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1. 6578+3768 හි පිළිතුර වන්නන්, 

 

(1) 12538 (2) 12568 (3) 12458 (4) 11558 (5) 12558 

 

2. 39.625 ට සමාන වන ද්විමය අගය වන්නන්, 

(1) 100111.1102 (2) 100111.0112 (3) 100111.1012 

(4) 100110.1012 (5) 101111.1102 

3. බිටු අනටහි නෙවන අනුපූරකය (2’s compliment) නෙස පවතින 10101010 වන ද්විමය සංඛ්යානේ ,ෙශමය 

අගය වන්නන් කුමක්ෙ? 

(1) -139 (2) +139 (3) -10 (4) -118 (5) -86 

4. පහත තාර්කික පරිපථය මගින් නිරූපණය නකනරනුනේ කුමන ද්වවාරයක තාර්කික ක්රියාව ෙ? 

 

(1) OR (2) NOR (3) NOT (4) AND (5) NAND 
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5. 𝑓 = 𝑃𝑄 + 𝑅𝑆̅̅̅̅  යනබූලියානු ශ්රිතය ආොන නෙකක් සහිත NAND ද්වවාර භාිතා කර ිසඳිය හැක. ඒ සඳහා 

අවශය NAND අවම ද්වවාර සංඛ්යාව වන්නන්, 

(1) 2 (2) 4 (3) 5 (4) 3 (5) 6 

 

6. �̅�𝑍 + 𝑋𝑌𝑍 බූලීය ප්රකාශනය බූලීය නීති ඇසුනරන් සුළු කළ ිට අවසන් පිළිතුර වන්නන් කුමක් ෙ? 

(1) 𝑋 (2) 𝑋𝑌 (3)  �̅�𝑍 + 𝑌𝑍 (4) �̅�𝑍 (5) 𝑌𝑍 

 

7. A හා B නැමැති බිටු නෙක අර්කධ ආකෙකයකට (HALF ADDER) නෙනු ෙබනු යැයි උපකල්පනය කරන්න. 

අර්කධ ආකෙකනේ ප්රතිොනය සම්බන්ධනයන් පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි වන්නන් ෙ? 

(1) එහි ප්රතිොනය සැමිටම 00 නේ. 

(2) A හා B නෙනකහිම අගය 1 කළ ිට ප්රතිොනය 0 බවට පත්නේ. 

(3) A හි අගය 1 වන ිට හා B හි අගය 0 ිට ප්රතිොනය 0 නෙස ෙබානද්ව. 

(4) A හා B හි අගයන් 0 කළ ිට ප්රතිොනය නෙස 102 ෙබානද්ව. 

(5) A හා B හි අගයන් 1 කළ ිට ප්රතිොනය නෙස 102 ෙබානද්ව. 

 

8. පහත ෙැක්නවන කානනෝ (karnaugh) සිතියම සෙකන්න. 

 

කානනෝ සිතියනමහි නවන්කර ෙක්වන ෙෙ ඛ්ණ්ඩ නෙකට අනුරූප නිවැරදි තර්කකන ප්රකාශනය පහත ෙැක්නවන 

කවරක් ෙ? 

(1)  𝐴�̅� + 𝐵𝐶̅ (2) �̅�𝐶̅ + 𝐴𝐵 (3) (�̅� + 𝐶̅)(𝐴 + 𝐵) 

(4)(𝐴 + 𝐶)(�̅� + �̅�) (5) 𝐴𝐶 + �̅��̅� 

9. පහත ෙැක්නවන ප්රකාශන සෙකන්න: 

A - DRAM හා SRAM යන නෙවර්කගයම පුද්වගෙ පරිගණක වෙදී භාිතා නේ. 

B - SRAM වෙට සානේක්ෂව DRAM නේගවත් බව අඩුය  

C - DRAM වෙ මතක ඝනත්වය SRAM වෙට වඩා වැඩිය. 

(1) Aපමණි. (2) Bපමණි. (3) Aසහ B පමණි . 

(4) B සහ C පමණි . (5) A, B හා C සියල්ෙම ය. 
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10. මතක උපාංග වෙ පවතින ෙත්ත ප්රනේශ කර ගැනීනම් නේගය අනුව ආනරෝහණ පිළිවෙට සකසා ඇත්නත් 

ිනම් පිළිතුනර්ක ෙ? 

(1) Memory registers, cache memory, RAM, Magnetic Tape 

(2) Solid State Drive (SSD), USB flash memory, RAM, cache, memory registers 

(3) USB flash memory, SSD, RAM, cache, memory registers 

(4) SSD, RAM, USB flash memory, cache, memory registers 

(5) Magnetic Tape, USB flash memory, SSD, RAM, memory registers 

11. පරිශීෙකයකු තමන්නේ තනි-සකසනය සහිත පරිගණකනයහි (single processor computer) පැතුරුම්පත් 

නයදුමක් ආරම්භ කර, නව පැතුරුම් පතක් නිර්කමාණය කරයි. පැතුරුම්පත සඳහා අවශය ඇතැම් නතාරතුරු 

ෙබා ගැනීම සඳහා ඔහු තමන්නේ ෙත්ත සමුො කළමනාකරණ පද්වධතිය (DBMS) භාිත කර, ිශාෙ ෙත්ත 

සමුොයක් ිවෘත කරයි. පැතුරුම්පත සම්පුර්කණ ිරීනමන් අනතුරුව ඔහු එය සුරියි (save). 

ඉහත පරිශීෙක ිසින් නමනහයුම් පද්වධතිනයහි පහත දී ඇති කවර අංග භාිත කර තිනේ ෙ? 

A - සන්ෙර්කභ සවිචය (context switching) 

B - නගානු කළමනාකරණය (file management) 

C - අතථය මතකය (virtual memory) 

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා B පමණි. 

(4) A හා C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ෙම. 

12. නමනහයුම් පද්වධතියක් තුළ ෙැනට ක්රියාත්මක නවමින් පවතින ක්රියාවලියක් (process) අතුරුබිඳුමක් මගින් 

තාවකාලිකව නවතා, ඉන් පසු, එය යළි පටන් ගැනීම (resuming) නහෝ නවනත් ක්රියාවලියක් පටන් ගැනීම 

(starting)හඳුන්වනු ෙබන්නන්, 

(1) පිටු ිරීම (paging) නෙසය.  (2) සන්ෙර්කභ හුවමාරුව (context switching) නෙස ය. 

(3) ප්රතිහරණය (swapping) නෙස ය.  (4) අතුරු බිඳීම (interrupting) නෙස ය. 

(5) අවහිර ිරීම (blocking) නෙස ය. 

13. ක්රියායන ප්රතිහරණය වීම සිදුවන්නන් කුමන තත්වයන් අතරෙ? 

(1) ධාවන සහ අවහිර කළ තත්ත්ව අතර  

(2) සූොනම් සහ අවහිර කළ තත්ත්ව අතර  

(3) අවහිර කළ තත්වය හා ප්රතිහරණය කළ සහ අවහිර කළ (swapped out & blocked) තත්වය අතර  

(4) සූොනම් තත්වය හා ප්රතිහරණය කළ සහ රැඳීසිටින  තත්වය අතර 

(5) ඉහත 3 හා 4 

14. 32 bit මතක ලිපින භාිත කරන සකසනයක් සහිත පරිගණකයක 12 GB ක ධාරිතාවින් යුත් RAM 

එකක් භාිත කරයි. නමම පරිගණකනේ ප්රනයෝජනයට නනාගන්නා RAM ධාරිතාව නකාපමණ ෙ? 

(1) 4GB (2) 8GB (3) 12GB (4) 6GB (5) 2GB 

15. පරිගණකයක බයිට නයාමුගත කළ හැි ධාරිතාව 256 MB සහිත ප්රධාන මතකයක් ඇත. නමම මතකනේ 

ඕනෑම බයිටයක් නවත ප්රනේශ වීමට නම් නයාමුවක (address) තිබිය යුතු අවම බිටු ගණන නකාපමණ ෙ? 

(1) 32 (2) 64 (3) 33 (4) 28 (5) 16 
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16. පහත කවරක් නමනහයුම් පද්වධතිනයහි ක්රියායන පාෙන කාණ්ඩනයහි (Process Control Block - PCB) 

ගබඩා වී ඇති නතාරතුරක් නනාවන්නන් ෙ? 

(1) නිෙහසව තැටි කට්ටටි (free disk slots) (ක්රියායනයකට භාිත කළ හැි නිෙහසව තැටි ඛ්ණ්ඩ) 

(2) ක්රියායනය සඳහා වන මතක කළමනාකරණ නතාරතුරු 

(3) ක්රමනල්ඛ් ගණකය (Program Counter) (සකසනය මගින් ක්රියාත්මක කරන්නා වූ ඊළඟ උපනද්වශනයහි 

ලිපිනය) 

(4) ක්රියායන හැඳුනුම් අංකය (ක්රියායනය සඳහා ඇති අනනය හැඳුනුම් අංකය) 

(5) ක්රියායනනයහි අවසවථා (Process State) (උො : අවහිර කරනු ෙැබූ (Blocked), සූොනම් (ready) ආදිය) 

 

17. IP ලිපින 192.248.16.30 සහ 192.248.16.90 සහිත යන්ර නෙකක් සවථානීය ප්රනද්වශ ජාෙයකට සම්බන්ධ 

නකාට ඇත. පහත සඳහන් කවරක් නමම ජාෙය සඳහා සුදුසු උපජාෙ ආවරණයක් වන්නන් ෙ? 

(1) 192.255.255.255 (2) 192.248.16.0 (3) 255.255.255.224 

(4) 255.255.255.128 (5) 255.255.255.255 

18. C පන්තිනේ ඇති මුළු IP ලිපින ගණන වන්නන්, 

(1) 229 (2) 224 (3) 224 -2 (4) 28 (5) 28 -2 

19. පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි IPv4 ලිපිනයක් වන්නන් ෙ? 

(1) 192.248.0.0.1 (2) 192.258.2.1 (3) 8.8.8.8 

(4) 10.256.8.9 (5) 255.255.255.268 

20. පහත ප්රකාශ සෙකන්න  

A - TCP යනු සම්බන්ධතා නැඹුරු (connection oriented) ිශවවාස සහගත නියමවලියි (protocol). 

B - UDP යනු සම්බන්ධතා රහිත (connectionless) ිශවවාසනයන් නතාර නියමාවලියි. 

C - TCP සහ UDP යනු ප්රවාහන සවථරනයහි (transport layer) නියමාවලි නේ. 

ඉහත ප්රකාශ කවරක් නිවැරදි නේ ෙ? 

(1) Aපමණි (2) Bපමණි (3) A හා B පමණි 

(4) B හා C පමණි (5) A, B හා C සියල්ෙම. 

21. User Datagram Protocol (UDP) යනු ............................................ සවථර නියමාවලියි (layer 

protocol). 

ඉහත වැිනේ හිසවතැන පිරවීම සඳහා පහත සවථර අතුනරන් වඩාත් සුදුසු වන්නන් කුමක් ෙ? 

(1) නභෞතික (physical) (2) ෙත්ත සන්ධාන (data link) (3) ජාෙ (network) 

(4) ප්රවාහන (transport) (5) නයදුම් (application) 
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22. MAC ලිපින සම්බන්ධනයන් පහත ෙැක්නවන වගන්ති අතුනරන් කවරක් නිවැරදි නේ ෙ? 

(1) සෑම ජාෙ උපාංගයකට ම අනනය MAC ලිපිනයක් ඇත  

(2) සෑම ජාෙ සංග්රහාකයකට ම (host) අනනය MAC ලිපිනයක් ඇත  

(3) සෑම ජාෙ අතුරුමුහුණතකට ම (interface) අනනය MAC ලිපිනයක් ඇත. 

(4) එය උපාංගයක් සවථාපනය කරන අවසවථානේ දී පවරනු ෙබයි. 

(5) එය මං හැසිරවීම සඳහා භාිත කරයි. 

 

23. පහත කවරක් C පන්තිනේ ජාෙයක ඇති සත්කාරක (host) බිටු ගණන සහ IP ලිපින ගණන පිළිවලින් 

ෙක්වයි ෙ? 

(1) 8 සහ 256 (2) 8 සහ 65536 (3) 16 සහ 256 (4) 16 සහ 65536 (5) 24 සහ 256 

 

24. පහත ෙැක්නවන කුමන ජාෙ පන්තියකට 192.248.254.1 යන IP ලිපිනය අයත් නේ ෙ? 

(1) A (2) B (3) C (4) D (5) E 

 

25. ජාෙයක් තුළ ඇති සත්කාරකයක් සමග සම්බන්ධ ිය හැි ෙැයි පරීක්ෂා ිරීම සඳහා නයාොගත හැි 

ිධානය වන්නන් පහත කුමක් ෙ? 

(1) tracert (2) ipconfig (3) ping (4)nslookup (5) telnet 

 

26. ෙත්ත ගැලීම් සටහන් (DFD diagram), පද්වධති සංවර්කධන ජීවන චක්රනේ කුමන අවසවථාව හා බැඳී පවතී ෙ? 

(1) පද්වධති හඳුනාගැනීම  

(2) පද්වධති ිශවනල්ෂණය   

(3) පද්වධති සැෙසුම් ිරීම  

(4) පද්වධති සංවර්කධනය. 

(5) පද්වධති පරීක්ෂා ිරීම. 

 

27. නිවැරදි ෙත්ත ගැලීම් සටහනක ෙත්ත ගෙන පිලිබඳ සතය ප්රකාශය නනාවන්නන් කුමක් ෙ? 

(1) බාහිර භූතාර්කථ නෙකක් අතර ෙත්ත ගෙන පැවතිය හැක. 

(2) ක්රියාවලි නෙකක් අතර ෙත්ත ගෙන පැවතිය හැක. 

(3) ක්රියාවලියක් නවත එන ෙත්ත ගෙනයකට (inflow) අොළව ක්රියාවලිනයන් පිටතට යන ෙත්ත ගෙනයක් 

(outflow) පැවතිය යුතුය. 

(4) ෙත්ත ගබඩාවක් සහ බාහිර භූතාර්කථයක් අතර ෙත්ත ගෙනයක් පැවතිය නනාහැක. 

(5) ෙත්ත ගබඩා නෙකක් අතර ෙත්ත ගෙන පැවතිය හැක. 
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28. පළමු මට්ටටනම් ෙත්ත ගැලීම් සටහනක (level 1 DFD) A, B, C සඳහා වඩාත් නයෝගය වන්නන්,  

A B 

C 

 

(1) 
A - වවෙයවරයා 

B - නරෝගියානේ ෙත්ත යාවත්කාලීන ිරීම 
C - නරෝගියානගන් ෙත්ත ෙබානගන පැරණි ෙත්ත     

ඉවත්කර නව ෙත්ත ඇතුළත් ිරීම 

(2) 
A - නරෝගියානේ ෙත්ත යාවත්කාලීන ිරීම 
B - වවෙයවරයා 
C - 3 

(3) 
A - නරෝගියානේ ෙත්ත යාවත්කාලීන ිරීම 
B - 3 
C - වවෙයවරයා 

(4) 
A - 3 
B - වවෙයවරයා 
C - නරෝගියානේ ෙත්ත යාවත්කාලීන ිරීම 

(5) 
A - වවෙයවරයා 
B - 3 
C - නරෝගියානේ ෙත්ත යාවත්කාලීන ිරීම 

 

 

29. පරිගණක ෙැනුම ඇති ඕනෑම පුද්වගෙයකුට පද්වධතියක් පරීක්ෂා කළ හැි පද්වධති පරීක්ෂා ක්රමය කුමක් ෙ? 

(1) කාෙ මංජුසා පරීක්ෂාව (2) ශවනේත මංජුසා පරීක්ෂාව 

(3) ඒකක පරීක්ෂාව (4) ප්රතිග්රහණ පරීක්ෂාව 

(5) පද්වධති පරීක්ෂාව 

30. පද්වධතියක හරි වැරදි බැලීම (පරීක්ෂා ිරීම) (testing) සම්බන්ධනයන් පහත කවර වගන්ති/ ය නිවැරදි නේ 

ෙ? 

A - කාෙ මංජුසා පරීක්ෂාවට (black box testing) නක්තනයහි සෑම නේළියක්ම ිසවතරාත්මකව පරීක්ෂා 

ිරීම අඩංගු නේ. 

B - ඒකක පරීක්ෂාව (unit testing) නක්තවෙ නෙෝෂ අනාවරණය ිරීමට උපකාරී නේ. 

C - ඒකක පරීක්ෂාවට නපර පද්වධති පරීක්ෂාව සිදු නනාකළ යුතුය. 

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. 

(4) A හා C පමණි. (5) B හා C පමණි. 

31. පහත කවරක් කර්කයබද්වධ අවශයතා (functional requirements) ෙක්වයි ෙ? 

A - පරිශීෙකයන්ට තමන්නේ ලිපින හා දුරකථන අංක යාවත්කාලීන ිරීමට අවසවථාව ෙබා දිය යුතුය. 

B - ඕනෑම පරිශීෙක ඉල්ලිමකටම 2 ms ක කාෙයක් තුළ ප්රතිචාර ෙැක්ිය යුතුය. 

C - පද්වධතිය පහසුනවන් නවනසව ිරීමට හැි ිය යුතු ය. 

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. 

(4) A හා C පමණි. (5) A, B සහ C සියල්ෙම. 
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32. මෘදුකාංග වයාපෘතියකට අොළ ව පහත ිසවතර ෙබා දී ඇත. 

A - අවශයතාවයන් සවිර නේ (මුළු වයාපෘතිය පුරාවට නවනසවකම් සඳහා ඉඩ නනාෙැනේ). 

B - සම්පුර්කණ මෘදුකාංග නිපැයුම එක්වරම ෙබා දිය යුතුය. 

C - එක් එක් ක්රියාකාරකම (activity) සඳහා සියලු ිසවතර සහ පිරිිතර වයාපෘතිය අතරතුර සූොනම් කළ 

යුතුය. 

නමම වයාපෘතිය සඳහා වඩාත් ම සුදුසු මෘදුකාංග ක්රියායන ආකෘතිය (software process model) කුමක් ෙ? 

(1) සුචෙය (agile) 

(2) මුොකෘතිකරණය (prototype) 

(3) සීඝ්ර නයදුම් සංවර්කධනය (Rapid Application Development) 

(4) සර්කපිොකාර (Spiral) 

(5) දියඇලි (Waterfall) 

 

33. ෙත්ත ගැලීම් සටහන් (Data Flow Diagram - DFD) පිලිබඳ පහත කවර වගන්තිය සාවෙය නේ ෙ? 

(1) සන්ෙර්කභ (context) සටහන යනු ඉහළම මට්ටටනම් ියුක්තකරණය (abstraction) ඇති ෙත්ත ගැලීම් 

සටහනි. 

(2) පද්වධතිනයහි ඇති සියලුම ෙත්ත ගබඩා (data stores) සන්ෙර්කභ සටහනනහි නිරූපණය කළ යුතු ය. 

(3) DFD හි අනනකුත් සංරචක සම්බන්ධ ිරීම සඳහා ෙත්ත ගැලීම් භාිත නකනර්ක. 

(4) මූලික ක්රියායන (elementary processes) තවදුරටත් ිඛ්ණ්ඩනය (decompose) නනානකනර්ක. 

(5) DFD හි බාහිර භූතාර්කථ (external entities), ෙත්ත ප්රභව (sources) නහෝ ෙත්ත ෙබාගන්නා (recipients) 

අංග නෙස නහෝ ක්රියා නකනර්ක. 

 

34. නපෝරමයක fieldset කාණ්ඩයක මාතෘකාව (caption) ෙැක්වීම සඳහා පහත කවර HTML උසුෙනය භාිත 

නේ ෙ? 

(1) <caption> (2) <head> (3) <label> (4) <legend> (5) <title> 

 

35. ි ොසිතා පන්තිවෙ (css) පංති නයදීම (selector) පිලිබඳ වෙංගු උොහරණය පහත ෙැක්නවන කවරක් ෙ? 

(1) .myclass{color:blue; font-family:serif;} 

(2) #myclass{color:blue; font-family:serif;} 

(3) myclass{color:blue; font-family:serif;} 

(4) myclass:{color:blue; font-family:serif;} 

(5) myclass;{color:blue; font-family:serif;}  
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36. පහත නක්තය සම්බන්ධනයන්, දී ඇති කවර වගන්තියක් සතය නේ ෙ? 

 

 

 

 

 

 

(1) ඉන් අභයන්තර ිොසයක් (internal style) අර්කථ ෙක්වන අතර එය CSS ‘class’සංකල්පය භාිත කරයි. 

(2) ඉන් අභයන්තර ිොසයක් අර්කථ ෙැක්නවන අතර එය CSS ‘group’ සංකල්පය භාිත කරයි. 

(3) ඉන් නේළිගත ිොසයක් (inline style) අර්කථ ෙැක්නවන අතර එය CSS ‘group’ සංකල්පය භාිත කරයි. 

(4) නක්තය තුළ ෙැක්නවන ිොස, එක් අවයව (element) ප්රවර්කගයකට පමණක් භාිත කළ හැි ය. 

(5) එය CSS  ‘Id’සංකල්පයට උොහරණයක් වන අතර Id නාමය ‘title’ නේ. 

 

37. ෙත්ත සමුො සම්බන්ධනයන් පහත ෙැක්නවන වගන්ති සෙකා බෙන්න. 

A - නිරූපය යතුර (candidate key) යනු වගුවක ඇති නේළියක් අනනයව හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන 

තීරුවක් නහෝ තීරු කීපයි. 

B - ිකල්ප යතුර (alternate key) යනු ප්රාථමික යතුර (primary key) නෙස නතෝරා නනාගත් නිරූපය 

යතුරි. 

C - ප්රාථමික යතුර සඳහා අභිශුනය (NULL) අගයක් තිබිය හැිය. 

ඉහත කවර වගන්තියක්/ වගන්ති නිවැරදි නේ ෙ 

(1) A පමණි . (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි . 

(4) A සහ C පමණි . (5) A, B හා C සියල්ෙම ය. 

38. නෙවන ප්රමතකරණනයහි (2NF) ඇති සම්බන්ධතාවයක් පිළිබඳව පහත කවර වගන්ති/ය සතය නේ ෙ? 

A - එයට සංයුක්ත යතුරක් තිබිය හැක. 

B - එය පළමු ප්රමතකරණනයහි (1NF) ෙ පැවතිය යුතුය. 

C - යතුරු නනාවන (non-key) සියලු උපෙැි (attributes) ප්රාථමික යතුර මත මුළුමනින්ම කර්කයබද්වධව 

පරායක්ත නේ. 

(1) B පමණි. (2) C පමණි. (3) A සහ B පමණි . 

(4) B සහ C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ෙම ය. 

 

 

 

 

<style> 

 .title{ 

 text-align: center; 

 color:blue; 

 } 

</style> 
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39. පාඨ ක්නෂවර වලින් (text fields) සමන්ිත පහත ෙැක්නවන පරික්රමාව සෙකන්න. 

Students (admission_number, surname_with_initials, house_number, street_name, village, 

postal_town, postal_code) 

නෙන ෙෙ තැපැල් නගරයකට (postal_town) එක් තැපැල් නක්තයක් (postal_code) පමණක් පවතින බව 

සෙකන්න. 

පහත ප්රකාශ සෙකන්න. 

A - Students සම්බන්ධය ප්රමතකරණය (normalized) කර නැත. 

B - Students යනු පළමු ප්රමතකරණනයහි (First Normal Form – 1NF) පමණක් ඇති සම්බන්ධයි. 

C - ප්රමතකරණ අර්කථවෙට අනුව Students යනු නෙවන ප්රමතකරණනයහි (Second Normal Form – 

2NF) හි ඇති එනයින් 1NF හි ෙ ඇති සම්බන්ධයි. 

ඉහත ප්රකාශ වලින් කවරක් නිවැරදි නේ ෙ? 

(1) A පමණි . (2) B පමණි. (3) A සහ C පමණි . 

(4) B සහ C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ෙම ය. 

40. ි සවතෘත භූතාර්කථ සම්බන්ධතා (EER) ආකෘතිය පිලිබඳ පහත ෙැක්නවන වගන්ති සෙකන්න. 

A - EER ආකෘතියට මුල් ER ආකෘතිනයහි ඇති සියලු ම සංකල්ප ඇතුළත් නේ. 

B - ිනශවෂකරණය/ සාමානයකරණය (specialization/ generalization) පිලිබඳ අමතර සංකල්ප EER හි 

පවතී. 

C - දුර්කවෙ භූතාර්කථ ආකෘතිකරණය සඳහා නව සංකල්පයක් EER හි ඇතුළත් නේ. 

ඉහත කුමන වගන්තියක්/වගන්ති  නිවැරදි නේ ෙ? 

(1) A පමණි . (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි . 

(4) A සහ C පමණි . (5) A, B හා C සියල්ෙම ය. 

41. පහත ෙැක්නවන SQL ප්රකාශය සෙකන්න. 

Update school set contact_person = ‘Sripal W.’ where school_id = ‘04’; 

ඉහත SQL ප්රකාශය ක්රියාත්මක ිරීනම්දී පහත කවරක් සතය නේ ෙ? 

(1) එය school_id = 04 වන උපෙැියාන වෙට පමණක් contact_person නමින් අමතර නක්ෂවරයක් 

එකතු කර එම නව ක්නෂවරයට ‘Sripal W.’ අගය එකතු කරයි. 

(2) එය school_id = 04 වන උපෙැියානවෙට පමණක් contact_person යන ක්නෂවරනේ අගයට ‘Sripal 

W.’ යන අමතර අගයක් එකතු කරයි. 

(3) එය school_id = 04 වන උපෙැියාන නත්රීනම්දී contact_person ක්නෂවර නාමය ‘Sripal W.’ නෙස 

නවනසව කරයි. 

(4) එය school_id = 04 වන උපෙැියානවෙ (records) පමණක් contact_person යන ක්නෂවරනේ අගය  

‘Sripal W.’ නෙස නවනසව කරයි. 

(5) එය school_id = 04 සහ contact_person = ‘Sripal W.’ නෙස ඇති සියලුම උපෙැියාන නතෝරයි. 
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42 සහ 43 ප්රශවන සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට ‘කර්කතෘවරුන්’ සහ ‘ග්රන්ථ’ පිළිබඳ පහත සංසිද්විය සෙකන්න. 

“කර්කතෘවරයකුට (author) ග්රන්ථ (book) ලිිය (writes) හැිය. ග්රන්ථයක් සඳහා නමක් (title) සහ ISBN 

නමින් අනනය වූ නක්තයක් තිනේ. ග්රන්ථයක් එක් කර්කතෘවරයකු නහෝ කර්කතෘවරු ිහිපනෙනනකු ිසින් නහෝ 

ලිිය හැිය. කර්කතෘවරයකුට නමක් (name) සහ අනනය වූ අංකයක් (ID) තිනේ. කර්කතෘවරයකුට ිසියම් 

ග්රන්ථයක් සඳහා ප්රධාන කර්කතෘ නහෝ සමකර්කතෘ නෙස නහෝ ප්රවර්කගයක් (type) තිබිය හැිය.” 

42. ඉහත සංසිද්විය සඳහා වන වඩාත් ම සුදුසු භූතාර්කථ සම්බන්ධතා (ER) නිරූපණය පහත ඒවායින් කවරක් ෙ? 

 

43. ඉහත භූතාර්කථ සම්බන්ධතා (entity relationship), සම්බන්ධතා ක්රමානුරූපයකට (relational schema) 

අනුරූපණය ිරීනම් දී (mapping), ආරම්භක (initial) වශනයන් වගු නකාපමණ සංඛ්යාවක් වුත්පන්න 

කළ හැි ෙ? 

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 
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44. පහත සඳහන් වගන්තිය සෙකන්න: 

temp = [23, 45, 2, -2,0] [:2:] 

ඉහත වගන්තිය ක්රියාත්මක වූ පසු temp නම් වූ ිචෙයනයහි පවතින අගය කුමක් ෙ? 

(1) 23, 45 (2) [23, 45] (3) 23, 2 (4) [23, 2] (5) [23, 2, 0] 

 
45. Python ෙත්ත ප්රරූප/ප්රකාශන පිලිබඳ ව පහත ෙැක්නවන කවර වගන්තිය නිවැරදි නේ ෙ? 

(1) ‘String’, යනු mutable ෙත්ත ප්රරූපයි. 

(2) ‘List’ යනු immutable ෙත්ත ප්රරූපයි. 

(3) [1, 2, 3] යනු tuple යි. 

(4) [1, 2, 3][1] ප්රකාශනය ක්රියාත්මක කළ ිට [2] ෙබා නද්ව. 

(5) {‘a’:1, 1:(1, 2)} ප්රරූපය Dictionary යි. 

46. ඕනෑම නිඛිෙ ෙැයිසවතුවක (list) ඇති සියලු ම අවයවවෙ එකතුව ෙබා නෙන්නන් පහත සඳහන් කුමන ශ්රිතය 

ෙ? 

(1) 

def f(x): 
    s = x[0] 
    for i in range(0,len(x)): 
        s = s+i 
    return s 

(2) 

def f(x): 
    s = x[0] 
    for i in range(0,len(x)): 
        s = s+i 
    return s 

(3) 

def f(x): 
    s = 0 
    for i in x: 
        s = s+i 
    return s 

(4) 

def f(x): 
    s = 0 
    for i in x: 
        s = s+x[i] 
    return s 

(5) 

def f(x): 
    s = 0 
    i = 0 
    while i<len(x): 
        s = s+x[i] 
    return s 

 

 

 

47. පහත ෙැක්නවන පයිතන් නක්ත ඛ්ණ්ඩනයහි ප්රතිොනය කුමක් ෙ? 

 

 

 

 

 

(1) 0 (2) 5 (3) 16 (4) 17 (5) 41 

 

aList = [2, 3, 11, 13, 5, 7] 

s = 0 

for i in range(len(aList)): 

    if (aList[i] > 10): 

        continue 

    s = s + aList[i] 

print(s) 



SalithWijethunga 
B.Sc Information Technology (Hon’s) (070 3 24 24 28 ) Page 12 

48. “in.csv” සහ “out.csv” යනුනවන් නම් කරන ෙෙ නගානුවෙ අන්තර්කගතයන් “Fig.1”හා “Fig.2” රූප සටහන් මගින් 

පිළිවලින් ෙැක්නේ. 

 

පහත ෙැක්නවන කුමන python ක්රමනල්ඛ්ය “in.csv”තුළ ඇති ෙත්ත “out.csv” හි අන්තර්කගතය බවට 

පරිණාමනය ිරීමට භාිත කළ හැි ෙ? 

(1) 
f1 = open("in.csv", "r") 
f2 = open("out.csv", "r") 
for line in f1: 
    items = line.strip().split(",") 
    tot = int(items[1]) + int(items[2]) 
    print(items[0], items[1], items[2], tot, file=f2) 
f1.close() 
f2.close() 

(2) 
f1 = open("in.csv", "r") 
f2 = open("out.csv", "w") 
for line in f1: 
    items = line.strip() 
    tot = int(items[1]) + int(items[2]) 
    print(items[0], items[1], items[2], tot) 
f1.close() 
f2.close() 

 
(3) 
f1 = open("in.csv", "r") 
f2 = open("out.csv", "w") 
for line in f1: 
    items = line.strip().split(",") 
    tot = int(items[1]) + int(items[2]) 
    print(items[0], items[1], items[2], tot, file=f2) 
f1.close() 
f2.close() 

 
(4) 
f1 = open("in.csv", "r") 
f2 = open("out.csv", "w") 
for line in f1: 
    items = line.strip().split(",") 
    tot = items[1] + items[2] 
    print(items[0], items[1], items[2], tot, file=f2) 
f1.close() 
f2.close() 

 
(5) 
f1 = open("in.csv", "r") 
f2 = open("out.csv", "w") 
for line in f1: 
    items = line.strip().split(",") 
    tot = int(items[1]) + int(items[2]) 
    print(items[0], items[1], items[2], tot, file=f1) 
f1.close() 
f2.close() 
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49. පහත ෙැක්නවන පයිතන් ප්රකාශනයහි අගය කුමක් ෙ? 

(100//3)%4|8 

(1) 0 (2) 0.125 (3) 3 (4) 8 (5) 9 

50. පහත ෙැක්නවන පයිතන් නක්ත ඛ්ණ්ඩනයහි ප්රතිොනය කුමක් ෙ? 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 0 (2) 1 (3) 10 (4) 21 (5) 31 

51. පහත කවර වගන්තියක් සතය නේ ෙ? 

(1) යන්ර නක්තයට පරිවර්කතනය කරනු ෙැබ, X නම් පරිගණකනයහි ක්රියාත්මක කරනු ෙබන ඉහළ 

මට්ටටනමහි පරිගණක භාෂා ක්රමනල්ඛ්යක්, X හි ඇති සකසනයට සමාන සකසනයක් සහිත නවනත් 

පරිගණකයක ක්රියාත්මක නනානේ. 

(2) ඉහළ මට්ටටනම් ඇති ක්රමනල්ඛ්යක් යන්ර නක්තයට පරිවර්කතනය ිරීමට නපර එනසම්ේලි (assembly) 

භාෂා නක්තයට හැරිය යුතුය. 

(3) පරිවර්කතනය (interpreted) කරන ෙෙ ක්රමනල්ඛ්යක් සම්පාෙනය (compiled) කරන ෙෙ ක්රමනල්ඛ්යකට 

වඩා වැඩි නේගයින් ක්රියාත්මක නේ. 

(4) ඇතැම් ඉහළ මට්ටටනම් භාෂා වලින් ඇති ක්රමනල්ඛ් බයිට නක්ත (byte-code) නමින් හැඳින්නවන 

ආකාරයට පරිවර්කතනය කරනු ෙබන්නන්, එවැනි බයිට නක්ත සාමානය සම්පාෙනනයන් ෙබා ගන්නා 

යන්ර භාෂාවට වඩා වැඩි නේගයින් ක්රියාත්මක වන නිසාය. 

(5) ඇතැම් නුතන සකසන (processors) ඉහළ මට්ටටනම් භාෂාවන්නගන් ඇති ක්රමනල්ඛ්, යන්ර නක්තයට 

පරිවර්කතනය නනාකර ක්රියාත්මක කරයි. 

 

52. පහත ෙැක්නවන පයිතන් නක්තනයහි ප්රතිොනය කුමක් ෙ? 

 

 

 

 

(1) 0 (2) 5 (3) 85 (4) 90 (5) 100 

 

L = [1, -2, 4, 3, 2, -7, 11, 2, 8, -1] 

x = 0 

for i in range(len(L)): 

    if (L[i] < 0): 

        continue 

    if (L[i] > 10): 

        break 

    x = x + L[i] 

print(x) 

x = 100 

for i in range(1, 5): 

    x = x - i 

print(x) 
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53. පහත ෙැක්නවන පයිතන් නක්ත ඛ්ණ්ඩනයහි ප්රතිොනය කුමක් ෙ? 

 

 

 

 

 

 

(1) 0 (2) 5 (3) 8 (4) 19 (5) 21 

54. පහත ෙැක්නවන පයිතන් නක්තය ක්රියාත්මක කළ ිට ප්රතිොනය කුමක් නේ ෙ? 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) නෙෝෂ පණිිඩයක් 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S = "corona virus pandemic" 

V = "aeiou" 

count = 0 

for i in range(len(S)): 

    if (S[i] in V): 

        count = count+1 

print(count) 

x = 1 
 

def myfunc(p, q): 

    global x 

    p, q = q, p 

    x = x + p 

 

myfunc(x, 3) 

print(x) 
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55. ි සියම් නමනහවරක (mission) සිද්වි පහත නතාරතුරුවෙ අගය කාෙය සමග නවනසවවන ආකාරය කාොනු 

ක්රමයට රූපසටහනනහි නපන්වා ඇත. සමසවත නමනහවනරහි නතාරතුරු, ිනශවෂනයන් ම එක් එක් සිද්විය 

සිදුවන අවසවථා, මාර්කගගතව තතය කාලීනව (real time) ඉදිරිපත් කරන ෙදී. 

 

ඉහත නමනහවර පිලිබඳ පහත වගන්ති සෙකන්න: 

A - P, Q සහ R සිද්වි පමණක් නතාරතුරු පිලිබඳ සවවර්කණමය රීතියට (Golden Rule of Information) අනුකූෙ නේ. 

B - S සිද්වියට වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇති අතර එයට වැඩිම තාක්ෂණික සම්පත්වලින් පහසුකම් සැෙසීම අවශය නේ. 

C - ිසියම් සිද්වියක නතාරතුරු පිලිබඳ අගය, එම සිද්විනයහි නතාරතුරුවෙට ඇති ඉල්ලුම මගින් නහවතු සහගතව 

නිශවචය කළ හැක. 

නමම නමනහවරට සම්බන්ධව ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති වෙංගු නේ ෙ? 

(1) A පමණි . (2) C පමණි. (3) A සහ B පමණි . 

(4) B සහ C පමණි. (5) A, B හා C සියල්ෙම ය. 

 


