
 

 

 
හැදින්වීම 

බහු මාධ්ය නු  ිවිවධ් මාධ්යන්ගේ එකතුවක් ගෙස ගේවා දින හැකින. පුවත්ෙත්,  සඟරා, චිත්රෙට, ගුව් ිවදුලින, 

රූෙවාහිනින ආදී ගෙස ඇති බහුමාධ්ය ෙිගණකක ාාක්ෂණක කුරු  වන , දත්ා, ඡානාරූෙ ගහෝ චිත්ර ාාිවාා 

කරමි් ගාාරතුු  හුවමාු  කර ණා හැකි ආකාරනට වර්ධ් න වී තිගේ. 

1989 දී Tim Burners-lee මහාා ිවසි් W W W ගහවත් ගෙෝක ිවසිිග ිවනම  ගොවට 

(World Wide Web) ෙළමුවරට හඳු්වා ගදු  ෙැබූ කාර ඔහුගේ ිවග ේෂණ නිනමන්ට කු ව 

URL, HTTP, HTML දී ගොවට ඉදිිගෙත් කරු  ෙැබීන. ගේ නිසා ගමගාක් ෙිගණකක ජාෙ 

ගෙස හඳු්වා දු් සංකල්ෙන ක්ාර්ජාෙන (Internet) බවට ෙත් ිවන. 

ගවේ කඩිවනක ාාිවාා කිරීගේ කව යාා හදු ාණනිමු: 

(ගෙළ ගොා 5.1.1 පිටු කංක 135 බේ .) 

ගවේ කඩිවනක් තුළ ිවිවධ් වර්ණගේ ගාාරතුු  ක්ාර්ණා වී ඇා. 

 ිවිවධ් ොඨ  රූෙ   ේද, ගීා, හඬෙට 

 වීඩිගනෝ  සජීවීකරක  ප්රකා   හිමිකේ 

 ගව ත් ගල්ඛ  සඳහා කධිස්ධ්ා   දැ්වීේ  ගසවුේ ෙහසුකේ 
ආදින ෙවතී. 

මමොකක්ද මේ HTML කියන්වමන්ව ? 

HTML නු  පරිගණක භොෂොවක් ම ොමේ. එන ක්ාර්ජාෙන තුළ ලිපිගණාු  හසුර  ආකාරන පිළිබඳව කලි් 

සකසේ කර  ෙද නීති මාොවකට නටත්ව ඇති ිවසේාර කිරීගේ ාාෂණාවක් ෙමණි. ‘Hyper Text Markup Language 

‘(HTML). කව යවූ  ිවට රූෙ  ේද වීඩිගනෝ ෙට ගහෝ නෙ  රූෙ ඇතුෙත් කිරීම සඳහා කව ය සිනු  පෙගශ  ගක්ා 

(Tags) ද ාාෂණාව මගි් ඉදිිගෙත් කර ඇා. 

සන්වධොරය සංවිධො ය 

ගවේ කඩිවනක් නිර්මාකනට ගෙර එහි ස්ධ්ාරන සංිවධ්ා න සදහා සැෙසුේ කෙ යුතුන.රූෙ සමණ ිවසේාරාත්මක 

ිවග්රහනක් සඳහා ගෙළ ගොත් කංක 139-142 පිටුගේ, 5.1.4 නිපුකාාවන කධ්ය න කර් . 

 

********************************************************************************** 

නිපුණතො 5.1.1 සිට 5.1.6 දක්වො මපරහුරු ප්රශ්  

1. ගවේ කඩිවනක් නිර්මාකන කිරීගේදී කව යාා ගෙස හදු ාණා ග ාහැක්ගක් මි් කවරක්ද? 

i.  ක්ාර්ජාෙ ගවළදාම    ii. සඳහාිවග ෝදාසේවාදන සඳහා 
iii. සමාජ සේබ්ධ්ාා බිඳවැටීම සඳහා iv. ගෙෞශණලික කව යාා සඳහා 

2. ගසවුේ න්ත්රනක් ව්ග්: 
i. WWW.BING.COM   ii. WWW.FACEBOOK.COM 

ිවෂණනන   :. f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIKh 

ගරේණින :.   11 ගරේණින 
ොඩම : බහු මොධය තොක්ෂණය මයොදො ගනිිනන්ව සර  මව්  ඩවවි නි්මොණය   
  

http://www.bing.com/
http://www.facebook.com/


 

 

iii. WWW.ADDCASH.COM   iv. WWW.YOUTUBE.COM 

3. ග්රාහක කඩාඩානේ ිව ේගල්ෂණකන නු : 

i. ඉෙක්ක ණත් ග්රාහක කඩාඩානමක් පිළිබද තීරක ණැනීම. 

ii. ඉෙක්ක ණත් ග්රාහක කඩාඩානමක් පිළිබද ිවමසා බො ඔවු්ට ඊ- ාැෙැල් නැවීම. 

iii. ඉෙක්ක ණත් ග්රාහක කඩාඩානමක් පිළිබද ිවමසා බො ගාාරතුු  ාැ්ෙත් කිරීම. 

iv. ඉෙක්ක ණත් ග්රාහක කඩාඩානමක් පිළිබද ිවමසා බො සුිවග ේෂණ ෙක්ෂණක හදු ා ණැනීම. 

4. ස්ධ්ාරන සංිවධ්ා නක (Content Management)  ප්රධ්ා  කරමුක ව්ග්: 

i.          ගසේවාදානකනාට (server) කාර්නක්ෂණම ගෙස ගවේ කඩිවනක් ෙිගශීෙ නට ෙහසුකේ සැෙසීම. 
ii. ග්රාහකන්ට (user) කාර්නක්ෂණම ගෙස ගවේ කඩිවනක් ෙිගශීෙ නට ෙහසුකේ සැෙසීම. 
iii. ගසේවාදානකනාට (server) ගවේ කඩිවනක් සැකසීමට ෙහසුකේ සැෙසීම. 
iv. ග්රාහකන්ට (user) ගවේ කඩිවනක් සැකසීමට ෙහසුකේ සැෙසීම. 

5. ගවේ කඩිවනක ගුකාංණනක් ග ාව්ග්: 

i. ෙිගශීෙ නට කෙහසුයි.   Ii. නාවත්කාලී  කිරීම ෙහසුයි. 

 iii. ග්රාහකන් ආකර්  න කරණනී. 
iv.  ග්රාහකන්ට කව ය ගාාරතුු  ඉක්මනි් ගසානාණා හැක. 

 
6. ගවේ කඩිවනක ක්ාර්ණානට ඇතුෙත් ගාාරතුු  හා ගසේවා ව්ග් ෙහා සදහ් ුරම  ප්රකා           
     ප්රකා න? 

A. ිවිවධ් ොඨ හා රූෙ 

B.  ේද හා ිවඩිගනෝ ෙට 

C. සජීවීකරක 

D. ගසවුේ ෙහසුකේ 

i.  A හා B ෙමණි. ii. A හා C ෙමණි. 

iii.A, B හා C ෙමණි. iv. ඉහා සිනල්ෙම. 

 
7. ගවේ කඩිවනක මාධ්ය සේෙත් වෙ(media)  ධ්ාිගාාවන පිළිබඳ ප්රකා  කිහිෙනක් ෙහා දැක්ගේ: 

A. jpg, gif වැනි ග්රාපික ගවු වට png ග්රාපික ගනාදාණැනීම. 
B. වීඩිගනෝ ගණාු  සඳහා රාමු ගේණන(frame rate) වැඩි කිරීම.  
C. වීඩිගනෝ ගණාණුවක් සඳහා තිර ිවගේද න (resolution) කඩු කිරීම. 
D. රවය ගණාු  සඳහා බිටු ගේණන වැඩි කිරීම . 

මි් සතය ව්ග්:  

 

 

 

 

8.  ෙහා සඳහ්  ුරම  ප්රකා න හිමිකේ නීතිනට කු කූෙව ගවේ කඩිවනක මාධ්ය සේෙත් ඇතුෙත් කිරීම 
පල්ෙංඝ න කරයි ද? 

i. ාාිවාන සඳහා නිසි ගණවීමකි් ගාාරව චිත්රෙට සහ සංගීාන බාණා කිරීම. 
ii. රඟහෙක චිත්රෙට ෙිගණා කිරීම. 
iii. කවසරනකි් ගාාරව ේගොේ කඩිවනක් සඳහා ක් කනගේ ඡානාරූෙ ාාිවාා කිරීම. 
iv. නිසි කන ෙබා ග ාදී මෘදුකාංණ ගක්ාන පිටෙත් කිරීම. 

 
9.  ඔගේ ොසගල් ගවේ කඩිවන නිර්මාකන කිරීම සඳහා සැකසූ සැෙසුමක ඇතුළත් ිවන ග ාහැක්ගක්:  

i. ොසගල් ඉතිහාසන සිවසේාරාත්මකව පිටු ණක කි් ිවසේාර කිරීම. 

ii. ොසගල් සමාජ මාධ්ය ගිණුේ වෙට සේබ්ධ් ිවන හැකි කධි ස්ධ්ා  (Hyperlinks)ඉදිිගෙත් කිරීම. 
iii. ොසල් ගීාන ොසගල් ිවිවධ් ඡානාරූෙ ඇතුළත් කිරීම. 
iv. ොසැල් ගවේ කඩිවගේ සැිගසැරීම සඳහා   ප්රධ්ා  ගමු  සහ කු -ගමු  ෙහසුකේ ෙබාදීම. 

 

i. A හා C ෙමණි. ii. B හා C ෙමණි. 

iii. B හා D ෙමණි. iv. A හා D ෙමණි. 

 

http://www.addcash.com/
http://www.youtube.com/


 

 

10. HTML ාාෂණාව සඳහා ඇති ෙහා ප්රකා  සෙක් : 
A. HTML  ාාෂණාව සරෙ ගවේ පිටු සැකසීම සඳහා ාාිවාා කරයි. 

B. HTML  ාාෂණාව නු  ෙිගණකක ාාෂණාවක් ග ාව ිවසේාර කිරීගේ ාාෂණාවකි. 

C. HTML ගකිග ගනදුගම් හඳු්ව්ග් Hypertext Markup Language. 
D. HTML ගණාු  ගවේ කාිගක්සුව (Web Browser)  මෘදුකාංණගන් ිවවෘා කර ණා හැක. 

ඉහා ප්රකා  කාිග් සතය ව්ග්: 

i. A හා B ෙමණි   II. B හා C ෙමණි.  III. C හා D ෙමණි.      IV.ඉහා සිනල්ෙම 

 

මූලික HTML භොවිතය 

 ගවේ කඩිවනක් නිර්මාකන කිරීගේදී HTML සංසේකාරක මෘදුකාංණ ාාිවාා කෙහැක: 

 CoffeeCup 

 Seamonkey Composer 

 Eclipse 

 

HTML භොෂොව භොවිතො ක  මව්  පිටුවක් save කළහැකි පිළිමවළ  

සුපුු දු ෙිගදි file -> save as ගන් ෙසු ගනදින යුතු ගණාු ගේ  ම සදහ් ගකාට  ම කවසා ගේ . html ගෙසත් 

ගණාු  වර්ණන all  files ගෙසත් දක්වා ග ාල්ඩරනක ාැ්ෙත්  කෙ යුතුන. 

රූෙසටහ් සමණ වැඩිදුර ිවසේාර සඳහා ගෙෙගොගත් පිටු කංක 145 කධ්ය න කර් . 

5.1.10 HTML භොවිතමයන්ව මව්  පිටු නි්මොණය 

 ගකෝණික වරහ් තුළ ලින  ෙද පසුෙ  (HTML tags)  HTML ාාෂණාගේ මූලික කංණන ගේ. ගමම පසුෙ  
මගි් ගවේ පිටුවක ක්ාර්ණාන, ෙිගශීෙකනාට සංදර්  න කළ යුතු ආකාරන ගවේ කාිගක්සුවට 
ගේවා ගශ. 

 ගබාගහෝ ිවට පසුෙ නක ආරේාක කවසේථාවක් (Opening tag/ Starting tag) සහ කවසා  කවසේථාවක් 
(Closing tag/ End tag) ඇා. එගහත් ආරේාක කවසේථාවක් ෙමකක් ඇති පසුෙ  කිහිෙනක් ද ඇා. Eg: 
<br> 

 සාමා යගන් ගමම පසුෙ  case sensitive ග ාගේ. එ ේ ඉංග්රීසි ාාෂණාගේ වූ  capital කුරු  ගහෝ 
simple කුරු  ගනාදාණැනීගම් එහි කර්ථනට කිසිදු ගව සක් සිදු ග ා ගේ. 

 පසුෙ න වැරදි ආකාරනට දක්වා ඇති ේ ඒ සඳහා ගදෝෂණ ප්රකා  (error message) නිුරත් කිරීමක් සිදු 
ග ාව  කාර ගවේකාිගක්සුව ිවසි් කදාළ ිවධ්ා න ග ාසෙකා හැරීම ෙමකක් සිදුගේ. ඩස 

 HTML පසුෙ නක මූලිකාංණන (Element), ගුකාංණන (attribute) හා කණන (value) ගෙස ගකාටසේ 
තු ක් ඇා. 

 

<HTML> HTML File එකක ආරේාන දක්වයි 

<BODY> HTML එකක ක්ාර්ණාගේ ආරේාන දක්වයි 

<H1> TO <H6> මාාෘකා වර්ණ 6ක් නිරූෙකන කරයි (1-6) 

<P> ජ්දනක ආරේාන නිරූෙකන කරයි 

<BR> හිසේ ගේළිනක් ෙබා ගදයි. ගේ tag එගක් ගව ත් කිසිවක් 
ඇතුෙත් ග ාගේ. 



 

 

<HR SIZE =8 WIDTH=50 
ALIGN=”JUSTIFY”> 

තිරසේ ඉරක් ෙබා ගදයි 

<!—COMMENT--> පිටුගේ ග ාගේව  ගදනක් සඳහා ගනාදයි 

<li> (List) 
<OL> 
<UL> 

ෙයිසේතුවක් (list) සෑදීමට ගනාදයි 
කංක සහිා ෙයිසේතුවක් සාදයි 
කංක රහිා ෙයිසේතුවක් සාදයි 

<P ALIGN=”RIGHT”> 
<P ALIGN=”LEFT”> 
<P ALIGN=”CENTER”> 
<P ALIGN=”JUSTIFY”> 

ගේදන දුරකති් ගනාදයි 
මැදට කරයි 
වමට ගනාදයි 
ගදගකෙවරට සමා්ාරව  ගනාදයි 

  

<IMG SRC=”කව ය පි්තූරර ඇති සේථා න”> පි්තූරරනක් ඇතුළත් කිරීම 

<IMG SRC=”HISTORY.JPG” 
ALT=”IMAGE”> 

 

WIDTH=”100” HEIGHT=”50” 
BORDER=”5” 
ALIGN=”MIDDLE” 

 

  

<A> ාවත් නමකට සේබ්ධ්නක් නිරූෙකන කරයි 

HREF  
<A HREF=WWW.GOOGLE.COM> SEARCH<A> 

<TABLE> 
<CAPTION> 
<TH> 
<TR> 
<TD> 
<COLSPAN> 
<ROWSPAN> 

table එකක් නිරූෙකන කරයි. 
වගුවට මාාෘකාවක් ගහෝ ිවසේාරනක් එහි ඉහළි් ඇතුළත් 
කිරීමට 
table එගක් මාාෘකාව සඳහා ාාිවාා කරයි. 
ගේලි නිරූෙකන කරයි. 
table එගක් දත්ා සඳහා ාාිවාා කරයි. 
තීු  කීෙනක් එක් කර ගකෝෂණනක් සාදයි. 
ගේලි කීෙනක් එක් කර ගකෝෂණනක් සාදයි. 

  

ගවේ පිටුවක ෙසුබිම ගෙස ඡානාරූෙනක් ගහෝ වර්කනක් ගනාදාණා හැක. 

 < BODY BGCOLOR = “Red” > (වර්කනක්) 

 < BODY BGCOLOR = “#FFFFCC” > (වර්කනක්) 

 < BODY Background = “C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures.jpeg” > (ඡානාරූෙනක්) 
**********************************************************************************

නිපුණතො 5.1.10 ට ඩදො  මපරහුරු ප්රශ්  

11. HTML ගක්ානක කඩංගු කර ඇති <a href = “page2.html”>Next page </a> 

i.       Page2.html න්  click කෙ ිවට Next page  පිටුව load ගවයි. 
ii.      Next page  න්  click කෙ ිවට Page2.html පිටුව load ගවයි. 

         iii.    a href න්  click කෙ ිවට Next page  පිටුව load ගවයි. 
         iv.     Page2.html න්  click කෙ ිවට a href  පිටුව load ගවයි. 
12. HTML Tag එකක් ග ාව්ග් 

i. <head>      ii.  <body>      iii. <title >          iv.   <pr> 

13. HTML ගක්ානක කඩංගු කර ඇති <img src=”house.jpg” > වණ්තින පිළිබදව කසාය ව්ග් 

i.    ගවේ පිටුවක රූෙනක් ඇතුළත් කර ණැනීමට ඉහා වණ්තින ාාිවාා කරයි. 
ii.    රූෙන සෑම ිවටම ipg වර්ණ ගේ රූෙනක් ිවන යුතු ැා. 
iii.   සෑම ිවටම රූෙනක් ඇතුෙත් වීමට  ේ රූෙන හා ඉහා HTML File එක එකම folderනක ණබඩා 
කර තිබින යුතුන. 

iv.    ගමහි img න  ගකාටස ග ාතිබුගකාත් රූෙනක් ඇතුෙත් ග ාගේ. 
 

http://www.google.com/


 

 

14. HTML ාාිවාගන් ලිනු  ෙබ  ගවේ පිටුවක (ිවවෘා කිරීගේ) Opening Tag  හා (වසා දැමීගේ ) Closing   
       Tag වු ගේ 

  i.       <file> </file>     ii.  <Web> </web>    
iii.    <html> </html>     iv.        <begin></begin>  
    

15. HTML හි <br> Tag  හි බෙෙෑම ුරමක්ද ? 

         i.  ගේලි කඩ නක් ඇතුු  කිරීම (line break)   ii.  පිටුකඩ නක් ඇතුු  කිරීම (pagebreak) 
       iii. වරහ ක් (bracket) ඇතුු  කිරීම               iv.  ගකාටසේ කඩ නක් ඇතුු  කිරීම(section break) 

16. ණැෙගෙ  පිළිතුර නා කර් . 

HTML මක්ත කරණය ප්රතිදදො ය  

<ul type=”disc”> 
<li > Grade 10 </li> 
<li> Grade 11</li></ul> 

     i.          Grade 10 
     ii.          Grade 11 

  

<dl> කයිාමන හැඳි්වීම 

<dt> 
        

      

      

        
 

<dd> ිවසේාරාත්මක ෙයිසේතුවක ආරේාන 

<td colspan=3> ·       Grade 10 
·       Grade 11 

<ol type=”i”> 
<li > Grade 10 </li> 
<li> Grade 11</li> 
</ol> 

 

<td rowspan=3> කයිාමනට කනත් ිවසේාරන 

 

17. ගිහා් 11 ගරේණිගේ ගාාරතුු  ාාක්ෂණක ිවෂණන හදාරක සිසුගවකි. ඔහු ිවසි් ඔහුගේ ොසෙ සඳහා ගවේ   
      කඩිවනක් නිර්මාකනට සූදා ේ ගවයි. ඒ සඳහා කව ය දළ සැකැසේම ගමගෙස නිර්මාකන කර  කාර ඔහුට  
      ණැටු වක්ව ෙවති  HTML පසුෙ න් ගසානා ණැනීමට ගනාද  ගක්ා ගසානා ණැනීමට පෙකාරී ව් .  
      ගක්ා ෙහා දක්වා ඇා. ණැෙගෙ  පිළිතුරට හිමි කක්ෂණරන ඉදිිගගන් ලින් . 
 

I. ොසගල්  ම වගේ සිට දුරකට දර්  න කරවීම ____________________________________ 

II. ෙසුබිම සඳහා ොසගල් පි්තූරරනක් ඇතුෙත් කිරීම___________________________________ 

III. ිවදුහල්ෙතිතුමාගේ පි්තූරරගේ ප්රමාකන නිර්කන කිරීම _______________________________ 

IV. ිවදුහල්ෙතිතුමාගේ ිවග ේෂණ ප්රකා  ඉසේමතු කර දැක්වීම. ________________________________ 

V. කුරු  වර්ණ මාු කරමි් ලිවීම _________________________________________________ 

 



 

 

A.     <block quote> Test massage </blockquote> 

B.     <img src=”image1.jpg” widdth=200 height=200> 

C.      <body background=”image2.jpg”> 

D.    < font face=”arial”> 

E.     <marquee> School     

 

18. ෙහා දී ඇති ගක්ාන හා එහි ප්රතිදා න බේ .ගක්ාගේ හිසේාැ් වෙට සුදුසු ගල්බෙ ෙැයිසේතුගව් 

ගාෝරා කදාෙ ගල්බෙන සහ නිවැරදි ඇමුණුම ෙමකක් පත්ාර ෙත්රගේ ලින් . (ෙැයිසේතුව: A, B, P, I, H1, H2, 

H3, OL, UL, CL,  IMG, TITLE ) 

 

 

 



 

 

19.  ෙහා දී ඇති ගක්ාන හා එහි ප්රතිදා න බේ .ගක්ාගේ හිසේාැ් වෙට සුදුසු ගල්බෙ ෙැයිසේතුගව්  

    ගාෝරා කදාෙ ගල්බෙන සහ නිවැරදි ඇමුණුම ෙමකක් පත්ාර ෙත්රගේ ලින් . (ෙැයිසේතුව: colspan,  
font , center,  th, rowspan, table, td, caption, src, tr,left, br) 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

මව්  නි්මොණ මෘදුකොංග 

 සරෙ වද් සැකසුේ මෘදුකාංණ ාාිවාගන් HTML ලිනමි් ගවේ පිටු නිර්මාකන කිරීගේදී ිවිවධ්ාකාර 

ණැටු වෙට මුහුක ෙෑමට සිදුගේ ඉ් කිහිෙනක් ව්ග්: 

 ගක්ා න ට වැඩි කාෙනක් ණාවීම. 
 පසුෙ  පිළිබඳව නිපුකාාවනකි් යුතු වීම. 
 ගදෝෂණනක් ඇතිවූ  ිවට එන ගසානාණැනීමට කෙහසු වීම.ගේ නිසා  ගවේ නිර්මාකන කිරීමට ප්රධ්ා  

ව ගන් මෘදුකාංණ වර්ණ ගදකක් ාාිවාා කරයි. 
 ගවේ සංසේකාරක මෘදුකාංණ. 

 ස්ධ්ාර කළම ාකරක ෙශධ්ති(CMS). 

ගවේ සංසේකාරක මෘදුකාංණ සඳහා පදාහරක : 

 Kompozer 

 Ckeditor 

 Bluegriffon 

(වැඩිදුර කධ්යන න සඳහා 5.2.1  නිපුකාාවන නටගත් 168 පිටුව බේ .) 

 ස්ධ්ා  කළම ාකරක ෙශධ්ති(CMS) සඳහා ාාිවාා කර  ිවවෘා ගක්ා මෘදුකාංණ පදාහරක. 
 Joomla 

 Wordpress 

 Drupal 

ස්ධ්ා  කළම ාකරක ෙශධ්ති(CMS) සඳහා ාාිවාා කර  වාණිජ මෘදුකාංණ ව්ග්. පදාහරක 

 Magento 

 Shopify 

 Wix 

ස්ධ්ාර  කළම ාකරක ෙශධ්ති ගේ ව  ිවට ගෙෝකගේ වැඩිපුරම ජ ප්රින වී ඇත්ගත් එමගි් ගවේ කඩිව 
නිර්මාකකු ට නිර්ාරගන් ගවේ කඩිවගේ ස්ධ්ාරන ඉාා ෙහසුගව් ගව සේ කළ හැකි බැිවනි. 

 මව්  ඩවවි සේබන්වධ භූිනකො 
   ගවේ කඩිව නිර්මාෙක 

   සංසේකාරක 

   ප්රකා ක 

  ගවේ කඩිව ෙිගොෙක 

   ෙිගශීෙකන් 

 

නිර්මාකන කර  ෙද ගවේ කඩිව ගාෝරාණත් ගවේ සත්කාරකනා ගවා පඩුණා කිරීම සඳහා මෘදුකාංණ ාාිවා 

කරයි.එගසේ පඩුණා කර  ෙද ගවේ කඩිව නිර්ාරගන් නාවත්කාලී  කළ යුතු ගේ. එම ගවේ කඩිවගේ 
ෙිගශීෙකයි් ගවේ කඩිවනට ආකර්ෂණකනක් කරණැනීමට ගම්ම ාාිවාා කළ මෘදුකාංණවෙ කු වාද (upgrade) 
නාවත්කාලී  කිරීමට ද වවරස වැනි කනිෂණේට මෘදුකාංණ වලි් ගදෝෂණ ඇතිිවන හැකි බැිව් පෙසේථ (back-
up)ගනදීමද සිදු ිවන යුතු ගේ. 
(ගවේ කඩිව නිර්මාකන කිරීම සඳහා සංවර්ධ් න කිරීගේ ක්රිනාවලින පිළිබඳ වැඩිදුර කධ්යන න සඳහා 178 පිටුව 
බේ .) 
20. ණැළගෙ  පිළිතුර නා කර් . 

A B 

Facebook. ක්ාර්ජාෙ ගසේවා සෙන  ආනා නකි. 

Filezilla. සේිතික ගවේ කඩිවනකි. 

Joomla. වසේ  ාමනක් ෙබාණා හැකි ගවේ කඩිවනකි. 

ශ්රී ෙංකා ගටලිගකාේ. ණතික ගවේ කඩිවනකි. 

Godaddy.com පඩුණා කිරීගේ මෘදුකාංණනකි. 

ොසල් ගවේ කඩිවන. CMS මෘදුකාංණන සෙනයි. 

 
 
 
සැකසුම:  එේ.ඩී. ාිග්ි ගෙගර්රා වෙගණදර මහා ිවදයාෙන - මතුණම 

ස්ධ්යා කමරගසේකර ිිවිගණෙ මහා ිවදයාෙන - මතුණම 


