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1 ක ොටස-Part I 

ප්ර්න 
අංකය 

Question 
No 

පිළිතුර 
Answer 

ප්ර්න 
අංකය 

Question 
No 

පිළිතුර 
Answer 

ප්ර්න 
අංකය 

Question 
No 

පිළිතුර 
Answer 

ප්ර්න 
අංකය 

Question 
No 

පිළිතුර 
Answer 

1 2 11 3 21 4 31  1 
2 3 12 3 22 2 32 4 
3 2 13 1 23 4 33 1 
4 3 14 4 24 1 34 4 
5 2 15 3 25 4 35 3 
6 2 16 3 26 1 36 3 
7 3 17 4 27 2 37 3 
8 3 18 4 28 4 38 3 
9 2 19 2 29 1 39 4 
10 1 20 1 30 1 40 2 

(ළකුණු 1 × 40 Marks) 

2 ක ොටස Part II 

1.   
i).  AB16> |1010| 1011|2>|010|101|011|2> 2538  
ii).  

  

  

 

 

 

 

 

 

iii).    
 

a).   

 

b).   

  

චන වංවේදකය A 

Motion Sensor 

ආරක්ක ඳටි 

වංවේදකය B 

Protective Belt 

Sensor 

NOT 

 

AND 
නාදකය 

Speaker 
A B Q 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 
1 1 0 
 

ලාසි අලාසි 

 මෘදුකාංග වශා යන වියදම අඩුවීම 

 කාර්ය වාධනය ලැඩි දියුණු වීම 

 නඩත්තු ගැටල අලම වීම 

 මෘදුකාංග ක්ණික ල යාලත්කාලීන 
කිරීම් 

 Reduce the cost of software 

 Improving performance 

 Minimize maintenance issues 

 Instant software updates 

 වනොකඩලා ඳලතින අන්තර්ජා 
ඳශසුකම් අලය වීම 

 අඩු වේග වම්බන්ධතා ලදී 
ක රියාකාත්ත්ලය අඩුවීම 

 Need for continuous internet access 

 Decreased hyperactivity in low 
speed connections 

 

කෙවන වාර පරීක්ෂණය 2021 
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iv).      
v).  

a).   1. නිරීක්ණය (Observation)   5. මූාදර් (Prototyping) 
  2. වම්මුඛ වාකච්ඡා (Interview)  
  3. ඳ ර්නාලි (Questionnaire)  
  4. ලාර්තා වශෝ ිපි වගොනු නිරීක්ණය (Document sample collection)  

b). පුනර්කරණ ලෘද්ධි ආකෘතිය (Iterative Incremental Model) 
මූාදර් ආකෘතිය (Prototype Model) 
වර්පි ආකෘතිය(Spiral Model) 

vi).              1 – Q, 2 – R, 3 – S, 4 – P 
vii). බිටු අටකට ඇති වංවයෝජන ගණන(Combinations for 8 bits) 28 = 256  
viii). H, A, B, C
ix). P - ඔවඳරා ( OPERA)  , Q -  ලවම්නාම වවේලා දායකය(Domain Name Server),  

R -  වෝක ලයාප්ත ජාය (World Wide Web),  S - IP ිපිනය(IP Address) 
x).   

 
 
 

 
 

2.  
i). =SUM(C3,G3) 
ii). =SUM(C8,G8) 
iii). =AVERAGE(D3:D13) 

iv). =E3/C3*100% 
v). Column, Bar, Pie 

3.   
i). අලයතා ශඳුනාගැනීම  (identification of requirements) 

විවඳුම් වැසුම් කිරීම  (Designing the solution) 

විවඳුම වක්තකරණය කිරීම  (Coding of the solution) 

විවඳුම ඳත්ක් කිරීම ශා වදෝ ඉලත් කිරීම (Testing and debugging)  

ඳද්ධතිය පිහිටුවීම  (Deployment of the system) 

ඳද්ධති නඩත්තුල   (Maintenance of the system) 

(ඕනෑම පිළිතුරු වදකක් වශා කුණු බාවදන්න. Give marks for any two answers.) 

ii). නිරීක්ණය   (observation) 

වම්මුඛ වාකච්ඡා  (Interview) 
ප්ර්නාලි   (Questionnaire) 
ලාර්තා වශෝ ිපි වගොනු නිරීක්ණය (Document sample collection) 
මුාදර්   (Prototyping) 

 (ඕනෑම පිළිතුරු වදකක් වශා කුණු බාවදන්න. Give marks for any two answers.) 

iii).  වමාන්තර පිහිටුවීම / Parallel deployment  
දැනට ඳද්ධතියක් ඳලතින බැවින් එය වම්පූර්ණවයන් ඉලත් කර නල ඳද්ධතිය පිහිටුවීම ප්රවයෝිකක 
වනොවේ. ඳත්ශිකයා වේ ඳශසුල වශ නිලැරදි පිහිටුවීමක් වදශා වමාන්තර පිහිටුවීම ලඩාත් උචිත වේ.   

iv).  පුනර්කරණ ලෘද්ධි ආකෘතිය වශෝ වර්පි ආකෘතිය/Iterative incremental model or Spiral model. 
  

 ඳද්ධතිය නිර්මාණය කරන අතරතුර යම් යම් වලනවක්ම් සිදුකරමින් වංලර්ධනය කිරීමට SmartIT 

ආයතනය කැමැත්ත ඳ කර ඇති බැවින් ඒ වශා සුදුසු ලන්වන් සියලු පියලර නැලත නැලතත් 

සිදුලන ආකෘතින් ඳමණි. 

a).  String b).  Integer c).  Char d).  Real 

Integer  Real  Text  Currency  Date/time boolean 

0112 222 333 
19984563751 
-36 

12.556  
-4563.12856   

kamal@gmail.com 
 

$123 
Rs 15.35 
 

01/03/2021 
3 JAN 2014 

False 
True 

 කුණු 2 ×10 = 20 Marks 

කුණු 2 ×5 = 10 Marks 

mailto:kamal@gmail.com
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v). ප්රති්රශණ ඳත්ක්ාල -Acceptance Testing  ඳද්ධති ඳත්ක්ාල - System Testing 

(පිළිතුරු ඉශත පිළිවලළින් බාදී ඇත්නම් ඳමණක් කුණු බා වදන්න. If the answers in 

above order, then only give marks)  

4.  
i). වමෝටර් රථ වතොරතුරු ලගුල  -  වමෝටර්_රථ_අංකය (Vehicle details table – Vehicle No) 

වැඳයුම්කරු වතොරතුරු ලගුල - වැඳයුම්_අංකය (Supplier details table– Supply No) 

ඳාත්ව ෝිකක වතොරතුරු ලගුල - ඳාත්ව ෝිකක _අංකය (Consumer details table – Consumer No) 

ii). ඔේ. Yes  
විකිණුම් වතොරතුරු ලගුල - ඳාත්ව ෝිකක _අංකය , වැඳයුම්_අංකය, වමෝටර්_රථ_අංකය  
(Sales Details table- Consumer No, Supply No, Vehicle No) 
(පිළිතුර නිලැරදි ලන්වන් ක්වේත්ර තුනම ියා ඇත්නම් ඳමණි.) 
(Answer is correct only if the three fields were written) 

iii).   විකිණුම් වතොරතුරු ලගුල - ඳාත්ව ෝිකක _අංකය(Sales Details table- Consumer No) 
විකිණුම් වතොරතුරු ලගුල - වැඳයුම්_අංකය (Sales Details table- Supply No) 

විකිණුම් වතොරතුරු ලගුල - වමෝටර්_රථ_අංකය(Sales Details table- Vehicle No) 

iv).  වමෝටර් රථ වතොරතුරු ලගුල Vehicle details table 

වමෝටර්_රථ_අංකය 

Vehicle No 

ලර්ගය  

Type 

 

නි්ඳාදිත_ලර්ය 

Year of manufacture 

බාගත්_මි 

Price Obtained 

301 -2222  Nissan  2000   

 
 

v). ඳාත්ව ෝිකක වතොරතුරු ලගුල Consumer details table 

ඳාත්ව ෝිකක _අංකය 

Consumer No 

ඳාත්ව ෝිකක_නම 

Consumer Name 

ඳාත්ව ෝිකක_දුරකථන_අංකය 

Consumer Telephone No 

C1004  ගයාන් කාංචන  

 
 

     විකුණුම් වතොරතුරු ලගුල Sales Details table 

ඳාත්ව ෝිකක _අංකය 

Consumer No 

වැඳයුම්_අංකය 

Supply No 

වමෝටර්_රථ_අංකය 

Vehicle No 

විකුණුම්_මි 

Sales Price 
C1004  S2003  301 -2222  

 vi). නැත. No 

දත්ත වමතිත්ක්තතාල යනු එ ම ෙත්ත, ලගු කිහිඳයක තැන්ඳත් ල තිබීම වේ. වමම දත්ත , දත්ත 

ලගු කිහිඳයක තැන්ඳත් ල වනොමැත.  Data Redundancy occurs in several data tables of the 

same database. This data is not stored in multiple data tables. 

5.   
i).  සුහුරු පුලරුල/Smart Board, Overhead Projector, Slide Projector, Smart Panel, Smart TV 
ii).      

a)  අවතය/false  b)   වතය / true   c) වතය / true

iii). කුඩා ප්රමාණයට වකවා ඳසුල විානය කෂවිට පින්තරවේ ගුණාත්මක ාලය එවවම ඳලතී./ The 
image quality remains the same when resized to a smaller size and then zoomed in. 

iv).  Motion Tween 

v). ව්ලරමානය ( Pitch )      

vi). වජීවිකරණය ( Animation) 

කුණු 2 ×5 = 10 Marks 

කුණු 2   Marks 

කුණු 2   Marks 

කුණු 1   Marks 

කුණු 1   Marks 

කුණු 2   Marks 

කුණු 2   Marks 

කුණු 3   Marks 

කුණු 2   Marks 

කුණු 2   Marks 

කුණු 1 ×3 = 3 Marks 
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6.   i)      ii) 
 
 
 
 
 
 

7.  
i).  Var Marks: array [0..5] of Integer;   

ii).     Marks[0]  Marks[1]          Marks[2]         Marks[3]   Marks[4]         Marks[5] 

62 96 32 62 82 35 

 
iii). (ප්රතිදාන වප්ි ඳශම ියා ඇත්නම් ඳමණක් මුළු 

කුණු බා වදන්න./Give total marks only if 
all 5 lines of output are written.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv).   P - Calculate Total 

Q - Display Total 

R - Total >= 20000? 

T  - Total=Total-Discount 

V - Display Total 

 
 
 

a.  A  IP ිපින /IP Addresses 

b.  B වවවුම් යන්ත්ර /Search Engines 

c.  C   hacking 

d. D   වගොණු වබදාගැනීම File Sharing 

e.  E   නියමාලි / Protocol 

A  ඒකඳථ (Simplex Mode)  

B  නියමුවනොලන(Unguided)  

C  තරු ආකාරය (Star Model)  

D  RJ45    

E  ප්රකා තන්තු (Fiber optic) , 

Enter the quantity of TV1:- 2 

Enter the quantity of TV1:- 1 

Your Total Bill amount is :- 32000.00 
Your Discounted Bill amount is :- 28800.00  

Thank You! 

 

කුණු 1×4 = 4 Marks 

කුණු 5   Marks කුණු 5   Marks 

කුණු 1   Mark 

කුණු 2   Marks 

කුණු 1×3 = 3 Marks 

TV1:= 10000; 

TV2:= 12000; 

quantity1:=0; 

quantity2:=0; 

discount:=0; 

 

Print “Enter the quantity of TV1; 

Print “Enter the quantity of TV2; 

P=Calculate Total 

Q=Display Total 

 

 

T=Calculate New ‘Total’ 

Total=Total-Discount 

V=Display New ‘Total’ 

Display “Thank You!” 

Calculate 20% 

discount 

Calculate 10% 

discount 

Total >= 

50000? 

 

R= Total >= 

20000? 

 

No 

Yes 

Yes 

No 


