ÁÜÛ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû
ß Û× à$×õù×

ûÎæßÂæ <$Ìõ$<
àùßõÌ´ø]
Ì´ø] Ñþ$è× - íù<$Í 2014

(55)
55) µõ$ØõÝØ` æ}´ù$æØó× {$ <]$û$Íæ þ$Ñõ×
(Information Management & Application in Business)
ෙමවර පශ්න පතෙය් පාෙයෝගික ෙකොටස් ඉතා විශාල වශෙයන් අන්තර්ගත වුවත් අයදුම්කරුවන්ෙග්
පාෙයෝගික දැනුම කාලීනව වර්ධනය වී ඇති නිසා නිවැරදි පිළිතුරු ෙතෝරාෙගන ලිවීමට හැකි වී õÚýó
Ô Ú.

A - µæ$ð&
ý{Ô<Øó ûÜÁù
ß

ûÜÁù
ß à‘æ 01 - ÙæÝóÔ 40
(àùÚ<$Ì× ûÜÁù
ß ×æÚ.)

පළමු පශ්නය සුපුරුදු ෙලස ෙකොටස් 20 කින් සමන්විත බහුවරණ පශ්නයකි. µ´´ ûÜÁù
ß ×ð ලකුණු
වැඩිෙයන් ලබාගත් අයදුම්කරුවන් ඉතා ඉහළ පතිශතයක් Ñ×. එම නිසාම ඔවුන් සමත්වීෙම් මුළු ලකුණු
මට්ටම ට නිරායාසෙයන්ම ළඟා වී තිබුණි. පශ්න පතයම සළකා බලන කල ඉතාමත් පෙයෝගික වූ
පශ්නවලින් සමන්විතව ඇත. එය ඉතා කාලීන අවශතාවයක් බව ෙපන්වා දිය හැක. අයදුම්කරුවන් ද
පෙයෝගික වශෙයන් ෙතොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳව මනාව දැනුවත්ව සිටින බැවින් පහසුෙවන් පිළිතුරු
සපයා ඇත.

B - µæ$ð&
ûÜÁù
ß à‘æ 02 - ÙæÝóÔ 15
(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

(a) ෙකොටෙසේ දත්ත සැකසීම නිර්වචනය කිරීම ýÙ$µû$µØ$õßõÝ <Õ àõØ ä× සාර්ථකව ලිවීමට
අයදුම්කරුවන් වැඩි පිරිසක් සමත්ව තිෙබන නමුත් ෙදවන (b) ෙකොටෙසේදී &´{Øæß අයදුම්කරුවන්
µæ$ð&ß 6 ùß æÛû×æß û´óæß ùÚ<`Ø÷À<
Ú ÙÚ×$ õÚýó
Ô Ú. නමුත් අයදුම්කරුවන්ෙගන් àòæð වැඩි පිරිසක්
සාර්ථකව පිළිතුරු ලියා ඇත. ෙමම වචන ෙත්රුම හරිහැටි ෙත්රුම් ෙනොගත් පිරිසක්ද Ñ×. µý$µ{$ß
µ÷Àµùæß (c) ෙකොටසින් අසා à`õÚ රූප සටහනක් ඇසුරින් පද්ධති අතර ඇති සම්බන්ධතාවය නිදර්ශනය
ෙකෙරන ආකාරය µûùßÒ´ð &´õß <Õ නමුත් ෙමම ෙකොටස හරිහැටි ෙත්රුම් ෙගන ෙනොතිබුනු බව
පැහැදිලි Ñ×. මන්ද යත් ඔවුන් රූප සටහන ෙවනුවට විස්තර කිරීම් û´óæß කර තිබුනි.
පශ්නපතµ×ß àµùæÝõß ûÜÁù
ß {$ සැසඳීෙම්දී ඉතා පහසු හා ෙලෙහසිෙයන් පිළිතුරු ලිවිය හැකි පශ්නයක්
<Õ<õß &´{Ø අයදුම්කරුවන්ට ෙමය හරිහැටි පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගැනීමට අපහසු වී ඇත. එබැවින්
ඔවුන්ෙග් පිළිතුරු සාර්ථක µù$<Õ àõØ <`± ÙæÝóÔ Ùý$ è`ùÛ´ð÷À µù${`æÚ Ñ×. µ´´ ÑÂ×ð à÷À$Ù
&ß<àø]×ù û$òÈ ´$Ù$< àø]×ù× æ} අයදුම්කරුවන්ð áõ$ û{&Ôµ<ùß µ´´ ûÜÁù
ß ×ð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &û×$
ÙæÝóÔ Ùý$ è`ùÛ´ð {`æÚ×$< õÚýó
Ô .Ú

1

ûÜÁù
ß à‘æ 03

-

ÙæÝóÔ 15

(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

ෙමම පශ්නය ෙකොටස් 3 කින් සමන්විත Ñ×. ෙමහි (A) දී අයදුම්කරුවන්ෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වී
ඇත්ෙත් ෙමෙහයුම් මට්ටෙම්දී කළමනාකරුවන්ෙග් කාර්යයන් පිළිබඳව අවෙබෝධයක්, (B) ´èÚùß
කාර්යාල ස්වයංකරණ පද්ධතියක කියාකාරකම් සෘජුව හඳුනාගැනීමත් ෙව්. අවසාන ෙකොටසින් äùÈ (C)
´èÚùß අෙප්ක්ෂා ෙකොට ඇත්ෙත් න}ායාත්මක කරුණු පදනම් කරෙගන බැංකු ó× මුදලක් ඉල්ලා සිටින
ගිණුම් හිමියකු සම්බන්ධෙයන් බැංකුව අෙප්ක්ෂා කරන කරුණු පිළිබඳ දළ අවෙබෝධය පරීක්ෂා æÚÎ´õß ×.
(a)
අයදුම්කරුවන්ෙගන් වැඩි පමාණයක් ෙමෙහයුම් කළමනාකරුවන්ෙග් කාර්යභාරය හඳූනාෙගන
ලැයිස්තු ගත කර ඇති අතර ෙවන් කර ඇති ලකුණු පමාණය (6) ලබා ගැනීමට සමත්වී ඇති බව
නිරීක්ෂණය විය.
(b)
අයදුම්කරුවන්ෙගන් µý$µ{$ß µ÷Àù$ නිවැරදි පිළිතුරු සැපයීමට අසමත් වී ඇත. "කාර්යාල
ස්වයංකරණ පද්ධතියක කියාකාරකම් හඳුනාගැනීම" යන්න නිවැරදිව අවෙබෝධ කර ගැනීමට ෙනොහැකි වී
ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
(c)
අයදුම්කරුවන්ෙගන් µý$µ{$ß µ÷Àù$ µ<ùß æ} ලකුණු සංඛ}ාෙවන් වැඩි ලකුණු ලබාෙගන ඇත.
එෙහත් &ÈûÕÌó ÙæÝóÔ Ùý$ è`ùÛ´ð µù${`æÚ Ò õÚýµÔ óß අෙප්ක්ෂිත උපකල්පන පිළිබඳ සඳහන් æÚÎ´ð
ෙබොෙහෝ අයදුම්කරුවන් අෙපොහසත් වී´ ùÚ&$ය.

ûÜÁù
ß à‘æ 04

-

ÙæÝóÔ 15

(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

අනු ෙකොටස් 4 කින් සමන්විත ෙව්.
(a)

තුන්වන පරම්පරාෙව් පරිගණකවල ලක්ෂණ ෙකටිෙයන් පැහැදිලි කිරීම.

(b)

නවීනතම Smart Phones වල Text enter කිරීම සඳහා හඳුන්වා දී ඇති උපාංග පිළිබඳව පැහැදිලි
කිරීම.

(c)

PC’s වල වර්තමානෙය් CD Drive එකක් ෙනොමැතිව CD දෘඩ තැටි කියවිය හැකිද යන්න (DVD
හඳුන්වාදීමත් සමගම) ûÚ}ý
Ú úÀ< æØ`óÔ ÷À`æßÒ´.

(d)

අළුතින් ආරම්භ කරන මූල} සමාගමක පිහිටුවීමට යන CBIS එකක data recover කරගැනීම
සඳහා සෑම ෙසේවකයකු හටම Pen Drive එකක් ලබාදීෙම් ෙයෝජනාව සඳහා එකඟත්වය සහ
විකල්ප ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.

(a)

µ´´ ෙකොටස සඳහා ෙතවන පරම්පරාෙව් පරිගණකවල සුවිෙශේෂ ලක්ෂණ පැහැදිලි කිරීම ෙවනුවට
අයදුම්කරුවන් ෙපොදුෙව් ûÍèóæ <Ù ලක්ෂණ පිළිතුරු µÙ& ඉදිරිපත් කර තිබුණි. (ෙව්ගය,
පිරිවැය, භාවිතා කීරීෙම් කම)

(b)

ෙකොටස &úÀ{$ බහුතරයක් නිවැරදිව නවීනතම Smart Phones වල අකුරු ඇතළත් කිරීෙම් උපාංග
පිළිබඳව පහදා තිබුණි.

(c)

ෙමම ෙකොටෙසේ ඇතැම් අයදුම්කරුවන් ÷Àæ<
ß $ õÚýµÔ óß CD Drive ෙනොමැති නම් äය µù${`æÚ
ý<×.

(d)

ෙමම ෙකොටසටද බහුතරය ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව අනුමත කර තිබූ අතර විකල්ප
ෙයෝජනාවන් පිළිබඳ පාෙයෝගික අදහස් ඉදිරිපත් කර ෙනොතිබුණි.

2

ûÜÁù
ß à‘æ 05

-

ÙæÝóÔ 15

(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

ෙමම පශ්නය ෙකොටස් 4 කින් සමන්විත විය. ෙමමගින් (a) ඝට්ට්න මුදණ යන්ත වර්ග 2 ක් &{ ඝට්ටන
ෙනොවන මුදණ යන්ත වර්ග 2 ක් ලැයිස්තු ගත කිරීම, (b) ෙපෞද්ගලික පරිගණක සඳහා ෙවළඳෙපොෙළහි
ඇති ෛවරස් නාශක මෘදුකාංග 4 ක් ලැයිස්තු ගත කිරීම., (c) ෙවළඳෙපොෙළහි තිෙබන ව}වසාය සම්පත්
මෘදුකාංග පැෙක්ජ 03 ක් ලැයිස්තු ගත කිරීම., (d) ගිණුම්කරණ මාදුකාංගයක් සහ ව}වසාය සම්පත්
සැලසුම් මෘදුකාංගයක් අතර ෙවනස à$÷À×
Ú විමසා තිබුණි. µý$µ{$ß අයදුම්කරුවන් µ´´ ûÜÁù
ß ×ð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý `
÷ÀµÛ ´ùß <`}æÛ &Úð ý< µûùÔó.Ú
(a)

ෙමම පශ්නය සඳහා පිළිතුරු සැපයූ අයදුම්කරුවන්ෙගන්ද ý{ÔõØ×æß ෙමම ෙකොටස සඳහා ලකුණු
4 ම ලබාෙගන තිබුණි.

(b)

ෙමම ෙකොටසð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×Õ අයදුම්කරුවන් ෙවළඳෙපොෙළහි ඇති ෛවරස්නාශක පිළිබඳව ඉතා
ෙහොඳින් දැනුවත් වී ඇති බව ෙපෙන්.

(c)

ව}වසාය සම්පත් මෘදුකාංග පිළිබඳ විමසීෙම්දී µý$µ{$ß µ÷Àù$ නිවැරදි පිළිතුරු සපයා සම්පූර්ණ
ලකුණු ලබාගැනීමට සමත් විය.

(d)

ෙමහිදී ගිණුම්කරණ මෘදුකාංග පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳින් විස්තර කර ඇතත් ව}වසාය සම්පත්
මෘදුකාංග පිළිබඳව එතරම් සාර්ථකව පිළිතුරු සැපයීමට අෙපොහසත් වී ඇත. ෙවනස්කම් ඉදිරිපත්
කිරීෙම්දී ඒ පිළිබඳව නිවැරදිව ඉදිරිපත් කිරීමට අයදුම්කරුවන් උත්සාහ දරා ෙනොමැත.

සමස්ථයක් ෙලස ගත් කළ ඉතා ෙහොඳ කාෙලෝචිත පශ්නයකි. විෂය දැනුම ඇති අයදුම්කරුවන්ට ඉතා
පහසුෙවන් ඉතාම සුළු ෙව්ලාවකදී පිළිතුරු සපයා සම්පූර්ණ ලකුණු ලබාගත හැකිව තිබුණි. අෙනක් පශ්න
හා සාෙප්ක්ෂව බලන කළ සම්පූර්ණෙයන්ම පාෙහේ විෂය දැනුම පිළිබඳ විමසා ඇති ෙහයින් අයදුම්කරුවන්
ෙමම පශ්නය අතහැර දමා ඇති බව ෙපෙන්.

ûÜÁù
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-

ÙæÝóÔ 15

(µõ$ßØ$ èõ {`æÚ ûÜÁù
ß ×æÚ.)

විද¥ත් තැපෑල, ෆැක්ස් හා ෙටලිෙම්ල් සම්බන්ධෙයන් සිසුන්ෙග් දැනුම පිරික්සන ඉතාමත් කාෙලෝචිත හා
පහසු පශ්නයක් වශෙයන් ෙමය හැදින්විය හැක.
(A) ෆැක්ස් හා ඊෙම්ල් අතර සමානකම් විමසා තිබුණු ෙමම ෙකොටසට ළමයින් ඉතා ෙහොදින් පිළිතුරු
සපයා ලකුණු ලබාෙගන තිබුණි.
(B)

ෆැක්ස් හා ඊෙම්ල් අතර අසමානකම් විමසා තිබුණු ෙමම ෙකොටසට ද ඉතාමත් ෙහොදින් පිළිතුරු
සපයා මුළු ලකුණු ලබා ගැනිමට සමත්ව තිබුණි.

(C)

විද¥ත් තැපෑෙල් ආගමනයත් සමග ෆැක්ස් භාවිතය අභාවයට යනු ඇතිද යන්න විමසා තිබුණු ෙමම
ෙකොටසට ඉතාමත් ෙහොදින් සිසුන් පිළිතුරු සපයා තිබුණු ù´Ôõß &´{Ø අයදුම්කරුවන් äæê Ò´
µ{$ß µù$Ò´ û´óæß &úÀ{ùß æØ ä× ùÚ<`Ø÷À<
Ú &$ø$ØóÛæØó× æØ µù$õÚýó
Ô .Ú

(D) ෙටලිගෑම් ෙසේවය නවතා ඒ ෙවනුවට තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් හදුන්වා දුන් ෙටලිෙම්ල්
සම්බන්ධෙයන් විමසා තිබුණු ෙමම ෙකොටසට සිසුන්ෙග් පිළිතුරු සැපයීම තරමක් දුරට අසාර්ථක වී
තිබුණි. මන්ද ෙබොෙහොමයක් සිසුන් ෙටලිෙම්ල් ගැන ෙනොදැන සිටීම එයට ෙහේතුවයි. ෙනොෙයක්
ෙදනා ඒ සම්බන්ධෙයන් වැරදි වැටහීමක් ලබාෙගන විද¥ත් තැපෑල ගැන සදහන් කර තිබුණි.
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විමසා ඇති කරුණු - විද¥ත් වාණිජ}ය භාවිතා කිරීෙම් වාසි, විද¥ත් වාණිජ}ය කමෙය් අවාසි, මූලාකෘති
කමය යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් කුමක්ද යන්න.
ෙම´ පශ්නෙය් (a) හා (b) ෙකොටසට ඉතා µ{$úÀù
Ú ß µý$µ{$ß අයදුම්කරුවන් ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &û×$ õÚýó
Ô .Ú
(c) ෙකොටස සඳහා පැහැදිලි කිරීම් ෙවනුෙවන් ලකුණු ලබාෙගන ඇත්ෙත් æÚ{û
Ú µ÷Àµùæß පමණි.
Prototype යන අදහස නිශ්චිතව පැහැදිලි කිරීමට ෙබොෙහෝ µ÷ÀµùæÝð ෙනොහැකි Ñ×. එබැවින් එය
අනුමාන ෙකොට ÙÚ×$ õÚÄ´ ÷À`æÚ× {`æÚ Ñ×.

Ñþ$è à×÷¸ÈæØ`<ùßµèß &$øù ´>ð´ ÷À×
Ú ó
Ô Ô æØ è`ùÛ´ &úÀ{$ &`ÙæÚÙÙ
ß µ×$´Ô æ} ×ÔõÝ
µû$÷¸ æØ`óÔ:
1.

ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×Û´ð µûØ ûÜÁù
ß × µ{$úÀù
Ú ß æÚ×<$ ùÚ<`Ø÷À<
Ú <ð{$µèù à&$ à`õÚ µ÷À×ð û´óæß
ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×Ú× ×Ôõ×
Ý .

2.

&Ú&ù
Ô ð
ß äæß äæß æßµÂßõÜ<Ù õ$æßÂóÚæ <ëù ûÚ}ý
Ú úÀ< {$ äß<$µ×ß µ<ù&ßæÈ ûÚ}ý
Ú úÀ ´ù$
<`ð{Û´æß õÚÃ× ×Ôõ×
Ý .

3.

µõ$ØõÝØ` õ$æßÂó× &Èýùßø è`ð_ <Ùð ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` ÙÚÒµÈ÷ÀÛ à_õÚùß ùÚæõ
Ý ß æØù &êØ$,
ûÔ<õßûõß, àõßµû$õß, û$ñ èÜùö
ß {$ àùßõÌí$Ù× µ{$úÀù
Ú ß ûÍÁÛÙù× æØ ùÚØùßõØµ×ùß
àø]×ù× æ} ×ÔõÝ µÓ

4.

ÑµÁßÂµ×ùß µõ$ØõÝØ` õ$æßÂóµ×ß ù< ûÜ<óõ$ &Èýùßø< ÷À`ùÔ´ ×$<õßæ$ÙÛù æØ è`ùÛ´.

5.

µõ$ØõÝØ` õ$æßÂóµ×ß ù]$×$õß´æ æØ`óÔ ûÜ$µ×$ßèæ
Ú < æÜ×
Ú $õß´æ æØù à$æ$Ø× û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú
÷À`ù &Ú¯´.

6.

ÑµÁßÂµ×ùß´, ý{Ô<Øó µæ$ð& &úÀ{$ ûÚ}õ
Ú Ø
Ý ` &`û×ÛµÈ÷ÀÛ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÜÁù
ß à‘æ (á‘èÜ&
Û Ú
àæßÂØ×ùß) ûÚ}µ
Ú <ÙÚùß ãõßõØ µû$µõß &úÀ{ùß æØ ä´ ûÜÁù
ß <Ù ãõßõØ×ùßð à÷À$Ù áÙæßæ´
û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú ÷À`æßÒ× ×Ôõ×
Ý (àùÔûÚ}µ
Ú <Ùð A &Úð T ÷Àæ<
ß $ ûÜÁù
ß à‘æ µ×÷À´
Û ).

7.

à_õß ûÜÁù
ß ×æß à_õß ûÚð<
Ô æÚùß à$ØÈþ æ} ×Ôõ×
Ý .

8.

àõß àæÝØ` û`{`÷ÀÙ
Ú <
Ú ÙÚÑ× ×Ôõ×
Ý .

9.

ãõßõØ ûõÜ þ$Ø ÷À´
Û ð µûØ Ñþ$è Á$Ù$µÓ÷ÀÛ ûÜÁßù à‘æ {$ õ´ùßµèß Ñþ$è à‘æ× ùÚ&û
Ú Í÷ÀÚ
µ×$÷À$ à`õß÷À`×Ú ûÎæßÂ$ æØ ý`ÙÛ´.

10. Ñþ$è×ð µûØ &Õ÷$À ù´æß &{Úõ< û&Ôè×
Ú ûÜÁù
ß ûõÜ ûÍÁÛÙù× æÚÎ´ {$ äßä¯
ß à$×õù×
ùÚæõ
Ý ß æØ à`õÚ &ß<àø]×ù û$òÈ´$Ù$ µû$õ (Study Pack) µ{$úÀù
Ú ß àø]×ù× æÚÎ´.
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