නිපුනතාවය 05 : ඳරිගණක මෙමෙයුම් ඳද්ධති ( Computer Operating Systems)
පුනරීක්ෂණ ප්රශ්නන හෙ ිළිතතුරු - 1 මකොටහ

01. ඳරිගණක යන්ත්ර ව ාාිතතා කනනු නන මෙමෙයුම් ඳද්ධති (Operating Systems) කිහිඳයක් හො
උදාෙනණ මදන්න.
ිතන්මඩොහන (Windows)
ෙැක් ඕඑහන (Mac OS)
උබුන්ටු (Ubuntu)
මෙමඩෝනා (Fedora)
02. ජංගෙ දුනකථන (Mobile Phones) ව ාාිතතා වන මෙමෙයුම් ඳද්ධති (Operating Systems) කිහිඳයක් ලියා
දක්වන්න.
ඇන්මරොයිඩ් (Android)
ිතන්මඩෝහන (Windows)
අයිඩ ඕඑහන (I OS)
03. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක් (Operating Systems) යනු කුෙක්ද?
මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක් යනු ඳරිශී කයා (User) ො ඳරිගණකමේ දෘඩාංග (Hardware) අතන හන්නිමේදනය සිදු
කනන අතුරුමුහුණත (Interface) යිඩ.
04. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක් ෙගින් සිදු කනනු නන ප්රධාන කා්යයයන් 2 ක් ලියන්න.
හම්ඳත් කළෙනාකනණය (Resource management)
ඳා න ක්රෙමඛයය (Control program)
05. හම්ඳත් කළෙනාකනණය (Resource Management) යනු කුෙක්ද?
එකෙ හම්ඳතට අයැදුම් ( request ) එකකට වඩා ඳැමිණි ිතට කා්යයක්ෂෙතාව ො හාධානණ ාාිතතය ිළලින හ කා
න ා එය මවන් කන මදයිඩ.
උදා: දෘඩ තැටිමේ (Hard Disk) ඇති මගොනුවක් (File) ෙෘදුකාංග කිහිඳයක් ෙගින් ප්රමේශ් කිරීමම් ී.
06. ඳා න ක්රෙමඛයය (Control Program) යනු කුෙක්ද?
මෙමෙයුම් ඳද්ධතිමේ සිදුවන ඇතැම් මදෝෂ වැ ැක්වීෙ හොත් ඳරිගණකය අිතධිෙත් ාාිතතමයන් වළක්වා ගැනීෙ
හොත් ඳා න ක්රෙමඛයය (Control Program) වැදගත් මේ.
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07. ඳරිගණක ඳද්ධතියක ප්රධාන මකොටහන හංනකක (Components) 4 නම් කන එක එකක් ිළිතනව මකටි
ෙැඳින්වීෙක් කනන්න.
දෘඩාංග (Hardware), ෙෘදුකාංග (Software), හනථිනාංග (Firm Ware), ජීවාංග (Live Ware)

දෘඩාාංග (Hardware) යනු: ඳරිගණක ඳද්ධතියක මාෞතික උඳාංගයිඩ. අතින් ඇඛලිය ෙැකි වීෙ හෙ ඳෙසුමවන්
මවනහන කළ මනොෙැකිවීෙ මලික ක්ෂණ මේ. (ෙධය හැකසුම් කකකය (CPU), ඳරිගණක තිනය, මසිකය, යතුරු
පුවරුව)

මෘදුකාාංග (Software) යනු : යම් අනමුණක් කනා ඳරිගණක ඳද්ධතියක් මෙමෙයවීෙ හො ිළිතමව කට නා ී
ඇති උඳමදහන ො ා හමෙයයිඩ. (මයදුම් ෙෘදුකාංග (Application Software), මෙමෙයුම් ඳද්ධති ෙෘදුකාංග
(Operating Systems Software))

ස්ථිරාාංග (Firmware) යනු : ඳරිගණක ඳද්ධතියක හොනම්ාය හො මලිකවෙ අවශ්ය වන ක්රෙමඛයයිඩ. ඳසු
කාලීනව මවනහන කළ මනොෙැක. (ඳඨන ොත්ර ෙතකය (ROM – Read Only Memory), මනදි මහෝදන යන්ත්රය, ක්ෂුද්ර
තනංග උඳුන, ජංගෙ දුනකථනය)

ජීවාාංග (Live ware) යනු : ඳරිගණකය ඳරිශී නය කනන තැනැත්තාය (User).
08. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක ඳරිශී කයා (User) හෙ දෘඩාංග (Hardware) අතන හම්නන්ධය රඳහටෙනකින් ඇ
මඳන්වන්න.

(Image source: Wikipedia)
09. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක් (Operating System) නි්යොණය වී ඇත්මත් මකමහේද?
මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක ෙනය වන එහි ෙදය (Kernel), උඳක්රෙ ධාවක (Device drivers), වැඩත ඳරිහනය (Desktop
environment) හෙ තවත් දෑ ව එකතුවකින් මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය (Operating system) නි්යොණය වී ඇත.
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10. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක ෙනය මෙවත් ක්යන ය (Kernel) යනු කුෙක්ද? එයිඩන් සිදුවන කා්යයයාානය ඳෙදන්න.
A kernel is a computer program that manages I/O (input/output) requests from software, and
translates them into data processing instructions for the central processing unit and other electronic
components of a computer. The kernel is a fundamental part of a modern computer's operating
system. (Source: Wikipedia)
11. ව්යථොනමේ ජනප්රිය ක්යන
නැගින් මදන්න.

(Kernel) ව්යග හෙ කවා ාාිතතා වන මෙමෙයුම් ඳද්ධති හො උදාෙනණ 2

Windows NT kernel – Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
8
Linux kernel – ලිනක්හන ඳාදක මෙමෙයුම් ඳද්ධතිව (Linux, Ubuntu, Fedora, Android )
XNU kernel – Mac OS , I OS
Unix kernel- UNIX
DOS kernel – මුඛෙ කා මේ ිතන්මඩෝහන මෙමෙයුම් ඳද්ධතිව
Windows 9x kernel – Windows 95, Windows 98, Windows ME
12. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක් හැ කීමම් ී ' ඳරිශී ක හිතතෂී අතුරුමුහුණත් (User friendly interfaces) '
ාාිතතයට වැඩි අවදානයක් මයොමු කනනු ැමේ. මෙෙ කියෙන ඳෙදන්න.
මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක් හො තිබිය යුතු ගති ක්ෂණ ිළලින එක් නිශ්නචිත තීනණයක් නැත. ම ෝකමේ තිමනන
මෙමෙයුම් ඳද්ධ ති එකිමනකට මවනහන ගති ක්ෂණ මඳන්වීෙයිඩ. ඉතා අඩු ෙතකයක් ාාිතතා කනන මෙමෙයුම්
ඳද්ධතියක ඳරිශී ක හිතතෂී (User friendly) මනොමවන අතුරුමුහුණතක් (Interfaces) තිබිය ෙැකි අතන ගිගා
නයිඩට ගණනක ෙතකයක් ාාිතතා කනන මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක (Operating system) ඳරිශී ක හිතතෂී
අතුරුමුහුණතක් (User friendly interfaces) තිබිය ෙැක.

13. මෙමෙයුම් ඳද්ධති ව්යගීකනණය (Classification of Operating Systems) කළ ෙැකි ආකාන මෙොනවාද?
තනි ඳරිශී ක – තනි කා්යය (Single User – Single Task)
තනි ඳරිශී ක – නහු කා්යය (Single User – Multi Task)
නහු ඳරිශී ක – නහු කා්යය (Multi User – Multi Task)
නහුමඳොට (Multithreading)
තථය කා (Real Time Operating Systems)
14. "තනි ඳරිශී ක – තනි කා්යය (Single User – Single Task)" මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක ිතමශ්ේෂත්වය කුෙක්ද?
එක් මේ ාවක ී අක් ඳරිශී කමයකුට ඳෙණක් හම්නන්ධිතය ෙැකි එක් කා්යයයක් ඳෙණක් සිදු කළ ෙැකි
මෙමෙයුම් ඳද්ධති තනි ඳරිශී ක - තනි කා්යයය මෙමෙයුම් ඳද්ධති මේ.
උදා: අත් ඳරිගණකය (Palmtop computer)
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15. "තනි ඳරිශී ක – නහු කා්යය (Single User – Multi Task)" මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක් යනු කුෙක්ද? උදාෙනණ
මදන්න.
එක් මේ ාවක ී එක් ඳරිශී කමයකුට ඳෙණක් හම්නන්ධ ිතය ෙැකි කා්යයයන් නාශියක් සිදු කළ ෙැකි මෙමෙයුම්
ඳද්ධති මේ. ව්යථොනමේ ාාිතතා කනනු නන උකුඛ ඳරිගණක (Laptop computers), මඩහනක්මටොප් ඳරිගණක
(Desktop computers) උදාෙනණ මේ. ඳරිශී ක හිතතෂී ාාවය (User friendly) ිළිතනව වැඩි හැ කිඛ ක්
දක්වා ඇත.
16. "නහු ඳරිශී ක – නහු කා්යය (Multi User – Multi Task)" මෙමෙයුම් ඳද්ධති අවශ්ය වන්මන් කිනම්
කරුණක් හො ද?
ෙො ඳරිගණක (Mainframe computer) ව මනොමෙෝ ිතට මෙෙ මෙමෙයුම් ඳද්ධති (Operating systems)
ාාිතතා කනයිඩ. ජා ගත ඳද්ධති (Networked computers) ෙඟින් මනොමෙෝ ඳරිශී කයන්ට එකවන ෙො
ඳරිගණකයිඩන් වැඩ කිරීෙට ෙැකියිඩ. මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය ෙඟින් ඳරිගණකමේ හම්ඳත් (resources)
ඳරිශී කයන්ෙට මවන් කන මදනු නයිඩ. ෙධය හැකසුම් කකකටය (Central processing unit) වනකට
ෙසුරුවන්මන් එක් ඳරිශී කමයකු (User) ඳෙණක් නමුත් එහි මේගය ො කා්යයක්ෂෙතාවය නිහා ඔනට
දිහනවන්මන් එකවන ඳරිශී කයන් මගොඩක් ෙසුරුවන ආකානයටයිඩ. මෙෙ මෙමෙයුම් ඳද්ධති හම්ඳත් කා්යයක්ෂෙව
ාාිතතා කිරීෙ ගැන වැඩි අවධානයක් මයොමු කනයිඩ.
උදා: Unix System, Windows Server 2000
17. "නහුමඳොට (Multithreading)" මෙමෙයුම් ඳද්ධති යනු මෙොනවාද?
එක් ෙෘදුකාංගයක මකොටහන මවන් මවන් වශ්මයන් හෙගාමීව ධාවනය කිරීෙ මෙහිී සිදු මකම්ය. ව්යථොනමේ
ාාිතතා වන සියළුෙ ඳරිගණක නහුමඳොට කවා මේ.
18. "තථය කා (RTOS - Real Time Operating Systems)” මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක ිතමශ්ේෂත්වය කුෙක්ද?
උදාෙනණ මදන්න.
ආදානයක් ( Input) ැබුනු ිතගහ අන්තනා ඳොවකින් (Buffer delay) මතොනව දත්ත හැකසීමම් ෙැකියාව ඇති
මෙමෙයුම් ඳද්ධති මේ. මම්වා මනොමෙෝ ිතට මයොදා ගන්මන් යන්තසත්ර, කා්යමික ඳද්ධති, ිතදයාත්ෙක ඳද්ධති වැනි
හංකී්යණ ඳද්ධති ඳා නය කිරීෙ හොයිඩ. මම්වාමේ ඳෙත ක්ෂණ ඳවතියිඩ.
ඉක්ෙන් ප්රතිකාන
ිතශ්නවාහනීයත්වය
හනථින නව
ඳාලිත හකහන කිරීම්
උදා: හනවයංක්රීය මට ්ය යන්ත්රය (ATM – Automatic Teller Machine)
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19. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක (Operating System) අවශ්යතාවය ිළිතනව මකටිමයන් ඳැෙැදිලි කනන්න.
ඳරිගණකය ො ඳරිශී කයා අතන අතුරු මුහුණතක් (Interface) හෑීෙ හො.
දෘඩාංග හෙ ෙෘදුකාංග කළෙනාකනණය (Hardware & Software management) හො.
ඳරිගණකය ක්රෙමඛයගත කිරීෙ හො අතථය යන්ත්රයක් (Virtual machine) නා ීෙ.
20. මෙමෙයුම් ඳද්ධති ව ාාිතතා කනනු නන ඳරිශී ක අතුරුමුහුණත් (User Interfaces) ආකාන 2 ලියා
දක්වන්න.
ිතධාන ම්යයා අතුරු මුහුණත් (CLI – Command Line Interfaces)
චිත්රක ඳරිශී ක අතුරු මුහුණත් (GUI – Graphical User Interfaces)
21. ිතධාන ම්යයා අතුරු මුහුණත් (CLI – Command Line Interfaces) ව ට වඩා චිත්රක ඳරිශී ක අතුරු
මුහුණත් (GUI – Graphical User Interfaces) ව ඇති වාසි මෙොනවාද?
ඳරිශී කයා ිතධාන (Commands) ෙතක තනා ගත යුතු මනොමේ.
ිතධාන යතුරු ලියනය (Type) කළ යුතු මනොමේ.
තිනමේ දිහනවන චිත්රක (Graphics) මෙෝ අයිඩකන (Icons) ෙනො මගොහන අවශ්ය කා්යයය ඉටු කනගත ෙැකි වීෙ.
ඳරිගණක ක්රෙමඛයණ (Programming) මෙෝ ිතධාන (Commands) ිළිතන මලික දැනුෙක් මනොෙැති
ඳරිශී කයිඩන් ෙට ද ඳරිගණකමයන් කා්යයයන් සිදු කළ ෙැකි වීෙ.
ඳරිශී ක හිතතෂී අතුරු මුහුණතක් (User friendly interfaces) නා ීෙ.
ඳරිගණකමේ සිදුවන හංකී්යණ අායන්තන ්රියාවලීන් (Complex internal processes) ඳරිශී කයිඩන් (Users)
ෙට දිහන මනොකිරීෙ.
22. දෘඩාංග ඳා නය ො ෙෘදුකාංග කළෙණාකනණය යනු (Managing hardware & software) මෙමෙයුම්
ඳද්ධතියක එක් කා්යයයකි. මෙය ඳෙදන්න.
මෙය මඳොදුමේ හම්ඳත් කළෙනාකනණය ම හ ෙඳුන්වයිඩ. යතුරු පුවරුව, මසිකය, දෘඩ තැටිය ආදිය එක්වන
ඳරිශී නය කනන ිතට කවා අතන ඝට්ටනයකින් මතොනව කටයුතු කිරීෙට ඳරිගණක මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය කටයුතු
කනයිඩ. හම්ඳත් කළෙණාකනණමේී යම් හම්ඳතක් ාාිතතා කනන හෑෙ ක්රෙමඛයකයකටෙ මෙෝ ඳරිශී කමයකුටෙ
එෙ හම්ඳමතන් මකොටහක් හිමිමේ. ඳරිශී කයන් ිතශ්ා හංයයාවක් ඳරිගණකයක් මෙෝ ජා යක් ාාිතතා කනන ිතට
ප්රධාන ෙතකය, ආදාන ප්රතිදාන උඳක්රෙ හෙ අමනකුත් හම්ඳත් කළෙණාකනණය ො ආනක්ෂා කිරීෙ ඉතා වැදගත්
මේ. නැත්නම් එක් ඳරිශී කමයක් තව මකමනකුට නාධාවක් වන්නට ඉඩ ඇත. දෘඩාංග ඳෙණක් මනොව,
ඳරිශී කයන්ට මගොනු, දත්ත හමුදායන් වැනි මතොනතුරු ඳවා මනදා ගැනීෙට අවශ්ය මේ.
23. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක් ෙගින් නා මදන "අතතය යන්ත්රයක (Virtual machine)" ඇති වැදගත්කෙ කුෙක්ද?
ඳරිගණකය දෘඩාංග ෙට්ටමෙන් ගත් ක ඉතා හංකී්යණ ඳද්ධතියකි. එෙ නිහා එය ක්රෙමඛයගත කිරීෙද අඳෙසු
කා්යයයකි. ක්රෙමඛයකයාට එෙ කා්යය ඳෙසු කිරීෙ උමදහා ඳරිගණකය ො හොන එහි ිතහිදුවන ද යන්ත්රයක්
මෙවත් අතථය යන්ත්රයක් නා ීෙ මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය ෙඟින් සිදු මකම්ය.
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24. ඔන දන්නා System Calls 2 ක් ලිය දක්වන්න.
මගොනු කියවීෙ (Read) හෙ ලිවීෙ (Write)
25. ඳද්ධති ෙෘදුකාංග (System Software) යනු මෙොනවාද?
ඳරිගණක යන්ත්රය ්රියාත්ෙක කිරීෙ හො අතයවශ්ය ෙෘදුකාංග මේ. මම්වා මනොෙැතිව ඳරිගණකය ධාවනය කළ
මනොෙැක.
26. ඳද්ධති ෙෘදුකාංග (System Software) මනදා දැක්ිතය ෙැකි ආකාන 3 මෙොනවාද?
මෙමෙයුම් ඳද්ධති (Operating System)
ාාෂා ඳරිව්යථක (Language Translator)
උඳමයෝගීතා ෙෘදුකාංග (Utility Software)
27. මෙමෙයුම් ඳද්ධතියක කළෙණාකනන කා්යයය මනදා මවන් කළ ෙැකි ආකාන මෙොනවාද?
්රියාවලි කළෙනාකනණය (Process Management )
ෙතක කළෙනාකනණය (Memory Management)
උඳාංග කළෙනාකනණය (Device Management)
මගොනු කළෙනාකනණය (File Management)
ආනක්ෂණ කළෙනාකනණය (Security Management)
ඳරිගණක ජා කළෙනාකනණය (Network Management)
28. ඳරිගණකයක ්රියාවලියක් (Process) යනු කුෙක්ද?
ඳරිගණකයක ්රියාත්ෙකව ඳවතින ඳරිගණක වැඩහටෙනක් මෙෝ වැඩහටෙනක මකොටහක් ්රියාවලියක්
(process) ම හ ෙඳුන්වයිඩ.
29. ්රියාවලි කළෙනාකනණය (Process Management) යනු කුෙක්ද?
්රියාවලි හො අවශ්ය කනන ආකානමයන් ෙධය හැකසුම් කකකමේ (Central Processing Unit) කා ය මවන්
කන ගැනීෙ, ෙතකය මවන් කන ගැනීෙ හෙ අදාළ ්රියාවලි හො ආදාන ප්රතිදාන කකක මවන් කනවා ගැනීෙ වැනි
හම්ඳත් කළෙනාකනණ කා්යයයන් මෙමෙයුම් ඳද්ධතිමේ ්රියාවලි කළෙනාකනණය ෙගින් සිදු මකම්ය. ්රියාවලි
නිසි ආකානයට මඳළ ගැහනහවීෙත් කවාට කා ය ෙනා ම හ නා ීෙත් ්රියාවලි කළෙනාකනණමේ මද සිදුමේ.
30. ෙතක කළෙනාකනණය (Memory Management) යන්මනන් අදෙහන කනන්මන් කුෙක්ද?
ඳරිගණකය ්රියාත්ෙක වීමම් ී ප්රධාන ෙතකය (Main memory) මෙවත් හහම්ාාවී ිළිතසුම් ෙතකය (RAM Random Access Memory) ප්රධාන වමශ්යන් ිතශ්ා කා්යයයක් ඉටු කනයිඩ. ඳරිගණකමේ ධාවන ය වන ්රියාවලි
හො ෙතකය අවශ්ය මේ. මම්වා ධාවනය වී අවහන් ූ  ිතට ෙතකය නිදෙහන කිරීමම් කානයය ද සිදු කළ යුතු මේ.
ඳරිගණකමේ ්රියාවලි (Processes) කිහිඳයක් එකවන ධාවනය වන අවහනථාමේ ී කවා අතන ඝට්ටනයකින්
මතොනව කටයුතු කිරීෙ හො ෙතක කළෙනාකනණය (Memory management) ඉතාෙ වැදගත් මේ. ෙතක
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කළෙනාකනණය හො මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය ිතසින් ිතිතධ උඳක්රෙ මයොදා ගන්නා අතන ඳරිගණකමේ ප්රධාන
ෙතකය වන හහම්ාාවී ිළිතසුම් ෙතකය මෙන්ෙ ද්ිතතීයක ෙතකය , අතතය ෙතකය යන ෙතක ආකාන සියඛ ෙ
ප්රමයෝජනයට ගනු නයිඩ.
31. ඳරිගණකයක උඳාංග කළෙනාකනණය (Device Management) වැදගත් වන්මන් ඇයිඩ?
ඳරිගණකමේ ාාිතතා කනනු නන උඳාංග ප්රධාන වමශ්මයන් ආකාන කිහිඳයකට මනදා දැක්ිතය ෙැකිය. කවා නම්
ආදාන උඳාංග (Input Devices), ප්රතිදාන උඳාංග (Output Devices), ෙතක උඳාංග (Memory Devices),
හන්නිමේදන උඳාංග (Communication Devices), ඳා න ො හැකසුම් උඳාංග (Control & Processing
Devices) මම් අතන වැදගත් මේ. ඇතැම් ිතට මම්වා "ඳ්යයන්ත උඳාංග (Peripheral devices)" ම හ ද
ෙඳුන්වයිඩ.
අඳ ඳරිගණකයට හිත කනනු නන ඇතැම් උඳාංග හො "උඳාංග ධාවක (Device Drivers)" වැඩහටෙන් ක
හෙග ඳරිගණක යන්ත්රයට හනථාිළත (Install) කළ යුතු මේ. මෙෙ උඳාංග මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය හෙග කටයතු
කනන්මන් මෙෙ ධාවක ෙෘදුකාංග ෙගිනි. ව්යථොනමේ මනොමෙෝ උඳාංග ඳරිගණක යන්ත්රයට හිතකළ ිතගහෙ
්රියාත්ෙක වීෙට ඳටන් ගනියිඩ. ධාවක ෙෘදුකාංග (Driver software) අවශ්ය මනොමේ. උඳාංග කිහිඳයක් හෙග
කටයුතු කනන අවහනථා ව ී කවා ෙනාව කළෙනාකනණය කළ යුතු මේ. නැතිනම් කවා අතන ඝට්ටනයක් ඇතිිතය
ෙැකිය.
32. උඳාංග ධාවක (Device Drivers) යනු මෙොනවාද?
ඳරිගණක යන්ත්රයට හිත කනනු නන "ඳ්යයන්ත උඳාංග" මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය හෙග කටයුතු කනනු නන්මන්
මෙෙ ධාවක ෙෘදුකාංග ෙගිනි. මම්වා එෙ උඳාංග මි ී ගැනීමම් ී කවා හෙග ැමේ. USB (Universal Serial
Bus) ආකානමේ උඳාංග හො ඇතැම් ිතට ධාවක ෙෘදුකාංග (Driver software) අවශ්ය මනොමේ.
33. මගොනුවක් (File) යනු කුෙක්ද?
මගොනුවක් යනු ද්ිතතීයීක ආකයන ොධයයක “මතොනතුරු (Information)“ රැිතය ෙැකි කුඩාෙ කකකය මේ.
ඳරිගණකමේ දත්ත මතොනතුරු තැන්ඳත් කිරීෙ හො ත් අවශ්ය ිතට ී කවාට නැවත ිළිතසීෙ හොත් මගොනු ාාිතතා
කනයිඩ.
34. මගොනු කළෙනාකනණය (File Management) යනුමවන් අදෙහන කනන්මන් කුෙක්ද?
මගොනුවක් යනු ද්ිතතීයීක ආකයන ොධයයක “මතොනතුරු (Information)“ රැිතය ෙැකි කුඩාෙ කකකය මේ. මගොනු
කළෙනාකනණමේ ී මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය (Operating system) ිතසින් නව මගොනු හකහන කිරීෙ හෙ කවා නිසි
ම හ හනථානගත කිරීෙ, අනවශ්ය මගොනු ෙකා දැමීෙ, මගොනු ව ො මෙොඛඩනව (Folders) නම් මවනහන කිරීෙ,
මගොනු (Files) මෙෝ මෙෝඛඩන (Folders) ිළහිටි හනථාන මවනහන කිරීෙ, මගොනු උඳහනථ කිරීෙ (Backup) ආදිය සිදු
මකම්ය. මගොනු කළෙනාකනණමේ (File management) ී මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය ෙගින් මගොනු උඳ ක්ෂණ(File
attributes), මගොනු මෙමෙයුම් (File operations), මගොනු ප්රමේශ් (File access) හෙ ප්රමේශ් වනප්රහාද
(Access privileges) යන කරුණු ිළිතනව හැ කිිතෙත් මේ.
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35. ඳරිගණකය ෙගින් මගොනුවකට සිදු කළ ෙැකි ්රියාකානකම් (Operations) මෙොනවාද?
නව මගොනු හකහන කිරීෙ හෙ කවා නිසි ම හ හනථානගත කිරීෙ
අනවශ්ය මගොනු ෙකා දැමීෙ
මගොනු ව ො මෙොඛඩනව (Folders) නම් මවනහන කිරීෙ
මගොනු (Files) මෙෝ මෙෝඛඩන (Folders) ිළහිටි හනථාන මවනහන කිරීෙ
මගොනු උඳහනථ කිරීෙ (Backup)
36. ආනක්ෂණ කළෙනාකනණය (Security Management) යනු කුෙක්ද?
ඳරිගණක ඳද්ධතියට අනවහනමයන් ඇතුළු වන්නන් ඳරිගණක ගත දත්ත හෙ මතොනතුරු මහොනකම් කිරීෙ, කවා
මවනහන කිරීෙ හෙ ෙකා දැමීෙ ආී කා්යයයන් ඳරිශී කයාමේ අවහනයකින් මතොනව සිදුිතය ෙැකිය. තවනහ හෙ
අනිෂනඨ ෙෘදුකාංග (Malware software) ෙගින් ද මෙමහේ ත්යජන (threats) ඇතිිතය ෙැකිය. මෙවැනි ත්යජන
වලින් ඳරිගණක ඳද්ධතිය ආනක්ෂා කන ගැනීෙ මෙමෙයුම් ඳද්ධතිමේ (Operating system) කා්යයයකි.
37. ඳරිගණක ජා කළෙනාකනණය (Network Management) යන්න ඳෙදන්න.
ඳරිගණක ජා යක් (Computer network) යනු ඳරිගණක මදකක් මෙෝ කිහිඳයක් හම්නන්ධ කනමින් හකහා ගනු
නන ඳරිගණක ඳද්ධතියකි. ජා ය තුළ උඳාංග හම්ඳත් (ඳරිගණක, මුද්රණ යන්ත්ර, සුඳරීක්ෂක යන්ත්ර ) කායූක්ෂෙ
ම හ ාාිතතා කිරීෙට මෙමෙයුම් ඳද්ධතිමයන් ිතශ්ා කා්යයයාානයක් සිදුමේ. ජා යක් ෙගින් දුනහනථව (Remote)
ිළහිටි ඳරිගණකයක් මවත ප්රමේශ් වීෙ වැනි කා්යයය සිදු කන මදනු නන්මන් මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය ෙගිනි.
38. උඳමයෝගීතා වැඩහටෙන් (Utility programs) යනු මෙොනවාද?
ඳරිගණකමේ මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය හෙග හනථාිළත (Install) වන මෙමෙයුම් ඳද්ධතිමේ ්රියාකාරිත්වය ඳවත්වා
මගන යාෙ හො ද ඇතැම් අවහනථා ව ී ඇතිවන තත්ත්වයන්ට මුහුණ ීෙ හො මයොදා ගනු නන ිතමශ්ේෂිත
වැඩහටෙන් "උඳමයෝගීතා වැඩහටෙන් (Utility programs) " ම හ ෙැඳින්මේ.
39. උඳමයෝගීතා වැඩහටෙන් (Utility programs) හො උදාෙනණ මදන්න.
උඳහනථ ෙෘදුකාංග (Backup software)
තැටි සුඳරීක්ෂක (Disk scanners)
තැටි ප්රතිාාගීකනණය (Disk defragmentation)
මගොනු දත්ත හංමකෝකනය (Files / Data Compression)
කා්යයය කළෙනාකරු (Task manager)
ඳද්ධති මදෝෂ නි්යණය කිරීමම් වැඩහටෙන් (System trouble shooting tools)
40. ඳරිගණක යන්ත්ර ව හෙන්ිතත වන මගොනු (Files) ඳවතින මකොටහන මදක මෙොනවාද?
මගොනු නාෙය (File name)
මගොනු දිගුව (File extension)
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41. මගොනුවක දිගු නාෙය (File extension) න ා ගැනීෙ හො අනුගෙනය කනනු නන ිළයවන ලියා දක්වන්න.
Start -> Control Panel -> Folder Options -> View -> Hide Extensions for known File types
42. ඳරිගණක යන්ත්රමේ ෙකන ද මගොනුවක් නැවත හනථාිළත කිරීෙට (Restore) අනුගෙනය කනන ිළයවන ලියා
දක්වන්න.
Recycle Bin ිතවෘත කිරීෙ. Restore කළ යුතු මගොනුව මෙෝ මෙෝඛඩනය මතෝනන්න. File මෙනුමවන් Restore
ිතධානය නා මදන්න.
43. ඳෙත එක් එක් මගොනු ව්යග (File types) හො ාාිතතා කනනු නන මගොනු දිගු නාෙයන් (File extensions)
ලියා දක්වන්න.
a. රඳක මගොනු (Image files) හො: .JPEG, .JPG, .PNG, .GIF, .BMP
b. දෘශ්ය මගොනු (Video files) හො: .MPGV, .MP4, .VOB
c. ශ්රවය මගොනු (Audio files) හො: .MP3, .WMV
d. ඳාඨ මගොනු (Text files) හො: .TXT, .DOCX
e. ිතධානීය මගොනු (Executable files) හො: .EXE
44. මගොනුවක (File) නවා ගන්නා මතොනතුරු ආකාන මදකකි. කවා නම් කනන්න.
වැඩහටෙන් (Programs)
දත්ත (Data)
45. ම ාශ්ර මක්ත (Source code) මගොනුවක හෙ වහනතු මක්ත (Object code) මෙවත් ිතධානීය මක්ත (Executable
code) මගොනුවක ඇති මවනහ කුෙක්ද? ඳරිශී කයා ෙට කියිතය ෙැකි වන්මන් කුෙන ආකානයද?
ඳරිශී කයාට කියිතය ෙැකි වන්මන් ම ාශ්ර මක්ත (Source code) මගොනුවකි. වහනතු මක්ත (Object code) හෙ
ිතධානීය මක්ත (Executable code) මගොනු ඳවතිනුමේ ද්වීෙය ආකානමයනි. කවා කියිතය මනොෙැකිය.
46. ඳරිගණකමේ නිතන ාාිතතයට ගැමනන මගොනු හංකඛඳයට (File concept) මෙේතු ූ  කානණා මෙොනවා ද?
1. ඳරිගණකමේ ප්රධාන ෙතකය (Main memory) ම හ හළකනු නන්මන් හහම්ාාවී ිළිතසුම් ෙතකයයිඩ (RAM –
Random Access Memory). ෙධය හැකසුම් කකකමේ ්රියාවලි (Processes) ධාවනය වන ිතට එක් ්රියාවලියක්
හො ිතශ්ා ෙතක ප්රොණයක් මවන් කිරීමම් ඇති අඳෙසුතාවය.
2. හහම්ාාවී ිළිතසුම් ෙතකය නෂය ෙතකයක් (Volatile memory) නැිතන් එහි ඇති මතොනතුරු ඳරිගණකමේ ිතදුලිය
ිතහන්ධිවීෙ ෙගින් නැතිවී යයිඩ.එෙ නිහා මතොනතුරු ී්යඝ කා යක් ආනක්ෂා කන තැන්ඳත් කිරීෙට ද්ිතතීයක ආකයන
ොධය (Secondary storage devices) ව ඇති මගොනු (Files) ව තැන්ඳත් කනනු ැමේ.
3. ක්රෙමඛය (Programs) කීඳයකට එකිතට එකෙ මතොනතුනට ප්රමේශ්නය (access) වීෙට ඇති අවශ්යතාවය නිහා.
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47. ඳරිගණකයක ්රියායනයක් (Process) යන්මනන් අදෙහන කනන්මන් කුෙක් ද?
්රියායනයක් (Process) යනු ධාවනය මවමින් ඳවතින වැඩහටෙනක් මෙෝ ක්රෙමඛයයකි.
48. “මගොනුවක් (File) " හො අ්යථ දැක්වීෙක් මදන්න.
මගොනුවක් (File) යනු ද්ිතතීයීක ආකයන ොධයයක (Secondary storage medium) “මතොනතුරු“ රැිතය ෙැකි
කුඩාෙ කකකය මේ.
මගොනුවක් යනු බිට් (bit) , නයිඩට් (byte) , මප්ලි (lines) , මනමකෝඩව (records) අනුක්රෙනයකි.
49. මගොනුවක (File) ඇති මතොනතුරු කියවීෙ (Read), ලිවීෙ (Write) මෙෝ හංහනකනණය (Edit) කිරීෙ සිදු කළ
ෙැක්මක් කුෙක් ෙගින් ද?
මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය (Operating system) ෙගින්
50. මගොනු කළෙනාකනණය (File management) කිරීෙ සිදුවන්මන් කුෙක් ෙගින් ද?
මෙමෙයුම් ඳද්ධතිය (Operating system) ෙගින්
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