන්ජක්රියල්මකජකිරීමජාවහලජරික්ෂතජරලජභලවිතකාක  

 ෙ ඩලකාරජඋපලංෙජාවහලජචුම් කජජද්රවයජහලජචුම් කජපටිජභලවිතජකාක . 

 ාංාචකජමලරුවීමක්ෂජගලාජජවිදු්ජරික්ෂතකජරලජභලවිතජකාක  

ගදවරජපාම්පාලවජ(1955 – 1965) 

 අංකජෙණිතජහලජතලර්කිකජඒකකයජාහජපලලරජඒකකයජජනිර්මලණයජකිරීමටජට්රලන්න්ා්ටාජභලවිතජ

කිරීම 

 වඩලජගේෙව්ජව,ජකුඩලජාහජඅඩුජ ලයකින්ජජගමගයහවීමටජහැකිජජට්රලන්න්ා්ටානිපදවීම 

ගතවරජපාම්පාලවජ(1965‐1975) 

 අනුකලිතජපරිපථජතලක්ෂ ණයජවැඩිජදියුණුජවීම. 

 වැඩිජදියුණුජවූජඅනුකලිතජපරිපථජතලක්ෂ ණයජගයොදලෙනිමින්ජඅඩුජවියදම්,ජඅියගේගීජාකාරජාහජමතකජ

ගමොඩියුලජාැලසුම්ජකිරීමටජහැකිජවිය. 

 DOS, හුජ පරිශී්ලකයන්ජ ාමඟජ පරිෙණකජ පේධ්තියකජ ගමගහයුම්ජ කටයුතුජ ාම් න්ධීකාණයජ හලජ

කලර්යක්ෂ මවජන්දුජකිරීමටජඉඩජල ලජගදක . 

හතාවරජපාම්පාලවජ(1975‐1985) 

 CPUජජමධ්යජාැකසුම්ජඒකකය –ජජක්ෂෂුද්රජාකාරයක්ෂජගලා. 

 INTEL, MOTOROLA, TEXAS,NATIONAL,ජජඅර්ධ්ජාන්රලයකජගයොදලජෙනිමින්ජක්ෂෂුද්රජ

ාකාරජාංවර්ධ්රයජකිරීමජආාම්භකාරජලදීජ.ජ 

 LAN,MAN,WAN,ජමක න්ජවඩලජගහොවජාන්නිගේදරයක්ෂජාවහලජගවරා්ජජපරිෙණකජඅන්තර්ජ

ාම් න්ධ්තලවයක්ෂජතතිජකිරීම.ජ 

 පරිෙණකජගේෙයජදහා්ජවලායක්ෂජවැඩිවීම. 

හතාවරජපාම්පාලගවන්ජඑහලජ(1985 – අදජවරතුරුජ) 

 ARM, AMD, INTEL, MOTOROLA  

 අියගේගීජාකාරජ-ජගේෙයජක ෙලජහර්ට්ා්. 

 Submicron ICජතලක්ෂ ණයජනිාලජකුඩලජපරිමලණගේජලක්ෂ ණජග ොගහෝජඅඩංගුගේ. 
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නිපුණ ාවය 2  :ජජගමගහයුම්ජපේධ්තිගේජකලර්යයන්ජෙගේ ණයජජකාක  

නිපුණ ා  මට්ටම 2.1 :ජ ගමගහයුම්ජපේධ්තිජප්රරූපජඅවග ෝධ්ජජකාජෙනික . 

වාකය    කලලච්ගේද01 

ඉත නුේ පක: 

 විවිධ්ජගමගහයුම්ජපේධ්තිජලැක ා්තුෙතජකාක  

 විවිධ්ජඋපලංෙවලජගමගහයුම්ජපේධ්තිජහුනරලජෙනික . 

අන් ර්  ය:ජ 

 වින්ගඩෝා්, ජමැක්ෂජOS, ලිරක්ෂා්, , තන්ගරොක ඩ්,ජනංෙමජ,ගමගහයුම්ජපේධ්ති 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ගමගහයුම්ජපේධ්ති 

 වින්ගඩෝා් 

 ලිරක්ෂා් 

 තන්ගරොක ඩ්ජ 

 මැක්ෂජOS 

 නංෙම 

 විවිධ්ජගමගහයුම්ජපේධ්තිජප්රරූපජ 

 විවිධ්උපලංෙවලජගමගහයුම්පේධ්ති 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස්  

පලාග්ජආාක්ෂ කජකුටිගේජන්ටජවිදුහ්පතිජකලර්යලලයජදක්ෂවලමජදිගවරජවිවිධ්ජපරිපලලරජඅංශජගවතජන්සුන්ජරැගෙරජ

ගෙොා්ජඑමජපරිපලලරජපේධ්තිජළිබඳ වවජපැහැදිලිජකාජදීජජඑහිජන්සුන්ගේජාහජගුරුවරුන්ගේජභලවිතයටජඅදලළජසීමලජ

අවග ෝධ්ජ කිරීගමන්ජ පසුජ වැදේජ වූජ ාමහාජ ද්තජ හැමගදරලටමජ පරිහාණයජ ගරොකළජ හැකි වජ වටහලජ

ගදන්ර.ජගමගහයුම්ජපේධ්තිවලජප්රධ්ලරජාංක්පවලජා්වරූපයජදජමීටජාමලරජ වජපහදලජගදන්ර. 

ඇ යීම සහ  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්  

පරිෙණකයකජවූජවිවිධ්ජගමගහයුම්ජපේධ්තිවිා්තාජකා,ජවිවිධ්ජගමගහයුම්ජපේධ්තිප්රරූපජාහජඑහිජක්රියලකලරි්වජජපහදලජ

ගදන්ර.ජවිවිධ්ජපේධ්තිජාවහලජඅවශයජගමගහයුම්ජපේධ්තිජෙැරජාලකච්ඡලජකාන්ර.ජඋදලහාණයක්ෂජගලාජපලා්ජ

පේධ්තිය, ගාෝහ්ජපේධ්තිය, දුම්රියජපේධ්තිය,ප්රවලහරජපේධ්තිය.ජගමමජාලකච්ඡලගේජදීජවිවිධ්ජවර්ෙගේජපරිෙණකජ

යන්රජාවහලජතතිජජගමගහයුම්ජපේධ්තිජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 විවිධ්ජගමගහයුම්ජපේධ්තිජාහිතජපරිෙණක 
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කියවීේ  ද්රවය 

තමතහයුේ පේධ්ති 

ගමගහයුම්ජපේධ්තියක්ෂජ (OS) යනුජපරිෙණකජ දෘඩලංෙජහලජමෘදුකලංෙජාම්ප්ජකළමරලකාණයජකාරජපේධ්තිජ

මෘදුකලංෙයක්ෂජාහජපරිෙණකජවැඩාටහන්ජාවහලජගපොදුජගාේවලවන්ජාපයන්ගරකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 2.1.1 - තමතහයුේ පේධ්තිතයන් දෘඩාා  හා මෘදුවාා  සේපමක වළමනාවරණය කිරීම 

විවිධ්ජවර්ෙගේජගමගහයුම්ජපේධ්ති 

 Windows 

 Linux 

 Android 

 Mac ගමගහයුම්ජපේධ්ති 

 Mobile ගමගහයුම්ජපේධ්ති 

OSජහිජක්රියලකලරි්වය 

 පරිශී්ලකජාහජදෘඩලංෙජඅතාජඅතුරුමුහුණතජ 

 දෘඩලංෙජකළමරලකාණය 

 මෘදුකලංෙජකළමරලකාණය 

 මතකජකළමරලකාණය 

 ක්රියලවලිජකළමරලකාණය 

 පේධ්තිජාම්ප්ජකළමරලකාණය 

 නලලජකළමරලකාණය 

 වැඩාටහන්ජපලලරය 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOuImEg6DbAhWHqI8KHUrtBloQjRx6BAgBEAU&url=https://www.webopedia.com/TERM/O/operating_system.html&psig=AOvVaw2klJYlh1KgkKbmEQEfS-dO&ust=1527308825493372
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නිපුණ ාවය 2  :ජජජජජජ ගමගහයුම්ජපේධ්තිගේජකලර්යජෙගේ ණයජජකාක  
 

නිපුණ ා  මට්ටම 2.2  ජජ විවිධ්ජජමලධ්යවලජාංඛයලංකජද්තජජඑකතුවක්ෂජගලාජපරිෙණකජජආචයරයජ 
  හුනරලජෙනික . 
 
වාකය             කලලච්ගේදජ01 

ඉත නුේ පක   

 ාැණජධ්ලවකය (Flash  Drive), දෘඪජධ්ලවකයජ(Hard  Drive), ාංෙතජතැටිජ(CD), ාංඛයලංකජ හුවිියජ

තැටි ( DVD ) ආදිජගයහිජභලවිතයජවිා්තාජජකාක  

අන් ර්  ය  
 

 ාැණ ධ්ලවකයජ(Flash  Drive),දෘඪජධ්ලවකයජ(Hard  Drive), ාංෙතජජජතැටිජ(CD),ජාංඛයලංකජ හුවිියජ
තැටි( DVD ) 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප  

 ආචයරය 

 ආචයරජඒකක 

 පරිෙණකජජආචයරය 

 ාංෙතජජජතැටිජ(CD),ජාංඛයලංකජ හුවිියජතැටි( DVD ) 

 ාැණජධ්ලවකයජ(flash  Drive) 

 දෘඪජධ්ලවකයජ(Hard  Drive) 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස්  

 එදිගරදලජකටයුතුජාවහලජආචයරයජවැදේජවන්ගන්ජතක ජදැක ජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාජපරිෙණකජජවිදයලෙලායජනිරීක්ෂ ණයජකාවන්රජ 

 න්සුජකණ්ඩලයම්වලටජආචයරජඋපලංෙජල ලජදීජඒජජළිබඳ වවජාලකච්ඡලජකාවන්ර. 

ඇ යීම සහ  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්  

 න්සුන්ටජආචයරජඋපලංෙජල ලජදීජඒවලජහුනරලෙැනීමටජාළා්වන්ර. 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 

 ආචයරජඋපලංෙ(ාංෙතජතැටිජ(CD),ජාංඛයලංකජ හුවිියජතැටි( DVD ),ජාැණජධ්ලවක(Flash Drive)) 
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කියවීේ  ද්රවය 

තචයන තශ්රි  මූලිව සාවල්ප 

න්සුන්ටජගමමජරූපජාටහරජගපන්වලජඒජජළිබඳ වවජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 

 

 

        

          රූපය 2.2.1 

පරි ණව  තචයන උපාා  

පරිෙණකජජආචයරජඋපලංෙයක්ෂජයනුජග ෝ්ඩාජාහජගෙොනුවලජද්තජජසුාකිර,ජරැවතජල ලජෙන්රල,ජාංා්කාණයජ

කාර,ගමගහයවරජදෘඪලංෙයකි.ගමහිජතලවකලලිකවජහලජා්ථිාජගලාජද්තජආචයරයජගකගාක .ජපරිෙණකයටජ
ඈවනුජල රජගාේවලදලයකජපේධ්තියක්ෂජගහෝජඅනිකු්ජජඋපලංෙයක්ෂජගලාමජපරිෙණකගේජඅභයන්තාවජගහෝජ ලහිාවජ
ඈඳියජහැකිය. 
 
ේවීතීයිව තචයනය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 2.2.2 - තචයන උපාා  

 

  



14 
 

නිපුණ ාවය 2  :ජජගමගහයුම්ජපේධ්තිගේජකලර්යජෙගේ ණයජජකාක  

නිපුණ ා  මට්ටම 2.3  ජජගෙොනුජ හලුම්ජනිර්මලණය කාක / ගෙොනුජසුාකික ජ/ජවිවෘතජජකාක ජ/ජාංා්කාණයජජ
කාක ජ/ජඉව්ජකාක ජ/ජරැවත ජරම්ජජකාක ජ/ජළිටප්ජජකාක ජ/ජවිතැන්ජජකාක  

 

වාකය  ජකලලච්ගේදජ02 

ඉත නුේ පක  

 ග ෝ්ඩාවලජතතිජගෙොනුජවිවෘතජකාක ,ජසුාක්ෂෂිතජකාක  

 කලර්යයන්ජඅනුවජගෙොනුජාංවිධ්ලරයජජකාක  

 

අන් ර්  ය  

 ගෙොනුජ හලුම්ජාහජගෙොනු ගමගහයවීමජ 

o ආචයරයකජන්ටජආචයරයකටජගෙොනුජජවිතැන්ජකිරීමජහලජළිටප්ජකිරීම 

 

 අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ආචයරජඋපලංෙ 

 ධ්ලවක 

 ග ෝ්ඩාජාහජගෙොනු 

 ග ෝ්ඩාජාංවිධ්ලරයජජකිරීම 

o ග ෝ්ඩායක්ෂජජනිර්මලණයජකාජරම්ජකිරීම 

o ග ෝ්ඩායක්ෂජජරැවතජරම්ජජකිරීම 

 ගෙොනුවක්ෂජාංවිධ්ලරයජජකිරීම 

o ගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකිරීම 

o ගෙොනුවක්ෂජරැවතජරම්ජජකිරීම 

o ගෙොනුවක්ෂජසුරැකීම 

o ගෙොනුවක්ෂවිවෘතජකිරීම 

o ගෙොනුවක්ෂජරවීකාණයජකිරීම 

o ගෙොනුවක්ෂජනියමිතජා්ථලරයජදීජසුරැකීම( save as) 

 ගදරජලදජා්ථලරයකජජදීජසුරැකීම(define path) 
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පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස්  

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාජපහතජාවහන්ජළියවාජඅනුෙමරයජකිරීමටජමෙජගපන්වන්ර. 

 න්සුන්ජගදගදගරක්ෂජ ැක න්ජපහතජකලර්යයන්ජහිජගයොදවන්ර 

 පහතජාවහන්ජළියවාජඅනුෙමරයජකිරීමටජඋපගදා්ජගදන්ර 

o රවජගවර්ජජග ෝ්ඩායක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර 

o ගෙොනුවක්ෂජනිර්මලණයජකාජග ෝ්ඩායක්ෂජජතුළජසුාකින්ර 

o ගෙොනුවක්ෂජරැවතජරම්ජජකාන්ර 

o ගෙොනුවක්ෂජාංා්කාණයජකාන්ර 

o ගෙොනුවක්ෂජසුාකින්ර 

o ගපාජතිබූජගෙොනුවක්ෂජවිවෘතජකිරීම 

o වෙන්තිජකිහිපයක්ෂජරවීකාණයජකිරීම 

o ගෙොනුවක්ෂජරැවතජගවර්ජරමකින්ජරම්ජජකිරීම/දිගුව/ළිහිටුම 

o ගෙොනුවක්ෂජළිටප්ජකාජවිගශේෂිතජා්ථලරයකජතලවීම 

o ගෙොනුවක්ෂජගවර්ජා්ථලරයකටජයැවීම 

 ගවර්ජග ෝ්ඩායක්ෂජතුළජගෙොනුවක්ෂජළිටප්ජකාජතව්ජා්ථලරයකජතලවීමට,ජයැවීමටජන්සුන්ජටජමෙජ

ගපන්වන්ර.ආාක්ෂෂිතජගෙොනුවක්ෂජඅන්ජඅයටජවිවෘතජකිරීමජකළජගරොහැකිජ වජන්සුන්ජග්රුම්ජෙතජයුතුය. 

 

ඇ යීම සහ  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්  

 න්සුන්ජජගදගදරලජ ැක න්ජකණ්ඩලයම්ජකාජපහතජාවහන්ජකලර්යයන්ජහිජගයොදවන්ර. 

o “Grade7”ජරමින්ජග ෝ්ඩායක්ෂජජනිර්මලණයජකිරීම 

o නිර්මලණයජකළජග ෝ්ඩායජතුළICTජරමින්ජඋපජග ෝ්ඩායක්ෂජජනිර්මලණයජකිරීම 

o ICTජග ෝ්ඩායක්ෂජජළිටප්ජකාජඑමජළිහිටුමජමතමජතලවීම 

o ග ෝ්ඩායටජජMathsජගලාජගවරජරමක්ෂජගයදීම 

o Notepadජවිවෘතජකාජවගබ්ජපලාග්ජරමජයතුරුලියරයජකාජICTග ෝ්ඩායජතුළජෙ ඩලජ

කිරීමජ-ජජගෙොනුගේජරමජschoolජගලාජරම්ජකිරීම 

o ගෙොනුවජවැසීම 

o ගෙොනුවජවිවෘතජකාජපලාග්ජරමටජපහබඳන්ජපලාග්ජලිළිරයජයතුරුලියරයජකාජඑයජ

ෙ ඩලජකිරීම 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 පරිෙණකය 
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කියවීේ  ද්රවය 

 කුනුවජතුළජග ෝ්ඩායක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර 

o කුනුජග ෝතමගාොයලයන්රජකුනුජෙගේ ක 

o ගපන්නුම්ජගකගාරජලැක ා්තුගවන්ජකුනුජෙගේ කජජගතෝාලෙන්ර 

o විගශේෂිතජජග ෝ්ඩායජතුළජජනිර්මලණයජකළජයුතුජවිගශේෂිතජමඟජගතෝාලෙන්රජ 

o දකුණුජපාජතී්රුගේජඕරෑමජඅවකලශයකජදකුණ්ජග ෝතමජව න්ර. 

o Newගතෝාලෙන්රජග ෝ්ඩායජගතෝාලෙන්රජ(ග ෝ්ඩායජතුළජවූජලැක ා්තුජාහජග ෝ්ඩායජ
ඕරෑමජඅයුාකින්ජවිහිදුවලජෙතජහැකිය) 

 

 ග ෝ්ඩාය/ගෙොනුවජරැවතජරම්ජජකාන්ර 

o අක තමයජමතජදකුණ්ජග ෝතමජව ලජRenameගතෝාලෙන්ර,රැතගහෝජගෙොනුවජගතෝාලගෙරජ
F2ග ෝතමජව න්ර. 

o රවජරලමයජයතුරුලියරයජකාජ Enter ග ෝතමජව න්ර,ජරැතගහෝජRenameජගතෝාලෙන්ර. 

 

 ග ෝ්ඩායජගහෝජගෙොනුවජඑක්ෂජතැරකජන්ටජතව්ජජතැරකටජවිතැන්ජජකාන්ර. 
o ළිටප්ජකාජතව්ජා්ථලරයකජතලවීම 

 ග ෝ්ඩායජ ගහෝජ ගෙොනුවගතෝාලෙන්රජ ළිටප්ජ කාන්ර(අක කරයජ
ගතෝාලෙන්ර/ගකටිමංයතුරුජ Ctrl+C/ළිටප්ජ කිරීමජ ගතෝාලෙන්ර,මතුවරජ ාංවලදජ
කුනළුවජමතජදකුණ්ජග ෝතමජව න්ර) 

 විගශේෂිතජ ජ ජ ා්ථලරයක්ෂජ ගතෝාලෙන්රඅලවන්ර(අක කරයජ
ගතෝාලෙන්ර/ගකටිමංයතුරු Ctrl+V/ජතලවීමජගතෝාලෙන්ර.ජමතුවරජාංවලදජකුනළුවජ
මතජදකුණ්ජග ෝතමජව න්ර) 
 

o කැපීමජාහජතලවීම 
 ග ෝ්ඩායජ ගහෝජ ගෙොනුවගතෝාලෙන්රජ ළිටප්ජ කාන්ර(අක කරයජ

ගතෝාලෙන්ර/ගකටිමංයතුරුජCtrl+Xජ /ජකැපීමජගතෝාලෙන්ර,මතුවරජාංවලදජකුනළුවජ
මතජදකුණ්ජග ෝතමජව න්ර) 
 

 විගශේෂිතජ ජ ජ ා්ථලරයක්ෂජ ගතෝාලෙන්රඅලවන්ර(අක කරයජ
ගතෝාලෙන්ර/ගකටිමංයතුරු Ctrl+V/ජතලවීමජගතෝාලෙන්ර.ජමතුවරජාංවලදජකුනළුවජ
මතජදකුණ්ජග ෝතමජව න්ර) 
 

o තදදැමීම 
 අක තමයජගතෝාලෙන්ර(ග ෝ්ඩාය/ජගෙොනුව)පලලරජයතුා(ජCtrl  keyජ)ාහිතවජගහෝජජ

ාහිතවජගවර්ජා්ථලරයකටජතදදැමීම 
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නිපුණ ාවය 2    ගමගහයුම්ජපේධ්තිගේජකලර්යජෙගේ ණයජකාක  

නිපුණ ා  මට්ටම 2.4   ගෙොනුජගුණලංෙජෙගේ ණයජකාක  

වාකය  ජජජජජජජජජජකලලච්ගේදජ01 

ඉත නුේ පක  

 ගෙොනුවලජගුණලංෙජලැක ාත්ුජෙතජකාක . 

 ගෙොනුවලජගුණලංෙජපැහැදිලිජකාක  

 

අන් ර්  ය  

 ප්රමලණය, වර්ෙය, ගවරා්ජකළජජදිරයජජහුනරලජජෙැනීම 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ගෙොනු 

 ගුණලංෙ 

o රම 

o වර්ෙය 

o ප්රමලණය 

o රවීකාණයජකළජදිරය 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස්  

 න්සුන්ජගදගදරලජ ැක න්ජගවන්ජකාන්ර 

 විවිධ්ජවූජගෙොනුවලජග ෝ්ඩාජාහජවිවිධ්ජප්රමලණයන්ගෙන්යු්ජග ෝ්ඩායක්ෂජාපයලජගදන්ර 

 ගෙොනුජහලජග ෝ්ඩාවලජවිගශේෂිතජගුණලංෙජාලකච්ඡලජකාන්ර 

 ග ෝ්ඩාජාහජගෙොනුජSort Byජහල Group Byජකාවන්ර 

ඇ යීම සහ  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්  

 න්සුන්ජගදගදරලජ ැක න්ජගවන්කාන්ර 

 විවිධ්ජවූජගෙොනුජග ෝ්ඩාජහලජප්රමලණයන්ගෙන්ජග ෝලඩායක්ෂජාපයලජගදන්ර 

 ග ෝ්ඩාජාහජගෙොනුවලජවිගශේෂිතජගුණලංෙජවිමාන්ර 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 පරිෙණකය 

 විගශේෂිතජවූජග ෝ්ඩා 
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කියවීේ  ද්රවය 

වවුලු  තේශනය කිරීම 

කුනුජ ෙගේශකජ (Windows Explorer)යනුජ වින්ගඩෝා්ජ හිජ ගෙොනුජ පලලරජ ගයදුනමකි(File management 

application).ජකුනුජෙගේශකජවා්ගාේජවගබ්ජදෘඪජධ්ලවකයජපුාලජාැරිජාැරීගම්ජහැකියලවක්ෂජතතජ.එමක න්ජග ෝ්ඩාජ

ාහජඋපජග ෝ්ඩාවලජඅන්තර්ෙතයජදර්ශරයජකිරීමජතුබඳන්ජවගබ්ජගෙොනුජාංවිධ්ලරයජාලර්ථකවජකාජෙතජහැකිය.ජ 

වින්ගඩෝා්ජකුනුවජමතජකුනුජෙගේශකජතතුළතජග ෝ්ඩාජාහජගෙොනුජගපන්වලජගදන්ර 

 

රූපය 2.4.1 - වින්තඩෝස් වවුළුව ම  වවුළු  තේශව ඇතුළ  ත ෝල්ඩර සහ ත ොනු 

වින්ගඩෝා්ජකුනළුවජමතජතතුළ්ජග ෝ්ඩාජාහජගෙොනුජවිවිධ්ජආකලාගයන්ජදර්ශරයජකාන්ර 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 2.4.2 - වින්තඩෝස් වවුළුව ම  ඇතුළමක ත ෝල්ඩර සහ ත ොනු විවිධ් තවාරතයන් කබා  න්නා අයුරු 
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රූපය 2.4.3 - වින්තඩෝස් වවුළුව ම  ඇතුළමක ත ෝල්ඩර සහ ත ොනු විවිධ් තවාරතයන් කබා  න්නා අයුරු 

ත ෝල්ඩර 

ග ෝ්ඩායක්ෂජයනුජපරිෙණකයජතුළජතතිජඅතල්විකජා්ථලරෙතජගයදුනමකිජ.එහිජලිළිජද්තජාහජඋපජග ෝ්ඩාජ

තැබියජහැකිය. 

පරිෙණකයජතුළජවූජගෙොනුජාහජද්තජෙ ඩලජකාජතැබීමටජග ෝ්ඩායජතුළජවූජගෙොනුජාහජද්තජෙ ඩලජකාජතැබීමටජ

ග ෝ්ඩායජඋපගයෝගීජගේජ.ගමමජපදයජචිරකජඅතුරුජමුහුණ්ජපරිශී්ලකජගයදුනම්ජාහිතවජගමගහයුම්ජපේධ්තිවලජ

 හුලවජභලවිතජගකරුනි. 

 

ත ොනු 

පරිෙණකයකජආචයරජ උපලංෙයකජ වලර්තලෙතජ කානුජ ල රජ ද්තජ එකිගරකජ මරලවජ තැබීමටජ උපගයෝගීජ වූජ

ාම්පතක්ෂජගලාජපරිෙණකජගෙොනුවජහැඳින්වියජහැකිය.ජකඩදලන්ජළිටුවකජවචරජතතුළ්ජකාජතැබියජහැකියජ.විවිධ්ජ

ආකලාගේජපරිෙණකජගෙොනුජවිවිධ්ජඅයුරින්ජඑමජකටයුතුජඉටුජකාජෙැන්මටජාකාලජතත. 

ත ෝල්ඩරත ොරතුරු ඇතුළමක සාවාද තපට්ටි ත ොනු ත ොරතුරු ඇතුළමක  සාවාද තපට්ටි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූපය 2.4.4 - ත ෝල්ඩර් ත ොරතුරු ඇතුළමක සාවාද තපට්ටිරූපය 2.4.5 - ත ොනු ත ොරතුරු ඇතුළමක  සාවාද තපට්ටි  
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ත ොනු වර්ගය 

පරිෙණකයකජආචයරජ උපලංෙයකජ වලර්තලෙතජ කානුජ ල රජ ද්තජ එකිගරකජ මරලවජ තැබීමටජ උපගයෝගීජ වූජ

ාම්පතක්ෂජගලාජපරිෙණකජගෙොනුවජහැඳින්වියජහැකියජ.කඩදලන්ජළිටුවකජවචරජතතුළ්ජකාජතැබියජහැකියජ.විවිධ්ජ

ආකලාගේජපරිෙණකජගෙොනුජවිවිධ්ජඅයුරින්ජඑමජකටයුතුජඉටුජකාජෙැනීමටජාකාලජතත. 

 

ත ොනුවව ප්රමාණය 

ගමමජ ක්ෂග ේරගේජ ගෙොනුවක්ෂජ තුබඳන්ජ දැකෙතජ හැකියජ (ග ෝ්ඩායක්ෂජ ගරොගේ)ගෙොනුවකජ ප්රමලණයජ මිනන්ජ

තැටියකජගකොපමණජඅවකලශයක්ෂජආවාණයජවන්ගන්දජයන්රජතී්ාණයජගේජ.වදන්ජග්ඛරයකජඑක්ෂජඅක්ෂ ායක්ෂජ

1Byte ගේ. 

(ගෙොනුජප්රමලණගේජමිනුම්ජඒකකජ)KB, MB, GB, TB 

 

දින සහ වාක නවීවරණය 

ගෙොනුවජනිර්මලණයජකාරජලදජදිරයජයනුජමුලින්මජගෙොනුවජාැකසුජදිරයජවරජඅතාජරවීකාණයජවූජදිරයජයනුජ

අවාන්ජවාටජගෙොනුවජරවීකාණයජකළජදිරයක . 

විතශේෂී  වූ ත ෝල්ඩරයව  තහෝ  ඩිතරක්ටරියව වු Group By වරන කද ත ොනු සහ ත ෝල්ඩර 

1. වින්ගඩෝා්ජෙගේශරජකුනුවජතුළජඕරෑමජඩිගාක්ෂටරියක්ෂජවිවෘතජකාන්ර 

2. දකුණූජග ෝතමජඑබීගමන්ජGroup By (None) ගතෝාන්ර 

3. Group By ගතෝාන්ර 

4. රලමයජ/දිරජරවීකාණයජ/වර්ෙයජ/ප්රමලණයජ/අකලාලදීජඅනුගලෝමජ/ප්රතිගලෝමජඅකලායටජගෙොනුජ
කාන්ර. 

 

විතශේෂී  වූ ත ෝල්ඩරයව  තහෝ  ඩිතරක්ටරියව වු Sort By වරන කද ත ොනු සහ ත ෝකඩර 

1. වින්ගඩෝා්ජෙගේශරජකුනුවජතුළජඕරෑමජඩිගාක්ෂටරියක්ෂජවිවෘතජකාන්ර 

2. දකුණූජග ෝතමජඑබීගමන්ජSort By >(None) ගතෝාන්ර 

3. Sort By ගතෝාන්ර 

4. රලමයජ/දිරජරවීකාණයජ/වර්ෙයජ/ප්රමලණයජ/අකලාලදීජඅනුගලෝමජ/ප්රතිගලෝමජඅකලායටජගෙොනුජ

ගතෝාන්ර 

 

 

 

 

 

 

රූපය 2.4.6 - ත ොනු සහ ත ෝකඩර Sort වරන අයුරු   
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නිපුණ ාව 3              පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජවිවිධ්ජපූර්වලාක්ෂ ණජක්රමජභලවිතජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 3.1ජජජජජජ: පරිෙණකයකජගභෞතිකජාංාචකජආාක්ෂ ලජකා ෙැනීමටජාවහලජවිවිධ්ජ
පූර්වලාක්ෂ ණජවිියජක්රමජභලවිතජකාක . 

 

වාකය   කලලච්ගේදජ01 

ඉත නුේ පක   

 දෘඪලංෙජආාක්ෂ කජෙැටුජහුනරලජෙනික . 

 දෘඪලංෙජාංාචකවලටජන්දුවරජඅවදලරමජඅවමජකාජෙැනීමටජපූර්වලාක්ෂ ලජළියවාජෙනික . 

 

අන් ර්  ය   

 ාර්නරජආාක්ෂ ණයජාහජගවෝ්ටීයතලජබිවජවැටීම්වලටජඑගාහිවජආාක්ෂ ලවජාැපයීම (ජFuses හලජUPS) 

 ගභෞතිකජහලනිවලටජඑගාහිවජආාක්ෂ ලවජ(දූවිලි, ආර්ද්රතලව,ජකෘමීන් …ජආදිය) 

 පරිෙණකයජතතුළතජඅියකජගලාජා්වීමටජඑගාහිවජආාක්ෂ ලව 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ගවෝ්ටීයතලජබිවජවැටීම් 

 ගභෞතිකජහලනි 

 අියකජා්වීම 

 පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජතතිජගේව්ජ 

 පරිෙණකජවිදයලෙලායජාවහලජතතිජවිදු්ජප්රභව 

 පරිෙණකජගකොටා්ජවලටජජන්දුවියජහැකිජගභෞතිකජහලනිජ 

 ගභෞතිකජහලනිජවලින්ජගතොාවජපරිෙණකජවිදයලෙලායජආාක්ෂ ලජකාන්ගන්ජගකගාේද 

පාඩේසැකසුේසැහාඋපතදස්   

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාජපරිෙණකජවිදයලෙලායජනිරීක්ෂ ණයටජගයොමුජකාන්ර. 

 පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජතතිජවිදු්ජගේව්ජහුනරලජෙැනීමජාවහලජකණ්ඩලයම්ජගයොමුජකාන්ර. 

 ගභෞතිකජ ගකොටා්වලටජ හලනිජ කළජ හැකිජ ගේව්ජ ගමොරවලදැක ජ හුනරලජ ෙැනීමටජ කණ්ඩලයම්ජ ගයොමුජ

කාන්ර. 

 ගභෞතිකජහලනිවලටජඑගාහිජආාක්ෂ ණජවිියජහුනරලජෙැනීමටජකණ්ඩලයම්ජගයොමුජකාන්ර. 

 පරිෙණකයජතතුළතජඅියකජගලාජා්වීමටජඑගාහිජආාක්ෂ ණජවිියජළිබඳ වජකණ්ඩලයම්ජාමෙජාලකච්ඡලජ

කාන්ර. 

 ගභෞතිකජහලනිවලටජඑගාහිජආාක්ෂ ණජවිියජළිබඳ වවජකණ්ඩලයම්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්   

 පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළදීජගාොයලේජගේජඉදිරිප්ජකිරීමජාවහලජාමර්පණයක්ෂජාකා්ජකිරීමටජන්යුමජ

කණ්ඩලයම්වලටජපවාන්ර. 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 පරිෙණකජවිදයලෙලාජළින්තූා 

 පරිෙණකජවිදයලෙලාය 
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කියවීේ ද්රවය 

 පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජතතිජගේව් 

o පරිෙණක 

o පරිෙණකජපර්යන්ත 

o  ලජරැහැන් 

o ද්තජරැහැන් 

o නලලජගමවලම් 

o  හුමලධ්යජප්රක්ෂග ේපකය 

o ආචයරජඋපලංෙ 

 පරිෙණකජගමවලම්වලජගභෞතිකජහලනිජන්දුවරජඅවා්ථල 

o දූවිලිජහලජආර්ද්රතලවයජාහිතජපරිෙණකජගකොටා් 

o කැඩුණුජ ලජරැහැන් 

o ගම්ාජගකළවාජා්ථලරෙතජකාරජලදජපරිෙණකජහලජපර්යන්තජඋපලංෙ 

o විදුලිජාැාජතතිජඅවා්ථලවලදීජපරිෙණකජභලවිතය 

o එකමජගේනුවකින්ජපරිෙණකජවැඩිජෙණරක්ෂජභලවිතලජකිරීම 

 උපකාණජආාක්ෂ ලජකිරීමජාවහලජගකොන්ගේන් 

o කින්මජආහලාජපලරයක්ෂජපරිෙණකයජඅාලටජරැගෙරජගරොයන්ර. 

o පරිෙණකයජභලවිතගයන්ජපසුජඑයජවාලජත න්ර. 

o දවාාජ ාවහලජ පරිගලෝකරයජ කිරීමකින්ජ ගතොාවජ  ලහිාජ උපලංෙජ පරිෙණකයටජ තතුළජ්

ගරොකාන්ර. 

o පරිෙණකජවිදයලෙලායකජවිශලලජපරිෙණකජාංඛයලවක්ෂජතිග රජනිාල්ජඑයජඅියකජා්වීමකටජ

ගහේතුවරජ නිාල්ජ පරිෙණකජ විදයලෙලායජ න්න්්වජ පවතිරජ  වටජ තහුනරුජ කාජ ෙන්ර.ජ ගමයජ

පරිෙණකජආාක්ෂ ලවජතහුනරුජකාජෙැනීගම්ජවිියජක්රමවලින්ජඑකක්ෂජගේ. 

o  ලජ ාැපයුමටජ ාම් න්ධ්ජ කාජ ක්රියල්මකවජ පවතිරජ විටජ කින්මජ පරිපථජ පුවරුවක්ෂජ ගහෝජ

ගකගවනියක්ෂජා්පර්ශජකිරීමටජඋ්ාලහජගරොකාන්ර. 

o දූවිලිජපරිෙණකයටජහලනිකාජගලාජ ලපෑජහැකිය.ජඑමජනිාලජනිතිපතලජපරිෙණකජළිරින්දුවජපවතිරජ

 වජතහුනරුජකාෙන්ර. 

o  ලජාැපයුමජබිවජවැටීම, ද්තජහලනිවීමට/ද්තජවිකෘතිවීමට/ද්තජක්රමව්වජක්රියලජගරොකිරීමටජ

ගහේතුජ වියජ හැකිය.මිනි්තුජ කිහිපයක්ෂජ ාවහලජ  ලජ උපා්ථයක්ෂජ ගලා,UPS ප්රධ්ලරජ වශගයන්ජ

භලවිතලජකළජහැකිය.ජඑයජහදින්ජඅවා්ථලවකදීජභලවිතයටජෙතජහැකිජවිදුලි ලජප්රභවයකි. 

 වගබ්ජආාක්ෂ ලවජාවහලජගකොන්ගේන් 

o පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජදුවන්රජඑපල. 

o ක ණිජ ආාක්ෂ ලවජ ගවනුගවන්, කලමාගේජ ළිටවීගම්ජ ගදොාටුජ ළිහිටිජ ා්ථලරජ හලජ ක ණිජ නිවීගම්ජ

උපකාණජළිහිටිජා්ථලරජළිබඳ වජාැලකිලිම්ජවන්ර. 

o අඛණ්ඩවජඅතිශක න්ජදිගුජකලලයක්ෂජයතුරුලියරයජකිරීමටජඋ්ාලහජගරොකාන්ර. 

o කලමාගේජ තැරජ තැරජ වින්රීජ තිබීගමන්ජ පයජ පැටලීමටජ ඉඩජ තතිජ නිාලජ එවැනිජ ගේජ නියමිතජ

ා්ථලරවලජත න්ර. 

o තාටජවිගේකයක්ෂජදීමජාදහලජවරින්ජවාජතිාගයන්ජතාජඉවතටජෙන්ර. 

o නිාලවාණයවූජකින්මජරැහැරක්ෂජගහෝජගකගවනියක්ෂජා්පර්ශජකිරීගමන්ජවළකින්ර. 

o පරිෙණකයජක්රියල්මකවජ පවතිරජ විටජ පරිෙණකයජවිවෘතජකිරීගමන්ජහලජ එයජ ළිටුපාජා්පර්ශජ

කිරීමටජඋ්ාලහජකිරීගමන්ජවළකින්ර. 

o විදු්ජ ආාක්ෂ ලවටජ  ලපලරජ නිාලජ රඩ්තුජ කටයුතුජ ාවහලජ නලයජ ගහෝජ කින්මජ දියායක්ෂජ

පරිෙණකයජමතජවැක රීගමන්ජවළකින්ර. 
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 පරිෙණකජවිදයලෙලායජභලවිතයටජගපාජතහුනරුජකාෙතජයුතුජගේ 

o ප්රධ්ලරජවිදුලිජාැපයුමජහලජබි්තිජගේනුජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

o UPS හාහලජපරිෙණකජාම් න්ධ්ජකිරීමජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

 

රූපය3.1.1 -UPSහරහා පරි ණව සේබන්ධ් කිරීම 

 පරිෙණකජවිදයලෙලායජභලවිතගයන්ජපසුජතහුනරුජකාෙතජයුතුජගේ 

o UPSජඅක්රියජකිරීමජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

o පරිෙණකජ ලජඅක්රියජකිරීමජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

o ප්රධ්ලරජවිදුලිජාැපයුමජඅක්රියජකිරීමජපරීක්ෂ ලජකාන්ර. 

o දූවිලි, ආර්ද්රතලව, ාහජකෘමින්ජආදියටජඑගාහිවජඅවශයජක්රියලකලාකම්ජගයොදන්ර. 
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නිපුණ ාව 3           පරිෙණකජවිදයලෙලායජතුළජවිවිධ්ජපූර්වලාක්ෂ ණජක්රමජභලවිතජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 3.2       පරිෙණකජමෘදුකලංෙජාංාචකජආාක්ෂ ලජකිරීමටජවිවිධ්ජපූර්වලාක්ෂ ණජවිියජක්රමජ

භලවිතජකාක . 

වාකය   කලලච්ගේදජ01 

ඉත නුේ පක   

 මෘදුකලංෙජආාක්ෂ කජෙැටුජහුනරලජෙනික . 

 මෘදුකලංෙජහලනිජඅවමජකිරීමජාවහලජඅවශයජපූර්වලාක්ෂ ලජළියවාජෙනික . 

අන් ර්  ය   

 අනි ්ටජමෘදුකලංෙවලටජ(malware) විරුේධ්වජප්රතිවක ාාජමෘදුකලංෙජභලවිතයජහලජගවර්ජළියවා 

 ප්රගේශජපලලරජ(ගභෞතිකජඅගුුජාහජමුාපද) 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 මෘදුකලංෙ 

 ප්රතිදවාාජමෘදුකලංෙ 

 ප්රගේශජපලලර 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස්   

 මෘදුකලංෙ, ප්රතිදවාාජමෘදුකලංෙ, ප්රගේශජපලලරජයරජාංක්පජාලකච්ඡලජකාවිා්තාජකාන්ර. 

 ාමර්පණයක්ෂජගපන්වීගමන්ජප්රතිදවාා්ජමෘදුකලංෙජාවහලජනිදසුරක්ෂජආදර්ශරයජකාන්ර. 

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්කා, පහතජමලතෘකලජහුනරලජෙැනීමටජහලජඒවලජෙැරජාලකච්ඡලජකිරීමටජගයොමුජකාන්ර. 

- නීතිජවිගාෝධීජමෘදුකලංෙජපරත 

- දවාා්වලජ ලපෑම 

- නීතිජවිගාෝධීජමෘදුකලංෙජපරතජආාක්ෂ ලජකාන්ගන්ජගකගාේද 

- ප්රතිදවාාජභලවිත 

 ක්රියලකාකම්ජමක න්ජාමහාජප්රතිදවාාජමෘදුකලංෙජහලජප්රගේශජපලලරජක්රමගේදජආදර්ශරයජකාන්ර. 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්   

 න්සුන්ටජප්රතිදවාාජහලජප්රගේශජපලලරජළිබඳ වජප්රශ්රජකිහිපයක්ෂජජාපයන්ර. 

ගුණාමකමව තයදවුේ   

 ප්රතිදවාා්ජාහිතජපරිෙණක 
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කියවීේ ද්රවය 

 පරිශී්ලකගයක්ෂජකාරජමෘදුකලංෙජාම් න්ධ්ජනීතිජවිගාෝධීජක්රියලකලාකම් 

o අන්ජඅයගේජග්ඛරජ ැලීම 

o අන්ජඅයගේජග්ඛරජගවරා්ජකීරීම 

o අන්ජඅයගේජග්ඛරජමැකීම 

o අන්ජඅයගේජග්ඛරජවිතැන්ජකිරීම 

 

 පරිෙණකජදවාා 

විකෘතිජකිරීගමන්ජහලජවිරලශජකිරීගමන්ජරාකජආකලායටජපරිෙණකජද්තවලටජ ලපෑම්ජකළජහැකිජපරිෙණකජ

ගක්ෂතයක්ෂජගහෝජක්රමග්ඛයක්ෂජදවාායක්ෂජගේ. 

වගබ්ජපරිෙණකයටජ ලපෑම්ජකළජහැකිජආකලාජපහතජදැක්ෂගේ 

o අන්තර්නලලගයන්ජගෙොනුජ ලෙතජකිරීගම්දී 

o ාැණජධ්ලවකජහාහල 

o විදු්ජතැපෑග්ජතමුණුම්ජහාහල 

o අරලාක්ෂෂිතජහලජදුර්වලජපරිපලලකජමුාපදජහාහල 

වගබ්ජපරිෙණකජපේධ්තියටජදවාා්වලජ ලපෑම 

o අදලළජපරිෙණකජපේධ්තිගේජාලමලරයජක්රියලකලරි්වයජකඩලජබිවජදැමීම 

o ද්තජවිරලශජකිරීම 

o පරිෙණකජනලලජාම්ප්ජකඩලජබිවජදැමීම 

o ාහායජද්තජවිරලශජකිරීම 

 

 ප්රතිජදවාා 

අනි ්ටජදවාාජමෘදුකලංෙජඅරලවාණයජකාජෙැනීමට, වැළැක්ෂවීමට,ජජඉව්කිරීමට, භලවිතජකාරජපරිෙණකජ

මෘදුකලංෙජප්රතිදවාාජගේ. 

නිදසුන්:  

McAfee Antivirus Plus, Symantec Norton Antivirus, Avast Pro A, Kaspersky  
 

 දවාාජහලජගවර්ජනීතිජවිගාෝධීජක්රියලජවලින්ජපරිෙණකජවැළැක්ෂවීම 

o ප්රතිජදවාාජමෘදුකලංෙජළිහිටුවන්රජහලජයලව්කලලීරජකාන්ර. 

o වගබ්ජද්තජඋපාථ්ජකාන්ර. 

o ාමහාජවර්ෙගේජගවබ්ජඅඩවිජවිවෘතජගරොකාන්ර. 

o ාවිම්ජමුාපදජභලවිතජකාන්ර. 
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නිපුණ ාව 4  :ජජඑදිගරදලජකටයුතුජාවහලජවදන්ජාැකසුම්ජමෘදුකලංෙ භලවිතකාක . 

 

නිපුණ ා මට්ටම 4.1  යතුරුලියරයජකිරීගම්ජකුාලතලවජවර්ධ්රයජකාක . 

 

වාකය  ජකලලච්ගේදජ01 

ඉත නුේ පක   

 ඉංග්රින්ජයතුරුලියරජකුාලතලවජආදර්ශරයජකාක  

 න්ංහල/ගදමළජයතුරුලියරජකුාලතලවජආදර්ශරයජකාක  

අන් ර්  ය   

 යතුරුලියරය කිරීගම්ජනින්ජතලක්ෂ ණිකජක්රමජභලවිතජකිරීම (ා්පර්ශජයතුරුකාණය) 

 යතුරුලියරයජකිරීගම්ජජකුාලතලවජවර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජයතුරුලියරයජකිරීගම්ජමෘදුකලංෙජභලවිත කිරීම 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 යතුරුලියරය 

 යතුරුලියරජකුාලතලව 

 යතුරුපුවරුවජනිවැාදිජගලාජභලවිතය 

 නිවැාදිවජහලජගේෙව්වජපලඨජයතුරුලියරයජ 
 

පාඩේ සැළසුේ සැහා උපතදස්   

 න්සුවලටජනිවැාදිජගලාජපරිෙණකජපුටුගේජඅසුන්ජෙැනීමටජමඟජගපන්වන්ර 

 ාෑමජන්සුගවකුටමජගේදයක්ෂ(අක්ෂ ලාලංකයකජජන්යුජහලජවිවිධ්ජඅක්ෂ ාජතතුළ්)ජතතුළ්ජජපත්රිකලජල ලජ
ගදන්ර 

 යතුරුලියරජමෘදුකලංෙයජවිවෘතජකාන්ර 

 න්සුවලටජනිවැාදිවජහලජගේෙව්වජනින්ජගලාජයතුරුලියරයජකිරීමටජමඟජගපන්වන්ර 
  

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්   

 ාෑමජන්සුගවකුටමජජයතුරුලියරයජකිරීමජාවහලජාාලජගේදයජ ැක න්ජාපයන්ර 

 ාෑමජන්සුගවකුගේමජයතුරුලියරකුාලතලවජළිරික්ෂාන්ර 
 

ගුණාමකමව තයදවුේ   

 පරිෙණක 

 යතුරුලියරමෘදුකලංෙජ(https://merabheja.com/top-free-typing-softwares) 

 යතුරුලියරයකාරජලදජගේද 

 

 

 

 

 

 

https://merabheja.com/top-free-typing-softwares
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කියවිේ ද්රවය   

 තිනලිජළිහිටුම 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

රූපය4.1.1 – යතුරුපුවරුතේ ඇඟිලි පිහිටුම 
 

o ව මූලිකව,තිනලිජයතුරුපුවරුගේමැදගපළගේබඳගයහිාවවන්ර -එය “නිවලාගේබඳය" ගලාදහැඳින්ගේ. 
අනික්ෂන්යුමයතුරුාවහලළිවිසීමටනිවලාගේබඳයමූලිකකාෙන්ර. 

o ාෑමයතුාක්ෂමඑබීගම්දී “නිවලාගේබඳය" තතිආාන්රමතිනලිජභලවිතජකාන්ර.ජභලවිතජකිරිගමන්ජපසුවජ
තිනලිජරැවත්ජනිවලාගේබඳයතුළරැවවීමන්දුකාන්ර. 

o අවකලශජතී්රුජයතුාජ(space bar) ාවහලජදකුණුජමලපටජතින්ලජභලවිතජකාන්ර. 
o තහුනරුජජයතුාජ(Enter Key) ාවහලජදකුණුජකුඩලජතින්ලජභලවිතජකාන්ර 
o ගලොකුඅකුරු (uppercase)ජ යතුරුලියරයජකිරීගම්ජ දීජයතුරුපුවරුගේදකුණුපා/වම්ජපාතතිshift යතුාජ

දකුණු/වම්ජකුඩලජතින්ගලන්ජභලවිතජකාන්ර 
 

 යතුරුජලියරයජනින්ජගලාජන්දුජකිරීගම්ජවලන් 

o ගේෙව්ජ ව 

o නිාවදයතලව 

o ගාෞඛයාම්පන්ර ව 

o අරලෙතරැකියල ලලගපොගාෝතුව 
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නිපුණ ාවය  5  :ජාාලජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජකාක . (scratch භලවිතය) 
 

නිපුණ ා මට්ටම 5.1: තර්කලනුූලලවජ ාම් න්ධ්ජකිරීම්ජ ාහජ විගයෝනරගයන් (Decomposing) ාාලජ ෙැටුජ
විශ්ග් ණයජකාක . 

 
වාකය      ජජකලලච්ගේදජජ02 
 

ඉත නුේ පක  

 

 විගේචරලක්ෂමකජාහජවිශ්ග් ණල්මකජචින්තරජක්රමජආදර්ශරයජකාක . 

 ෙැලීම්ජාටහන්වලජඅනුක්රමයජවිා්තාජකාක . 

 ඒවලගේජගයෝෙයජජභලවිතයන්ජආදර්ශරයජකාක . 

 

අන් ර්  ය 

 

 ෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතයජ 
o අනුක්රමය 
o ග්රීමජ(ග්රීජගම්ජාංක්පය) 
o පුරර්කාණයජ(පුරර්කාණගේජාංක්පය) 

 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 

 ෙැලීම්ජාටහන් 

 පලලරජවුහ 
o අනුක්රමය 
o ග්රීම 
o පුරර්කාණය 

 ෙැටළුජවිාඳීමජාවහලජවිශ්ග් ණජචින්තරජත ්පජක්රමජභලවිතජකාක . 

 ෙැටළුවක්ෂජවිාඳීමජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජභලවිතජකාක (ජඅනුක්රමරජෙැටළුජපමණක ) 

 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස් 

 

 ෙැටුවකටජමුහුණජගදරජආකලායජාලකච්ඡලජකාක . 

 විශ්ග් ණජචින්තරජත ්පජක්රමජභලවිතගයන්ජෙැටුජවිශ්ග් ණයජකාණජආකලායජාලකච්ඡලජකාක  

 පලලරජවුහජහුනන්වක (අනුක්රමය,ජග්රීම,ජපුරර්කාණය) 

 පන්තියජකණ්ඩලයම්වලටජග දලජවිශ්ග් ණයජකිරීමටජන්ේියයක්ෂජ(ජscenario )ජල ලජගදන්ර. 

 ඉහතජපරිච්ගේදයජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජතඳීමටජකණ්ඩලයගමන්ජජවිමාන්ර. 

 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස් 
 

 පහතජදැක්ෂගවරජඒවලජාෑමජකණ්ඩලයමකටමජපවාන්ර. 

 ෙැටුවජවිශ්ග් ණයජකාන්ර. 

 ෙැටුවජවිාඳීමටජත්ගෙොරි්මයක්ෂජලියන්ර. 

 ෙැලීම්ජාටහරජඅඳින්ර. 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 

 ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂත 

 ෙැටුවජාවහලජන්ේියයක්ෂ(අනුක්රමයජපමී) 
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කියවීේ ද්රවය 

 ැලීේ සටහන සමඟ විශ්තල්ෂණ චින් නය (අනුක්රමය පමී)  නිරූපණය වරන්න. 

විශ්ග් ණජ ෙැටුජ නිාලකාණයජ කිරීගම්ජ කුාලතලවලජ ඉතලජ වැදේජ ගේ.ජ ෙැටුජ විශ්ග් ණගයන්ජ ආදලර,ජ

ක්රියලවලිය,ජාහජප්රතිදලරයජහුනරලගෙරජතිග රජවිටජයම්ජවයලපලායක්ෂජඉදිරියටජගෙරයලමජාවහලජ,ජෙැටළුජවිාඳීගම්ජ

හැකියලවජමතජාවලජගරොපවතිරජාමලෙමක්ෂජගහෝජාංවිධ්ලරයක්ෂජරැත. 

ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජග්රුම්ජෙන්ර 

නිශ්චිතජආදලර,ජාැකසුම්ජාහජප්රතිදලරජාවහලජෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජභලවිතජකාන්ර. 

අනුක්රමජ(අනුජළිබඳගවල)ජළියවාජාවහල,ෙැලීම්ජාටහන්ජාංගක්ෂතජාම් න්ධ්ජකාන්ර. 

 

උදාහරණ -ජෙැටුවජ1ජ:ජජගුරුවායලජවින්න්ජනිවැාදිජකළජහැකිජපැවරුමක්ෂජාකා්ජකිරීම 

 

ආදලරජ:ජජපැවරුමජලිවීමටජසුදුසුජකඩදලන්යක්ෂජාහජපෑරක්ෂජ 

ක්රියලවලියජ: 

I. පැවරුමජලිවීම. 

II.ජගුරුවායලටජපැවරුමජයැවීම. 

III. පැවරුමජල ලජෙන්ර. 

ප්රතිදලරයජ:ජජජනිවැාදිජකාරජලදජජපැවරුම 

 

 

 

 

උදාහරණය:ජෙැටුවජ3ජජජචතුාස්රයකජපරිමිතියජගාවීමටජෙැලීම්ජාටහරක්ෂජඅඳින්ර 
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උදලහාණය:ජෙැටුවජ2ජජජජජජත්රිගකෝණලකලාජජහැඩයක්ෂජඅඳින්ර 

 

අභයලායජ-ජාෘජුගකෝණලස්රලකලාජහැඩයක්ෂජඅඳින්ර 

පාකන වුහ 

 මූලිකජවුහජතුරක්ෂජභලවිතජකාජෙැටුජවිාඳීම 

o අනුක්රමයජ:ජඑකකටජපසුජඑකක්ෂජක්රියල්මකජවරජප්රකලශජමලලලවකි. 

o ග්රීමජ:ජනිශ්චිතජගකොන්ගේන්යක්ෂජමතජපදරම්වජඑකිගරකටජගවරා්ජප්රකලශජක්රියල්මකජකිරීමටජ

භලවිතජගේ. 

o පුරර්කාණයජ:ජයම්ජනිශ්චිතජගකොන්ගේන්යක්ෂජාපයරජගතක්ෂජප්රකලශජරැවතජරැවතජන්දුකිරීමටජ

භලවිතජගේ. 
 

   

 

 

 

 

 

 

රූපය5.1.1 – පාකන වුහ 

 

Start Start Start 

Stop Stop Stop 

අනුක්රමය ග්රීම පුණර්කාණය 
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නිපුණ ාව 5    :ජජාාලජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජකාක . (scratch භලවිතය) 
 

නිපුණ ා මට්ටම 5.2  ජජදෘශයජාංවර්ධ්ර පරිාායජභලවිතජකාමින්ජාාලජවැඩාටහන්ජාංවර්ධ්රය කාක . ජ 
      (Scratch භලවිතගයන්) 
 
වාකය   කලලච්ගේදජ03 
 

ඉත නුේපක   

 Scratch ක්රමග්ඛර/වැඩාටහන්ජඅන්තර්ජක්රියලකලරීජාංවර්ධ්රජපරිාායජ(IDE) ගයොදලජෙනික . 

 ාාලජවැඩාටහන්ජාංවර්ධ්රයජකිරීමටජමූලිකජඅනුක්රමිකජපලලරයන්ජභලවිතජකාක . 

අන් ර්  ය   

 පරිෙණකජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජකිරීමජාවහලජඅන්තර්ජක්රියයලකලරීජාංවර්ධ්රජපරිාාය(IDE) 
හැඳින්වීම 

 ක්රමග්ඛරජභල ලවක්ෂජආධ්ලාගයන්ජ(අතුරුමුහුණ්ජභලවිතගයන්)ජවිගශේ ජාාලජක්රමග්ඛජ(අනුක්රමයජ
අඩංගු)ජජන්සුන්ටජඉෙැන්වීමජනිර්මලණය 

 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ක්රමග්ඛජභල ල 

 Scratchක්රමග්ඛ 

 ත්ගෙොරිතමජජලිවීමජාවහලජෙැටුවක්ෂජවිශ්ග් ණයජ 

 ෙැලීම්ජාටහන්ජජතවජක්රමග්ඛජාවහලජScratchමෘදුකලංෙයජභලවිතය 
 
පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස්   

 පරිෙණකජක්රමග්ඛජළිබඳ වජවිා්තාජකිරීම 

 Scratch අතුරුජමුහුණතවිාත්ාජකිරීම 

 ාාලජScratchක්රමජග්ඛයක්ෂජවිා්තාජකිරීමජ(අනුක්රමිකජවර්ෙජපමණි) 

 පන්තිගේජන්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජකාජවිශ්ග් ණයජාවහලජන්ේියයක්ෂජල ලජගදන්ර 

 අදලළජඋදලහාණයජscratchඅතුරුජමුහුණතජමතජකිරීමටජකණ්ඩලයමටජදැනුම්ජගදන්ර 

 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්   

 Scratchජඅතුරුජමුහුණතජමතජඅනුක්රමිකජළියවාජභලවිතජකාජපංචලස්රයක්ෂජතඳීමටජන්සුජකණ්ඩලයම්වලටජ

දැනුම්ජගදන්රජජ 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ   

 පරිෙණක 

 Scratchජක්රමග්ඛජමෘදුකලංෙය 

(https://download.cnet.com/Scratch/3000-2051_4-10680857.html) 
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කියවිේ ද්රවය   

Scratch පාඩම හැදින්වීම 

Scratchජ යනුජ ව ගේජ කතලන්දා,ජ ාජීවීකාණ,ජ ක්රීඩල,ජ ාංගීතජ ආදීයජ නිර්මලණජ කිරීමජ ාවහලජ රවජ ක්රමග්ඛජ

භල ලවකි.ජ 

Scratchජ යනුජ ාාලජ අතුරුජ මුහුණතක්ෂජ ාහිතවජ ගක්ෂම්බ්රිේජ විශ්වජ විදයලලගේජ ළිහිටිජ මැාචුගාට්ා්ජ තලක්ෂ ණජ

ආයතරගේජ (MIT)ජ යලවජීවජ පූර්වජ ළමලජ ඉගෙනුම්ජකණ්ඩලයමක්ෂජ වින්න්ජනිාමලණයජකාජ හදුන්වලජ දුන්ජ මූලිකජ

ක්රමග්ඛජ ාංක්පයජ තතුළ්ජ විගරෝදනරකජ ාහජ අන්තර්ජ ක්රියලකලරිජ ආකෘතියකි.Scratchහිදී,ජ විවිධ්ජ කුඩලජ

ක්රමග්ඛජ භලවිතගයන්ජ වා්තුන්(sprites)ජ ගේදිකලවකජ (stage) හසුරුවක .ජ ාෑමජ වා්තුවකටමජආගේණිකජක්රමජ

ග්ඛජඛණ්ඩජ(scripts)ජමක න්ජවා්තුවකජහැන්රීමජාහජඅගරකු්ජවා්තුන්ජාමෙජඅන්තර්ජක්රියලකලරි්වජපලලරයන්දුජ

කාක .ක්රමග්ඛගකොටා්ජ නිර්මලණගේජ දීජ කලින්ජ පැවතිජ ක්රියලවකජ එකටජ එකතුජ වූජ තනිජ බ්ගලොක්ෂ(Block)ජ දලාජ

කැගපරජ ගාේජ ක්රමග්ඛාමන්විතජ ගේ.වැඩාටහරක්ෂජ එක්ෂජ ඒකකයක්ෂජ තාම්ජ ාාලජ වියජ හැකියජ රැතගහෝජ

ඒකකයක්ෂජගලාජධ්ලවරයජවරජඑකවාජබ්ගලොක්ෂජකිහිපයකින්ජාමන්විතජගේ. 

Scratch අතුරු මුහුණ  

Scratchජආාම්භගේජදී,ජව ටජපහතජපරිදිජතිායක්ෂජදැකියජහැකිය.විවිධ්ජප්රගේශජහදුන්වලජතත. 

 

රූපය5.2.1 –Scratchඅතුරු මුහුණ  
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තමනු තීරුව(Menu Bar : 

රවජ වයලපෘතියක්ෂජ ල ලජ ෙැනීමට‘New’ project, වයලපෘතියක්ෂජ විවෘතජ කිරීමට‘Open’,ජ පවතිරජ වයලපෘතියක්ෂජ

ාකාලජ ෙ ඩලජ කිරීමට‘Save’ජ ,ව ජ ගතෝාලේජරලමයකින්රවජ වයලපෘතියක්ෂෙ ඩලජ කිරීමටජ “Save as”,ජ කළජ

ක්රියලවක්ෂජඉව්ජකිරීමටජ‘Undo’ජ,ජඋදේජල ලජෙැනීමටජ‘Help’ජආදියජතතුළ්ජගේ. 

බ්තකොක් සවිස් ර (BLOCK DESCRIPTIONS : 

බ්ගලොක්ෂජවිා්තාජඅවකලශයජතුළජකලණ්ඩජඅටකජබ්ගලොක්ෂජලැක ා්තුජෙතජකාක .ජචලරය, ගපනුම, ශබ්දය, පෑන්, 

පලලරය, ාංගේදර, අංකජාහජවිචලයයන්,ජබ්ගලොක්ෂජවර්ෙජන්ය්ලජවර්ණජගක්ෂතී්කාණයජවරජඅතාජඑමිනන්ජඑයජජ

ඉක්ෂමණින්ජගාොයලෙතජහැකිජවන්ගන්ජකුමරජවර්ෙගයන්දජයන්රජතී්ාණයජකිරීමක . 

බ්තකොක් පුවරු(BLOCKS PALETTE   

ක්රමග්ඛණයකජඅඩංගුජන්යුමජබ්ගලොක්ෂගමමජප්රගේශගේජදීජදිා්ජගේ.ජපවතිරජබ්ගලොක්ෂවර්ෙයජමතබ්ගලොක්ෂපුවරුවජ

ගවරා්ජවනුජතත.ජරවජබ්ගලොක්ෂවර්ෙයක්ෂජග්රීගම්ජදී,ජවික්පයන්ජළිබඳබිඹුජවරජගාේජජබ්ගලොක්ෂපුවරුවගවරා්ජගේ. 

ක්රමතල්ඛ් ප්රතේශය(SCRIPTS AREA   

පවතිරජවා්තුවටජ(sprite)ජඅදලලජක්රමග්ඛජඛණ්ඩජනිර්මලණයජවන්ගන්ජගමමජප්රගේශගේය. 

තේදිවාව(STAGE   

න්යුමජක්රියලකලාකම්ජජන්දුජවන්ගන්ජගේදිකලවජතුළය.ජගේදිකලවජඒකකජ480ජපළලජඒකකජ260ජඋාජාහගේදිකලගේජ

මධ්යජ ලක්ෂ යජ X-Yජ ඛණ්ඩලංක(0,0)ජ ගේ.ගම්ජ අනුවජ ඛණ්ඩලංකජ පහළජ වමජ ජ (-340,-180),ඉහලජ වමජ ජ (-

340,180),ඉහළජදකුණුජ(340,180)ජාහපහලජවමජජ(340,-180)ජගේ. 

තමවකේ තීරුව(TOOLBAR   

ගවරා්ජඅාමුණුජාවහලජගමවලම්ජෙණරලවක්ෂජපවතී්.පවතිරජගතෝාලෙැනීමජඊතලයජවරජඅතාජඑයජවා්තූන්ජාහජ

ගක්ෂතජඛණ්ඩජඅ්ලලජෙැනීමජාහජරැගෙරජයලමජාවහලජභලවිතජකාක .ව ටජඅක තමයන්ජඅනුළිටප්ජකිරීමජාහජමකලජ

දැමීමජාවහලජවික්පජගමවලම්ජදජතතිජඅතා, ව ගේජවා්තූන්විශලලජකිරීමටජාහජහැකිලීමටජදජහැක. 

පවතින වස්තුතේ(sprite  ත ොරතුරු  

ගමහිදීජව්මන්ජවා්තුගේජx-y ළිහිටීම, දිශලවජාහජභ්රමණජජවිලලායජාමඟජරමජාහජළින්තූායජගාොයලජෙතජහැකිය. 

සරක ක්රමතල්ඛ් ලිවීම  

ක්රමග්ඛජනිර්මලණයට,බ්ගලොක්ෂජපුවරුගවන්ජබ්ගලොක්ෂජඑකක්ෂජක්රමග්ඛජප්රගේශයටජරුගෙරජඑන්ර.ජඑයජදිවීමජ

ාවහලජ එයජ මතජ ගදවාක්ෂජ ක්ෂලික්ෂජ කාජ න්දුජ වන්ගන්ජ කුමක්ෂජ දැක ජ ගේදිකලගවන්ජ නිරීක්ෂ ණයජ කාන්ර.ජ එමජ

අවා්ථලගේදීමජව ගේජපවතිරජවා්තුවජවරජSprite1 (පූාල),තිායජමැදජා්ථලරජෙතජගේ.ජව ටජවහුජතිාගේජඕරෑමජ

ා්ථලරයකටජඕරෑමජගවලලවකජදීජරැගෙරජආජහැකිය. 
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බ්තකොක් චලි  

 Move --- Stepsජෙමන්ජකිරීමජ---ජළියවාජ 

 

 
ළියවාජ10ෙමන්ජකාක (-10ජවිටජවිරුේධ්ජදිශලවටජෙමන්ජකාක ) 

ඉහතජබ්ගලොක්ෂජඑකජබ්ගලොක්ෂජපුවරුගවන්ජතවගෙරජවි්ජක්රමග්ඛජප්රගේශගේජා්ථලරජෙතජකළජවිටජවා්තුවජළියවාජ

10ජ ඉදිරියටජ ෙමන්ජකාක .ජ ව ජ බ්ගලොක්ෂජ මතජ ගදවාක්ෂජක්ෂලික්ෂජ කා,ජ පූාලජ ළියවාජ 10ක්ෂජ දකුණටෙමන්ජ කිරීමජ

නිරීක්ෂ ණයජකාන්ර.ජව ටජකැමතිජවලායක්ෂජබ්ගලොක්ෂජමතජගදවාක්ෂජක්ෂලික්ෂජකළජහැක.ජඒජඅනුවජපූාලජචලරයජගේ. 

ව න්ති ක්තෂේත්ර සාස්වරණය ජව ටජබ්ගලොක්ෂජහිජතතිජසුදුජවෙන්තිජගකොටා්ජාංාක්ාණයජකිරීමජාවහලජ10ජමතජ

ක්ෂලික්ෂජකාජව ජකැමතිජගවර්ජාංඛයලවක්ෂජගයොදන්ර,ජ-10ජවැනි.ජගදවාක්ෂජක්ෂලික්ෂජකාජකුමක්ෂජගේජදැක ජ ලන්ර.ජ

දැන්ජඑමජාංඛයලවජ100ටජගවරා්ජකාජගවරාජනිරීක්ෂ ණයජකාන්ර.ජ 

 turn  …. Degrees 

අංශකජ20ජදක්ෂෂිණලවර්තවජහාවන්ර 

ජජජඅංශකජ20ජවලමලවර්තවජහාවන්ර 

 Change x by--- 

x ධ්රජාංඛයලවකින්ජගවරා්ජකාන්ර,ජවා්තුවජදකුණටජ 

විතැන්ජගේ. 

 

x ාෘණාංඛයලවකින්ජගවරා්ජකාන්ර,ජවා්තුවජවමටජවිතැන්ජගේ. 

 

 set x to 

xජහිජළිහිටුමටජපැනීම.ජඑයජ0ජුනවගහෝජමැදටජපනී.ජ 

පෑන් බ්තකොක් 

 Clear 

      න්යුජපෑන්ජාළකුණුජඉව්ජකාජගේදිකලවජමුද්රලත ක ජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජජ 

 Pen Down 

      පෑන්ජාළකුණුජතඳීමජආාම්භජකාක  

 

 Pen up 

    ජජජපෑන්ජාළකුණුජතඳීමජඅවාන්ජකාක  
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පාකන 

 When .. Clicked  

 

 

 ජගකොළජගකොඩියජක්ෂලික්ෂජකළජවිටජපහතජළියවාජන්දුජගේ 

.  උදල:-  

 

 

 wait.. secs 

  ත්පාජ1ජදීජකින්වක්ෂජන්දුජගරොගේ.ජත්පාජ1ටජපසුජඊලඟජළියවාටජයක  

  ජජජජජජජඋදල:- 

 

 

උදාහරණ 1  

පියවර 1  Scratchජවැඩාටහරජවිවෘතජකාන්ර 

පියවර 2:-  බ්ගලොක්ෂජාවිාත්ාජප්රගේශගේජControl Blockමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර 

 

පියවර 3:- ජමතජක්ෂලික්ෂජකාජක්රමග්ඛජඛණ්ඩජප්රගේශගේජමතටජජ 

විතැන්ජකාන්ර 

 

පියවර 4:- බ්ගලොක්ෂජාවිා්තාජප්රගේශගේජතතිPen Blockමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර 

පියවර 5:- මතජක්ෂලික්ෂජකාජක්රමග්ඛජඛණ්ඩජප්රගේශයටජවිතැන්ජකාන්ර 

පියවර 6:- මතජක්ෂලික්ෂජකාජක්රමග්ඛජඛණ්ඩජප්රගේශයටජවිතැන්ජ 

කාන්ර 

පියවර 7:- බ්ගලොක්ෂජාවිා්තාජප්රගේශගේජතතිMotion Blockමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර 

පියවර 8:- මතජක්ෂලික්ෂජකාජක්රමග්ඛජඛණ්ඩජප්රගේශයටජවිතැන්ජ 

කාන්ර 

පියවර 9:- පහතජක්රමග්ඛජඛණ්ඩජාකා්ජකාන්ර 

පියවර 10:-  ඉහතජගේදිකලගේජFlagජසුරුවමජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර 

පියවර 11:- අදලළජා්ථලරයකජක්රමග්ඛයජෙ ඩලජකාන්ර 
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උදාහරණ 2  සෘජුතවෝණාස්රයක් අිනන්න 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Out put  
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නිපුණ ාවය 5 :ජජජජජාාලජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජකාක  (scratch භලවිතය). 
 

නිපුණ ා මට්ටම 5.3: ාාලජක්රමග්ඛයකජතතිජවිචලයයජාංක්පයජපැහැදිලිජකාක . 

වාකය   කලලච්ගේදජ03ජ 

ඉත නුේ පක   

 ක්රමග්ඛවලජවිචලයයන්ජභලවිතජකිරීමජවිා්තාජකාක . 

 සුදුසුජපරිදිජවිචලයයන්ජාමඟජක්රමග්ඛජලියක . 

අන් ර්  ය   

 විචලයයජඅර්ථජදැක්ෂවීම 

 ක්රමග්ඛවලජවිචලයයන්ජභලවිතජකිරීම 

 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 විචලයය 

 Stretchජක්රමග්ඛජවැඩාටහරජතුළජවිචලයය 

 පරිෙණකජක්රමග්ඛජතුළජවිචලයයන්ජභලවිතජකිරීම 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස් ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස් 

 ාැ ෑජජීවිතජාටලවජාමඟජගයගදරජවිචලයජාවහලජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 Scratchජඅතුරුජමුහුණතජතුළජවිචලයයජවිා්තාජකාක . 

 විචලයයජාමඟජාාලScratchජවැඩාටහරජවිා්තාජකාක . 

 පන්තිගේජන්සුන්ජජකණ්ඩලයම්වලටජග දලජScratchජක්රමග්ඛරයජකිරීමටජඋදලහාණයක්ෂජජගදන්ර. 

 විචලයජාමඟජScratchජක්රමග්ඛරයජකිරීමජන්සුන්ජාමඟජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 Scratchජඅකුරුජමුහුණතජතුළජනිශ්චිතජඋදලහාණයක්ෂජකිරීමටජකණ්ඩලයම්වලින්ජවිමාන්ර.ජ 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස් 

 Scratchජවැඩාටහරජභලවිතගයන්,ජවිචලයයජාමඟජාෘජුගකෝණලස්රයක්ෂජතඳීමජාවහලජෙැලීම්ජාටහරජ

තඳීමටජකණ්ඩලයගමන්ජවිමාන්ර.ජ 

ගුණාමකමව තයදවුේ   

 පරිෙණකජ 

 Scratchජමෘදුකලංෙය(https://download.cnet.com/Scratch/3000-2051_4-10680857.html) 
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කියවීේ ද්රවය   

විචකයය 

විචලයයන්ජයනු,ජ ජක්රමග්ඛරයජතුළජරැවතජභලවිතජකළජහැකිජ

ද්තජඅඩංගුජමතකජගකොටා්ජවරජඅතාජ,ජගකොන්ගේන්වලටජඅනුවජ

ගහෝජ ක්රමග්ඛයටජ ල ලගදරජ ජ ගතොාතුරුජ මතජ යැගපමින්ජ එමජ

ද්තවලජ අෙයයන්ජ ගවරා්ජ කළජ හැකිජ ගේ.ජ ාලමලරයගයන්ජ ,ජ

ක්රමග්ඛරයක්ෂජ උපගදා්ජ මලලලවකින්ජ ාමන්විතජ වරජ අතාජ

පරිෙණකයජජකුමරජආකලාගයන්ජක්රියල්මකජකළජයුතුදජයන්රජ

ාහජජඑයජක්රියල්මකජවරජවිටජද්තජභලවිතජකාරජආකලායජල ලජ

ගදක .ජ 

ද්ත,කින්විගටකජ ගවරා්ජ ගරොවර(නියත)ජ හලජ ගවරා්වර(විචලය)ජ අෙයයන්ජ ගෙන්ජ ාමන්විතජ ගේ.ජ

(ාලමලරයගයන්ජ ‘’0’’ජ ගහෝජ යම්ජ පවතිරජ අෙයක්ෂ(ගපානිමි)ජ ගලාජ ආාම්භජ කාජ තතිජ අතාජ ක්රමග්ඛරජ

පරිත ලකයලජවින්න්ජාතයජඅෙයයන්ජාපයනුජතත.)ජාලමලරයගයන්,ජනියතජහලජවිචලයජගදකමජනිශ්චිතජ(එක්ෂ)ජද්තජ

වර්ෙයක්ෂජගලාජඅර්ථජදක්ෂවලජතත.ජාෑමජද්තජවර්ෙයක්ෂජමජද්තවලජා්වරූපයජහලජසීමලවජනියමජකාක .ජජඋදලහාණජ

ගලාජද්තජප්රරූපජඅය්ජවන්ගන්ජජපූර්ණජාංඛයලජ(integer)ජ,ජදශමකජාංඛයලජගලාක .ජසීමිතජඅක්ෂ ාජප්රමලණයජඅනුවජ

දිෙජසීමලජගවමින්ජපලඨයන්ගේජද්තජප්රරූපජඅක්ෂ ාමය(string)ජගලාජප්රකලශජගේ. 

විචකය නාම  

විචලයයන්ජයනුජපරිෙණකජක්රමග්ඛරයක්ෂජතුළජඅෙයයන්ජෙ ඩලජකිරීමජාවහලජභලවිතජකාරජපරිෙණකජමතකජ

ා්ථලරජගවතජල ලජගදරජරලමයක්ෂජගේ. 

උදලජ:ජජlength, width, marks, height, score, count, total 

Scratch තුළ විචකය නිර්මාණය 

විචලයජblockජඑකක්ෂජක්ෂලික්ෂජකිරීගම්ජදීජBLOCKS PALETTEඑකජතුළජග ෝතම්ජ

ගදකක්ෂජදර්ශරයගේ.ජඑයජපහතින්ජජදර්ශරයජකාක . 

 

Make a variableජක්ෂලික්ෂජකලවිටජපහතජදැක්ෂගවරජාංවලදජගකොටුවජදර්ශරයජගේ. 

 

ාංවලදජගකොටුවජතුලජවිචලයජරලමයජාවහන්ජකාජගර්ඩිගයෝජග ෝතම්ජගදගකන්ජඑකක්ෂජගතෝාලජෙන්ර. 

For all sprites:ජජජජජන්යුජජspritesජදැකියජහැකිජරවජ

විචලයයක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර.ජ(nieජගලා) 

For this sprite only : ජජජගමමජවිචලරයජපමණක්ෂජ

දැකියජහැකිජරවජවිචලයයක්ෂජනිර්මලණයජකාක  
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එකවිටවිචලයයන්ජ5ජක්ෂනිර්මලණයකිරීමටගකොටුවක්ෂගපන්වක  

 

අෙයජගදන්ර 

   අෙයජෙ ඩලජකාක ජ(විචලයරලමයජMarks,මූලිකජඅෙයජ300) 

 

අෙයජගවරා්ජකාන්ර(විචලයරලමයජMarks,ජාෑමජවිටමජඑකක්ෂජඑකතුජකාන්ර) 

ගේදිකලවජමතජවිචලයයජතිායජගපන්වන්ර. 

 
ජගේදිකලවජමතජවිචලයයජතිායජාඟවන්ර 
 

උදාහරණය  

විචලයජාහිතජාෘජුගකෝණලස්රයක්ෂජතඳීමටජෙැලීම්ජාටහරක්ෂජඅඳින්ර.ජවිචලයයන්ජාමඟජාෘජුගකෝණලස්රයජතඳීමටජ

scratchජක්රමග්ඛරයජ(scratch program)ජභලවිතජකාන්ර. 

“Length”, “Rotate”.ජගලාජවිචලයයන්ජගදකක්ෂජනිර්මලණයජකාන්ර 

Blocks Paletteහිsetජගකොටුවජක්ෂලික්ෂජකාජSprite ප්රගේශයටජතදගෙරජගෙොා්ජ

දමන්ර. 

විචලයජගකොටුවජක්ෂලික්ෂජකාජවිචලයජරලමය(Length).ජගතෝාන්ර. 

විචලයජඅෙයජගකොටුවජක්ෂලික්ෂජකාජ100ජයතුරුජලියරයජ(Type)ජකාන්ර.  

 “Rotate”ජවිචලයයජාවහලජදජඉහතජළියවාජඅනුෙමරයජකාන්ර. 

  

ප්රතිදලරය 
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නිපුණ ාවය 5  :ජාාලජක්රමග්ඛජාංවර්ධ්රයජකාක  (scratch භලවිතය). 
 

නිපුණ ා මට්ටම 5.4 :ක්රමග්ඛගයකජගදෝ ජාංක්පයBugs ගලාජහුනරලජෙනික .ජ 

වාකය     ජජකලලච්ගේදජ01 

ඉත නුේ පක : 

 ක්රමග්ඛයන්ගේජගදෝ වලජ ලපෑමජාහජගදෝ ජවැළැක්ෂවීමටජෙතජහැකිජපූර්වලාක්ෂ ලවන්ජවිා්තාජ
කාක ජජ.ජ  

අන් ර්  ය   

 ගදෝ ජාහිතජක්රමග්ඛජගදෝ ජාහිතජකිරීමජහුනන්වලදීමජාහජප්රතිදලරයජනිරීක්ෂ ණය 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 වැාදි 

 වැාදිජාහිතජක්රමග්ඛ 

 අගේක්ෂෂිතජප්රතිදලරය 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස් ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස් 

 ාැ ෑජජීවරජක්රියලවලිගේජජගදෝ ජවිා්තාජකාජක්රමග්ඛරගේජදීජගදෝ ජපැහැදිලිජකාන්ර 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස් 

• scratch වැඩාටහරටජඅදලළජකලර්යයක්ෂජල ලජදීම 

• ගදෝ ජහුනරලජෙැනීමටජහලජඒවලජනිවැාදිජකිරීමජළිබඳ වජත  යන්ගෙන්ජවිමාන්ර 

ගුණාමකමව තයදවුේ: 

 Scratchජක්රමග්ඛය(මෘදුකලංෙය) 

(https://download.cnet.com/Scratch/3000-2051_4-10680857.html) 
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කියවීේ ද්රවය  

තදෝෂ 

ගදෝ යක්ෂජයනුජනිාවදයතලවයජගහෝජනිවැාදිජකිරීගමන්ජ ැහැාවීමකි.ජ වැරැේදක්ෂජයනුජවැාදියටජවටහලජෙැනීම,ජ

ගරොාැලකි්ලජගහෝජඅමතකජවීගම්ජගදෝ යක්ෂජනිාලජන්දුවූජගදෝ යකි.ජපරිෙණකජක්රමග්ඛරජභල ලවන්ජහිජපහතජ

ආකලාගේජගදෝ ජතිගබ්. 

වාරව රීති තදෝෂ: 

ක්රමග්ඛරගේදීජ රීතිවලජ වැාදිම්ජ ගදෝ ජ ග්රුම්ජ ෙැනීමජ ාවහලජ එදිගරදලජ භලවිතවරජ ඉංග්රීන්ජ වැනිජ (මලරව)ජ

භල ලවක්ෂජඋපකලරීගේ.ජරීතියක්ෂජයනු,ජභල ලවකජවලකයයක්ෂජනිර්මලණයජකිරීගම්ජදීජඑහිජවචරජාකා්ජකාරජආකලායජ

ළිබඳ වජවයලකාණවලජගකොටාක්ෂජගේ.Scratchජක්රමග්ඛගේදීජBlockජවිතැන්ජකිරීමජනිාලජරීතිමයජගදෝ ජඅඩුගේ. 

අර්ථවථන තදෝෂ  ජජක්රමග්ඛජප්රකලශයන්ජනුසුදුසුජගලාජභලවිතජකිරීගමන්ජගමමජගදෝ ජතතිජගේ. 

 ාර්කිව තදෝෂ   

වැාදිජ ාහිතජ කරුණුජ ළිරිවිතායටජ අනුූලලජ ගරොගේ.ජ උදල:ජ scratchජ ක්රමග්ඛගේජ දීජ Blockජ පමණක්ෂජ භලවිතජ

කාන්ගන්ජරම්ජරීතිමයජහලජඅර්ථකථරජගදෝ ජඅඩුගේ.ජජතලර්කිකජගදෝ යජාවහලජප්රතිදලරගේජදීජ ලලගපොගාෝතුජ

ුනවදජඑයජදර්ශරයජගරොගේ. 

තදෝෂ 

මෘදුකලංෙජගදෝ යක්ෂජයනු,ජජවැාේදක්ෂ,ජගදෝ යක්ෂ,ජපරිෙණකජක්රමග්ඛයකජඅාලර්ථකවීමක්ෂජජගහෝජ ලලගපොගාෝතුජ

ගරොවූජ ප්රතිලලජ තතිජ කිරීමටජ ගහේතුවරජ පේධ්තියක්ෂ,ජ ගහෝජ වැාදිජ හැන්රීමක්ෂජ ගේ.ජ පරිෙණකජ මෘදුකලංෙජ වලජ

ආාම්භය්ජාමඟජමජගදෝ ජපැමිණජතිගබ්. 

උදලහාණජ1:- 

 

ගමයජScratchජමෘදුකලංෙගේජවුහයකි.එක්ෂජවා්තුවක්ෂජගර්ඛලවජාමඟජළියවාජ100ජක්ෂජගෙරජයක . 

Scratchජවුහයජඅගේක්ෂෂිතජප්රතිදලරයජාවහලජගවරා්ජවියජයුතුජය.ජScratchජක්රමග්ඛගයහිජනිවැාදිජවුහයජපහතජ

පරිදිජගේ. 

  

  

කලාකජගදෝ ජBlocks 
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උදලහාණජ3:- 

  

වා්තුවක්ෂජ,Scratchජක්රමග්ඛගයහිජජx: 50 ාහ y: 50ජෙමන්ජකාරජවුහයකි.ජරමු්ජවාදීමකින්ජඑයජx: 500ජාහ 

y: 500ජගලාජාවහන්ජකාජතත.ජඑහිජඋපරිමජඅෙයජx: 269 ාහ y: 218ජනිාලජඑමජවා්තුවජෙමන්ජකිරීමටජඑමජඅඩුජජ

අෙයජාවහන්ජවියජයුතුජය.ජජනිවැාදිජScratchජක්රමග්ඛගයහිජවුහයජපහතජදැක්ෂජගේ. 
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නිපුණ ාව 6    ාමර්පණජනිර්මලණයජාවහලජාමර්පණජමෘදුකලංෙජභලවිතජකාක . 

 

නිපුණ ා මට්ටම 6.1   ාමර්පණයක්ෂජනිර්මලණයජකිරීමජාවහලජාමර්පණජමෘදුකලංෙගේජමූලිකජක්රියලවන්ජ
භලවිතජකාක . 

 

වාකය   කලලච්ගේදජ05 
 

ඉත නුේ පක  

 ාමර්පණජමෘදුකලංෙජභලවිතගයන්ජාමර්පණයක්ෂජනිර්මලණයජකාක . 
 

අන් ර්  යන්  

 ාමර්පණයක්ෂජනිර්මලණය, විවෘතජකිරීම, ෙ ඩලජකිරීම, ාහජවැසීම 

 කදලජඑක්ෂජකිරීම 

 පලඨ, ළින්තූා,ජහැඩ,clip art, word art, …..ආදීජගෙොනුවක්ෂ/ වා්තුවක්ෂජතතුළ්ජකිරීම 

 පලඨජහැඩාේජකිරීම 

 කදලවකටජ හුජමලධ්යජහලජවගුජතතුළ්ජකිරීම 

 කදලජළිරිජාැලසුම 

 කදලජවිතැන්ජකිරීම (move), ළිටප්ජකිරීම (Duplicate), ාැඟවීම, මැකීම 

 කදලජාංක්රමණයජ(Slide transition) 

 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ාමර්පණ 

 කදල 

  හුමලධ්යජහලජවා්තුජකදලවටජඑකතුජකිරීම 

 කදලජළිරිාැලසුම 

 කදලජාංා්කාණයජකිරීම 

 කදලජාංක්රමණය 

 ආකර් ීයව,ජකලර්යක්ෂ මජආකලායටාමර්පණජාකා්ජකිරීම 
 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස්   

 ාමර්පණජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 විදු්ජාමර්පණජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 ගහොවජාමර්පණයක්ෂජනිර්මලණයජකාරජආකලායජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 ාමර්පණජමෘදුකලංෙජළිබඳ වජමූලිකජාංක්පජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 ාමර්පණජමෘදුකලංෙයක්ෂජභලවිතගයන්ජාමර්පණජාංක්පජපැහැදිලිජකාන්ර. 

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්කාජාමර්පණජමෘදුකලංෙයක්ෂජභලවිතගයන්ජාමර්පණයක්ෂජනිර්මලණයජකිරීගම්ජසුවිගශේෂිජ
කලර්යයක්ෂජපවාන්ර. 

 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්   

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්ජවලටජග දන්ර. 

 ාමර්පණයක්ෂජාකා්ජකිරීගම්ජකලර්යයක්ෂජල ලජගදන්ර. 

 ාමර්පණයජඉදිරිප්ජකිරීමජාවහලජන්සුන්ජගයොමුජකාන්ර. 

 ාමර්පණයජඅෙයන්ර. 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 පරිෙණක 

 තෙයීම්ජඋපකාණ 

 නියැදිජාමර්පණ 
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කියවීේ ද්රවය 

සමර්පණ 

වුනන්ගේජදර්ශරයන්,අදහා්, දැනුමජවිශලලජකණ්ඩලයමක්ෂජාමඟජහුවමලරුජකාෙැනීමටජාමර්පණජභලවිතජකාක .ජ

ාමර්පණජ කලර්යක්ෂ මවජ නිර්මලණයටජ ග ොගහෝජ තලක්ෂ ණයන්, ක්රමගේද, හුමලධ්යජ හලජ ගවර්ජ ගමවලම්ජ

භලවිතයටජෙනුජල ක . 

තහොැ සමර්පණයව කක්ෂණ 

 ගේබඳජෙණර 

 අක්ෂ ාවලජප්රමලණය 

 භල ලජහලජවයලකාණවලජනිවැාදිජභලවිතය 

 වර්ණජභලවිතය 

 ාජීවිකාණජහලජවීඩිගයෝ 

 ඉලක්ෂකජකන්ඩලයමජගකගාහිජඅවධ්ලරයජගයොමුජකිරීම 

 

සමර්පණ මෘදුවාා  

 හුමලධ්යජඅන්තර්ෙතයන්ජාමර්පණයකින්ජඉදිරිප්ජකිරීමටජගයොදලජෙන්රලජමෘදුකලංෙජාමර්පණජමෘදුකලංෙජ

ගලාජහැඳින්ගේ.ග ොගහෝජාමර්පණජමෘදුකලංෙජතත.ජඑක න්ජාමහාක්ෂජවිවෘතජමෘදුකලංෙජවරජඅතාජාමහාක්ෂජ

වලණිනජමෘදුකලංෙජගේ. 

 

නිදසුන්:Open office Impress - විවෘතජමෘදුකලංෙ 

Microsoft Office Power Point - වලණිනජමෘදුකලංෙ 

  

සමර්පණ මෘදුවාා වක මූලිවාා  

 

 ාමර්පණජමෘදුකලංෙයජවිවෘතජකාන්ර. 

 මෘදුකලංෙගේජඅතුරුමුහුණතජග්රුම්ජෙන්ර. 

 මෘදුකලංෙගේජගපනුම 
 
 
 

 සමර්පණ මෘදුවාා යව වදා 
ාමර්පණයකජමූලිකජගකොටාජකදලජගේ. 
 

වදාවක් නිර්මාණය 
Home               new slide නිරූපකයජව න්ර. 
 

වදාවට වස්තු ඇතුළමකකිරීම 
කදලවජගතෝාන්රජජජජජජජජජජජජජජජInsert              picture or chart ගහෝ shape ගහෝ table ව න්ර 
 

වදා පිටපමක කිරීම 
කදලවජගතෝාන්රජජජජජජජජජජජජජජජcopy ව න්රජජජජජජජජජජජජජජළිටප්ජකිරීමටජඅවශයජා්ථලරයජගතෝාන්රජජජජජජජජජජජජජජජ
paste ව න්රජ 
 
වදා වි ැන් කිරීම 
කදලජවිරයලාජපැරලගයන්ජකදලවජගතෝාන්රජජජජජජජජජජජජජජව ටජඅවශයජා්ථලරයටජතදජදමන්ර 
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වදා සාක්රාමණය 
කදලගවන්ජකදලවටජකදලජාංක්රලමණයජවරජආකලායජගවරා්ජකාන්ර. 
 
වදා විනයාස 
 
Home  New slide or Slide Layout 
දීජතතිජආකෘතිවලින්ජග්මලජගතෝාන්ර 
 

 ාමර්පණජසුරැකීමජ 
HomeSave සුදුසුජරමක්ෂජගදන්ර 
 
Microsoft PowerPoint (.pptx, .ppsx) තුළජතතිජවිවිධ්ජගෙොනුජදිගුජවර්ෙ 
 

 ාමර්පණයජවැසීමHomeclose 

 

 

 

 

රූපය 6.1.1 – Microsoft PowerPoint අතුරු මුහුණ  
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නිපුණ ාව 7  ජගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජඅාමුණුජජාවහලජඅන්තර්නලලයජභලවිතජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 7.1   අන්තර්නලලගේජනලලගේජතිබියජහැකිජ(පලඨ, චිරක, ශබ්ද, දෘ යකජ...ජආදි)ජාම්ප්ජ 
  ජජජජජජජජජජජජජජභලවිතජකාක . 
 

වාකය  කලලච්ගේදජ01 

ඉත නුේ පක  

 ගතොාතුරුජඑක්ෂජරැා්ජකිරීමජාවහලඅන්තර්නලලයජභලවිතලජකාක . 

 විශ්වලානීයජහලජවිශ්වලානීයජගරොවරජගවබ්ජඅඩවිජහුනරලජෙනික . 

 ාතයජහලජවිශ්වලානීයජගතොාතුරුජහුනරලජෙනික . 
 

අන් ර්  යන්  

 විශ්වජවින්රිජවියමර (WWW), ඒකලකලරිජාම්ප්ජනිශ්චලයකයජ(URL),ජපලඨ, චිරක, දෘශයකජආදිය 
 ලෙත කිරීම(download) 

 පෘථිවිජන්තියම්ජප්රගේශය 

 විශ්වලානීයජහලජවිශ්වලානීයජගරොවරජගවබ්ජඅඩවි 

 ාතයජහලජවිශ්වලානීයජගතොාතුරු 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 අන්තර්නලලය 

 විශ්වජවින්ාජවියමර (WWW) 

 ඒකලකලාජාම්ප්ජනිශ්චලයක (URL) 

 ගවබ්ජළිරික්ෂසුම් 

 ගවබ්ජළිටුජහලජගවබ්ජඅඩවි 

 ළින්තූා, ශබ්ද,ජවීඩිගයෝ, ආදියජ ලෙතජකිරීම 

 ගලෝකජන්තියමටජප්රගේශජවීම 

 විශ්වලානීයජහලජවිශ්වලානීයජගරොවරජගවබ්ජඅඩවි 

 අවයලනජහලජවිශ්වලසීජගතොාතුරු 
 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස්   

 ත  යයන්ජකණ්ඩලයම්වලටජග දන්ර. 

 අන්තර්නලලයටජප්රවි ්ඨවීගම්ජකලර්යයන්ජාලාන්ර. 

 අන්තර්නලලගේජද්තයන්ජාවහලජප්රගේශවීමජළිබඳ වජාලකච්ඡලජහලජආදර්ශරජකාන්ර. 

 අන්තර්නලලගේජතතිජඅවශයජවූජඒකලකලාජාම්ප්ජනිශ්චලයකජ(URL) ාවහලජගවබ්ජඅතරික්ෂසුජභලවිත 
කාරජඅයුරුජආදර්ශරයජකාන්ර.ජ(උදල:ජwww.nie.lk) 

 අවශයජගවබ්ජඅඩවිජළිරික්ෂසීමජාවහලජන්සුන්ජගමගහයවන්ර. 

 ත  යජකණ්ඩලයම්ජාමෙජපහතජප්රශ්රජළිලි වජවිමසීමජහලජාලකච්ඡලජකාන්ර. 
o පරිෙණකයකජඅන්තර්නලලජාම් න්ධ්තලවජතිගබ්දැක ජපරීක්ෂ ලජකාන්ගන්ජගකගාේද? 
o ගවබ්ජඅඩවිජවිවෘතජකිරීමජාවහලජතතිජළිරික්ෂසුම්ජගාවීම 
o ගමමජඅඩවිගේජඒකලකලාජාම්ප්ජනිශ්චලයකජ(URL)ජකුමක්ෂද? 
o ගවබ්ජළිටුජාහජගවබ්ජඅඩවිජඅතාජතතිජගවරාජකුමක්ෂද? 

 nie ගවබ්ජඅඩවිගේජnieජලලංඡරයජගාොයලජෙ ඩලජකිරීමටජන්සුජකණ්ඩලයම්වලටජපවාන්ර. 
  

http://www.nie.lk/
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 අන්තර්නලලගයන්ජගාෝාජම්ජළින්තූායක්ෂජගාොයලජෙ ඩලජකිරීමටජන්සුජකණ්ඩලයම්වලටජපවාන්ර. 
o ගාුනම්ජයන්රජළිබඳ වජඋදලහාණජාහිතවජාලකච්ඡලජකාන්ර 

ජජජජජජජ(ජඋදල:ජGoogle website) 
o විගශේෂිතවූජපදයන්ජභලවිතගයන්ජගාුනම්ජන්දුජකිරීමජවිා්තාජකාන්ර. 
o ළින්තූාජපමණක්ෂජඅන්තර්නලලගයන්ජගාොයලජෙන්ගන්ජගකගාේදැක ජාලකච්ඡලජකාන්ර. 
o ළින්තූායක්ෂජවිගශේෂීතවූජා්ථලරයකජෙ ඩලජකිරීමජවිා්තාජකාන්ර. 

 විවිධ්ජගෙොනු,ජළින්තූා, ද්ත, ාහජගතොාතුරුජගාොයලජෙැනීගම්දීජගාුනම්ජයන්රජභලවිතගේජවලන්ජන්සුන්ජ 
ාමෙජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 ප්රගයෝනරව්ජහලජරුචිජගවබ්ජඅඩවිජහුනන්වලජගදන්ර. 
(ජඋදල:ජගලෝකජන්තියමජප්රගේශයන්) 

 විශ්වලාදලයකජහලජවිශ්වලාදලයකජගරොවරජගවබ්ජඅඩවිජළිබඳ වජන්සුන්ජාමෙජාලකච්ඡලජකාන්ර. 

 අවයලනජාහජවිශ්වලන්ජගතොාතුරුජළිබඳ වජන්සුන්ජාමෙජාලකච්ඡලජකාන්ර. 
 

ඇ යීේ හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්   

 අන්තර්නලලයජආධ්ලාගයන්ජාමර්පණජමෘදුකලංෙයක්ෂජභලවිතගයන්ජාමර්පණයක්ෂජාකා්ජකිරීමටජතෙයීම්ජ
මලතෘකලජකිහිපයක්ෂජල ලගදන්ර.ජ(උදල:ජම්, සුාත්ජාතුන්, පන්ා්ජආදිය) 
 

ගුණාමකමව තයදවුේ  

 අන්තර්නලලජාම් න්ධ්තලවජාහිතජපරිෙණක 

 ප්රගයොනරව්ජගවබ්ජඅඩවිජලක ා්තුවක්ෂ 
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කියවීේ ද්රවය 

 අන් ර්ජාකය 
ාමහාජ විටජ "නලලය"ජ ගලාදජ හැඳින්ගවරජ අන්තර්නලලයජ යනුජ ගලොවපුාලජ පැතිරුණුජ පරිෙණකජ නලලජ
පේධ්තියකි.-ජඅවාාජත්රම්ජඑක්ෂජපරිෙණකයකදීජපරිශී්ලකටජගවර්ජපරිෙණකයකජගතොාතුරුජල ලෙතජ
හැකිජනලලවලජනලලයකි.ජඅන්තර්නලලගයන්ජාපයරජගාේවලවන්ජග ොගහොමයකි. 

 විශ්වජවින්රිජවියමරජ(WWW) 
 විදු්ජතැපෑලජ(E-mail) 
 කතල හජාහජපණිවිඩජයැවීම 
 Telnet 
 පුව්ජකණ්ඩලයම් 

 විදු්ජවලණිනය 
 විදු්ජඉගෙනුම 
 බ්ගලොේ 
 ාමලනජනලල 

 

 විශ්ව විසිරි වියමන (WWW) 
විශ්වජ වින්රිජවියමරජයනුජHTTP හාහලජ ප්රගේශජවරජහලජHTML මක න්ජහැඩාේජෙන්වරජලදජමලර්ෙෙතජ
අන්තර්ෙතයක .ජඅන්තර්නලලයජතුබඳන්ජඅන්තර්ජාම් න්ියතජන්යුමජළිටුජළිබඳ වජගතොාතුරුජල ලෙතජහැක.ජ
CERN හිජගකොන්රල්කරුවකුජගලාජන්ටියදීජ1111ජදීජTim Berners-Leeජවින්න්ජවිශ්වජවින්රිජවියමරජමුලින්මජ
නිර්මලණයජකාරජලදී. 
 

 කවාවාරි සේපමක නිශ්චායවය (URL  
ඒකලකලරිජාම්ප්ජනිශ්චලයකයජ(URL)ජයනුජURIජහිජා්වරූපයක්ෂජගමන්මජඅන්තර්නලලයජහලජඅන්ත:නලලයජ
හාහලජ ප්රගේශවියජ හැකිජ ග්ඛරජ ගවතජ ගයොමුවීගම්ජ ප්රමිතිෙතජ රලමකාණජ ක විසුමකි.ජ ඒකලකලරිජ ාම්ප්ජ
නිශ්චලයකයජ(URL)ාවහලජනිදසුරක්ෂජවන්ගන්ජNIEජගවබ්ජඅඩවියජාවහලජවූජhttp://www.nie.lk/. 
 
පහතජදැක්ෂගවන්ගන්ජගමමජළිටුවජාවහලජවූජhttp URLජජහිජන්යුජගකොටා්ජළිබඳ වජඅතිගර්කජගතොාතුරුක . 
 

http://www.nie.lk/geneinfo  1   නියමලවලිය 
  2   වාම්ජරලමය 

  3   ගවබ්ජළිටුව 
 

 තවබ් පිරික්සුම 
ගවබ්ජළිරික්ෂසුමක්ෂජයනුජපරිශී්ලකයලටජා්ථලරෙතවීමට,ජළිවිසීමට,ජහලජගවබ්ජළිටුජදර්ශරයජකිරීමටජඉඩජාලාලජ
ගදරජ මෘදුකලංෙජ ක්රමජග්ඛයකි.ජ ගපොදුජ භලවිගතේදීජ ගවබ්ජ ළිරික්ෂසුමජ "ළිරික්ෂසුම"ජ ගලාජ ගකටිකාජ දැක්ෂගේ.ජ
ළිරික්ෂසුම්ජභලවිතජවනුගේජඅියපලඨජාලකුණුජකිරීගම්ජජභල ලවජ(HTML) ාහජඈවනුජල රජඅියපලඨජාළකුණුජ
කිරීගම්ජභල ලවජ (XML)ජ උපගයෝක ජ ජකාගෙරජ අන්තර්නලලයජමතජමූලිකජවශගයන්ජගවබ්ජ අඩවිජ දර්ශරයජ
කාෙැනීමටජාහජඒජමතටජළිවීන්මටක . 
නිදසුන්: 

 Google Crome 
 Mozila Firefox 

 Internet Explorer 
 Opera 

 Safari 

 

 තවබ් පිටු 
ගවබ්ජඅඩවියකජතතිජා්වලධීරවජාැකසුණුජළිටුජගවබ්ජළිටුජගලාජහැදින්ගේ.ජනිදසුරක්ෂජවගශයන්ජගවබ්ජළිටුවක්ෂජ
තහුනරුජ කාජ ෙැනීගම්ජ ළිටුවක්ෂජ ගේ.ජ ගවබ්ජ ළිටුවකටජ URLජ එකක්ෂජ වා්ගාේජ ගවබ්ජ ළිරික්ෂසුමජ වා්ගාේජ
ාලමලරයයගයන්ජළිවින්යජහැකිය.ගමොනිටායකින්ජගහෝජනංෙමජඋපලංෙයකින්ජගවබ්ජබ්ාුනාායක්ෂජහාහලජගවබ්ජ
ළිටුවක්ෂජගවතජළිවිසීමජාහජප්රදර්ශරයජකළජහැකිය. 
 

 තවබ් අඩවි 
ගවබ්ජ අඩවියක්ෂජයනුජ එක්ෂජ වාම්ජරලමයක්ෂජ (Domain name) යටග්ජතතිජ ගවබ්ජ ළිටුජ එකතුවකි.ජ නිදසුන්ජ
වශගයන්ජabccompany.com යනුගවන්ජාමලෙමක්ෂජතතිජඅතාජඑහිජගවබ්ජඅඩවියජවා්ජගාේජHome, About us, 
Contact us, Testimonials, Products, Services, FAQ's, ාහජගවර්ජගලාජගවබ්ජළිටුජාලත යක්ෂජතිබියජ
හැකිය.ගම්ජන්යුජළිටුජඑකතුවජගවබ්ජඅඩවියකි.ජ 
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 රවය දෘශය ප්රරූප තදිය බා   කිරීම 
නලලයක්ෂජවා්ගාේජගහෝජගමොඩමයක්ෂජහාහලජගවර්ජපරිෙණකයකින්ජද්තජළිටප්ජකාජෙැනීගම්ජක්රියලවලියජ
 ලෙතජකිරීමක .ජනිදසුන්ජවශගයන්ජව ජඅන්තර්නලලගේජගවබ්ජළිටුවකටජළිවිගාරජාෑමජවිටමජව ජගවබ්ජළිටුගේජ
ගතොාතුරුජළින්තූාදජතතුළ්වජවගබ්ජපරිෙණකයටජ ලෙතජකාක .ජගීත,ජශ්රවයජදෘශයජාලමු,ජක්රමග්ඛ,ජළින්තූාජ
න්ය්ලජ ලෙතජකාෙැනීමජගමයටජඅය්ජගේ. 

 

 රූපව බා   කිරීම 

අන්තර්නලලගේජ තතිජ කින්යම්ජ ළින්තූායක්ෂජ ගහෝජ රූපකයක්ෂජ වගබ්ජ පරිෙණකයටජ ෙ ඩලජ කාෙතජ හැකජ .ජ

නිදසුරක්ෂජගලාජපහතජදැක්ෂගවන්ගන්ජදකුණුපාජදැක්ෂගවරජපරිෙණකජප්රලර්ථරලජලලංඡරයජ ලෙතජකිරීගම්ජ

ළියවාක . 
1. රූපකයජමතජදකුණුජග ෝතමජක්රියල්මකජකාන්ර.. 
2. පහළටජරූටලජවැගටරජගමනුගවන්ජSave image as... ගහෝජ Save  

Picture asජයන්රජගතෝාන්ර. 
3. රූපකයජෙ ඩලජකිරීමටජා්ථලරයක්ෂජගතෝාන්ර. 

 
 

 ශබ්ද බා   කිරීම 
අන්තර්නලලගයන්ජගවර්ජඕරෑමජමූලිකජගෙොනුවක්ෂජ ලෙතජකාෙන්රලජආකලායටමජශ්රවයජගෙොනුවක්ෂදජ(නිද:ජ
MP3)  ලෙතජකාෙතජහැකිය.ජශ්රවයජප්රවලහජභලවිතකළජගවබ්ජඅඩවිජගහෝජහඬජපටජතතුළ්ජකාරජලදජ ජගවබ්ජ
ළිටුවලින්ජ ලෙතජකිරීගම්දීජජගවරා්ජ ලෙතජකිරීගම්ජතලක්ෂ ණයන්ජභලවිතජකළජයුතුක .ජජඉන්ජාමහාක්ෂජපහතජ
විා්තාජකාජතත. 
 

 දෘෂය රාමු බා   කිරීම 
චිරපටජගෙොනුවක්ෂ (නිද:ජMP4)ජ ලෙතජකාෙැනීමජදජගවර්ජගෙොනුවක්ෂජ ලෙතජකාෙැනීමකටජාමලරජගේ.ජ
ා ැඳියජමතජදකුණුජග ෝතමජව ලජSave link as,ගහෝජ Save target as, ගහෝ the Save linked content asජ
ගතෝාන්ර.ජදෘශයජපලලකයටජආාන්රගේජපහළටජගයොමුජවූජඊජහිාක්ෂජාහිතවජතතිජගවබ්ජළිටුවකටජාම් න්ධ්ජ
කාරජලදජජචිරපටජගෙොනුවක්ෂජජ ලෙතජකාජෙැනීගම්ජදීජඑමජා ැඳියජභලවිතජකාන්ර.ජමීටජඅමතාවජඅගරකු්ජ
ාමහාජ ලෙතජකාෙැනීමටජගරොහැකිජවූජචිරපටජගෙොනු, දෘශයජාලමුජහසුකාජෙතජහැකිජවූජවිගශේෂිතජමෘදුකලංෙජ
වා්ගාේජජඈදලජගෙරජඑමජගාේවලවජල ලජගේ.ජඊටජඅදලළජඋගපදා්ජදජපහතජදක්ෂවලජතත.ජ 
 

  Youtube දෘශය රාමු බා   කිරීම 
ගවබ්ජඅඩවිජවා්ගාේජපරිශී්ලකයලටජදෘශයජාලමුජදර්ශරයජකාගෙරජරැාම මජාවහලජYoutubeජාැලසුම්ජකාජ
තත.ජඅන්තර්නලලයටජළිවිසීමකින්ජගතොාවජහලජගවර්ජඋපලංෙජභලවිතගයන්ජමිදීජතමන්ගේජපරිෙණකගයන්ජ
රැාම මජාවහල,ජතමලජවඩල්ජප්රියකාරජදෘශයජාලමුජ ලෙතජකාජසුරැකීමටජග ොගහෝජපරිශී්ලකක න්ජහටජඅවශයජ
ගේ.ජපහතජාවහන්ජළියවාජවා්ගාේජව ටජගරොමිග්ජYoutubeජහාහලජඅවශයජදෘශයජාලමුජ ලෙතජකාජෙැනීමජ
හලජරැාම මජකළජහැකිය.ජ 
 

1. ව ටජ ලෙතජකාෙැනීමටජඅවශයජවූජදශයජාලමුවජතතිජYouTubeජළිටුවජගවතජළිවිගාන්ර. 
2. ඉන්පසුවජඕරෑමජYouTubeජලිළිරයක්ෂජ(URL)ජජමතජගහෝජවිශ්වජවින්රිජවියමරජ(WWW) වා්ගාේජ

තතිජවිගශේ ජURLජලිළිරයක්ෂජගවතජගෙොා්savefrom.net යනුගවන්ජටක ේජකාන්ර. 
3. ගමයජහරියලකලාගයන්ජන්දුජකාජෙැනීගමන්ජපසුවජපහතජදැක්ෂගවරජපරිදිජ දෘශයජාලමුජගපාජ දැක්ෂමක්ෂජ

දිා්ගේ.ජඒජාමෙමජගකොළජපැහැතිජ ලෙතජකාජෙැනීගම්ජග ෝතමක්ෂජදජදිා්ගේ.ජගමහිජපවතිරජආකලතියජ
දෘශයජාලමුවජ ලෙතජකාජෙැනීගම්ජදීජපහළජමට්ටගම්ජගහෝජප්රශාථ්ජත්වයකජපවතී්. 

 

පහ  සැහන් වරුණු පිබඳබැවද අවධ්ානය තයොමු වළ යුතුය. 

 
 earth mapsප්රගේශය 
 විශ්වලාජාහෙතජහලජවිශ්වලාජාහෙතජගරොවූජගවබ්ජඅඩවි 
 අවාාල්ජහලජවිශ්වලානීයජගතොාතුරු 
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නිපුණ ාවය 7  : ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජඅාමුණුජජාවහලජඅන්තර්නලලයජභලවිතජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටේ  7.2  : මලර්ෙඅපෙත(E-mail)ජාහමලර්ෙෙත(Chat)ජාන්නිගේදරයන්භලවිතකාක . 

වාකය : කලලච්ගේදජ03 

ඉත නුේ පක : 

 විදු්ජතැපෑලජහාහලජාන්නිගේදරයජකාක  

 මලර්ෙෙත ාම්මන්රණජහාහලජාන්නිගේදරය කාක  
 

අන් ර්  ය : 

 ගවබ් අඩවිජපලදකජවූජනිදහා්ජවිදු්ජතැපෑලජ(E-mail) 

 ක ණුම්ජනිර්මලණය කිරීම 

 විදු්ජතැපෑලජභලවිතයජ:ජජවි යය,ජල න්රල,ජළිටපත,ජාහා්ජළිටපත,ජතමුණුම්, ඉදිරියටජයැවීමජ
(Forward),ජඑවරජලදජලිළි,ජයවරජලදජලිළි,ජයැවීමජාවහලජාකා්ජකාරජලදජඑගහ්ජගරොයැවූජලිළි,ජමකලජ
දමරජලදජලිළි,ජආයලචිතජතැපෑල,ජළිබඳතුරුජයැවීමජ 

 මලර්ෙෙතජාම්මන්රණ 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 මූලිකජතැපැ්ජාංක්ප 

 විදු්තැපෑල 

 විදයු්තැපෑගලහිජජලක්ෂ ණ 
o To, Bcc, Cc, Attachments, Forward, Inbox, Outbox. Draft, Trash, Spam, Reply 

 මලර්ෙෙතජහලජමලර්ෙෙතජගරොවරජාන්නිගේදරය 

 ගවබ්අඩවිජපලදකජවූජනිදහා්ජවිදු්ජතැපෑලජ(E-mail) 

 ක ණුම්ජනිර්මලණය 

 මලර්ෙෙතජජාම්මන්රණ 
 

පාඩේ සැකසුේ සැහා උපතදස් : 

 මන්දෙලමීජතැපෑලජළිබඳ වජාලකච්ඡලජකිරීමජ 

 යගමකුටජලිළියක්ෂජයැවීමටජඅනුෙමරයජකාරජළියවාජවිා්තාජකාන්ර. 

 ලිළියක්ෂජයැවීමටජඅවශයජගේව්ජගාවීමටජන්සුන්ටජප්රශ්ණජකිහිපයක්ෂජගයොමුකිරීම 

 විදු්ජතැපෑලජපැහැදිලිජකිරීම 

 න්සුන්ජකණ්ඩලයම්වලටජග දලජවිදු්ජතැපෑලජනිර්මලණයජකිරීමටජපැහැදිලිජකිරීම 

 විදු්ජතැපෑලජකණ්ඩලයම්ජඅතාජයැවීමජහලජල ලෙැනීමජ 

 තමුණුමක්ෂජාමඟජවිදු්ජතැපෑලජයැවීම 

 ගවර්ජකණ්ඩලයමකටජවිදු්ජතැපෑලජයැවීමට  CCජාහ BCCජභලවිතය 

 ගවර්ජකණ්ඩලයම්ජාමඟජකථරගයහිජගයගදන්ගන්ජගකගාේදැක ජපැහැදිලිජකිරීම 

 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්: 

 නිශ්චිතජවූජවිදු්ජතැපෑ්ජලිළිරයකටජතමුණුමක්ෂජාමඟජවිදු්ජතැපෑලජයැවීමටජන්සුජකණ්ඩලයම්වලින්ජ

විමාන්ර 

 

ගුණාමකමව තයදවුේ: 

 අන්තර්නලලජාම් න්ධ්යජාමඟජපරිෙණකය 

  



51 
 

 

කියවීම ද්රවය  

ඊ-තේල් 

විදු්ජතැපෑලජගකටිගයන්ජඊ-ගම්්ජරමින්ජහැඳින්ගේ.ජවිදුලිජාංගේශජමඟජවා්ගාේජපරිශී්ලකක න්ජගදගදගරකුටජ
පරිෙණකයජතුළජෙ ඩලජකාජතතිජඊගම්්ජගහව්ජඊ-ගම්්ජහුවමලරුජකාජෙතජහැකිය.ජඊ-ගම්්ජයනුජපලඨ, ගෙොනු, 
රූපක,ජාහජගවර්ජතමුණුම්ජන්ය්ලජනලලයක්ෂජතුබඳන්ජවිගශේෂිතජඒකලජපුේෙලගයකුටජගහෝජකණ්ඩලයමකටජඒකලජ
වශගයන්ජයැවියජහැකිය. 
 
ඊගම්්ජපහසුකමජභලවිතයජාවහල, Gmail, Yahoo, Hotmail වැනිජවිදු්ජතැපැ්ජමෘදුකලංෙජභලවිතගයන්ජඊගම්්ජ
ක ණුමක්ෂජනිර්මලණයජකිරීමජඅවශයජගේ. 

ඊ-තේල් හි වාසි  

ාලමලරයජතැපෑලජහලජාාවරජවිටජඊ-ගම්්ජහිජවලන්ජදලයකජත්වජකිහිපයක්ෂජතත.ජඉන්ජාමහාජප්රධ්ලරතමජකරුණුජ

පහතජදැක්ෂගේ. 
 ගරොමිග්ජ ග දලජ හැරීමජ -ජ අන්තර්නලලයටජ ළිවිසීගම්ජ අයජකිරීම්ජ හැාජ  ැලූජ  ැ්මටජ ගමයජ ගරොමිග්ජ

ාැපගයරජගාේවලවකි.ජමුේදාජමිළදීජගෙරජලිළිජයැවීමක්ෂජගමහිදීජන්දුජගරොගේ. 
 ගෙෝලීයජග දලජහැරීමජ-ජඊ-ගම්්ජඕරෑමජතැරකටජ, ගලොවජපුාලජඅවශයජාටකටජයැවියජහැකිය. 
 ක්ෂ ණිකජග දලජහැරීමජ-ජඅන්තර්ජනලලයජහාහලජක්ෂ ණිකවජපණිවිඩජයැවීමජහලජලැබීමජන්දුජකළජහැකිය. 
 ගෙොනුජතමුණුම්ජ-ජඊ-ගම්්ජහාහලජතමුණුමක්ෂජගහෝජතමුණුම්ජකිහිපයක්ෂජයැවියජහැකිය.ජතමුණුමකජලියවිලිජ

, ළින්තූාජ, ාහජගවර්ජගෙොනුජයැවීමජන්දුජකළජහැකිගේ. 
 දිගුජකලලීරජාංචලයකජ-ජඊ-ගම්්ජවිදු්ජගලාජාංචයජගකගර්.ජදිගුජකලලයක්ෂජවා්ගාේජග්ඛරෙතවජත ක . 
 පරිාාජ හිතකලමිජ  වජ -ජ කඩදලන්ජ ාහිතවජ ලියගවරජ ලියවි්ලකි.ජ එගමන්මජ කලඩ්ග ෝඩ්, වතරජ පටි, 

ආාක්ෂෂිතජකඩදලන්ජවැනිජගදක න්ජගතොාය. 
 

දෘශය සේමන්ත්රණ 

පරිෙණකජනලලජවා්ගාේජශ්රවයජහලජදෘශයජද්තජවිවිධ්ජඅඩවිවලජන්ටිරජාහභලක වන්රන්ජගදගදගරක්ෂජගහෝජඊටජවැඩිජ
ප්රමලණයක්ෂජාමෙජ පව්වලගෙරජ යෑගම්ජකලර්යලවලියජ දෘශයජ ාම්මන්රණජරම්ජ ගේ.ජ තවදුාට්ජ දෘශයජතමතී්ම්ජ
සුගඛෝපගභෝක ජඅංෙයක්ෂජගරොවජඅවශයතලවයක්ෂජගේ.ජාලමලරයජාාලජශ්රවයජදුාකථරජතමතී්මකටජවඩලජමුහුණටජ
මුහුණලලජාම්මන්රණයකජගයදීමජවඩල්ජපුේෙලජසුහදජාමීපතලවයක්ෂජගේ.ජූගගෙෝලීයජවශගයන්ජඅගපන්ජඈ්වජ
න්ටිරජසුහදජාමීපජපුේෙලක න්ජ, ඉතලජාමීපජම්තුාන්ජ, අපගේජගදමලළියන්ජ, ආදායටජභලනරයජවියජයුතුජඅයගේජහමුවජ
ගමක න්ජඉටුගේ. 

 

 

 

 

           රූපය7.2.1 - දෘශය සේමන්ත්රණ 
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ස්වයිප් 

ග ොගහෝජකලලයකජන්ටජකින්දුජාැකයකින්ජගතොාවජඅවශයජරම්ජලැක ාත්ුවක්ෂජගයොදලජෙනිමින්ජා්කක ේජතුළජාැරිජ

ාැගර්.ජමීටජගපාජඅුනරුදුජෙණරලවකජන්ටජඉතලමජඋාා්ජත්වගේජතමතී්ම්ජන්දුකාජෙතජහැකිජමෙක්ෂජගලාජහැඳින්වියජ

හැකිය.ජඉතලජවටිරලජඅංෙජතතුළ්ජකාජෙනිමින්ජාාලවජ, පලවිච්චියටජපහසුවරජගාේජගමමජා්කක ේජඅතුරුමුහුණතජ

ගවතජකලලයජමිඩංගුජකළජහැකිය.ජා්කක ේජතුබඳන්ජමුද්ජගෙවලජෙන්රලජගමන්මජගරොමිග්ජදජතමතුම්ජලැබියජහැකිය.ජ

ගලොවජඕරෑමජතැරකටජාලමලරයජපහසුජගෙවීමක්ෂජහාහලජතමතුම්ජගම්ජගෙවීගම්ජපහසුජතමතුම්ජතුලින්ජඉටුජකාජ

ගදක .ශ්රවයජතමතුම්ජපමණක්ෂමජගරොවජදෘශයජතමතුම්ජදජමින්ජල ලජෙතජහැකිය.ජවගබ්ජපුේෙලිකජපරිෙණකයටජගමමජ

පහසුකමජ ලෙතජකාජෙැනීගමන්ජාමීපජාහෘදක න්ජාමෙජසුහදවජන්ටීමටජහැකිය. 

වයිබර්(Viber) 

Viber යනුජනරප්රියජාමලනජමලධ්යජවලින්ජඑකකි.ජඑයජවිවිධ්ජලක්ෂ ණජවලින්ජාමන්විතජාාලජඅතුරුමුහුණතකි.ජජව ටජ

ගමමජගයදුමජාවහලජළිරිවැයජගරොමිග්ජවරජඅතාජගලොවජපුාලජViber පරිශී්ලකයලජතමතියජහැකිය.ජවීඩිගයෝජතමතුම්ජ

හැරුණුජ විට, ගවර්ජViber පරිශී්ලකක න්ජාමඟජ පරිශී්ලකක න්ටජ ාංවලද(chat)ජ කිරීමටජ ඉඩජාලාක .ජ ව ගේජ

ආදාීයයන්ජාමඟජාංවලදජකාරජඅතාතුාජව ටජයැවියජහැකිජඉතලමජඅලංකලාජා්ටිකර්ජකිහිපයක්ෂජදජතත.ජතවජදජ

වගබ්ජවින්ගඩෝාජ්පරිෙණකයජාමඟජව ගේජනංෙමජViber ගයදුමජාමමුහුර්තජකාජෙතජහැකිය.ජViber ව ජාවහලජ

ෙ ඩලජකාජතතිජගේජෙගේ ණයජකළජහැකිය. 
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නිපුණ ාව 7 : ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජඅාමුණුජජාවහලජඅන්තර්නලලයජභලවිතජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 7.3 : HTMLජජභලවිතගයන්ජගවබ්ජළිටුජාංවර්ධ්රයජකාක  

වාකය    කලලච්ගේදජ03 

ඉත නුේ පක: 

 ාාලජගවබ්ජඅඩවියක්ෂජාැලසුම්ජකාක  

 ජාාලජගවබ්ජඅඩවියක්ෂජනිර්මලණයජකාක  

 
අන් ර්  ය   

 පලඨ,ජරූපජභලවිතගයන්ජගවබ්ජළිටුවක්ෂජනිර්මලණයජකිරීම 

o පලඨජහැඩජාේ කිරීමජ 
o වර්ණ 
o ලැක ා්තු 

 ගවබ්ජළිටුජ( ලහිාජඅඩවි/ජගෙොනු)ජාම් න්ධ්ජකිරීම 

 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 ගවබ්ජළිටුජ 

 ගවබ්ජඅඩවි 

 HTMLජහැදින්වීම 

 HTML මූලිකජඋසුලර 

 HTML උසුලරජහැඩජාේ 

 ගවබ්ජළිටුවකටජරූපජතතුළජ්කිරීම 

 ාම් න්ධ්ක 

 

පාඩේ සැළසුේ සැහා උපතදස් : 

 ගවබ්ජඅඩවිජළිබඳ වජන්සුන්ජාමෙජාලකච්ඡලජකීරීම 

 ගවබ්ජළිටුජළිබඳ වජන්සුන්ජාමෙජාලකච්ඡලජකීරීම 

 ගවබ්ජළිටුවකජඅඩංගුජගතොාතුරුජාහජඅක තමජළිබඳ වජජන්සුන්ජාමෙජාලකච්ඡලජකිරීම 

 ගවබ්ජළිටුජළිබඳ වජවිා්තාජකීරීම 

 න්සුජකණ්ඩලයම්ජකාජගවබ්ජළිටුජනිර්මලණයජකිරීමජළිබඳ වජපැහැදිලිජකාජමඟජගපන්වීම 

 ගවබ්ජඅඩවිජනිර්මලණජාංක්පජළිබඳ වජපැහැදිලිජකීරීම 
 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්: 

 ගවබ්ජඅඩවියක්ෂජාංවර්ධ්රයටජන්සුජකණ්ඩලයම්ජගයොමුජකීරීම (අභයායජ5) 

ගුණාමකමව තයදවුේ: 

 පරිෙණක 

 අතිරික්ෂසුම්ජමෘදුකලංෙ 

 වදන්ජාංා්කාණජමෘදුකලංෙ (Notepad) 
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කියවීේ ද්රවය 

තවබ් පිටු  

ගවබ්ජ ළිටුවක්ෂජ යනුජ ජ HTMLජ (HyperText Markup Language/අියජ පලඨජ ාලකුණුජ කිරීගම්ජ

භල ලව) හුලවජ භලවිතගයන්ජාකාරජග්ඛණයකි.ජඅන්තර්නලලජඅතිරික්ෂසුවක්ෂජභලවිතගයන්ජජඅන්තර්නලලගයන්ජ

ගහෝජ ගවර්ජ නලලයකින්ජ එයටජ ප්රගේශජ වීයජ හැක.ජ අතිරික්ෂසුමකටජ ජ (උදලහාණ:ජ Internet 

Explorer, Edge, Safari, Firefox, ගහෝ Chrome)ජ URL(ඒකලකලාජ ාම්ප්ජ නිශ්චලයක)ජ ලිළිරයජ තතුළ්ජ

කිරීගමන්ජ ගවබ්ජ ළිටුවකටජ ප්රගේශජ වීජ එහිජ අඩංගුජ පලඨ,ජ රූපකජ ාහජ අගරකු්ජ ගවබ්ජ ළිටුජ ාහජ ගෙොනුජ ාවහලජ

අියාම් න්ධ්කජ ැලියජහැක.ජඋදලහාණයක්ෂජගලාජඅතිරික්ෂසුමක්ෂජභලවිතගයන්ජව ජගවබ්ජළිටුවක්ෂජකියවක ජරම්ජ

ලිළිරජතී්රුගේජURL ජතතුළජ්කිරීගමන්ජඑකජවිටමජගවබ්ජළිටුවජවිවෘතජකළජහැකිය. 

තවබ් අඩවි 

ගවබ්ජ අඩවියක්ෂජ යනුජ ගවබ්ජ ළිටුජ එකකටජ වඩලජ අඩංගුජ මධ්යෙතජ

ා්ථලරයකි.ජ ගවබ්ජ අඩවියකජ ගවබ්ජ ළිටුජ ජ ග ොගහෝජ ාංඛයලවක්ෂජ

තත.උදලහාණයක්ෂජ ගලා,ජ ව ජ ගපොතක්ෂජ පරිහාරයජ කාරජ විටජ

ගපොතටජශී්ර් යක්ෂජාහජළිටුජතත.එමජජශී්ර් යජගවබ්ජඅඩවියජවරජඅතාජජ

ළිටුජගවබ්ජළිටුජගේ. 

ගවබ්ජළිටුජජාහජගවබ්ජඅඩවිජඅතාජගවරාජවන්ගන්,ජගවබ්අඩවියක්ෂජයනුජ

යම්ජ වි යකටජ අදලළජ වජ ගතොාතුරුජ අඩංගුජ ගවබ්ජ ළිටුජ ජ ජ ාමූහයකි.ජ

ගවබ්ළිටුවක්ෂජ යනුජ එමජ වි යටජ අදලළවජ ඉතලජ විගශේෂිතජ ගකොටජජ

ගතොාතුරුජතතුළ්ජකළජගවබ්ජඅඩවියකජළිහිටිජකුඩලජගකොටාකි. 

HTML 

HTML යනුජගවබ්ජළිටුජනිර්මලණයජාවහලජාම්මතභල ලවක ජ 

 HTML යන්ගරන්ජකියගවන්ගන් Hyper Text Markup Language 
 ාලකුණුජජභලවිතගයන්ජHTMLගවබ්ජළිටුවකජවුහයජවිා්තාජකාක  
 HTML ළිටුවක්ෂජනිර්මලණයජවීජත්ග්ජHTML මූලිකලංෙජවලිනි 
 උසුලරජමක න්ජHTML මූලිකලංෙජනිරූපණයජකාක ජ 
 "heading", "paragraph", "table"ජයරජආදිගයහිජHTMLජඋසුලරජගකොටා්ජඅඩංගුජගේ 
 අතිරික්ෂසුජමක න්ජHTMLජඋසුලරජදර්ශරයජගරොකාක ,ජරමු්ජඒවලජගවබ්ජළිටුවකජගපන්වක . 

 

මූලිව HTML උසුකන 

 HTMLජළිටුවකජආාම්භකඋසුලරය<html> ජගේ 
 HTMLජළිටුවජළිබඳ වජශී්ර් ජගතොාතුරුජපව්වලජෙන්ගන්ජ<head> ජඋසුලරයජමක නි. 
 HTMLජළිටුවකජමලතෘකලවජනිරූපණයජකාන්ගන්ජ<title> උසුලරයජමක නි. 
 ළිටුවකජඅන්තර්ෙතයජදෘශයමලරජකාන්ගන්ජ<body> ජඋසුලරයජමක නි. 
 <h1> උසුලරයජමලතෘකලවකජවිශලලමජඅවා්ථලවජතී්ාණයජකාක ජජ 
 <p> උසුලරයජගේදජතී්ාණයජකාක ජජ 

  

https://www.computerhope.com/jargon/h/hypertex.htm
https://www.computerhope.com/jargon/m/msie.htm
https://www.computerhope.com/jargon/m/msie.htm
https://www.computerhope.com/jargon/m/microsoft-edge.htm
https://www.computerhope.com/jargon/s/safari.htm
https://www.computerhope.com/jargon/f/firefox.htm
https://www.computerhope.com/jargon/c/chrome.htm
https://www.computerhope.com/jargon/u/url.htm
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මා ෘවා උසුකන  

මලතෘකලවකජඅවා්ථලවජනිශ්චිතජකාන්ගන්ජජ<h1> to <h6> උසුලරජමක නි. 

<h1> ජමක න්ජමලතෘකලවකවිශලලතමජඅවාථ්ලවජද, <h6> ජමක න්ජමලතෘකලවකකුඩලතමජඅවා්ථලවජදජනිරූපණයජ
ගේ 

උසුකනය උදාහරණය දර්ශනය 

<h1> <h1>good</h1> 
 good 

<h2> <h2>good</h2> 
 good 

<h3> <h3>good</h3> 
 good 

<h4> <h4>good</h4> 
good 

<h5> <h5>good</h5> 
 good 

<h6> <h6>good</h6> 
 good 

වගුව 7.3.1 - මා ෘවා උසුකන  

සරක තවබ් පිටුවක් නිර්මාණය පියවතරන් පියවර 

උදලහාණජ1 (ex1.html) 

ළියවා 1: note padජවිවෘතජකාන්ර 

ජළියවා 2: පහතජඋසුලරජයතුරුජලියරයජකාන්ර 

 

 

 

 

 

 

ළියවා 3:.html දිගුවජාමෙජෙ ඩලජකාන්ර (ex1.html) 

ළියවා 4: ෙ ඩලජකාරජා්ථලරයටජයන්ර 

ළියවා 5: ෙ ඩලජකළජගෙොනුජසුරුවමජමතජගදවාක්ෂජක්ෂලික්ෂජකිරීමජගහෝජright click open with අතිරික්ෂසුජ

රමජමතජක්ෂලික්ෂජකාන්ර 

  

<html> 

<head> 

<title>First Page </title> 

</head> 

<body> 

<h1>My first web page</h1> 

<h1>Welcome every one</h1> 

</body> 

</html> 
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පා  හැඩසේ  න්වන උසුකන 

උසුකනය විස් රය උදාහරණය දර්ශනය 

<b> තදජඅකුරින්ජමෘද්රිතපලඨ <b> good</b> good 

<i> තලජපා  <i> good</i> good 

<u> යටින්ජඉරිජතඳිජපා  <u> good</u> good 

වගුව 7.3.2 - පා  හැඩසේ  න්වන උසුකන 

ඉාක්ෂජතඳීමජාදහලජ<br>උසුලරයජගයොදලජෙනී 

උදලහාණජ2(ex2.html) 

  

 

 

 

 

 

රූප ඇතුළමක කිරීම 

රූපජගවබ්ජළිටුවකජනිර්මලණයජාහලජගපනුමජවර්ධ්රයජකාක .ජHTMLජහි,ජරූපජගයොදන්ගන්ජ<img> උසුලරගයනිජ

. <img> හිා්ජඋසුලරයකි.ජඑහිජජඋපලක්ෂ ණජපමණක්ෂජතතුළ්ජගේ.ජතවදජඅවාන්ජඋසුලරයක්ෂජගරොමැත.ජරූපගේජ

URLජභලවිතගයන්ජරූපයටජsrc උපලක්ෂ ණයජගයොදක :ජ<imgsrc="ගෙොනුජදිගුවජාමෙජරූපගේජරමජ">ජරූපයජාහජ

ගෙොනුවජඑකමජග ෝ්ඩාගේජත න්ර. 

 

වර්ණ 

HTMLජජලිවීගම්ජදී, වර්ණජනිරූපණයජාවහලජවර්ණජරලමයජගයොදලජෙනී. 

(red,tomato,orange,gray,blue,violet,slate blue)HTMLජජාම්මතජවර්ණජරම්ජ140ජඋසුලක  

 

ගවබ්ජළිටුවකජවර්ණජගවරා්ජකිරීමටbgcolorඋපලක්ෂ ණයජගයොදක  

<body bgcolor="red"> 

  

<html> 

<head> 

<title>Text formatting</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Animals</h1><br> 

<b>  Elephant <b><br> 

<u>  dog    </u><br> 

<i>  cat   </i> 

</body> 

</html> 
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උදාහරණ 3 (ex3.html) 

ළියවා 1: note padජවිවෘතජකාන්ර 

ළියවා 2: catරූපයජළිටපතක්ෂ htmlජගෙොණුවජෙ ඩලජකළග ෝ්ඩාගේමජත න්ර.ජඑයජ cat ගලාජරම්ජජ

කාන්ර. 

ළියවා 3: පහතජඋසුලරජයතුරුලිරයජකාන්ර. 

 

 

ළියවා 4:.html දිගුවජාහිතවජෙ ඩලජකාන්ර (Ex3.html) 

ළියවා5: ෙ ඩලජකළජා්ථලරයටජයන්ර 

ළියවා6: ගෙොණුජසුරුවමජමතජගදවාක්ෂජක්ෂලික්ෂජකාජගහෝජ right click open with අතිරික්ෂසුජරමජමතජ

ක්ෂලික්ෂජකාන්ර 

HTML කැයිස්තු 

මූලිකවජලැක ා්තුජවර්ෙජගදකකි 

Unorderedලැක ා්තු: 

Unordered HTML ලැක ාත්ු  <ul> උසුලරගයන්ජආාම්භජකාක . 
ලැක ා්තුවක  ාෑමඅක තමයක්ෂම <li> උසුලරගයන්ජආාම්භජකාක . 

 cat 
 dog 
 elephant 

 

Ordered ලැක ා්තු: 

Ordered HTML ලැක ා්තු  <ol> උසුලරගයන්ජආාම්භජකාක . ලැක ා්තුවක  ාෑමජ
අක තමයක්ෂමජ <li> උසුලරගයන්ජආාම්භජකාක . 

 

1. cat 
2. dog 
3. elephant 

 

<html> 

<head> 

<title>Image </title> 

</head> 

<body bg color="violet"> 

<h1>Cat</h1> 

<img src="cat.jpg"> 

</body> 

</html> 

<ul> 

<li>cat</li> 

<li>dog</li> 

<li>elephant</li> 

</ul> 

<ol> 

<li>cat</li> 

<li>dog</li> 

<li>elephant</li> 

</ol> 
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උදලහාණජ4 (ex4.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unordered කැයිස්තු 

ගමමජලැක ා්තුඅක තමජbullets වලින්ජාළකුණජගේ,ගපානිමිජකුඩලජකුජාුනම්: 

HTML සේබන්ධ්ව - අධිසේබන්ධ්ව 

අියාම් න්ධ්ක HTML ාම් න්ධ්කජගලාජභලවිතජගේ. 
ක්ෂලික්ෂජකාරජවිටජගවර්ජග්ඛරයකටජපැනීමක්ෂජගමහිජදීජන්දුජගේ. 
 
HTMLජහිජදීාම් න්ධ්කජදක්ෂවන්ගන්ජ <a> උසුලරගයනි: 
<a href="url">link text</a> 
 

උදාහරණ 5 (ex5.html) 

ex1,ex2,ex3,ex4,ex5,cat.jpg,header.jpg, picture2.jpg ආදීජගෙොනුජඑකමජග ෝ්ඩායකජ වජතහුනරුජ
කාෙන්ර. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

<html> 
<head><title> List </title> 
</head> 
 
<body> 

<h2>Unordered List</h2> 
<ul> 

   <li>cat</li> 
   <li>dog</li> 
   <li>elephant</li> 

</ul> 
<h2>OrderedList</h2> 
<ol> 

   <li>cat</li> 
   <li>dog</li> 
   <li>elephant</li> 

</ol> 
</body> 

</html> 

<html> 
<head><title> website  </title> 
</head> 
 
<body bgcolor="tomato"> 

<img src="header.jpg"> 
 

<h2>My first Website </h2> 
<ul> 

   <a href="ex1.html"><li> Heading</li><a> 
   <a href="ex2.html"><li> Formatting</li><a> 
   <a href="ex3.html"><li> Image </li><a> 
   <a href="ex4.html"><li>List</li><a> 

</ul> 
<img src="picture2.jpg"> 

</body> 
</html> 
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නිපුණ ාව 7 : ගතොාතුරුජහලජාන්නිගේදරජඅාමුණුජජාවහලජඅන්තර්නලලයජභලවිතජකාක . 

නිපුණ ා මට්ටම 7.4 : සුාක්ෂෂිතව, පරිා්ාම්ාහිතවහලාදලචලාල්මකවඅන්තර්නලලයභලවිත 
    කාක  
 

වාකය      කලලච්ගේදජ03 

ඉත නුේ පක: 
 සුපරික්ෂ ලකලරීජවජඅන්තර්නලලයජභලවිතජකාක . 

 ආාක්ෂෂිතජව අන්තර්නලලයජභලවිත කාක . 

 ආචලාශී්ලීජවජජඅන්තර්නලලයජභලවිතජකාක . 
 

අන් ර්  ය   

 අරවාා ළිවිසුම්වලටජහලජඅනි ්ටජමෘදුකලංෙවලට (malware)  එගාහිජවජආාක්ෂ ලව 
o අරවාාගයන්ජතතුුජවීම (Hacking) 
o වක ාාජප්රහලාජ 
o මෘදුකලංෙජගකෝලකෑම්ජ(software piracy) 
o ාදලචලාල්මකවජඅන්තර්නලලයජභලවිතය 
o ාක  ර්ජහිරිහැාජජකිරීමජ(cyber bullying) 
o අන්ජඅයගේජද්තජගාොාකම්ජජකිරීමජ(stealing others data ) 

 රලදුරරජපලර්ශ්වයන්ටජඑගාහිවජමලර්ෙෙතජආාක්ෂ ලවජළිබඳ වජගපාජපරිා්ාමජජ 
 

අවධ්ානය තයොමු වළ යුතු වදන් සහ සාවල්ප: 

 අරවාාජළිවිසුම් 

 අරවාාජළිවිසුම්ජවලින්ජආාක්ෂ ලජවීම 

 අනි ්ඨජමෘදුකලංෙ 
o අපහලාක(Hacker) 
o දවාා්ජප්රහලා 
o මෘදුකලංෙජමංගකෝලය 

 අන්තර්නලලජභලවිතගේදීජඅපාලධ්වලටජඑගාහිවජආාක්ෂ ලජවීම 
o ාක  ර්ජහිරිහැා 
o අගරකු්ජද්තජගාොාකම් 

 ගරොදන්රලජපලර්ශවයන්ටජඑගාහිවජමලර්ෙෙතජආාක්ෂ ණජඋපක්රම(ඊ-තැපෑල,ජාමලනජමලධ්යජආදිය) 
 

පාඩේ සැළසුේ සැහා උපතදස් : 

 අන්තර්නලලජහාහලජඅරවාාජළිවිසුම්ජළිබඳ වවජන්සුන්ජාමෙජාලකච්නලජකාන්රජ 

 අනි ්ඨජමෘදුකලංෙජළිබඳ වවජන්සුන්ජාමෙජාලකච්නලජකාන්ර.ජගරොදන්රලජපලර්ශවයන්ගෙන්ජආාක්ෂ ලජ
වරජආකලායජවිා්තාජකාන්ර 

 අන්තර්නලලජභලවිතගේදීජඅපාලධ්වලටජඑගාහිවජආාක්ෂ ලජවීමජළිබඳ වජාමර්පණයක්ෂජාපයන්ර 

 

ඇ යීම හා  ක්තසේරුවරණය සැහා උපතදස්: 

 ගාුනම්ජයන්රජඋපකලාගයන්ජපහතජාවහන්ජකලර්යයන්ජලැක ා්තුෙතජකාරජගලාජත  යයන්ජගයොමුජ
කාන්ර. 

o දවාා්ජරම්ජ5ජලැක ා්තුව 
o ප්රතිදවාා්ජරම්ජ5ජලැක ා්තුව 
o අනි ්ඨජමෘදුකලංෙ 3 ලියන්ර 

 
ගුණාමකමව තයදවුේ: 

 අන්තර්නලලජාහිතජපරිෙණක 
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කියවීේ ද්රවය 
 

අනිෂ්  මෘදුවාා  

අනි ්ඨජමෘදුකලංෙජයනුජපරිෙණකජභලවිතගේජදීජහලනිදලයකජවැඩාටහරක්ෂජගහෝජගෙොනුවකි.ජපරිෙණකජදවාා්,ජ

වර්ම්ා්,ජ ගට්රෝනන්ජ අශ්වයන්ජ ාහජ ව්තුජ ාපයරජ මෘදුකලංෙජ අනි ්ඨජ මෘදුකලංෙජ ගලාජ ාැලගක්ෂ.ගමමජ අනි ්ඨජ

මෘදුකලංෙජද්තජගාොාකම,ජගුේතජගක්ෂතරයජගහෝජජාංගේදීජද්තජමැකීම,ජද්තජගවරා්ජකිරීමජගහෝජපැහැාජෙැනීමජ

,ජඅවාායකින්ජගතොාවජපරිෙණකජකටයුතුජාහජපරිෙණකජනියලමරජකටයුතුජවැනිජවිවිධ්ජආකලාගේජකලර්යයන්ජ

න්දුජකාක , 
 

අනිෂ්  මෘදුවාා  වර්  

අේවිතී්යජලක්ෂ ණජාහජෙතිජලක්ෂ ණජහිමිජවිවිධ්ජවර්ෙගේජඅනි ්ඨජමෘදුකලංෙජතත.ජදවාා්ජයනුජ හුලජඅනි ්ඨජ

මෘදුකලංෙයක්ෂ,ාහජඑයජගවර්ජවැඩාටහන්ජගහෝජගෙොනුජආාලධ්රයජකිරීගමන්ජදවාායජක්රියල්මකජකළජහැකිජ

වැඩාටහරක්ෂජඅනි ්ටජමෘදුකලංෙජගලාජඅර්ථජදැක්ෂගේ. 
 

වර්ම්ා්ජ යනුජ ා්කලාකජ වැඩාටහරක්ෂජ ගරොමැතිවජ ා්වයං-අනුරූකාණයජ කළජ හැකිජ අනි ්ඨජ මෘදුකලංෙයකි;  

වර්ම්ා්ජාලමලරයගයන්ජඅනි ්ඨජමෘදුකලංෙජකතුවරුන්ගෙන්ජකින්දුජඅන්තර්ජක්රියලකලරි්වයක්ෂජගහෝජනිගයෝෙයක්ෂජ

ගරොමැතිවජපැතිාජයක . 
 

ගට්රෝනන්ජ අශ්වයන්ජ නීතයලනුූලලජ වැඩාටහරක්ෂජ ගලාජ ගපනීජ න්ටීමටජ ාැලසුම්ජ කාජ තතිජ ේගේශාහෙතජ

වැඩාටහරකි.ා්ථලපරයජ කිරීගමන්ජ පසුවජ ක්රියල්මකජ වූජ විට, ගට්රෝනන්ජ අශ්වයන්ජ වින්න්ජ න්යජ අරර්ථකලරීජ

කලර්යයන්ජන්දුජකාක  
 

ව්තුකරුගවෝජ Spywareයනුජ පරිශී්ලකක න්ගේජ ගතොාතුරුජ ාහජ ගතොාතුරුජ රැා්කිරීමටජ නිර්මලණයජ කාජ තතිජ
අනි ්ඨජමෘදුකලංෙයකි.ජපරිශී්ලකයන්ගේජදැනුගමන්ජගතොාවජවුනන්ගේජක්රියලකලාකම්ජනිරීක්ෂ ණයජකාක . 

 

 අපහරණය(Hacking  :  
පරිෙණකයකටජගහෝජනලලයකටජඅරවාාගයන්ජතතුුජවීමකි.අරවාාගයන්ජකටයුතුජකාරජපුේෙලයලජ
ාලමලරයගයන්ජ හැකර්ගලාජ හැඳින්ගේ.ගමමජ හැකර්ජ පේධ්තිගේජ මුලිකජ අාමුණුවලටගවරා්ජ වරජ
පාමලර්ථයක්ෂජඉටුජකිරීමජාවහලජපේධ්තියජගහෝජආාක්ෂ කජවිගශේ ලංෙජගවරා්ජකාක  

 

 වවරස් ප්රහාර 
පරිෙණකජපරිශී්ලකක න්ගේජවඩල්මජ ලව්ජහලජඅවදලරම්ජාහිතජතර්නරයජදවාා්ජප්රහලාක .දවාාජ්
ප්රහලායන්ජද්තජහලජග්ඛරවලජවැදේජකලර්යයන්ජඅඩලලජකාක .පුේෙලිකජපරිෙණකජප්රහලාවලින්ජ
ආාක්ෂ ලජ වීමටජ උදේජ වරජ මෘදුකලංෙජ ාහජ වැඩාටහන්ජ ළිබඳ වවජ ාෑමජ පරිෙණකජ පරිශී්ලකගයකුමජ
දැනුව්ජවියජයුතුය 
 

 මෘදුවාා මාතවොල්කය 
මෘදුකලංෙජ ගකෝලකෑම්ජ න්ය්ලජ රැවැ්වියජ ගරොහැකිය.මෘදුකලංෙජ ාමලෙම්ජ ප්රධ්ලරජ
උවමරලකරුවන්ටජඑගාහිවජරඩුජෙණරජවැඩිජකාති.මුලින්මජමෘදුකලංෙජළිටප්ජකිරීමජමක න්ජමෘදුකලංෙජ
වංචලජරතාජකිරීමටජමෘදුකලංෙජාමලෙම්ජඋ්ාලහජකාති. 
 

අනවසර පරි ණව ප්රතේශය වැළැක්වීම 
ග ොගහෝජපරිශී්ලකක න්ජගවර්ජඅයවුන්ජවුනන්ගේජපරිෙණකවලටජතතුුජවීගමන්ජවැළැක්ෂවීමටජළියවාජෙැන්මජ

ළිබඳ වවජඋරන්දුවක්ෂජ දක්ෂවක .ජ ඊටජගහේතුජ වන්ගන්ජතමජපරිෙණකයජඅනි ්ඨජමෘදුකලංෙවලින්ජරැකජෙැනීමජාහජ

පුේෙලිකජ ගතොාතුරුවලජ ආාක්ෂ ලවජ ත ලජ ෙැනීමක .ජ ගමගාේජ ආාක්ෂෂිතවජ පරිෙණකයක්ෂජ තිබීමජ ාහරදලක ජ

කටයු්තකි.ජපහතජාවහන්ජගතොාතුරුජමක න්ජඅන්ජඅයගේජතමජපරිෙණකයජරැකජෙතජහැකිය.ජඑගාේජවීමටජපහතජ

දෑජකියවලජතමක්ෂටජවඩල්ජඋචිතජයමක්ෂජඑමජලැක ා්තුගවන්ජගතෝාලජෙතජහැකිගේ. 
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o මුරපද 

වගබ්ජපරිෙණකගේජගමගහයුම්ජපේධ්තියටජමුාපදයක්ෂජගයොදලගෙරජතේදැක ජතහුනරුජකාෙන්ර.ජමූලිකජ

වශගයන්මජවඩල්ජඋචිතජවන්ගන්ජතමජපුේෙලිකජගතොාතුරුජඅන්ජඅයටජතමජපරිෙණකයජතුබඳන්ජල ලජ

ෙැනීමටජ ඉඩජ ගරොතැබීමක .ජ අනිකු්ජ පුේෙලක න්ජ ාවහලජ අමතාජ ක ණුමක්ෂජ නිර්මලණයජ කිරීමටජ ව ටජ

හැකිගේ.ජගමමජක්රියලමලර්ෙජඅනුෙමරයජකිරීමජාවහලජපහතජාවහන්ජාම් න්ියතජළිටුවලටජළිවින්යජහැක. 

 

o දෘඩාා  තහෝ මෘදුවාා  ගිනි පවුරක් තයොමු කිරීම 

පරිෙණකජපරිශී්ලකක න්ජාවහලජක නිජපුනාජආාක්ෂ කජපේධ්තියක්ෂජගලාජඋාා්ජත්වයකින්ජක්රියලජගකගාරජ

 වජනිර්ගේශජකාමු.ජ වගබ්ජපරිෙණකයජාහජනලලජපේධ්තියජගදයලකලායකින්ජගමමජක නිජපුනාජමක න්ජ

ආාක්ෂ ලජගකගර්. 

 

දෘඩාා  ගිනි පවුර  -ජ දෘඩලංෙජ ක නිජ පුනාජ ගභෞතිකමයජ අයුරින්ජ වගබ්ජ පරිෙණකජ නලලයජ හලජ

ාම් න්ධ්ගේ.ජනිවගාේජතතිජගපෞේෙලිකජපරිෙණකජනලලගේජතතිජනලලෙතජමංජඅතුරුවජ(network 

router)ජපරිශී්ලකක න්ජවැඩිජගදගරකුටජක නිජපුනාජමක න්ජාැලගාරජආාක්ෂ ලවජල ලජෙතජහැකිය. 
 

මෘදුවාා  ගිනි පවුර -ජමෘදුකලංෙජක නිජපුනාජයනුජවගබ්ජපරිෙණකයටජඅරවාාගයන්ජප්රවි ්ඨජවරජ

ාහජ ගයොමුවරජ ද්තජ ආාක්ෂ ලජ කිරීමටජ තතුළ්ජ කාෙනුජ ල රජ මෘදුකලංෙජ වැඩාටහරකි.ජ

පරිෙණකයටජතතුළ්ජකාෙනුජලැබූජවැඩජාටහන්ජපමණක්ෂජගමමජමෘදුකලංෙජක නිජපුනගාන්ජරැකජ

ෙන්රලජ ැේජතාගේජමතකජත ලජෙන්ර.ජමීටජඅමතාවජක නිජපුනාජක්රමග්ඛගේජඑමජනිකුතුගේමජ

ප්රතිදවාාජසුපරීක්ෂ කජදජතතුළ්ජගේ. 
 

o අනිෂ් වාා වලින් කැතබන තරක්ෂාව 

ගට්රෝනන්ජ,ජවක ාාජ,ජව්තුකරුගවෝජ(spyware)ජාහජඅගරකු්ජඅනි ්ඨකලංෙජවලින්ජවගබ්ජපරිෙණකයජ

පලලරයජකාමින්ජයතුරුමංජහාහලජමුාපද,ජණයප්ජාහජහාප්වලජගතොාතුරුජවැනිජාංගේදීජද්තජහසුකාජ

ෙැනීමජන්දුජකාක . 

ගමමජතර්නරවලින්ජවගබ්ජපරිෙණකයජරැකජෙැනීමජාවහලජව ටජවක ාාජහලජව්තුකරුවන්ගෙන්ජආාක්ෂ ලජ

වරජක්රමග්ඛජාකාලජතත.ජ 
 

o ඊ-තේල් පරිහරණය දැන  නිමු  

ව්මගරහිජඅන්තර්නලලගයහිජවඩල්ජනරප්රියජඅංෙයක්ෂජවන්ගන්ජඊ-ගම්්ජපහසුවක .ජවගබ්ජඊ-ගම්්ජාහජ

අනිකු්ජපුේෙලිකජගතොාතුරුජආාක්ෂෂිතවජත ලජෙැනීමජාහජඒවලටජපැමිගණරජතර්නරජහුනරලජෙැනීමජ

අතිශක න්ජවැදේජගේ.ජඊ-ගම්්ජපරිහාණගේදීජවඩල්ජප්රකටජතර්නරජාමහාක්ෂජපහතජාවහන්ජගේ. 
 

ඇමුණුේ -ජ ව ටජ නුහුරුජ ඊ-ගම්්ජ ලිළිරයන්ගෙන්ජ ලැග රජ තමුණුම්ජ විවෘතජ කිරීමජ හලජ

පරිෙණකයජතුලජක්රියලකලරිවීගමන්ජවළකින්ර.ජතමුණුම්ජගලාජලැග රජඊ-ගම්්ජහාහලජවක ාා,ජ

ව්තුකරුගවෝජ(spyware)ජාහජඅනිකු්ජඅනි ්ඨජමෘදුකලංෙජග දලජහැරීමජගපොදුගේජන්දුජගකගර්.ජ

උදලහාණජ වශගයන්ජ ව ටජ විගරෝදල්මකජ හලායජ ෙන්වරජ සුළුජ දෘශයජ පටජ තමුණුම්ජ ගලාජ

ආෙන්තුකවජලැගබ්ජරම්ජඑයජවක ාායක්ෂජවියජහැකිය. 
 

ෆිෂින් (Phishing  -ජෆිෂින්ජයනුජවගබ්ජනිලජාමලෙමකජඑරම්ජ ැංකුවක්ෂජවැනිජආයතරයකින්ජ

පණිවිඩයක්ෂජගලාජලැග රජෆිෂින්ජඊ-ගම්්ජතමුණුමකි.ජඉන්ජවගබ්ජක ණුගම්ජවිා්තාජල ලජෙැනීමජ

අවශයජ වජදැනුම්ජදියජහැකිය.ජගම්ජකුමරජඅයුාකින්ජගහෝජවගබ්ජාහන්ෙතජගතොාතුරුජඑරම්ජමුාපද,ජ

ක ණුම්ප්ජගතොාතුරු,ජාමලනයීයජආාක්ෂ කජගතොාතුරුජආදියජගාොාලෙන්රලජසුළුජඊ-ගම්්ජාහිතජ

අඩවිජගලාජහැඳින්වියජහැකිය.ජගමහිජගතොාතුරුජතවජදුාට්ජල ලජෙැන්මටජෆිෂින්ජයන්ගරහිජ

නිර්වචරයජජහුනරලගෙරජහදලාන්ර. 

  

https://www.computerhope.com/jargon/r/router.htm
https://www.computerhope.com/jargon/r/router.htm
https://www.computerhope.com/jargon/s/spyware.htm
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o විවල්ප අතිරික්සු  

Microsoft Windows XP SP2සහ Internet Explorerජ 7.0ජමුදලජහැරීමටජගපා, Microsoft Internet 

Explorerජදවාා්ජහලජව්තුකරුජආශ්රිතජපැවතුම්ජඅාභයලජආාක්ෂ කජකටයුතුජළිබඳ වවජඅතිශක න්ජපහ්ජ

මට්ටමකජපැවතිනි.ජරමු්ජMozilla's Firefox ගහෝ Google's Chromeජවැනිජඅතිරික්ෂයුජළිබඳ වවජවඩල්ජ

උාා්ජත්වගේජනිර්ගේශයක්ෂජදියජහැකිජමට්ටමින්ජදියුණුවක්ෂජදැරටජලැබීජතත.ජ 

 

o ප්රති වවරස් මෘදුවාා  ස්ථාපි  කිරීම 

ප්රති වවරසයක්ජ යනුජ තව්ජ අයුාකින්ජ පරිෙණකජ ආාක්ෂෂිතජ ක්රමයකි.ජ පරිෙණකජ පේධ්තියටජ

අරවාාගයන්ජතතුුජවරජගක්ෂතජගහෝජමෘදුකලංෙජආාක්ෂ ලජකිරීමක්ෂජමින්ජන්දුජගේ.ජඅරවාාජමෘදුකලංෙජ

ගලාජාැලකියජහැක්ෂගක්ෂජදවාා,ජkeyloggers, Trojansජආදියක .ජවගබ්ජපරිෙණකගේජගේෙයජගමමක න්ජ

අඩුජ කාරජ අතාජ වැදේජ ගෙොනුජ හලජ පුේෙලිකජ ගතොාතුරුජ මකලජ දමක .ජ වගබ්ජ පරිෙණකජ පේධ්තියජ

දවාා්වලින්ජගතොාජුනව්ජඅමතාවජපැමිගරරජජදවාායන්ගෙන්ජආාක්ෂ ලජකාජෙැනීමටජප්රතිජදවාා්ජ

මෘදුකලංෙයක්ෂජා්ථලළිතජකාජෙතජයුතුජගේ. 

ප්රතිජදවාා්ජමෘදුකලංෙජක්රියල්මකජකිරීගම්ජදීජප්රධ්ලරජගලාජතතයජකලලවජආාක්ෂ ලවජලැගබ්.ජඑමක න්ජ

තර්නරජහදුරලජෙැනීගම්ජවලන්යජඋදලජගේ. 

 

o Anti-Spywareමෘදුවාා  ස්ථාපි  කිරීම 

Spywareමෘදුකලංෙජක්රමග්ඛයකින්ජ න්දුජ වන්ගන්ජ අරවාාගයන්ජ යම්ජ ාංවිධ්ලරයකජ ගතොාතුරුජ ගහෝජ

පුේෙලිකජගතොාතුරුජල ලජෙැනීමක ජ.ගමයජගතවරජපලර්ශවයක්ෂජගලාජගවර්ජගවබ්ජඅඩවියකටජගයොමුජ

කිරීමක්ෂජදජගේජ.Spywareජාැලසුම්ජකාජත්ග්ජඑයජපහසුගවන්ජඉව්ජකිරීමටජගරොහැකිජගලාක .Anti-

Spyware මෘදුකලංෙයජ තරලජ ත්ග්ජ Spywareාමෙජ ප්රතිවිරුේධ්වජ ාටන්ජ කිරීමටක .ප්රතිදවාා්ජ

ාැලකීගම්ජදීජSpywareප්රතිජදවාායජතතයජකලලජආාක්ෂ ලවක්ෂජාලාරජසුළුජමෘදුකලංෙයකිජ.ගමයජමක න්ජ

පරිෙණකජපේධ්තියටජලැග රජන්යුමජගතොාතුරුජසුපරීක්ෂ ණයජගකගාරජඅතාජඑයටජලැග රජතර්නරජ

හසුකාගෙරජ මෙජ හාවලජ අවහිාජ කාජ ෙැනීමක්ෂජ දජ න්දුජ කාජ ෙනී.Comodo Free යරජ ප්රතිජ

දවාායSpywareආාක්ෂ ණයටජගයොදලජේජතව්ජප්රතිදවාායකි. 

 

  

https://antivirus.comodo.com/download-free-antivirus.php
https://antivirus.comodo.com/download-free-antivirus.php
https://antivirus.comodo.com/download-free-antivirus.php
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ඉාශ්රීසි- සිාහක-  තදමළ පාරිභාෂිව ශබ්ද මාකාව 
අාවය ඉාශ්රීසි සිාහක තදමළ 

1.  abstract model වියුක්ෂතජආකෘතිය fUj;jpay; khjpup 

2.  acceptance testing ප්රතිග්රහණජපරීක්ෂ ලව Vw;Gr; Nrhjid 

3.  access privilege ප්රගේශවීගම්ජවාප්රාලදය mZfy; cupik    

4.  agile model සුචලයජආකෘතිය RWRWg;G khjpup 

5.  alternate key වික්පජයතුා khw;Wr; rhtp 

6.  American Standard 
Code for Information 

Interchange(ASCII) 

ගතොාතුරුජහුවමලරුවජාවහලජවූජ
තමරිකලනුජාම්මතජගක්ෂතය 

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

7.  amplitude විා්තලාය tPr;rk; 

8.  amplitude modulation විා්තලාජමූර්ඡරලව tPr;rg; gz;Ngw;wk; 

9.  analog ප්රතිාම xg;Gik 

10.  anchor රැවුනම epiy epWj;jp 

11.  application layer අනුප්රගයෝෙජා්ථාය gpuNahf mLf;F 

12.  architecture නිර්මිතය fl;likg;G 

13.  arithmetic and  logical 
unit (ALU) 

අංකජෙණිතජහලජතලර්කිකජ
ඒකකය 

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

14.  array අාලව mzp 

15.  artificial intelligence කෘතිමජබුේියය nraw;if Ez;zwpT 

16.  Affective computing බුේියම්ජාහචි්තගේගීජ
පරිෙණරය 

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

17.  associative law ාංඝටරජරයලය $l;L tpjp 

18.  attenuation වැහැරීම/හලයරය neha;ik 

19.  attribute උපලැකියජ/ගුණය/ජ
උපලක්ෂ ණය 

gz;Gfs; 

20.  authoring tool ාම්පලදරජගමවලම gilg;ghf;ff; fUtp 
 

21.  Automated Teller 
Machine  (ATM) 

ා්වයංකෘතමුද්ජෙනුගදනුජ
යන්රය 

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

22.  autonomous ා්වයංපලලක/ජ
ා්වතන්ර/ා්වලය්ත 

RahjPd 

23.  axiom ා්වන්ේියය/ප්රතයක්ෂ ය ntspg;gil cz;ik 

24.  backups උපා්ථ fhg;ngLj;jy; 

25.  bandwidth කලලපජපළල/ වා්ජපළල 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) 

ේවීමයජගක්ෂතිකජදශමය ,Ukf; FwpKiw jrkk; 

30.  bio-inspired computing දනවජගප්රේරිතජපරිෙණරය/ජ
දනවජඅනුගප්රේරිතජපරිෙණරය 

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

31.  bit coin බිටුජකලන්ජ Ez;fld; gzk; nrYj;jy; 

32.  bitwise බිටුජඅනුාලරිත gpl; thup 

33.  bitwise logical operation බිටුජඅනුාලරිතතලර්කිකජ
ගමගහයුම් 

gpl; thup jHf;fr; nraw;ghL 

34.  black box testing කලලමංජුාලජපරීක්ෂ ලව fWg;Gg;ngl;br; Nrhjpg;G 

35.  blogging ගවබ්ාටහරය tiyg;gjptply; 
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36.  boot–up ප්රගේශරය njhlq;Fjy; 

37.  broadcasting විකලශරය njhiygug;gy; 

38.  browsing අතරික්ෂසීම NkNyhly; 

39.  bubble sort බුබුළුජග්රීම/ජයල-ාැාුනම්ජ
ග්රීම 

Fkpop tifg;gLj;jy; 

40.  built-in තුළ ැඳිජ/ජතිළැලි cl;nghjpe;j 

41.  business process re-
engineeringජ(BPR) 

වයලපලාජක්රියලවලිගේජ
ප්රතිඉංජිගන්රුකාණය 

tzpf nray;Kiw 
kPs;fl;likg;G 

42.  candidate key නිරූපයජයතුා gpujpepjpj;Jtr; rhtp 

43.  cardinality ෙණනීයතලව vz;zsit 

44.  cathode ray tube (CRT) කැගතෝඩජකිාණජරලය fNjhl;Lf; fjpu; Foha; 

45.  central processing unit 
(CPU) 

මධ්යාැකසුම්ජඒකකය 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
ආකෘතිය 

Nritg; gadu; khjpup 

49.  clock ා්පන්දකය fbfhuk; 

50.  cloud computing වලලකුළුජපරිෙණරය Nkff; fzpik 

51.  coaxial cable ාමක්ෂ කජගක්ෂ ලය Xur;R tlk; 

52.  code editor ගක්ෂතජාංා්කලාක FwpKiw njhFg;gp 

53.  comment විවාණය tpsf;ff; Fwpg;G 

54.  commutative law රයලයගේශරයලය gupkhw;W tpjp 

55.  compact disc සුාංහිතජඩිා්කය 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;fPL   

64.  control structure පලලරජවූහය fl;Lg;ghl;Lf; fl;likg;G 

65.  control unit (CU) පලලරජඒකකය fl;Lg;ghl;lyF 

66.  credit card ණයපත 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 language 
( DDL) 

ද්තජනිර්වචරජභල ලව 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) ද්තජෙැලීම්ජආකෘතිය juT gha;r;ry; khjpup 

75.  data link layer ද්තජා ැඳිජාථ්ාය juT ,izg;G mLf;F 

76.  data manipulating 
language ( DML) 

ද්තජහැසුරුම්ජජ ාජජ juT ifahsy; nkhop 

77.  data migration ද්තජපර්යටරය juT ngau;r;rp 
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78.  debugging නිගදොා්ජකිරීම tO ePf;fy; 

79.  Decision support 
system(DSS) 

තී්ාණජාහලයජපේධ්ති 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 අංකිතජආර්ථිකය ,yf;fKiwg;  
nghUshjhuk; 

89.  digitizer ාංඛයලංකකය ,yf;fkhf;fp 

90.  direct implementation ාෘජුා්ථලපරය Neub mKyhf;fk; 

91.  disk formatting තැටි/ඩිාකජහැඩාේජෙැන්වීම tl;L tbtikg;G 

92.  distortion විකෘතිය jpupG 

93.  distributive law විඝටරරයලය gq;fPl;L tpjp 

94.  document flow diagram ග්ඛරජෙැලීම්ජාටහර Mtzg; gha;r;ry; tiuglk; 

95.  domain වාම Ms;fsk; 

96.  domain name server 
(DNS) 

වාම්ජරලමගාේවලදලයකය Ms;fsg; ngau; Nritafk; 

97.  domain name system 
(DNS) 

වාම්ජරලමජපේධ්තිය 
 

Ms;fsg; ngau; Kiwik 

98.  dynamic host 
configuration  protocol 
(DHCP) 

ෙතිකජධ්ලාකජපලලරජ
නියමලවලිය 

khWk; tpUe;Njhk;gp 
cs;sikT newpKiw 

99.  dynamic web page ෙතිකජගවබ්ජළිටු ,af;Fepiy tiyg;gf;fk; 

100.  e-commerce විදු්ජවලනිනයය kpd; tu;j;jfk; 

101.  economical feasibility ආර්ථිකශකයතලව nghUshjhur;rhj;jpag;ghL 

102.  elementary process 
description(EPD) 

මුලිකජක්රියලවලිජවිා්තාය mbg;gilr; nra;Kiw 
tpgupg;G 

103.  e-market place ඉ-ගවළවජගපොළ ,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 ූගතලර්ථය/අභිූගත්වය/ා්තලව epiynghUs; 

107.  entity identifier ූගතලර්ථ/අභිූගත්වයජ
හුනන්වරය 

epiynghUs;; 
milahsq;fhl;b   

108.  entity relationship(ER)  
diagram 

ූගතලර්ථජාම් න්ධ්තලජ
රූපාටහර 

epiynghUs; cwTKiw 
ml;ltiz 

109.  executable ජක්රියල්මකජකළජහැකි ,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) 

විා්තෘතජේවීමයජගක්ෂතකජදශම ePbj;j Jtpj FwpKiw jrk 
,lkhw;wf; Fwp 
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113.  extended entity 
relationship 
(ER)diagram 

විා්තෘතූගතලර්ථජාම් න්ධ්තලජ
රූපාටහර 

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

114.  feasibility study ශකයතලජඅධ්යයරය rhj;jpag;ghL fw;if 

115.  feedback loop ප්රතිගපෝ ණජුපය gpd;D}l;ly; tisak; 

116.  fetch-execute cycle ආහාණ-ක්රියලකාුනම්ජචක්රය jUtpg;G epiwNtw;Wr; 
Row;rp 

117.  fiber optic ප්රකලශජතන්තු ,io xspapay;   

118.  file ගෙොනුව Nfhg;G 

119.  file hierarchy ගෙොනුධුාලවලිය Nfhg;G gbepiy 

120.  firewall ක නිජපුනා jPr;Rtu; 

121.  normal form ප්රථමජප්රමතජඅවා්ථලව ,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 

125.  flat file system ඒකජගෙොනුජපේධ්තිය rkjsf; Nfhg;G Kiwik 

126.  flip-flop ළිබඳ-ගපොළ vO-tpO 

127.  float ඉපුලිම/ඉළිලීම kpjit 

128.  floppy  disk රමයජතැටිය nefpo; tl;L 

129.  flow chart ෙැලීම්ජාටහර gha;r;rw; Nfhl;Lg;glk; 

130.  folder ගෙොනුජ හුම Nfhg;Giw 

131.  foreign key ආෙන්තුකජයතුා me;epar;rhtp 

132.  formatting හැඩාේජෙැන්වීම tbtikj;jy; 

133.  frame ාලමුව rl;lfk; 

134.  frequency modulation  ාංඛයලතජමූර්ඡරය mjpu;ntz; gz;Ngw;wy; 

135.  full adder පූර්ණලකලකය KOikf; $l;b 

136.  function ශ්රිතයජ/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 ගදොාටුජමඟජ/ජවලා්ජේවලායජ
/වලහ්ගදොා 

Eiothapy; 

141.  genetic algorithm ාහනජත්ගෙොරිදමය kugZ topKiw 

142.  geographical 
information 
system(GIS) 

ූගගෙෝලීයජගතොාතුරුජ
පේධ්තිය/මිහිතැන්ජජගතොාතුරුජ
පේධ්තිය 

Gtpapay; jfty; Kiwik 

143.  graph plotter ප්රා්තලාජලකුණුකාණය gltiuap 

144.  graphic tablet චිරකලලකය tiutpay; tptukhf;fp 

145.  gridcomputing නලලකපරිෙණරය Nfhl;Lr;rl;lff; fzpik 

146.  guided media නියමුජමලධ්ය topgLj;jg;gl;l Clfk; 

147.  half adder අර්ධ්ලකලකය miu $l;b 

148.  hand trace හා්තලනුගර්ඛරය ifr; RtLfs; 

149.  hard disk දැඩිජතැටියජ/ජදෘඪජඩිා්කය td;jl;L 

150.  hardware දෘඪලංෙ td;nghUs; 

151.  hexadecimal  ඩ්ජදශමය gjpdWkk; 

152.  hierarchical model ධූාලවලිජආකෘතිය gbepiy khjpup 

153.  host ා්කලාකය tpUe;Njhk;gp 

154.  hub රලභිය Ftpad; 

155.  human operator මිනිා්ක්රියලකරුගවෝ kdpj ,af;Fgtu; 

156.  hybrid approach ගදමුහුන්ජප්රගේශය fyg;G mZfy; 
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157.  hyperlink අියාම් න්ධ්කය kP ,izg;G 

158.  Integrated circuits ( IC) අනුකලිතජපරිපථ xUq;fpize;j Rw;W 

159.  icon නිරූපකය rpW glk; 

160.  identity ාර්වාලමය milahsk; 

161.  image රූපය gbkk; 

162.  imperative විධ්ලරල්මක fl;lis 

163.  incremental වර්ධ්රල්මක VWkhd> mjpfupg;G 

164.  indexed allocation අනුක්රමිකජවිභලනරය Rl;b xJf;fPL 

165.  information ගතොාතුරු jfty; 

166.  inkjet printer තී්න්තජවිදුම්ජමුද්රකය ikj;-jhiumr;Rg;nghwp 

167.  instant messaging ක්ෂ නිකජපණිුනඩජයැවීම cldbr; nra;jpaply; 

168.  integrated development 
environment(IDE) 

ාගමෝධ්ලනිකජාංවර්ධ්රජ
පරිාාය 

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

169.  integration test අනුකලරජපරීක්ෂ ණය xUq;fpize;j Nrhjpg;G 

170.  intelligent and emotional 
computing 

බුේියම්ජාහජචි්තගේගීජ
පරිෙණරය 

Ez;zwpTk;  
czu;jpwDkpf;f fzpj;jy; 

171.  interface අතුරුජමුහුණ ,ilKfk; 

172.  internet service 
provider( ISP) 

අන්තර්නලලජගාේවයජාපයන්රල ,izar; Nrit toq;Fdu; 

173.  interpreter අර්ථවිරයලාකය nkhopkhw;wp 

174.  interrupt අතුරුබිුනම ,ilA+W 

175.  intranet අන්ත:නලලය/ජඅන්ගතෝනලල mftpizak; 

176.  internet of things (IoT) සාර්වද්රවයඅන් ර්ජාකය/  
ා ැඳිද්රවයජඅන්තර්නලලය 

nghUl;fspd; ,izak;  

177.  iteration පුරර්කාණය kPs; nray; 

178.  karnaugh map කලගරෝජන්තියම fhNdh tiuglk; 

179.  knowledge management 
system( KMS) 

දැනුම්ජකළමරලකාණජපේධ්තිය mwpT Kfhikj;Jt 
Kiwik 

180.  large scale integration 
(LSI) 

විශලලජපරිමලණගේජඅණුකලරය ghupa msT xUq;fpizg;G 

181.  latency පමලව/ගුේතතලව kiwepiy 

182.  least significant අඩුමගවගාන් rpWk kjpg;G 

183.  legend විා්තාජපලඨය Fwp tpsf;fk; 

184.  life cycle of data ද්තජජීවරජචක්රය juT tho;f;if tl;lk; 

185.  light emitting 
diode(LED) display 

ආගලෝකජවිගමෝචකදිගයෝඩජ
ාන්දර්ශකය 

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

186.  linked allocation ා ැඳිජවිභලනරය ,izg;G xJf;fPL 

187.  linker ාන්ධ්ලාකය ,izg;gp 

188.  liquid crystal display( 
LCD) 

ද්රවා්ලටිකජාන්දර්ශකය jputg;gspq;Ff; fzpdpj;jpiu 

189.  list ලැක ා්තුව gl;bay; 

190.  liveware ජීවලංෙ capu; nghUs; 

191.  local  publishing ා්ථලනීයජප්රන්ේධ්කිරීම cs;sf ntspaPL 

192.  local area network 
(LAN) 

ා්ථලනීයජප්රගේශජනලලය ,lj;Jup tiyaikg;G 

193.  logic gate තලර්කිකජේවලාය ju;f;fg; gliy 

194.  Logical Data Modeling( 
LDM) 

තලර්කිකජද්තජආකෘතිකාණය ju;f;fj; juT 
khjpupAUthf;fy; 

195.  logical data structure තලර්කිකජද්තජවුහය ju;;f;fj; juTf; fl;likg;G 

196.  logical design tools තලර්කිකජාැලසුම්ජගමවලම් ju;f;f tbtikg;Gf; fUtp 
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197.  looping ලූපරය tisa tuy; 

198.  machine code යන්රජගක්ෂතය ,ae;jpuf; FwpaPL 

199.  machine-machine 
coexistence 

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

200.  magnetic ink character 
reader( MICR) 

චුම් කිතජතී්න්තජඅනුලකුණුජ
කියවරය 

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

201.  magnetic stripe reader චුම් කජතී්රුජකියවරය fhe;jg;gl;b thrpg;ghd; 

202.  magnetic tape චුම්භකජපටිය fhe;j ehlh 

203.  malware අනිශ්ඨජමලදුකලංෙ jPk;;nghUs; 

204.  management 
information system  
(MIS) 

කළමරලකාණජගතොාතුරුජ
පේධ්තිය 

Kfhikj;Jt jfty; 
Kiwik 

205.  man-machine 
coexistence 

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

206.  media access control 
(MAC) 

මලධ්යජප්රගේශජපලලක Clf mZfy; fl;Lg;ghL 

207.  memory management 
unit( MMU) 

මතකජකළමරලකාණජඒකකය epidtf Kfhikj;Jt 
myF 

208.  meshtopology  ැඳිා්ථලකය 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 නංෙමජඅගළවිකාණය nry;yplr; re;ijg;gLj;jy; 

214.  modularization ගමොඩියුලකාණය $Wepiyahf;fk; 

215.  modulation මූර්නරය gz;Ngw;wk; 

216.  most significant වැඩිමගවගාන් mjpAau; kjpg;G 

217.  mother board මුනජපුවරුව jha;g;gyif   

218.  multi agent systems  හුජකලාකජපේධ්ති gy;Kftu; Kiwik 

219.  multi user-multi task  හුජපරිශී්ලකජ -ජ  හුජකලර්යය gw;gadu;-gw;gzp 

220.  multi-core processors  හුජහාජාකාර gy;fU nrayp 

221.  multimedia objects  හුජමලධ්යජවාත්ු gy;Y}lf nghUs; 

222.  multiplexer  හුපථකලාකය gy;Nru;g;gp  

223.  multiplexing  හුජපථකාණය gy;Nru;g;G 

224.  multiprocessing  හුජාැකසුම gd;Kiwtopahf;fp 

225.  multitasking  හුකලර්යජකිරිම gw;gzp 

226.  multi-threading  හු-අනුක්රියලයරය gy; nray;$W 

227.  nature inspired 
computing 

ප්රකෘතිජගප්රේරිතජපරිෙණරය/ජ
ප්රකෘතිජඅනුගප්රේරිතජපරිෙණරය 

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

228.  nested loop නීඩිතජලූපය ePbj;j tisak; 

229.  network addresses 
translating (NAT) 

නලලජගයොමුජපරිවර්තරය tiyaikg;G Kftup 
ngau;g;G 

230.  network architecture නලලජනිර්මිතය tiyaikg;Gf; fl;likg;G 

231.  network layer නලලා්ථාය tiyaikg;G mLf;F 

232.  network model නලලජආකෘතිය tiyaikg;G khjpup 

233.  neural network ා්රලයුකජනලලය euk;gpay; tiyaikg;G 

234.  non-functional 
requirement 

කලර්ය ේධ්ජගරොවරජ
අවශයතලව 

nray;rhuhj; Njitfs; 

235.  normalization ප්රමතකාණය ,ay;ghf;fy; 

236.  null අභිශූරය ntw;W 
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237.  objectcode වා්තුජජගක්ෂත/ nghUs; Fwp 

238.  object oriented වා්තුජරැඹුරුජ/ජපලජදක nghUs; Nehf;Fila 

239.  object- relational model වා්තු-ාම් න්ධ්කජආකෘතිය nghUs; cwTepiy khjpup 

240.  octal අ ්ටමය vz;kk; 

241.  office automation 
system (OAS) 

කලර්යලලජා්වයංකාණජපේධ්තිය mYtyfj; jd;dpaf;f 
Kiwik 

242.  offline මලර්ෙඅපෙත/ජමලර්ෙෙතජ
ගරොවර 

njhluW epiy 

243.  one’s compliment එගකහිජඅනුපූාකය Xd;wpd; epug;gp 

244.  online මලර්ෙෙත njhluwh epiy 

245.  open source විවෘතජමූලලශ්ර jpwe;j %yk; 

246.  operational feasibility ගමගහයුම්ජශකයතලව nraw;ghl;Lr; rhj;jpag;ghL 

247.  operator category කලාකප්රවර්ෙය nrayp tif 

248.  operator precedence කලාකජප්රමුඛතල nrayp Kd;Dupik 

249.  optical character reader 
(OCR) 

ප්රකලශජඅණුජලකුණුජකියවරය xspapay; vOj;JU 
thrpg;ghd;; 

250.  optical mark reader 
(OMR) 

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

251.  output ප්රතිදලරය ntspaP;L 

252.  packet switching ගපොදිජහුවමලරුව nghjp kilkhw;wy; 

253.  paging ළිටුකාරය gf;fkply; 

254.  paradigm සුාමලදර්ශය/ජ
ප්රතිමලරය/ප්රතිරූපය 

Nfhl;ghl;Lr; rl;lfk; 

255.  parallelimplementation ාමලන්තාා්ථලපරය rkhe;ju mKyhf;fk; 

256.  parameter passing පාලමිතිජයැවීම gukhdf; flj;jy; 

257.  parity ාමතලව rkepiy 

258.  password මුාපදය flTr;nrhy; 

259.  payment gateway ගෙුනම්ජජවලා්ජේවලාය gzf; nfhLg;gdT 
Eiothapy; 

260.  periodic refreshing ආවර්තජප්රග ෝධ්කාණය fhyKiw GJg;gpj;jy; 

261.  peripheraldevice පර්යන්තජඋපලංෙයජ/ජඋපක්රමය Gwr; rhjdk; 

262.  phablet  ැබ්ලට් ngg;yl; 

263.  phased implementation අවියා්ථලපරයජ/ජළියවාජ
ක්රියල්මකකිරීම 

fl;l mKyhf;fy; 

264.  phase modulation කලලජමුර්ඡරය epiy gz;Ngw;wk; 

265.  phishing තතු ෑම topg;gwpj;jy; 

266.  physical layer ගභෞතිකාථ්ාය ngsjPf mLf;F 

267.  physical memory ගභෞතිකජමතකය ngsjPf epidtfk; 

268.  pilot implementation නියලමකජා්ථලපරයජ/ජජනියලමකජ
ක්රියල්මකකිරීම 

Kd;Ndhb mKyhf;fy; 

269.  piracy ගචෞා්වය/ජුණ්ඨරය fsT 

270.  pirated software ගචෞා/ුණ්ඨිතජමෘදුකලංෙ jpUl;L nkd;nghUs; 

271.  plagiarism ග්රන්ථ/ාචරලජගචෞර්යය fUj;Jj; jpUl;L 

272.  point to point 
connection 

ඍජුජලක්ෂ යජාම් න්ධ්තලව Xd;Wlndhd;W ,izg;G 

273.  pointing device දැක්ෂුනම්ජඋපලංෙය Rl;b rhjdk; 

274.  port ගකගවනිය thapy;> Jiw 
 

275.  portable external hard 
disk 

නංෙම/සුවහනීයජ ලහිාජදෘඪජ
තැටිය 

fhtj;jF Gw td;jl;L 

276.  portal ේවලාය/ජආමුඛේවලාය tiythry; 
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277.  Point of sale (POS) 
machine 

විකුණුම්ගපොලජයන්ර tpw;gid ,l ,ae;jpuk; 

278.  postulate උපක්පරය vLNfhs; 

279.  power supply විදුලිජාැපයුම/නවජාැපයුම kpd; toq;fp 

280.  presence check තථයතලජපරීක්ෂ ලව ,Uj;jy; rupghu;j;jy; 

281.  presentation layer ාමර්පර/ඉදිරිප්කිරිම්ා්ථාය Kd;itg;G mLf;F 

282.  primary key ප්රලථමික/මු්ජයතුා Kjd;ikr; rhtp 

283.  primitive data type ප්රලථමිකජද්තජවර්ෙය G+u;tPfj; juT tif 

284.  privacy ගපෞේෙලික්වය me;juq;fk; 

285.  private key ගපෞේෙලිකජයතුා gpuj;jpNafr; rhtp 

286.  process ක්රියලවලිය/ක්රියලයරය/ජාැකසුම nray;/ Kiwtopahf;fy 

287.  process control 
block(PCB) 

ක්රියලයරපලලරඛණ්ඩය nray; fl;Lg;ghl;Lj; 
njhFjp 

288.  process management ක්රියලයරජකළමරලකාණය nray; Kfhikj;Jtk; 

289.  process states ක්රියලයරජත්්ව nray; epiy 

290.  process transition ක්රියලයරාංක්රමණය 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) 

ගපොදුජා්වීචජදූාකථරජනලලජය nghJ Mspaplg;gl;l 
njhiyNgrp tiyaikg;G 

300.  public key ගපොදුජයතුා nghJr; rhtp 

301.  pulse code modulation  ා්පන්දජගක්ෂතජමූර්නරය Jbg;Gf;Fwp gz;Ngw;wk; 

302.  pulse width modulation  ා්පන්දජවිතාජමුර්නරය Jbg;G mfyg; gz;Ngw;wk; 

303.  radio button වික්පජග්රීම NubNah nghj;jhd; 

304.  random access memory 
(RAM) 

ාාම්භලවීජප්රගේශජමතකය jw;Nghf;F mZfy; 
epidtfk; 

305.  range check පාලාජපරීක්ෂ ලව tPr;R rupghu;j;jy; 

306.  rapid application 
development (RAD) 

ශී්ඝ්රජගයදුනම්ජාංවර්ධ්රය Jupj gpuNahf tpUj;jp 

307.  read only memory 
(ROM) 

පඨරජමලරජමතකය thrpg;G kl;Lk; epidtfk; 

308.  real time තථයජකලලික epfo;Neuk; 

309.  record උපලැකියලර gjpT 

310.  redo රැවතජකිරීම kPsr; nra; 

311.  redundancy ාමතිරික්ෂතතලව kpifik 

312.  reference model ගයොමුජආකෘතිය tiyaikg;gpd; fl;likg;G 

313.  refreshing පුබුදුජකිරීම Gj;Japu;g;gpj;jy; 

314.  register memory ගාජිා්තාජමතකය gjptfk; 

315.  relational ාම් න්ධ්ක njhlu;G> cwTepiy 

316.  relational  model ාම් න්ධ්කජආකෘතිය cwTepiy khjpup 

317.  relational database ාම් න්ධ්කජද්තජාමුදලය cwTepiy juTj;jsk; 

318.  relational instance ාම් න්ධ්තලජනිදර්ශරය njhlu;G Kiw 
vLj;Jf;fhl;L 
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319.  relational schema ාම් න්ධ්තලජපරිපලටිකාටහර njhlu;G Kiwj; jpl;lk; 

320.  relationship ාම් න්ධ්තලවය njhlu;GKiw 

321.  remote දූාා්ථ njhiy> J}u 

322.  render විදැහු toq;F 

323.  repeater පුරර්කථකය kPsp> kPl;b 

324.  repetition පුරරුක්ෂතිය kPs; nray; 

325.  reset button ප්රතයලාම්භජග ෝ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.  ringtopology මුදුා්ථලකය 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 

338.  sensor ාංගේදකය czup 

339.  sequence අනුක්රමය njhlu; 

340.  sequential circuit අනුක්රමිකජපරිපථය njhlu;r; Rw;W 

341.  sequential search අනුක්රමිකජගාුනම tupirKiwj; Njly; 

342.  server ගාේවලදලයකයජ/ජඅනුග්රලහකය Nritafk; 

343.  session layer ාැන්ජා්ථාය mku;T mLf;F 

344.  sharable pool හුවමලරුජපුංනය gfpujF nghJ ,lk; 

345.  sign-magnitude ලකුණුව්ජප්රමලණයජ/ජ
ාංලක්ෂෂිතජපරිමලණරයජ/ජ
අංකිතජපරිමලණරය 

FwpAila tPr;rsT 

346.  single user-multi task ඒකජපරිශී්ලක- හුජකලර්යය jdpg;gadu;-gw;gzp 

347.  single user-single task ඒකජපරිශී්ලක-ඒකජකලර්යය jdpg;gadu;-jdpg;gzp 

348.  smart card සුහුරුජකලඩ්පත #l;bif ml;il  

349.  smart phone සුහුරුජදුාකථරය #l;bifj; njhiyNgrp 

350.  smart system සුහුරුජපේධ්තිය #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 ාර්ළිලජආකෘතිය RUsp khjpup 

357.  spooling එතී්ම Rw;Wjy; 

358.  Startopology තලාකලජා්ථලකය tpd;kPd; ,lj;jpay; 

359.  stepwise refinement ළියවාලකලාජළිරිපහදුව gbKiw ePf;fy;; 

360.  storage ආචයරය Nrkpg;G 

361.  storage allocation ආචයරජවිභලනරය Nrkpg;G xJf;fy;    

362.  stored program concept ආචිතජක්රමග්ඛාංක්පය Nrkpf;fg;gl;;l nra;epuy;;; 
vz;zf;fU 

363.  structure වුහය fl;likg;G 

364.  structure chart වුහජාටහර fl;likg;G tiuG 

365.  structured වුහෙත fl;likg;Gila 
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366.  structured query 
language( SQL) 

වුහෙතවිමසුම් ා fl;likg;G tpdty; nkhop 

367.  submit button ගයොමුජග ෝතම rku;g;gpj;jy; nghj;jhd; 

368.  subnet mask උපනලලජආවාණය cgtiy kiwKfk; 

369.  sub-netting උප-නලලරය cgtiyaikg;G 

370.  sub-program උප-ක්රමග්ඛය Jizr; nra;epuy;  

371.  sum of products (SOP) ගුණිතයන්ගේජඓකයය ngUf;fq;fspd; 
$l;Lj;njhif 

372.  supply chain 
management 

ාැපයුම්ජදලමජකළමරලකාණය tpepNahf rq;fpypj;njhlu; 
Kfhikj;Jtk; 

373.  swapping ප්රතිහාණය ,lkhw;wy; 

374.  switch ා්විචය Msp 

375.  syntax කලාකජරීති njhlupay; 

376.  system development life 
cycle(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 දුාා්ථජාංවලදයජ/ජදුාජ
ාන්නිගේදරය 

njhiynray; 

382.  testing strategy පරීක්ෂ ණජඋපක්රමය guPl;rpj;jy; cghak; 

383.  text and font පලඨජාහජඅක්ෂ ා thrfKk; vOj;JUTk; 

384.  text formatting පලඨජහැඩාේෙැන්වීම thrf tbtikg;G 

385.  text input පලඨආදලර thrf cs;sPL 

386.  normal form ප්රමතඅවා්ථලව ,ay;ghf;fy; tbtk; 

387.  thumbnail ාැගකවිජරූ FWk;glk; 

388.  time division 
modulation (TDM) 

කලලජග දුම්ජමූර්ඡරය Neug; gpup;Tg; gz;ghf;fk; 

389.  time sharing කලලජවිභනරය Neug;gfpu;T 

390.  timing කලලජෙණරය Neuf;fzpg;G 

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 ප්රවලහරා්ථාය Nghf;Ftuj;J mLf;F 

397.  transport protocol ප්රවලහරජනියමලවලිය Nghf;Ftuj;J elg;nghOq;F 

398.  tuple උපලැකියලර/ගේලිය gjpT/epiu 

399.  twisted pair තඹරිජයුෙල KWf;fpa Nrhb 

400.  two’s compliment ගදගකහිජඅනුපූාකය ,uz;bd; epug;gp 

401.  type check ප්රරූපජපරීක්ෂ ලව tif rupghu;j;jy; 

402.  constraint ාංගාෝධ්රය fl;Lg;ghL tif 

403.  ubiquitous computing ාර්වවර්තිජආෙණරය vq;Fk; tpahgpj;j fzpik 

404.  undo අගහෝන්ජකිරීම nray;jtpu; 

405.  unguided media නියමුජගරොවරජමලධ්ය topgLj;jg;glhj Clfk; 

406.  uni-casting ාෘජුජාම්ගප්රේ ණය jdpg;gug;gy; 

407.  unicode යුනිගකෝඩ්/ජඒකගක්ෂත Xw;iwf;Fwp Kiw 
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408.  unique constraint අරරයජාංගාෝධ්කය jdpj;Jtf; fl;Lg;ghL 

409.  unit testing ඒකකජපරීක්ෂ ණය myFr; Nrhjid 

410.  universal ාලර්වර nghJ 

411.  updating යලව්කලලීරජකිරීම jw;fhyg;gLj;jy; 

412.  user පරිශී්ලක gadu; 

413.  user defined පරිත ලකජනිර්වලචිත gadu; tiuaiw 

414.  validation වලංගුකිරීම nry;Ygbahf;fy; 

415.  variable විචලයය khwp 

416.  very large scale 
integration  (VLSI) 

ඉතලජවිශලලජපරිමලණගේජ
අනුකලිත 

kpfg; ngupastpyhd 
xUq;fpizg;G 

417.  video graphic adapter 
(VGA) 

ද්රශයජචිරකඅනුහුරුකුරුව fhnzhsp tiuap nghUj;jp 

418.  virtual community අතථයජප්රනලව nka;epfu; r%fk; 

419.  virtual memory අතථයජමතකය nka;epfu; epidtfk; 

420.  virtual storefront අතථයජගවළවජප්රදර්ශරලෙලාය nka;epfu; filKfg;G 

421.  waterfallmodel දියතලිජආකෘතිය ePu; tPo;r;rp khjpup 

422.  wave length තාංෙජආයලමය miyePsk; 

423.  web portal ගවබ්ේවලාය tiy thry; 

424.  web server ගවබ්ජගාේවලදලයකය ,iza Nritafk; 

425.  web service provider ගවබ්ජගාේවලජාැපයුම්කරු ,iza Nrit toq;Fdu; 

426.  white box testing ා්ගේතජමංජුාලජපරීක්ෂ ලවජ ntz;ngl;br; Nrhjpg;G 

427.  world wide web(WWW) ගලෝකජවින්රිජවියමර cyfshtpa tiy 

428.  uniform resource locator 
(URL) 

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

429.  uniform resource 
identifier(URI) 

ඒකලකලරිජාම්ප්ජහුනන්වරය rPu;ik ts 
milahsq;fhl;b 


