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ත ොරතුරු හො සන්නිතේදන ොක්ෂණය
12 තරේණිය

රිච්මන්න් විදයොලය ය ලොලලය 

Name / Index No......................................................

Grade 12

 ප්රශේන සියලලය ටම පිළිතුරු සපයන්නන.
1. පුද්ලලය තයකුට තරෝලයක් වැළඳී ඇති දැයි තසොයො ලැනීම සඳහො රුධිර පරික්ෂොවක් ියම කරයි. එම වොර් ොතේ
වටිනොකම ඉහළම වන්නතන්න,
I. රුධිර සොම්පලය ය විශේතලෂණය කරන අවසේථොතේදී
II. පරීක්ෂණ වොර් ොව පිළිතයළ වූ විට
III. පරීක්ෂණ වොර් ොව තරෝගියො අ ට පත්වවූ විට
IV. පරීක්ෂණ වොර් ොව වවදයවරයො විසින්න විමර්ශනය කරන විට
V. වවදයවරයො තෙතහත්ව ියම කළ පසු
2. එක් රො කොමරයක උෂේණත්වවය වැඩි වුවතහොත්ව ඒ ෙව ආදොනය කිරීමට .................... ක්ද, ඊට අදොළ
ත ොරතුරු ලෙඩො කර ෙො ලැනීමට ......................ක්ද භොවි කලය  හැකිය. හිසේ ැන්න සඳහො වඩොත්ව උචි
තයදුම් වන්නතන්න,
I.
II.
III.
IV.
V.

යතුරු පුවරුව, දෘඩ ැටිය
ආතලය ෝක පෑන(light pen), දෘඩ ැටිය
සංතේදක, ලය ඝුර (logger)
සංතේදක, දෘඩ ැටිය
ලය ඝුර, දක්වනය

3. වොරක ම කය හො සැසඳීතම්දී ඊට වඩො වැඩි තේලයක් ක්රියොත්වමක වන ම කය තලය ස සැළකිය හැක්තක්,
I.
II.
III.
IV.
V.

සැතණලි ම කය (Flash memory)
සසම්භොවී ප්රතේශ ම කය(RAM)
චුම්භකි මොධ්ය (Magnetic Media)
තරජිසේ ර ම කය (Register)
ප්රකොශ මොධ්ය (Optical Media)
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4. එක් රො ආය නයක එක තසේවකතයකුට දිනකට මසො ිම කළ යුතු ඒකක සංඛ්යොව 50 – 60 ත්ව අ ර තේ.
තමය උපකරණයකට ආදොනය කිරීතම්දී කලය  යුතු වලය ංගු ො පරික්ෂොව කුමකද?
I. ඇතිෙව
II. වර්ල
III. පරොස
IV. ඉලය ක්කම් ලණන
V. දත්ව ප්රරූප
5. තටලිලමනය පවත්වවොතලන යොම සඳහො අවශය උපොංලයක් තනොවන්නතන්න,
I.
II.
III.
IV.
V.

පරිලණකය
තවබ් කැමරොව
ෙහුමොධ්ය ප්රක්තෂේපණ යන්නරය
අන්න ර්ජොලය  පහසුකම
මයික්රත ෝන

6. කොණ්ඩ දත්ව සැකසීම අන්න ර්ල පිළිතුර කුමක්ද?
I. පුද්ලලය තයකුතේ ජො.හැ.අ. ලය ෙො දුන්න විට වයස ප්රතිදොනය කිරීම.
II. ශිෂයතයකුතේ විෂය කිහිපයක ලය කුණු ලය ෙො දුන්න විට එහි සොමොනය ලණනය කිරීම.
III. විදුත්ව ැපැල ලිපිනයකට අදොළ පුද්ලලය  විසේ ර ලය ෙොදීම.
IV. භොණ්ඩයක මිලය  ලය ෙොදුන්න විට එහි මිලය  ප්රතිදොනය කිරීම.
V. සිසුතවකුතේ නම ලෙඩො කිරීම.
7. පහ දැක්තවන අවසේථො අ රින්න
ය කොලය  සැකසීම භොවි වන අවසේථොවකටඋදොහරණයක් වන්නතන්න,
I. පන්නතියක සිසුන්නතේ තවියො තත්වරීම
II. සේවයංක්රීය ගුවන්න ියමු පද්ධ්තියක්
III. ෙැංකුවක ඇති ලනුතදනු සැකසුම් පද්ධ්තියක් මඟින්න මොසික ැන්නපතු මුදලය  තසවීම
IV. තලොඩනැගිලලය ක් ඉදිකිරීමට තයදවූ මුළු පිරිවැය තසවීම.
V. උ/තපළ විභොල අතේක්ෂකයන්නතේ සේථොනීය තසවීම

8. පහ කවරක් C පන්නතිතේ ජොලය යක සත්වකොරක බිටු ලණන හො IP ලිපින ලණන දක්වයිද?
I.
II.
III.
IV.
V.

8, 65536
8,256
16, 256
16, 65536
24,256

9. ියමු මොධ්ය පමණක් අඩංගු වරණය ත ෝරන්නන.
I.
II.
III.
IV.
V.

ඇඹරි යුලලය , චන්නිකො සන්නිතේදනය, ප්රකොශ න්නතු
සමොවෘ , සමොක්ෂක,ප්රකොශ න්නතු
සමොවෘ , ගුවන්නවිදුලි, අතධ්ෝරක්
ප්රකොශ න්නතු, අතධ්ෝරක් , ඇඹරි යුලලය 
සමොක්ෂක, ගුවන්නවිදුලි,ප්රකොශ න්නතු
2
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10. රූපතේ දැක්තවන කැටි සටහතනහි පොලය න පොලය න අග්රතයහි ර්ක ත්වවය ‘0’ වනවිට ප්රදොනය තව තයොමු
කරන ර්ක ත්වත්වවයම ප්රතිදොනය වීමටත්ව, පොලය න අග්රතේ ර්ක ත්වත්වවය ‘1’වනවිට ප්රදොනය තව තයොමු
කරන ර්ක ත්වත්වවතේ අනුපුරකය(අපවර් කය) ප්රතිදොනය වීමටත්ව අවශය තේ. තම් සඳහො Aහි තයදිය යුතු
ද්වොරය කුමක්ද?
ප්රදොනය
I. XOR
A
ප්රතිදොනය
II. AND
III. NAND
පොලය න
IV. NOR
අග්රය
V. OR
11. RS පිළිතපොළක් ................ තහෝ .........................යන ද්වොර භොවි තයන්න ිර්මොණය කිරීමට හැකිය.තමහි
හිසේ ැන්න සඳහො සුදුසු පිළිතුරු වන්නතන්න,
I. NAND/AND
II. AND/OR
III. NAND/NOR
IV. XOR/NOR
V. NAND/XOR
12. පහ දැක්තවන කොතනෝ සිතියමට අදොළව තිබිය හැකි සරළම බුලියොනු ප්රකොශනය වන්නතන්න,
I. AB+AB’
C
C’
II. AC+B
A’B’
0
0
III. AB’
A’B
1
1
IV. AB’C+ABC+AB’
AB
1
1
V. A’+B’.A+B’+C’
AB’
0
1
13. A+BC යන බූලියොනු ප්රකොශනය ලය ෙොතදනු ලය ෙන්නතන්න පහ කවරක් මඟින්නද?
I. AB+BC
II. (A+B)(A+C)
III. (A+C)B
IV. (A+B)C
V. (AB)+(BC)
14. සන්නිතේදන ජොලය යකදී පණිවිඩයක් එහි ලමනොන්න ය තව පැමිණි පසු තයදුම් සේථරතේ ක්රියොත්වමක වන
ිවැරදි වැඩසටහනට තයොමු කිරීමට පහ ලිපිනවලින්න අවශය වන්නතන්න කුමන ලිපිනයද?
I. MAC ලිපිනය
II. IP ලිපිනය
III. DNS ලිපිනය
IV. Port ලිපිනය
V. තයදුම් සේථර ලිපිනය
VI. port ලිපිනය
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15. 48B16+ 001010112
I.
II.
III.
IV.
V.

ට අදොළ පිළිතුර ත ෝරන්නන.

31016
4B616
50316
51316
55916

16. නවීන තමතහයුම් පද්ධ්තිවලය  ක්රියොවලියක් නව අවසේථොතේ සිට සූදොනම් අවසේථොව දක්වො සංක්රොන්නතිය
පොලය නය කරනු ලය ෙන ියමොවලිය වන්නතන්න,
I. මොධ්ය කොලීන ියමොවලිය
II. දිගු කොලීන ියමොවලිය
III. ඉ ො දිගු කොලීන ියමොවලිය
IV. තකටි කොලීන ියමොවලිය
V. ඉ ො තකටි කොලීන ියමොවලිය

17. පහ සඳහන්න වලන්නති සළකන්නන.
A - රචනො තචෞරත්වවය (plagiarism) ත ොරතුරු පද්ධ්තිවලය ට ඇති ර්ජනයකි.
B - රචනො තචෞරත්වවය යනු තවනත්ව අතයකුතේ අදහසක්,ිර්මොණයක්

මන්නතේ යයි කියො පෑමයි.

C - ප්රකොශන තසොරකම(piracy) රචනො තචෞරත්වවය සඳහො තවනත්ව පදයකි.
ඉහ වලන්නති අ රින්න ිවැරදි වන්නතන්න,
I.
II.
III.
IV.
V.

A පමණි.
B පමණි.
C පමණි.
A හො B පමණි.
B හො C පමණි.

18. තදතකහි අනුපුරකය ලණනය කිරීමක පිළිතුර 111010112 නම් එයට අදොළ දශමක අලය වන්නතන්න,
I.
II.
III.
IV.
V.

-202
-21
-204
235
21
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19. 192.234.15.30 හො 192.234.15.90 යන IP ලිපින සහි යන්නර තදකක් සේථොනීය තපතදසේ ජොලය යකට
සම්ෙන්නධ්කර ඇ . එම ජොලය ය අයත්ව වන උපජොලය  ආවරණය කුමක්ද?
I. 192.255.255.255
II. 192.234.15.0
III. 255.255.255.0
IV. 255.255.255.128
V. 255.255.255.255
20. 0011101.012 ට තුලය ය වන්නතන්න කුමක්ද?
I. 29.5
II. 28.15
III. 28.25
IV. 29.75
V. 29.25
ව්යුහගත රචනා
ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
01) a)
i.
ii.
iii.
iv.

1510 යන සංඛ්යොතවහි තදතකහි අනුපූරකය බිටු අටක් භොවි තයන්න දක්වන්නන.
-7510 බිටු අතටහි තදතකහි අනුපූරකයක් තලය ස දක්වන්නන.
ඒ ඇසුතරන්න -7510 + 1510 යන්නන තසොයන්නන.
පරිලණකයක අභයන්න ර තමතහයුම් සඳහො දත්ව තදතකහි අනුපූරක තලය ස ිරූපණය කිරීතමන්න
ලය ැතෙන එක වොසියක් ලියන්නන.

b. පහ දක්වො ඇති සේථොනීය තපතදසේ ජොලය (LAN) සේථලය  විදයොවන්න (topologies) ිරූපණය තකතරන
රූප සටහන්න අඳින්නන.
I.
ෙසය (bus)
II.
රුව (star)
III.
මුදුව (ring)

02)

a) තටලිලමනය (telecommuting) යනු කුමක්ද?
b)
තමතහයුම් පද්ධ්ති සම්ෙන්නධ්තයන්න පහ සඳහන්න වලන්නතිය සළකන්නන. “ක්රියොයනය යන්නන
ක්රමතලඛ්යක් සඳහො වූ වත්ව නමකි. (process is another name for program) තමම වලන්නතිය හො
ඔෙ එකඟ වන්නතන්නද? එක තහේතුවක් දක්වන්නන.
i. OSI සමුද්තද්ශ ආකෘතිතේ සේථර හ ිරූපණය කරන රූප සටහනක් අඳින්නන.
ii. පහ දැක්තවන්නතන්න සත්ව ක්රියොයන සංක්රොන්නති සටහනයි. එහි මඟින්න දැක්තවන A,B,C,D අවසේථො නම්
කරන්නන.
I.

නව
ධ්ොවන
සුදොනම්

C

A
B
D
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රචනා
ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
01). ිවසක එක් රො කොමරයක සේවයංක්රීයව ක්රියොත්වමක විය හැකි විදුලි බුබුලය ක් සවිකර ඇ . කිසියම්
පුද්ලලය තයකු සවස හතයන්න පසුව කොමරයට ඇතුළු වුවතහොත්ව එය සේවයංක්රීයව දැලතවන අ ර අවශය නම්
පරිශීලය ක සේවිචය මඟින්නද ෙලෙතයහි ක්රියොකොරිත්වවය පොලය නය කළ හැකිය. ෙලෙය(F) දැලවීම 1න්න ිරූපණය
තේ. සේවිචතයහි(A) ON අවසේථොව 1 තේ. කොමරය තුළ පුද්ලලය තයකු සිටී නම් ඊට අදොළ පීඩන සංතේදකය (B)
ද්විමය 1ත්ව කොලය  ලණකය (C) මඟින්න සවස 6 ෙව දැක්වීමට ද්වීමය 1ත්ව ලය ෙොතද්.
a). තමම සිද්ධියට අදොළව පැවතිය හැකි ස ය ො වගුව තලොඩ නඟන්නන.
b). ඊට අදොළ SOP ප්රකොශනය තලොඩ නඟන්නන.
c).ඔෙට ලය ැතෙන SOP ප්රකොශනය කොතනෝ සිතියම ඇසුතරන්න සුළු කරන්නන.
d).NAND ද්වොර පමණක් භොවි තයන්න පරිපථය දක්වන්නන.

02). a). එක් රො ආය නයකට 192.168.25.0/24 යන IPලිපින කොණ්ඩය ලය ැබී ඇ . එම ආය නයට තවන
තවනම තලොඩනැඟිලිවලය  පිහිටි මොනව සම්පත්ව අංශය (S01), ිෂේපොදන අංශය (S02) හො ත ොරතුරු ොක්ෂණ
අංශය(S03) යන අංශ තුන එකිතනක ජොලය ල කර ත ොරතුරු ොක්ෂණ අංශය හරහො අන්න ර්ජොලය  ප්රතේශය
ලය ෙො දීමට අතේක්ි ය. මුළු ජොලය යම ගිි පවුරක් මඟින්න ආරක්ෂො කිරීමටද තයෝජි ය. එක් එක් අංශයට ලය ෙො
දී ඇති සම්පත්ව පහ වගුතේ දැක්තේ.
අංශය
මොනව සම්පත්ව අංශය (S01)
ිෂේපොදන අංශය (S02)
ත ොරතුරු ොක්ෂණ අංශය(S03)

සම්පත්
පරිලණක 18, මුද්රණ යන්නර 01
පරිලණක 24
පරිලණක20

ලය ෙො දී ඇති IP ලිපින කොණ්ඩය තයොදොතලන තවන තවනම උපජොලය  ිර්මොණය කර IP ලිපින පැවරීමට
අතේක්ි ය. ඒ සම්ෙන්නධ්ව පහ වගුව සම්පුර්ණ කරන්නන.
අංශය

ජොලය  ලිපිනය
(Network Address)

උපජොලය  ආවරණය
(Subnet Mask)

IP ලිපින පරොසය
(IP Address Range)

S01
S02
S03
b). තමම ආය නය සඳහොතලොඩනැතඟන ජොලය තයහි ර්කන සැලය ැසේම රූප සටහනකින්න දක්වන්නන. ත ොරතුරු
ොක්ෂණ අංශය මඟින්න මං හසුරුවක් (router) සේවිච (switch) ලය ෙො තලන ඇති අ ර එහි එක් පරිලණකයක්
ිතයෝජන තසේවොදොයකයක් (proxy server) තලය සත්ව එක පරිලණකයක් DNS තසේවොදොයකය තලය සත්ව තයොදො
ලැනීමට අතේක්ි ය. දත්ව සන්නිතේදන මොර්ල සඳහො තයොදො ලැතනන රැහැන්න වර්ල පැහැදිළිව දක්වන්නන.
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