
පරිගණකය හඳුනා ගනිමු



පරිගණකයක් යනු

පරිශීලකයා විසින් ආදානය කරනු ලබන හහෝ

පද්ධතිය විසින් රැස් කර ගනු ලබන දත්ත ලබා හගන

එම දත්ත පරිශීලකයා විසින් දී ඇති උපහදස්වලට

අනුව සකස් කරමින් ඔහුට/ඇයට අවශ්ය ආකාරහේ

හතොරතුරු ප්රතිදානය කරන විදුලි බලහයන්

ක්රියාත්මක වන උපකරණයකි.



පරිගණකහයහි ඇති විහශ්ේෂ ලක්ෂණ

1.හේගය ( speed)

2. නිරවදයතාව (Accuracy)

3. කාර්යක්ෂමතාව (Efficiency)

4. බහුකාර්ය බව (Versatility)

5. සුරැකීහේ හා නැවත ලබා ගැනීහේ හැකියාව (Saving  

and retrieving)



පරිගණක

ප්රමාණය අනුව තාක්ෂණය අනුව

1. සුපිරි පරිගණක

(super Computer)
2. මහා පරිගණක

(Mainframe computer)
3. මධය පරිගණක

(Mini Computer)
4. ක්ෂුද්ර පරිගණක

(Micro computer)

1. ප්රතිසම පරිගණක 

(Analog computers)
2. සංඛ්යාංක පරිගණක

(Digital Computers)
3. මිශ්ර පරිගණක

(Hybrid computers)



සුපිරි පරිගණක

• ඉතා බලසේපන්න පරිගණක හේ. 

• විදයාත්මක ඉංජිහන්රු කටයුතු 

සඳහා හයොදා ගනී

• ප්රමාණහයන් විශ්ාලය

• මිල අධිකය

• දුර්ලභය

• නාසා වැනි ආයතනවල සහ යුධ

හමුදා කටයුතුවලදී භාවිතා කරයි



මහා පරිගණක

• සුපිරි පරිගණකවලට වඩා හේගහයන්, බලහයන් සහ මිහලන් අඩුය

• පරිශීලකයින් විශ්ාල ප්රමාණයක් පර්යන්ත (Terminals) විශ්ාල ප්රමාණයක් හයොදා 

ගනිමින් එක් පරිගණකයකට සේබන්ධ හවමින් දත්ත සහ හතොරතුරු හුවමාරු 

කර ගැනීම,තැන්පත්  කිරීම සහ නැවත ලබා ගැනීම සිදු කරයි

උදා- අන්තර්ජාලය 

භාවිතහයන් සිදු කරන 

ගනුහදනු



මධය පරිගණක
• මහා පරිගණකවලට වඩා 

හේගහයන්, බලහයන් සහ මිහලන් 

අඩුය

• හපොදු කාර්ය පරිගණක හලසද 

හැඳින්හේ

• පරිශීලකයන් කිහිප හදහනකු විසින් 

පර්යන්ත (Terminals) කිහිපයක් 

මගින් මධය පරිගණක හා සේබන්ධ 

හවමින් දත්ත හා හතොරතුරු 

හුවමාරු කර ගනු ලැහේ

• බැංකු පද්ධති තුල දැකිය හැකිය



ක්ෂුද්ර පරිගණක

• හපෞද්ගලික පරිගණක 

හලසද හැඳින්හේ

• කුඩා පරිගණකයකි

• ධාරිතාව, ප්රමාණය, හේගය, 

මිල,විදුලි පරිහභෝජනය අඩුය



ප්රතිසම පරිගණක

• පරිසරහේ සිදුවන හවනස්වීේ හඳුනා ගනිමින් 

ක්රියා කරන පරිගණක හේ (හේගය, 

හවෝල්ටීයතාව, පීඩනය, උෂ්ණත්වය)

• උදා - හේගමාපක, සංහේදක සහිත මාර්ග 

ලාේපු, කාලගුණ මිනුේ යන්ත්ර



සංඛ්යාංක පරිගණක

අප විසින් එදිහනදා ජීවිතහේදී පරිහරණය කරනු ලබන පරිගණක හේ



මිශ්ර පරිගණක • ප්රතිසම සහ සංඛ්යාංක යන 

හදවර්ගයම සේමිශ්රණයකි

• උදා - ECG යන්ත්රය



පරිගණක පද්ධතිහේ ක්රියාවලිය

ද්විතියික මතකය

Secondary memory

ප්රධාන මතකය

Primary memory

මධය සැකසුේ ඒකකය

මතක හරජිස්තර

Memory register

අංක ගණිතමය හා තාර්කික

ඒකකය

Arithmetic and logical unit

පාලන ඒකකය

Control unit

ආදාන උපාංග

Input
ප්රතිදාන උපාංග

Output



පරිගණකහේ ප්රධාන හභෞතික සංඝටක

ආදාන උපක්රම

1. යතුරු පුවරුව

(Keyboard)



2. දැක්වීහේ උපක්රම

මූසිකය (Mouse) ස්පර්ශ් සංහේදී තිරය 

(Touch Screen)



හමහහයුේ යටිය

(Joy stick)
ආහලෝක පෑන 

(Light pen)



3. රූප සහ වීඩිහයෝ ආදානය කිරීහේ උපක්රම

ඩිජිටල් කැමරාව 

(Digital Camera)
හවේ කැමරාව (Web Camera)



පියවූ පරිපථ රූපවාහිනී කැමරා 

(Closed Circuit TV - CCTV)



4. සුපිරික්සක (Scanners)

පැතලි තල සුපිරික්සකය 

(Flatbed Scanner)
තීරු හක්ත කියවනය 

(Bar Code Reader)



චුේභක තීන්ත අනුලක්ෂණ 

කියවනය

(Magnetic Ink Character 
Reader)

ප්රකාශ් අක්ෂර සංජානනය

(Optical Character 
Recognition)



ප්රකාශ් සලකුණු සංජානනය 

(Optical Mark Recognition)
ස්වයංක්රීය හටලර් යන්ත්රය

(Automated Teller Machine)



5. මයික්රහපෝනය 

(Microphone)



ප්රතිදාන උපක්රම (Output Devices)

1.මෘදු පිටපත් (Soft copy)
2.දෘඪ පිටපත් (Hard copy)
3.ශ්ේද (Sound)



මෘදු පිටපත් -තිරය මත නැරඹීම සඳහා පමණක් හතොරතුරු ප්රතිදානය 

කිරීම 

1.පරිගණක තිරය (Monitor)

• කැහතෝඩ කිරණ නළය සහිත තිරය

(Cathode Ray Tube – CRT)

• ද්රව ස්ඵටික ප්රදර්ශ්කය

(Liquid Crystal Display – LCD)

• ආහලෝක විහමෝචක දිහයෝඩ

(Light Emitting Diode - LED)



දෘඪ පිටපත් - ස්පර්ශ් කල හැකි පරිගණක ප්රතිදාන  

මුද්රණ යන්ත්ර (printers)

සංඝට්ටන මුද්රණ යන්ත්ර
(impact printers)

සංඝට්ටන හනොවන මුද්රණ 
යන්ත්ර (Non impact 

printers)

තිත් නයාස මුද්රකය

(Dot matrix printer)
හේළි මුද්රකය

(Line printer)

හල්සර් තාක්ෂණය සහිත මුද්රණ යන්ත්ර

(Laser printer)
තීන්ත විදුේ මුද්රණ යන්ත්රය

(Ink jet printer)
තාප මුද්රකය

(Thermal printer)





ශ්ේද (Sound)



මධය සැකසුේ ඒකකය (Central Processing Unit)

1.අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය

(Arithmetic and Logical Unit - ALU)

2. පාලන ඒකකය

(Control Unit - CU)
3. මතක හරජිස්තර

(Memory Registers)

මධය සැකසුේ ඒකකහේ හේගය මනිනු ලබන ඒකකය හර්ට්ස් (Hertz-Hz)



පරිගණක මතකය

Computer memory

ප්රාථමික මතකය

Primary memory

ද්විතියික මතකය

Secondary memory



ප්රාථමික මතකය (Primary Memory)

1.සසේභාවි පිවිසුේ මතකය

(Random Access Memory)
2. පඨන මාත්ර මතකය

(Read Only Memory)
3. වාරක මතකය

(Cache Memory)



ද්විතියික මතකය (Secondary Memory)

චුේභක මාධය උපක්රම

• දෘඪ තැටි (Hard Disk)

• නමය තැටි (Floppy disk)

• චුේභක පටි (Magnetic tape)



ප්රකාශ් මාධය උපාංග (Optical Media Devices)

• සංයුක්ත තැටි (CD)

• සංඛ්යාංක බහුවිධ තැටි (DVD)

• ේලූ හර් තැටි (Blue Ray disk)



ඝන තත්වහේ උපක්රම (Solid state devices)

• USB ෆ්ලෑෂ් ධාවකය (USB Flash Drive)

• මතක කාඩ් (Memory card)
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