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බස්නාහිර පළාත් අධ්යාාපන  දෙපාර්තදේන්තුව 

අ.දපො.ස.(සා/දපළ) උපකාරක ප්ර_ශ්්  ප්රcය - 2018 

දතොරතුරු හා සන්නිදේෙන තාක්ෂප ය -  II 
 සැලකිය යුතුයි :  

 පළමුවැනි ප්රනශ්නය  ා  ෝර ා ත්  රත්  ප්රනශ්නය හතරක් ද ඇතුළු ත ප්රනශ්නය පහකට පමණක් පිළිතුරු සප න්ය. 

 පළමුතැනි ප්රනශ්නය   කුණු 20 ක් හිමි තය අරා, අෝයු්  සෑම ප්රනශ්නය ට  ම කුණු 10 බැගින් හිමි ෝේ. 
 

1.     

(i) 10111110101012  ය ද්විම  සංඛ්යා ත ෂඩ්දශ්ම  සංඛ්යා තක් බත  පරිතර්රය  ටාන්ය. ඔබෝේ තණය  

කිරීම දක්තන්ය. 

 

(ii) ASCII ෝක්ර ටාණෝේදී ‘A’ අක්ෂා  නිරූපණ  කිරීම  65 භ විර ෝේ. ‘SAM’  ය තචය  ASCII ෝක්ර 

මගින් නිරූපණ  කිරීම සඳා  සුදුසු ද්විම  ෝක්ර ලි   දක්තන්ය. 

 

(iii) දුාසනථ පරිතණය  (Remote Computing) භ විරෝේ ඇති ත සි ෝදටක් ලි   දක්තන්ය. 

 

(iv)  10.001102  සංඛ්යා ෝතහි තැඩිම ෝතෝසසි සංඛ්යා ංට (MSB) ා  අඩුම ෝතෝසසි සංඛ්යා ංට  (LSB) ලි   

දක්තන්ය.  

 

(v) පාර තගුත ඔෝේ පිළිතුරු පත්රg   පි ප්  ටා A ෝටො ස  තැකෝපය ා ජ්යා ෝසේත ත B ෝටො සින් ෝර ාන්ය. 

 

 

 

 

 

(vi) ෝරොාතුරු පද්ධති ක් සනථ පයෝ න් පසුත එම පද්ධතිෝේ  ෝතයසනටම් ඇති කිරීම  ෝාේතුතය අතසනථ  02ක් ලි   

දක්තන්ය. 

 

(vii)  පාර HTML ෝක්ර ඛ්යණ්ඩ  ෝතේ අතිරික්සුතක් ාාා  විදැහු ටළවි  (render) එ  දිසනතය ආට ා  

ෝටටිෝ න් පැාැදිලි ටාන්ය. 

 <a href=” https://butterfly-conservation.org” target=”_blank”><img src =”butterfly.jpg” 

width=”100px”  height=”150px”  border=”5”  ></a> 

    (HTML ෝේඛ්යය  ා  පින්තුා ෝතොනුත එටම ෝ  ේඩාෝේ පතතිය බත උපටේපය  ටාන්ය.) 

(viii)  ම් තැ ළුතක් විශ්නෝේෂණ  ටාය වි  ඊ  අද ළ ආද ය, ප්රනතිද ය ා  ක්රිද  තලි  ෝතන් ෝතන් තශ්ෝ න් 

ාඳුය  තර යුතු . 

    පාර තැ ලුත නිා ටාණ  කිරීම සඳා  අතශ්ා පි තා ලි   දක්තන්ය. 

A දකොටස B දකොටස 

(a) අන්රර්ජ්ය ක  ාාා  සංච ාටයින් සඳා  ෝසේත  සැපයීම. G2C 

(b) ෝතේ අඩවි ාාා  බැංු ෝරොාතුරු කබ  තැනීම G2E 

(c) අන්රර්ජ්ය ක  ාාා  ත ාය බකපත්රg අලු්  තැඩි   කිරීම G2B 

(d) ෝතේ අඩවි ාාා  චක්ර ෝේඛ්ය කබ  තැනීම. G2G 

https://butterfly-conservation.org/
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    ගැටලුව:- දෙනලෙ සංඛ්යාාවක් ඔත්දත්ෙ ඉරට්දට් ෙැයි දසවීම. 

(ix) පැසනටේ භ ෂ ෝතන් ලි ය කද පාර ක්ර මෝේඛ්ය  සකටන්ය. 

 

 

var num : array[0..6] of integer,  

  begin 

   num[0]:=5; 

   num[2]:=7; 

   num[4]:= num[0]* num[2]; 

   num[1]:= num[4] - 10; 

   num[3]:= num[2] + num[1]*2; 

   num[5]:= num[3] + 10; 

   num[6]:= 13div3; 

   for i:=2 to 6 do 

    write(num[i],’  ‘ ); 

  end. 

     ඉාර ක්ර මෝේඛ්ය   අද ළ ප්රනතිද ය  ලි   දක්තන්ය. 

(x) ෝදය කද සංඛ්යා  කිහිප ට ගුණිර  ෝසවීම  අද ළ ඇේෝතොරිරම  පාර දක්ත  ඇර. 

    එහි හිසනරැන් පුාතන්ය. 

Begin 

  product = …(a)… 
   REPEAT 
    READ Number as N 
    product = …(b)……. x  N 
   UNTIL numbers are over 
  DISPLAY product 

End. 
 

 
2. "Future Focus Education Centre" අධා පය ආ රය  මගින් Java ප ඨම ක  3 ක් ක්රිද  ් මට ටායි.  එම 

ප ඨම ක  පිලිබඳ විසනරා විදු්්  පැතුරුම්ප්  මෘදුට ංත ට රැම්ප්  ටා ඇර. එම විදු්්  පැතුරුම්පෝරහි 

තැඩපරට පි පරක් පාර දක්ත  ඇර. සෑම ප ඨම ක තක් අතස යෝේ සිසුන්  JAVA ඇටඩමි මගින් 

පත් තය ම ර්තතර විභ ත ට  මුහුණ දි  යුතු .  Java for Beginners සා Java Intermediate ප ඨම ක  

අතසන් ටළ වි  Advance Java ප ඨම ක ත සඳා  10% ට තට් මක් කබ  ෝදයි. ෝද්ශ්ට න් සඳා  ෝතතනු 

කබන්ෝන් සම්පුර්ණ ආද  ෝමන් 25% ට මුදකකි.  
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ඉාර සඳාන් විසනරා  සා තැඩපර ෝාොඳින් කි ත  පාර ප්රනශ්නයතක  පිළිතුරු සප න්ය.  

(i). අෝසේක ාණවීාෝේ මුළු කුණු තණය  කිරීම සඳා  E10 ෝට ෂ  තුළ ඇතුළ්  ටළයුතු සුත්රg  ලි න්ය.   

(ii). E10 ෝට ෂ  තුළ ඇතුළ්  සූත්රg  E12 දක්ත  පි ප්  ටළ වි  E12 ෝට ෂ  තුළ සුත්රg  දිසනතන්ෝන් 

ෝටෝසේද?   

(iii). ාසිනි ාණවීාෝේ කුණුතක ස ම යා ෝසවීම සඳා  F12 ෝට ෂ  තුළ ඇතුළ්  ටළයුතු සුත්රg  ලි න්ය. 

(iv). අෝසේක ාණවීා  ෝමම ප ඨම ක  තුය ාැදෑරීම  වි දම් වූ මුළු මුදක තණය  කිරීම සඳා  G10 ෝට ෂ  

තුළ ඇතුළ්  ටළයුතු සුත්රg  ලි න්ය (G10 ෝට ෂෝ හි ස ාන් ටාය සුත්රg  G12 දක්ත  පි ප්  ටළ වි  

නිතැාදි පිළිතුරු කැබි  යුතු බත සකටන්ය).   

(v). මුළු ආද  ම තණය  කිරීම සඳා  G13 ෝට ෂ  තුළ ස ාන් ටළයුතු සුත්රg ද, ෝද්ශ්ට න් සඳා  ෝතතය 

මුදක තණය  කිරීම සඳා  G14 ෝට ෂ  තුළ ස ාන් ටළයුතු සුත්රg ද , ක භ  තණය  කිරීම සඳා  G15 

ෝට ෂ  තුළ ස ාන් ටළයුතු සුත්රg ද ලි න්ය.        

 

 

 

3. පාර රූප ස ාෝයහි දක්ත  ඇ් ෝ්  සමන් විසින් අමේ, නිමේ, සෑම්, අජි්  සා සජි්   ය අ  ෝතර   ක 
සංච ා ක් සඳා  ෝරොාතුරු සහිරත  තය කද විදු්්  රැපැේ පණිවිඩ ට ෝටො සකි.  
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I. ඉාර විදු්්  -රැපැේ පණිවිඩ  කැයිසනතු තර ටා ඇති කබන්යන් ෝතර  ැෝතය බත උපටේපය  ටාමින්  a සි  

d දක්ත  ෝපළතසනත   ඇති   පාර සඳාන් ප්රනට ශ් වැරදි/ නිවැරදි බව දක්තන්ය. (a – d අක්ෂා ඉදිරිෝේ සරා ද 

අසරා ද  න්ය  දැක්වීම පමණක් සෑෝාේ.) 

a. ෝමම විදු්්  -රැපැේ පණිවිඩ  සජි්    ද  ත  ඇති බත අජි්    දර්ශ්ය  ෝේ.  

b. අජි්  ෝමම විදු්්  -රැපැේ පණිවිඩ  සෑම්  ද  ත  ඇති බත දකියි. 

c. විදු්් -රැපැේ පණිවිඩ  සෑම් සා නිම ලි ෝතර ද  ත  ඇති බත අමේ   දර්ශ්ය  ෝේ. 

II. අංට 4 ෝකස දක්ත  ඇති ෝමතළම මගින් රූප ෝදටක් අමුණ   ැවීම  සමන් ට යුතු ටා ඇර. 

a. “සම ජ්ය ජ්ය ක“  න්ය නිදසුන් ෝදටක් දක්තමින් විසනරා ටාන්ය.  ඉාර නිදසුන් තක  දැකි  ාැකි ා නිටා 

ර් ත න් ෝමොයතද? 

b.    A සා B තීරුතක දක්ත  ඇති තක ුළු පරිතණය සංටේපෝේ ෝසේත තන් නිතැාදි ආට ා   තකපන්ය. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ප සක පරිතණට විදා ත ා  සතුත පරිතණට උප ංත තබඩ තක් පතතී. ගුරුතරුය  අතශ්ා පරිතණට උප ංත 

විදා ත ා  විසින් කබ දීම සිදු ටායි. ෝමම ක්රිද  තලි  ප කය  සඳා  ද් ර සමුද   ටළමය ටාණ පද්ධති ක් 

පත් ත ෝතය   ම සිදුටාය අරා පාර දැක්ෝතන්ෝන් එහි තගු කිහිප කි. 

උපාංග වගුව 

E_serialno E_Name Received_On Availability 

Sgh123456 HP-Desktop 12/2/2010 No 

123498089 Acer-Keyboard 10/5/2011 Yes 

Hsgh15677 Hp Laptop 10/05/2011 Yes 

20950 Acer-mouse 10/5/2011 Yes 

T456734 Samsung Monitor 14/7/2011 No 

P456123 Multimedia projector 22/5/2015 No 

උපාංග ලබාගැනීදේ වගුව 

 

 

 

 

 

 A  B 

1 IaaS P මෘදුට ංත සංතර්ධය  සඳා  අතශ්ා ෝසේත ද  ට පරිසා  කබ ෝද්. 

2 PaaS Q මෘදුට ංත පරිතණට  තුළ සනථ පය  ෝයොටා භ විර ටළ ාැකි වීම. 

3 SaaS R ෝසේත ද  ට පරිතණට තක ද් ර සා මෘදුට ංත ෝ දවුම්  තබඩ  කිරීම  

අතශ්ා අතට ශ්  සා ගිනිපවුරු පාසුටම්  සප යි.   

B_Date E_serialno T_ID 

12/7/2017 T456734 T003 

12/7/2017 Sgh123456 T003 

24/7/2017 P456123 T001 
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ගුරු  වගුව 

 

 

 

 

i. ඉාර ද් ර සමුද ෝේ ප්රන ථමිට  තුරු ෝදටක් ඒත ෝේ තගුතක යම් සමඟ සඳාන් ටාන්ය. 

 

ii. අනුක්ර මිට අංට  (serial number) Dell456733 දාය  dell laptop  පරිතණට ක් 2017 අෝත සනතු 02 දිය 

පරිතණට විදා ත ා   ප්රනද ය ක් ෝකස  කබ ෝදය කදී.   

a. ද් ර සමුදෝ හි ුමය තගු/තගුත   ත් ට ලිය වි  යුතු ද? 

b. ෝමෝකස   ත් ට ලීය ටාය කද තගුතක ෝේළි ලි   දක්තන්ය. 

  

iii. අනුක්ර මිට අංට  (serial number)  Hsgh15677 Hp Laptop  පරිතණට   2017 අෝත සනතු 03 දිය සුනීර  

ප්රනය න්දු ගුරුමා් මි  පරිතණට විදා ත ාෝ න් කබ  ෝතය ඇර.   

a. ද් ර සමුදෝ හි ුමය තගු/තගුත   ත් ට ලිය වි  යුතු ද? 

b. ෝමෝකස   ත් ට ලීය ටාය කද තගුතක ෝේළි ලි   දක්තන්ය. 

5.  

i. ICT විෂ   සඳා  සිසුන් පසන ෝදෝයු කබ  ත්  කුණු ආද ය  ටා ඔවුන්ෝේ ෝේේණි  (grade) 

ප්රනතිද ය  කිරීම  අද ළ තා ජ්ය ෝක්ර  පාර දක්ත  ඇර.   

Begin 
N=0 
While N<5 do 
 Input Marks 

 If Marks>50 then  
  Grade=”Pass” 
 Else 
  Grade=”Fail” 
 Endif 

Display Grade 

N=N+1 
End. 

 
ඉාර තා ජ්ය ෝක්ර   අද ක තැලීම් ස ාය අඳින්ය. 
 
 

 
ii. සංඛ්යා  දා ක් ආද ය  ටා ඒත ෝේ එටතුත කබ  තැනීම සඳා  පාර තැලීම් ස ාය ඇඳ ඇර. අංට  

සි    දක්ත  ඇති ෝේබක ාඳුය  ෝතය ඊ  අද ක තතන්ති ලි   දක්තන්ය. 

T_ID T_Name Telno Address 

T001 Sunitha Fernando 071-4455881 No 22 Galle Road Rathmalana 

T002 Pushpa Weerasingha 076-1234567 NO 12A, 1st Lane ,Panadura 

T003 Ruvini Perera 077-4788897 ‘Samanpaya’, Boralesgamuwa  
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i. රූප  2 හි ස ාන් ටා ඇති ප්රනභත ෝක්ර   අද ළ  රූප  1හි දක්ත  ඇති ෝතේ පිටුත සකටන්ය. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

6. 

රූපය 1 
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 රූප  2 හි දක්ත  ඇති ප්රනභත ෝක්රෝේ  HTML උසුකය(tag) 1 සි  7 දක්ත  හිසන ත පතති.  පාර ප්රනභත ෝක්ර  

සම්පූර්ණ කිරීම  අද ක HTML උසුකය 7 ලි   දක්තන්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. a.   නි ම තලි ක් (protocol)  නු ුමක්ද? 

b.   පාර දක්ත  ඇති නි ම තලි ඒත ෝේ භ විර න් සමඟ තකපන්ය.  උද . 1C   

 නි ම තලි   භ විර  

1 TCP/IP A ෝද ෂ ඇති අතසනථ තක පණිවිඩ දැන්වීම ා  පණිවිඩ 

ප කය  

2 HTTP B විද් යු්  රැපැේ හුතම රුත 

3 SMTP C IP ලිපිය හුතම රුත ප කය  කිරීම 

4 FTP D HTML  ෝේඛ්යය හුතම රුත  

5 ICMP E ෝතොනු හුතම රුත 

 

     7. 

a.   අනුා විදා කෝේ පුසනරට ක ටළමය ටාණ  පරිතණටතර ටළ යුතු බත විදුාේපතිතුම  තීාණ  ටාය කදී, 

(i) දැය  පතතිය පුසනරට ක ටළමය ටාණ අ් යුරු පද්ධතිෝේ දක්ය  කැෝබය අඩුප ඩු 2 ක් ලි න්ය.  

(ii) ෝරොාතුරු පද්ධති ක් සැකසුම් ටාය පි තෝර්දී සිදුටාය ක්රිද  ට ාටම් 2 ක් ලි න්ය. 

(iii) ෝමම පුසනරට ක පද්ධති  පරික්ෂ  කිරීම සඳා  සුදුසු පරික්ෂ  ක්ර ම සැෝටවින් විසනරා ටාන්ය.   

b. 

(i) අන්රර්ජ්ය ක  තුළ සැරිසාණ අතසනථ ෝේදී ඔබෝේ පරීතයටෝේ ද් ර ා  ෝභෞතිට උප ංත ආාක්ෂ  ටා 

තැනීම සඳා  තර ාැකි ක්රිද  ම ර්ත සඳාන් ටාන්ය.  

(ii) පරිතණට සා ජ්ය ක සඳා  අතිශ්යින් ා නිටාවූ ා නිටා ෝක්ර තර්ත 2 ක් ලි න්ය. එතැනි ා නිටා 

මෘදුට ංතතක බකපෑම  කක්වූ පරිතණට ා  පරිතණට ජ්ය කතලින් එම ා නිටා මෘදුට ංත ඉත්  

ටාන්ෝන් ෝටෝසේද?  

රූපය 2 

<html> 
<..1…> 
<….2…..>Rainforests</….2….> 
</…1….> 
<body> 
<h1>Tropical Rainforests</h1> 
<…3….> 
<p>Tropical rainforests are forests with tall trees, warm climates, and lots 
of rain. Rainforests are found in  
<…4….> 
<…5….>Africa</…5….> 
<….5….>Asia</…5….> 
<….5….>Australia </…5….> 
<….5….>Central and South America </…5….> 
</…4…> 
<p> 
<…6…… src="ele.jpg" width=300> 

<p> 

<a …..7…….="index.html">CLICK</a> for more details</body></html> 


