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12 ලවර-තතොරතුරු ශා වන්නිතේදන තාක්ණය 

 

A ත ොටව 

සියළුම ප්රනන ලට ිළිතතුරු වයයන්න  

(1). යාව  ආදි ශිය වගමමයට මුළු රට ුරරා්  ිදතශල්  ආදි ශියයන් ිදා වග්යාලක් සිති.ප ුරවනත ාතප තයෝ  

වග්යාල ලි  කිරීම වඳශා ප්රධාාන තයතෂ  තශශිය තයෝ  වා්පුරල  වශතය මය ත.පල ආදි සිසුන්ත  වශ නතනුත්  

දානය.පයන්ත  උය ාර බාමිනීමට ආදි ශිය වගමමය ීරරණය  ර තත තමම  ා්යයය වඳශා මා්යමමත තමීම් 

යශසු ් වහිත තලබ් යාද  යශධා.පයක් වි සීමට ආදිශිය වගමමය ක   ිදය ුරවනත ාය වඳශා නලය තයෝ ල න් 

වශ මිමණන් තලබ් නඩිදයට නඩගගු  ර තත තලබ් නඩිදතයහි දික්තලන තමම නලය තයෝ  තත රාතමන තමීම් 

කිරීමට දානය.පයන්ට ශිකිිදය යුතුයි තමීමමක්  රනු ිබූිදට තත රාමනු ිබු තයෝ  යාවිල් ුරවනත ායට බා දීම 

වඳශා තමම තතොරතුරු තයෝ  වා්පුරල තලත යලනු බයි  

a) තයෝ  ක තු කිරීම වඳශා ලන වා්ප්රදායි  ්රමතේදලට ලඩා තය ිතත මා්යමමත ්රමතයහි ලාසි 3ක් ලියන්න. 

 තයෝ  වා්පුරලට තනොයා තයෝ  තත රාමත ශිකිීමම 

 නන්ත්යජාය ශරශා මුදල් තමිදත් යශසුල 

 යිය 24 ුරරා ිදලෘතල යිලීරම        (3 mark) 

b) තමම යශධා.පය වගලෘත තශ  ිදලෘත යශධා.පයක් ලන්තන්ද? ඔතබ් ිළිතතුරට තශ තු දක්ලන්න  

ිදලෘතයි     

නිලිරදි යිශිදිලි කිරීමක් 

   ( 3 mark) 

c) තමම යශධා.පතයහි  ා්යයය බශධා නලයතාලයන් 2ක්  ලියන්න  

යශධා.පය ිදසින් මා්යමමතල තයෝ  තනවු් කිරීමට ශිකිිදය යුතුමය 

යශධා.පය ිදසින් මා්යමමතල මනුතදනු සිදුකිරීමට ශිකි ිදය යුතුමය 

 (2 mark) 

d) තමම යශධා.පතයහි  ා්යයයබශධා තනොලන නලයතාලයන් 2ක් ලියන්න. 

මුදල් තමීම් ිදනලාසි තව තමිද්  ටයුතු සිදු  යුතු ීමම 

ඉතා ඉක්මනින් තයෝ  තනවු් කිරීමට ශිකිිදය යුතු ීමම 

යශධා.පය යශසුතලන් භාිදත  ෂයුතු ිදම 

ලිනි නිලිරදි ිළිතතුරක් වඳශා 

 (2 mark) 

(2).    

a) “මත   ෂමණා රණතපදී ්ණ්ඩණය නිවා යරිමණ තප තේමය ලි   රමත ශිකිය”.ඔබ තමම 

ප්ර ානයට ක ම ලන්තන්ද? ඔබත  ිළිතතුර තශ තු වහිතල යිශිදිලි  රන්න         (3 mark) 

ලිරදිය 

නිලිරදි යිශිදිලි කිරීමක් 

2019 
12 

3 
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12 ලවර-තතොරතුරු ශා වන්නිතේදන තාක්ණය 

 

b) තයොුතර  ප්රමාණය බයිට 512 ක් න් නලවාන තයොුතර නව්පූ්යණ තසින් ිළරවුම දී ප්රමාණය බිටු 11200ක් 

වූ තමොනුල  තමොනු නල ාතයහි සිදුලන ලිිළතයොමු නාවන.පය මණනය  රන්න       (3 mark) 

තයොුතර     ප්රමාණය      = 512 බයිට 

තමොනුතේ ුරමාණය          = 11200/8 

   =1400 බයිට 

   =1536-1400 

   = 136 බයිට 

 

c) තමතශයු් යශධා.පයක් ිදසින් නතථ්ය මත යක් නි්යමාණය  රමිනීම තුලින් බාතයොතරෝ තුලන නරමුු 2 

ක් ලියන්න           (2 mark) 

 

d) තමතශයු් යශධා.පයක් ිදසින් උයාගම  ෂමණා රණය වඳශා කීරම භාිදතා කිරීත් නලයතාලය ුතමක්ද? 

 (2 marK) 

 

 

(3). නගකිත උයාගම සියලු තශ නිරයණය  රන්තන් නග  ලලිනි සියලුම නීමන නගකිත උයාගම දමය වග්යා තලනුලට ශිදමය 

වග්යා භාිදත  රයි          (5x2 mark) 

a) 1238 + A416 නමය දමය ආ ාරතයන් දක්ලන්න  

     26310 

  ිළයලර .පබිය යුතුයි 

b) 2368  නමය ඩ්දමය බලට යරිල්යතනය  රන්න  

 9E16 

   ිළයලර .පබිය යුතුයි 

 

c) යරිමණ ය  බහුශර ව වනය  යිලීරතමන් යරිමණ යට ිතබන ලාසි 2ක්  ලියන්න  
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12 ලවර-තතොරතුරු ශා වන්නිතේදන තාක්ණය 

 

d) බිටු 8 හි තදතක් නනුපූර  නග  මණිතතයහි 14-72 ආමණනය  රනු බන්තන් ත තව දියි තයන්ලා තදන්න  

 0000 1110 

                                     1011 1000 

 1100 0110 

 

e) UNICODE ලට ලඩා ASCII භාිදතා කිරීත් ලාසි .පතබන බල නමල් ිදසින් තම මිතුරාට යලවනු බයි  තමම 

ප්ර ානයට ඔබ ක ම ලන්තන්ද? තශ තුවහිතල යිශිදිලි  රන්න  

ඔේ  

ASCII ලට ලඩා ලි  මත යක් නලය තේ 

නිත න් නිලිරදි තශ තුල ට ිළිතතුරු බා තදන්න 

 

 

(4). a). යශත සිශධින් වඳශා ජා රණතපදී  භාිදතා  ෂශිකි ිදධාාන වඳශන්  රන්න   (4 mark) 

I. නිමල් ඔහුත  යරිමණ තයන් www.donets.lk යන තලබ් නඩිදය ශා නිලිරදිල ව්බන්ධා ීම ත් දියි යරීක්ා 

කිරීම වඳශා       Ping                                  ිදධාාන භාිදතා  රයි  

II.                 ිදධාාන මගින් ජාය  තලන්  යරිමණ යක් තශ  උයාගමයක් නතර මා්යමය නිරීක්ණය  ෂශිකිය  

III.               Ipconfig                            ිදධාානය මගින් යරිමණ ය  IP ලිිළනය උයජා ලිිළනය ශා නදාෂ 

මගශලාරය දක්ලයි  

IV. ජාය   ත.ප යරිමණ ය  සිට තලන්  ජාය  ත.ප යරිමණ යක් තලත තතු්  ිදමට 

       Tracert                ිදධාානය භාිදතා  රයි  

  

 

b).යශත දී ත.ප නියමාලලි මගින් සුදුසු නියමාලලිය තත රා ලියා දක්ලන්න     (6 mark) 

I. ඊත්ල් ව්තප්ර ණය වඳශා තයොදාමනු බන නියමාලලියකි  -                                     

II. කක් යරිමණ ය  සිට තල්  යරිමණ ය ට තමොනු හුලමාරු කිරීමට භාිදතා රන නියමාලලියකි - 

             FTP               

III. ඊත්ල් තව ලාග්රාශ යුතට දුරවනථ් තව ලාදායුතතමන්  ඊත්ල් බාමිනීම වඳශා භාිදතා ලන තයදු් වනථ්රයට 

නය්  නියමාලලියකි -                              

IV. ව්බන්ධාාභිමු් ( connection oriented) තව ද් ත ප්රලාශනය  රන නියමාලලියකි-

                              TCP          

V. ිදනලාවතයන් තතොරල ද් ත ව්තප්ර ණය  රන ප්රලාශන වනථ්රතප ්රියා් ම  ලන නියමාලලියකි-

      UDP             

VI. ිදදු්  තියිල් යශධා.ප ල තියිල් තව ලාදාය තමන් යණිිදඩ බාමිනීම වඳශා තියිල් තව ලාදාය  ග්රාශ  

භාිදතා  රන නියමාලලිය-                                  
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(HTTP/FTP/TCP/UDP/SMTP/IMAP/POP/ICMP) 

 

B ත ොටව 

 

 ඕනෑම ප්රනන 4  ට යමණක් ිළිතතුරු වයයන්න  

(1). යශ.පන් දක්ලා ත් ත්  කක්තරා වනල්යණාභරණ ආයතනය  කහි ත.ප ලතිනාම මිණික් නල්ුර  රමාය ආරක්ා 

 රමිනීම වඳශා භාිදතා රන වනලයගක්රීය නනතුරු නමලන සීනුලක් වහිත ආරක්ත ත ුතරයරය  ිදවනතරයකි  තමහි ත.ප 

 රමාය ය් ුරශමයුත ිදසින් තවොර ් කිරීමට උ් වශ  රන්තන් න් කම ආයතනතයහි ව ලා ත.ප සීනුල නාදිදම 

මගින් ඒ බල කහි සිතින තව ල යින්ට දන්ලනු ිතබ් තමම  රමාය ආරක්ා රන ුතරයරතයහි පීඩන වගතේද යක් 

ීමදුරුබිදු් වගතේද යක් ශා ආත   වගතේද යක් භාිදතතයන් නි්යමාණය  ර තත  ය් ුරශමයුත ිදසින් ීමදුරුල 

බිදදමා  රමාය බාමිනීමට උ් වශ කිරීමට ති්  රන්තන්න් නනතුරු වගඥා ්රියා් ම  තේ තමම නනතුරු වගඥා 

්රියා් ම  ලන්තන් පීඩන වගතේද ය ශා ිදදුරුබිදු් වගතේද  භාිදතතයනි  ආත   වගතේද ය මගින්  රමාතයහි 

කූතිරය රාත්රී  ාතපදී ආත  ම්   රයි  

පීඩන වගතේද ය මගින් පීඩනයක් තයදී ත.ප බල ශදුනා මිනීම, ීමදුරු බිදු් වගතේද ය ්රියා් ම  ීමම,ආත   

වගතේද ය ආත  ය ත.පබල ශදුනාමිනීම ශා  නනතුරු වගඥා නිුත්  කිරීම තා්යකි  නමය 1 ප්ර.පග්රශණය  රයි  

 
a) ඉශත  යශධා.පතප ්රියා ාරී් ලය දික්ීමම වඳශා වතයතා ලගුලක් තමොඩනමන්න  4mark  

b) ඉශත  a) ත ොටතවහි තමොඩනමන ද වතයතා ලගුල නිරයනය ත තරන බූලියානු ප්ර ානයක් ලියන්න  

 3 mark 

c) ඉශත b) ත ොටතවහි තමොඩනමන ද බූලියානු ප්ර ානය බූලියානු ීමජමණිත නී.ප භාිදතතයන් සුළු රන්න  ඒ 

වඳශා තයොදාම්  නී.ප යිශිදිලිල දක්ලන්න   4 mark 

d) ඉශත C) ත ොටතවහි සුළු ර ිතබන බූලියානු ප්ර ාය NAND තශ  NOR ශලාර  යමණක් භාිදතතයන් 

තා්යකි  යරියථ්ය දක්ලන්න 4 mark 
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(2). MNET ආයතනය තු තතොරතුරු ශා මානල ව්ය්  තව තදයා්යතුත්න්තු තද ක් යලීර  කම තදයා්යතුත්න්තු තු 
යරිමණ  ව්බන්ධා  රමින් ිළිතතලිතන් LAN1 ශා LAN2 තව වනථ්ානීය තයතදවන ජා තද ක් ව වන  ර තත ඒලා 
කකිතන ට වන්නිතේදනය  ෂශිකිතව  ව්බන්ධා ීම ත.ප නතර තලන්  කිසිදු ජාය ට ව්බන්ධා තනොතේ       LAN1  
වනථ්ානීය තයතදවන ජායක් යල.පන A න් යරිමණ ය ශා  LAN2 හි යල.පන X න් යරිමණ  භාිදත  රමින් තව ල යින් 
තදතදතනුත ආයතනතයහි භාණ්ඩ වමීක්ණය ිළිතබඳ වගලාදයක්(Chat) Skype මෘදු ාගමය ශරශා සිදු රයි ඉශත A ශා X 
යරිමණ  ද් ත වන්නිතේදනතපදී OSI නි්යමිතය භාිදතතයන් ද් ත වන්නිතේදනය  රයි  කහිදී A යරිමණ ය තු 
ජනනය  රනු බන IP 1 යි ට්ටුල frame 1 යන ද් ත රාමුල තු බශා X න් යරිමණ යට තයොමු  රයි  
 

a) ඉශත ිදවනතර  රන ජාය නිරයණය කිරීම වඳශා නලය උයාගම න්  රමින් ජා රයවටශනක් නදින්න  
 

 
X 

                                 Switch                                                     Switch 
 
  
                       LAN1 A  ROUTER         LAN2 

         (3 marks) 
 
 

b) ඉශත Skype  ශරශා යණිිදඩය A ිදසින් ව වන කිරීම සිදුලන්තන් OSI  නි්යමිතතප ුතමන වනථ්රතපද? 

තයදු් වනථ්රතප තේ             (1 marks) 

 
c) A ප්රභල යරිමණ තප ජා වනථ්රය තුදී ද් ත යි ට්ටුලක් බලට යණිිදඩය ය් ලන නතර කහිදී යණිිදඩයට 

නමතරල වන්නිතේදනය වඳශා තතු්  ලන ද් තයන් තමොනලාද? 
 

ප්රභලය තව A ත  IP ලිිළනය් , ග්රාශ යා  තව X ත  IP ලිිළනය්  තතු්  තේ    (1 marks) 

 
 
 

d) “X  තලත මාලන ද් ත රාමුල A ිදසින් නිුත්   ෂ frame 1 න් ද් ත රාමුල තනොතේ”    
I. තමම ප්ර ානය ශා ඔබ ක ම ලන්තන්ද?  

ඔේ.        (1 marks) 

  
II. X  තලත මාලන ද් ත රාමුල ව වන  රනුතප ඉශත ජාතප ුතමන වන්නිතේදන උයාගමයක් තුලින්ද? 

 

මන්ශසුරුල(Router) මගිනි      (1 marks) 

 
III. කම උයාගමතප  OSI  නි්යමිතතප ුතමන වනථ්රතපදී ද් ත රාමුල ව වන ලන්තන්ද? 

ද් ත වන්ධාාන වථ්රතපදී     (1 marks) 

 

IV. කම ද් ත රාමුල තු යණිිදඩයට නමතරල වන්නිතේදනය වඳශා තතු්  ලන ද් තයන් තමොනලාද? 

 

යලන්නා තව මගශසුරුතේ MAC ලිිළනය්  බන්නා තව X ත  MAC ලිිළනය්  තේ   (2 marks) 

 

e) Skype මෘදු ාගමය ශරශා සිදුලන තමම වගලාදතපදී විසි නතර ව්බන්ධාතාල යල් ලාමනු බන්තන් OSI 
නි්යමිතතප ුතමන වනථ්රතපද? 

  විසි වනථ්රතපදී තේ      (1 marks) 

 
f) A ශා X නතර (end to end) ද් ත මිලීම යානය  රමින් ද් ත යි ට් ප්රලාශනය සිදු රනුතප OSI නි්යමිතතප 

ුතමන වනථ්රතපද?  
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ප්රලාශන වනථ්රතපදී      (1 marks) 

 
කම වනථ්රතප භාිදතාලන නියමාලලි තද ක් ලියන්න  

  TCP/UDP    (1 marks) 

 
g) ද් ත වන්නිතේදනතපදී ද් තයට නමතරල කය ෂමාිදය යුතු ත තලනි නග ය(PORT NO) තතු්   ෂයසු කම  

ද් තය Transport protocol data unit (TPDU) තව ශදුන්ලයි   
I. කම වනථ්රතපදී  TPDU තව වඳශන්  රන්තන් ුතමක්ද? 

Segment     (1 marks) 

 
II. වන්නිතේදනතපදී  PORT NO තතු්  කිරීත් නලයතාලය ුතමක්ද? 

 

නිලිරදි තයදුම තු නදා යණිිදඩය ිදලෘත ීමම වඳශා     (1 marks) 

 
 

(3).  Star IN නිමි.ප වගචාර  තශ ටල් වමාමම නල තශ ටයක් තරඹීමට නදශවන  රයි කම තශ ටය ප්රසිශධා කිරීමට 
 ාමර තලන් කිරීම ශා තනවු් කිරීම වඳශා නල තතොරතුරු යශධා.පයක් නි්යමාණය කිරීමට තශ ටල්  ෂමණා ාරි් ලය 
ීරරණය  රයි  

a) කම තශ ටතප නලයතාලය තෘ්පතකිරීමට ශිකි තතොරතුරු යශධා.ප ල්යමයක් වඳශන්  රන්න  
මාරමමත තතොරතුරු  යශධා.පයක් (1 marks) 

 
b) ඔබ තය ජනා  ෂ යශධා.පය මගින් යාරිතභ ගි යාට විතවන ලාසි තද ක් දක්ලා යිශිදිලි  රන්න  

 ඕනෑම තේාල දී තශ ටල් යශධා.පය ශා ව්බන්ධා ිදය ශි  
යිය 24 හි ඕනෑම තේාල දීමා්යමමත යශධා.පය ශා ව්බන්ධා ීමමට ශිකි ීමම නිවා 
යාරිතභ ගි යාට යශසු තේාල දී ව්බන්ධා ිදය ශි   
 

 තභෞ.ප  දුරවනථ් භාලයක්තනොමි.ප ීමම 
ඕනෑම වනථ්ානය  සිට යශධා.පයට ව්බන්ධා ීමමට ශිකි නිවා දුර ප්රතශය  සිට තලන්  රට  
සිට වුලද යශධා.පය ශා ව්බන්ධා ිදය ශි   

 
(සුදුසු තශ තුල ට -01 යිශිදිලි කිරීමට -01) X2=4marks 

 
c) ඉශත ඔබ තය ජනා  ෂ යශධා.පය  භාිදතතයන්  ාමර තනවු් කිරීමට යාරිතභ ගි යා මිලි මක් දක්ලන බල 

මාවකිහියයක් තු සිදුලන මුතදනු ලදී  ෂමණා ාරි් ලයට තයනී යයි කයට බයෑශිකි තශ තු තද ක් 
යිශිදිලි  රන්න  

 

 ිදනලාවයක් තනොමි.ප ීමම 
 ත්ර ට්  ාඩ් තඩබිට්  ාඩ් ලිනි වගතේදී තතොරතුරු නන්ත්යජායට තතු්  කිරීම 

ආරක්ාලක් තනොමි.ප ීමම 
 තයෞශමලි ් ලය මි.ප ීමම 

 
(සුදුසු තශ තුල ට -01 යිශිදිලි කිරීමට -01) X 2=4marks 
 

 
d) තමම යශධා.පයට තතු්   රන යාරිතභ ගි  ිදවනතර තශ ටතප  ෂමණා රු ිදසින් ප්රසිශධා රක්ණ 

වගවනථ්ාල ට කම ආයතනතප රක්ණ ිළිතබඳ දිනුල්  ීමම වඳශා බාදීමට ීරරණය  රයි ත් වඳශා වමශර 
යාරිතභොගි යින් ිදරුශධා් ලයක් දක්ලයි  තමයට කක් තශ තුලක් ිදය ශික්තක් ුතමක්ද? 

යාරිතභ ගි යන්ත  තයෞශමලි   ද් ත මගින් නයශය්   ටයුතු සිදු කිරීම  
 

e) තමලිනි යශධා.පලට බයෑ ශිකි ත්යජනයක් ශා ඒ වඳශා බා දිය ශිකි ිදවදුමක් ලියන්න  
 

 ශි ්ය /cracker/මධායතප සිට යශරදීම/තතොරතුරු තලනවන කිරීම ලිනි නිලිරදි ිළිතතුරක් ශා නිලිරදි   
ිදවදුමක් (ගු්පතතක්තනය/patches and update/මුරයද තයදීම/තප්රේිද් යානය/honey pot and 
sugarcane උගුලු තටීමම) 
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(4). Express_Money බිගුතල ිදසින් යරිතභ ගි යාත  යශසුල වඳශා OBS මා්යමමත බිගුත යශධා.පයක් යල් ලාතමන යයි . 
ුරශමයුත කම බිගුතතලහි ලිිළ රු මගින් බාමන්නා නයදු් යත ව්පූ්යණ  ර නිලත ලිිළ රු තලත බාදුන් යසු 
ලිිළ රු ිදසින් ඔවුන්ත  තයෞශමලි  තතොරතුරු යශධා.පයට තතුල්   යසු කයින් ජනනය ලන ්රියා් ම  ීමත් 

තක්තය  ( Activation Code) ලිිළ රු ිදසින් ුරශමයාට බාතශ.යාරිතභ ගි යා ිදසින් ්රියා් ම  ීමත් තක්තය 

තතුල්  යසු  නල යරිශි යන් යන ්රියාලලිය මගින් නල යරිශි  තමොනුල තු තින්ය්   ර කයින් යරිශී  

නාමය ශා මුරයදයක් යශධා.පය ිදසින් බාතශ.කහිදී යශධා.පතයහි යරිතබ ගි යා ණයක් මිනීමට බාතයොතරෝ තු ලන්තන් 

න් නයදු් යත්රයක් ඉල්ලී්   ිදට යශධා.පය ිදසින් කය  බා තශ.කය ව්ුර්යණ  ර යශධා.පයට දුන් ිදට යශධා.පතප ත.ප 

loan application යන ද් ත වමුදාය තු කය ති්ය්  තේ. ණය මිනීම වඳශා සුදුසු ් වුරරා ත් න් qualified  තශ  

තනොකතව න් not qualified   තවද  යණිිදඩයක් යශධා.පය ිදසින් නිුත්   රයි . සුදුසු ් ිබූ යාරිතබ ගි යන් ණය 

බා මිනීමට නලය තල්්න ල වතය ිළටය්   ෂමනා ාර තුමාට භාර දිය යුතුය. ණය බාදීම නනුමත   තල්්න 

ණය ලිිළ රු තලත බාතශ.කම තල්්න ලිිළ රුත  ණය තමොනුල තු තබා මන්නා නතර කම තල්්න ල ිදවනතර ණය 

ලිිළ රු ිදසින් යශධා.පතප ත.ප loan යන ද් ත වමුදායට තතුල්  රයි.යාරිතබ ගි යාට නලය නලවනථ්ා ලදී යශධා.පය 

තලත ිළිදව තම ණය ිළිතබද ිදවනතර බාමත ශි  . 
 

      ඉශත යශධා.පය වඳශා වන්ද්යභ රුය වටශන නදින්න. (15 marks) 

 
   
   
 
(5). . 

a) කක්තරා නිභිත යශධා.පය   කහි මත තප යල.පන ඕනෑම බයිටය ට ප්රතේ ීමමට කහි  බිටු 64 හි තයොමු 

(addresses) භාිදත  රන්තන් න් කහි මත තප භාිදත  ෂශිකි උයරිම ප්රමාණය තටරාබයිට ලලින් ුතමක්ද? 

ඔතබ් මණනයන් සියල්ම යිශිදිලිල තයන්ලන්න  

මත  යෂ   = 64 bit 
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භාිදතා  රන ලිිළන මණන = 264 

භාිදතා   ශිකි මත  ධාාරිතාලය =264 byte 

    =224 Tb 

            (5 mark) 

b) තමතශයු් යශධා.පය ට නනුරය රණය මගින් ත.පලන ලාසිය වඳශන්  රන්න  

            

         (2 mark) 

c) බහු ා්යයය තමතශයු් යශධා.පය  වන්ද්යභ වනිදචය න් ්රමතේදය නතයලය ්රමතේදයකි   

තමම ප්ර ායට ඔබ ක මලන්තන්ද? ඔබත  ිළිතතුරට තශ තු යශදන්න  

ඔේ  

නිලිරදි යිශිදිලි කිරීමක් (4 mark) 

d) යරිමණ යක් බමින්ීමත් ්රියාලලිතපදී සිදුලන්තන් ුතමක්දියි යිශිදිලි  රන්න. 

 CPU ,BIOS  බ මින්වුම වනලයග යරීක්ා තතුෂ්  ආර්භ  ්රමතල්්තයහි උයතදවන ්රියා් ම   රයි  

 BIOS බාතමන තමතශයු් යශධා.පය තවොයාමත ශිකි වනථ්ානය බා මනියි 

 BIOS ිදසින් තමතශයු් යශධා.පතප තමොනු ප්රදාන මත යට ිළටය්  කිරීතමන් යසු තමතශයු් යශධා.පය 

ආර්භ තේ  

 (4 marks) 

(6). a). 

I. යශත බූලියානු ප්ර ානය ව්මත බූලියානු ප්ර ානයක් බලට යරිල්යතනය  රන්න  

(A+B).(A+B’+C).(A’+B+C) 

 

(A+B+C’)(A+B+C)(A+B’+C)(A’+B+C)     (1 mark) 

II. ඉශත ව්මත  රන ද බූලියානු ප්ර ානයට නදා වතයතා ලගුතලහි ගුණිතයන්ත  ක යය (SOP) 

ප්ර ානය  බා මන්න  ිළයලර වහිතල දක්ලන්න  

 

AB’C+ABC’+A’BC+ABC 

නිලිරදි ිළයලරයන්ට ුතු බා තදන්න     (3 mark) 

 

III. කම SOP ප්ර ානය බූලියානු ීමජමණිතය භාිදතතයන් සුළු  රන්න  

 (3 mark) 

AB+BC+AC 

නිලිරදි  බුලියානු ිදජ මණිතය නී.ප භාිදතතයන් ිළිතතුරු බා තමන ත් න් ුතු බා තදන්න 

 

  b). ආයතනය  255.255.192.0 යන උයජා ආලරණය වහිත 165.160.64.0 යන තයොදු IP ලිිළන යරාවය බාදී තත   

(ිළිතතුරු වඳශා භාිදතා රන මණනය කිරී් යිශිදිලිල දක්ලන්න ) 

I. ඉශත තයොදු IP ලිිළන භාිදතතයන්  වෑදිය ශිකි උයජා ලිිළන තමොනලාද? 

 (1 mark) 

4 කි 

II.   තමහි තදලන උයජාතයහි යෂමු ව්  ාර  ලිිළනය ශා නලවාන ව්  ාර  ලිිළන තවොයන්න  

165.160.64.1-165.160.127.254         

         (4 mark) 

III. තතලන උයජාතයහි යරිමණ යක් ිදසින් සිේලන උයජාතයහි සියලුම යරිමණ  තලත යණිිදඩයක් යෑිදමට 

බාතයොතරෝ තු තේ  තමහිදී ග්රාශ   IP ලිිළන ලියන්න   

165.160.255.255 

 (3 mark) 


