ජළකරණය යනු ඳරිඝනක,දුරකථන,routers ඇතුළු විවිධ දෘඩළාංග රැශෆන් වහිත හශෝ රැශෆන් රහිත ක්රමවහදද ශරශළ කිනහනක ශළ
වම්බන්ධ කර දත්ත වම්හරේණය ිනමයමව.

Network topology is the arrangement of the various elements (links, nodes, etc.) of a computer network.
ජළකරණ ිනමයහම්දී ජළයට වම්බන්ධ ලන විවිධ අාංග උඳළාංග වශ හකොටවහ හකහවේ වම්බන්ධ කරනලළද යන්න
Network topologies ලදී සිදු කරනු ෆහේ හමවහිදී හ ෞතිකමවය ලහයන් හමවන්මව නයළනුකල ජළය හකහවේ වකවහ
විය යුතුද යන්න පිළිබල වකළ බනු ෆහේ
වළමවළනය හඳෂ ict විය යටහත්ද, උවවහ හඳෂ ict විය නිර්හේය වශ උවවහ අධයළඳන කටයුතු ලදීද ජළකරණ
වම්බන්ධ ඳළඩම් ලදීද හමවමව Network topologies ගෆන විහේහයන්මව කතළ කරනු ෆහේ
ජළකරණය ිනමයහම්දී රධළන ලහයන් ළවිතළ කරන ක්රමව ිනහිඳය්  ඇත
Bus Topology
Star Topology
Ring Topology
Mesh Topology
Tree Topology
Hybrid Topology

Bus Topology
ජළයට වම්බන්ධ ලන හකොටවහ (nodes) බවයක ශෆඩයට ක්  දිගට තනි cable කකිනන් වම්බන්ධ ිනමයමව
හමවමව ක්රමවහදදී සිදු කර. කහිදී තනි cable කකකට සියලුමව ඳරිඝනක, මුද්රණ යන්්ර, හමවොහඩම්, server ආදී
දෘඩළාංග වවි කරනු බ. හමවමව ක්රමවය Network topologies ල ඇති ජනප්රියමව වශ ඳශම මව ක්රමවය හද

✔ ලළසි ළබදළයී ක්රමවයින
අඩුය

ළවිතය වශ නඩත්තු ිනමයමව ඳශම ය තනි cable කක්  ඳමවණ්  අලය ලන නිවළ වියදමව

✔ අලළසි cable දිග අඩු නිවළ වම්බන්ධ ක ශෆින උඳකරණ රමවළණය ීමිතත හද
Ring Topology

ජළයට වම්බන්ධ ලන හකොටවහ (nodes) ලෂල්්  හශලත් ring කක්  ආකළරයට වවි ිනමයමව හමවමව
ක්රමවහදදී සිදුහද කවිට ජළයට වම්බන්ධ ලන වමව හකොටවකටමව හදඳසින් තලත් හකොටවහ හදක් 
වම්බන්ධ ලන ආකළරයට හමවහිදී දත්ත වන්නිහදදනය/හුලමවළරු වීමව සිදුහද කහමවන්මව හමවමව ක්රමවහදදී
දත්ත වශ හතොරතුරු වම්හරේණය ලන්හන් ක්  ඳවකටය

✔ ලළසි ළබදළයී ක්රමවයින ළවිතය වශ නඩත්තු ිනමයමව ඳශම ය විළ රමවළණහද දත්ත වම්හරේණය අඳශම ලිනන්
හතොරල ක ශෆිනය
✔ අලළසි ජළයට වම්බන්ධ ක්  හකොටව්  (node) හශෝ ිනසියම් ශළනියකට ඳත්වුලහශොත් වම්පූර්ණ ජළයමව කඩළ
බිලෆහේ

Star Topology
ජළයට වම්බන්ධ කරන උඳකරණ සියල්මව තනි රධළන මවධයමව උඳකරණයිනන් ඳළනය ලන හව
තරුලක ශෆඩය්  ෆහබන හව වකවහ ිනමයමව හමවමව ක්රමවහදදී සිදුහකහර්

හමවමව තනි රධළන මවධයමව උඳකරණය හව hub කක්  හශෝ switch කක්  හශෝ හයොදළ ගනී හමවමව
hub/switch මවඟින් ජළයට වම්බන්ධ සියලුමව nodes ලලින් දත්ත බළහගන අනිත් nodes ලට හබදළ
ශරිනු බ. ජළහද සියලුමව කටයුතු ඳළනය කරන්හන් හමවමව මවධයමව හකොටහවනි රධළන මවධයමව
ඳළකයිනන් ජළය ඳළනය කරන නිවළ ජළහද ලෆරදි සිදුවීමව වශ බිලෆටීමව සිදුවීමව අලමව හද
✔ ලළසි - ළවිතය වශ නඩත්තු ිනමයමව ඳශම ය ලෆරදි සිදුවීමව වශ බිලෆටීම් සිදුවීමව අලමව හද ජළයට
වම්බන්ධ හකොටවහ ඳශම හලන් ඉලත් ිනමයමව ක ශෆිනය
✔ අලළසි - ලෆඩිපුර cables ළවිතළ ිනමයමවට සිදුලන නිවළ වියදමව ලෆඩිය රධළන මවධයමව ඳළකහද ිනසියම්
හදෝය්  ඇති වුහනොත් වම්පූර්ණ ජළයමව බි ලෆහේ
Tree Topology
ජළයට වම්බන්ධ හකොටවහ ගවක ආකළරයට වම්බන්ධ වී තිහේ නම් කය Tree Topology කක්  හව
ශෆඳින්හද හමවහිදී හබොහශෝවිට සිදුලන්හන් තරු ආකළරහද ජළ 2්  හශෝ ඊට ලෆඩි ගණන්  ිනවයම්
අනුක්රමවනයකට ළාළ හව වකවහ වී තිීමමව. හමවමව ආකළරයට ජළගත ිනමයමව නිවළ ජළහද ඇති හකොටවහ
ල ලෆරදි අඩු ඳළඩු සිදුවීමව අනිත් හකොටවහ ලට බඳමව්  කල් හනොකරනු බ.

✔ ලළසි - හකොටවහ හලන් හලන් ලහයන් වවි ක ශෆින නිවළ ඳශම හලන් ඉලත් ිනමයමවට, වවි ිනමයමවට
ශෆිනය ක්  හකොටවක සිදුලන බඳමව්  මුළු ජළයටමව ශළනි ඇති හනොකර.
✔ අලළසි - ජළය වාංකීරණ හද නඩත්තුල වශ වහථළපිත ිනමයමව ඳශම  හනොහද ලෆඩිපුර cables අලය ලන
නිවළ වියදමව ලෆඩිය
Mesh Topology

හමවහිදී ජළහද වමව හකොටව් මව (node) අනිත් වමව හකොටව්  වමවඟමව වම්බන්ධ වී ඳලතී කමව නිවළ
වම්බන්ධිත nodes රමවළණය ලෆඩිලන විට ජළය වාංකීරණ කක්  හද හමවලෆනි ජළලදී දත්ත
වම්හරේණය ෑනමව දිළලකට සිදුවිය ශෆිනය

✔ ලළසි - දත්ත වම්හරේණයට විවිධ මවළර්ග තිහබන නිවළ ජළය තු කළර්යබහුත්ලය අඩුය ක් 
මවළර්ගය්  අලහිර නම් හලනත් මවළර්ගයිනන් දත්ත ලට ගළ යළ ශෆිනය
✔ අලළසි - හමවලෆනි ජළය්  වාංකීර්ණ කක්  නිවළ වහථළඳනය ිනමයමව වශ නඩත්තුල අීමරුහද ිත අධික
හද ලෆඩිපුර cables අලය හද
Hybrid Topology
ඉශත කතළ කරන ද ෑනමව ජළ හදක්  හශෝ ඊට ලෆඩි ගණන්  කිනහනක වම්බන්ධ ිනමයමව ක්රමවහදදය
හමවහව ශඳුන්ල. හමවහිදී ජළ උඳකරණ හකොටවහ කිනහනක වම්බන්ධ ගත කරනලළට ලඩළ කරනු
බන්හන් ජළ ලර්ග කිනහනක වම්බන්ධ ිනමයමව. හමවලනි ජළ ඉතළ වාංකීර්ණ ඒලළය

✔ ලළසි - ඉතළ නමවයශීලී  තළත්වික ජළ විහේයින ක්  හකොටවක සිදුලන ගෆටළුල්  අනිත් හකොටවහ
ලට බඳමව්  කල් හනොකර.
✔ අලළසි - වහථළඳනය ිනමයමව, ළවිතය වශ නඩත්තු ිනමයමව අඳශම ය ඉතළ ිත අධික ක්රමවයින

ජාලට අලය දඩාංා
ඳරිඝනක හදක්  හශෝ ඊට ලෆඩි රමවළණය්  කිනහනක වම්බන්ධ ිනමයමවට ජළගත ිනමයමව්  ිනය ශඳුන්ලනලළ ඉතින්
හමවහශමව ඳරිඝනක කිනහනක වම්බන්ධ කරන්න නම් e වශළ ළවිතළ කරන උඳකරණ ලර්ග ිනහිඳය් 
තිහබනලළ Routers, hubs, switches and bridges ිනයන්හන් හමවන්න හම් ලහේ උඳකරණ ිනහිඳය්  හම් සියළු
උඳකරණ වමව අතින්මව වමවළන හලන අතර ඒලළහද කළර්ය වශ ක්රියළකළමයත්ලය අනුල තමව. හලනවහ හලන්හන්

Routers
හගොඩනෆගිල්්  තු LAN කක්  නිර්මවළණය ිනමයහම්දී router කක්  අලය හලනලළ විවිධ ලර්ගහද ජළ ිනහිඳය් 
කිනහනක ශළ වම්බන්ධ ිනමයමවට router කක්  වශය ලනලළ
A router can form a LAN by connecting devices within a building. It also makes it possible to connect
different networks together. Homes and businesses use a router to connect to the internet. A router can often
incorporate a modem within the hardware.

Modems
දුරකථන රැශෆන් වම්බන්ධතළලය්  ශරශළ ඳරිඝනකය්  අන්තර්ජළයට වම්බන්ධ වීමවට modem කක්  හයොදළගනු
බනලළ Modem කක්  මවඟින් ඳරිඝනක ල ඇති ඩිජිටල් වාංඥළ ඇනහොේ/රතිවමව වාංඥළ ලට ශරලනලළ දුරකථන
මවළර්ග ශරශළ ගමවන් ගන්හන් හමවමව රතිවමව වාංඥළ හද ඉන් ඳම  කමව වාංඥළ දුරකථන රැශෆන් සවහහවේ හගොවහ අහනත්
හකලහර් තිහබන ඳරිඝනක ලට හත්රුම් ගත ශෆින ඩිජිටල් වාංඥළ බලට ශරලනු බනලළ
A modem enables a computer to connect to the internet over a telephone line. A modem converts digital
signals from a computer to analogue signals that are then sent down the telephone line. A modem on the
other end converts the analogue signal back to a digital signal which another computer can understand.

Hubs, bridges and switches
Router කකට සියලුමව උඳකරණ වම්බන්ධ කර ජළහද සියලුමව උඳකරණ ලට දත්ත වම්හරේණය ිනමයහම් කළර්ය කරනු
බන්හන් Hubs, bridges and switches යන උඳකරණ මවඟින් Hubs, bridges and switches ආදී උඳකරණ ක් ක
බෆලුලමව Router ිනයන්හන් වාංකීර්ණ උඳකරණයින
Hubs, bridges and switches allow multiple devices to connect to the router and they transfer data to all
devices on a network. A router is a more complex device that usually includes the capability of hubs, bridges
and switches.

Hubs
Hub කක්  විසින් ජළහද ඇති සියලුමව උඳකරණ ලට දත්ත රචාළරණය ිනමයමව කරනලළ හම් නිවළ දත්ත හනොෆබිය
යුතු ඳරිඝනක ලට ඳලළ දත්ත වම්හරේණය වීමව නිවළ අනලය හව දත්ත වම්හරේණය වශ අධික ජළ තදබදය
(network traffic) සිදුවිය ශෆිනය LAN ජළයක ඳරිඝනක ක්රීඩළ ිනමයහම්දී ඳරිඝනක උඳළාංග වම්බන්ධ ිනමයමවට hub
කක්  හබොහශෝවිට අලය හලනලළ
A hub broadcasts data to all devices on a network. This can use a lot of bandwidth as it results in
unnecessary data being sent - not all computers might need to receive the data. A hub would be useful to
link up a few games consoles for a local multiplayer game using a wired LAN.

Bridges
Bridge කක්  හයොදළගනු බන්හන් හලන් හලන් ලහයන් තිහබන LAN ජළ හදක්  කිනහනක වම්බන්ධ ිනමයමවට.
ඳරිඝනක ල ඇති හමවහශයුම් ඳේධති ල ක්රියළකළමයත්ලය අනුලද කමව ඳරිඝනකය bridge කක්  හව ලෆඩ කරන්න
පුළුලන් අලවහථළ තිහබනලළ Bridge කක්  මවඟින් hub කක්  ලහේ අනලය හව දත්ත වම්හරේණය ිනමයමව් 
කරන්හන් නෆශෆ කය දත්ත යෆවීමවට හඳර දත්ත ග්රශණය කරන උඳකරණය ඳමය් ළ කර බළ අලය නම් ඳමවණ.
දත්ත බළහදන්හන් හම් නිවළ ජළය තු අනලය හව දත්ත ගමවන් ිනමයමව වශ අධික තදබදය වීමව ලෆෂකී යනලළ
A bridge is used to connect two separate LAN networks. A computer can act as a bridge through the
operating system. A bridge looks for the receiving device before it sends the message. This means that it will
not send a message if the receiving computer is not there. It will check to see if the receiver has already had
the message. This can help save unnecessary data transfers, which improves the performance of a network.

Switches
Switch කක්  ක්රියළත්මවක හලන්හනත් hub කක්  bridge කක්  ආකළරයටමව තමව. නමුත් switch කකක
ක්රියළකළමයත්ලය වශ රබත්ලය ලෆඩි. ජළහද ඇති උඳකරණ ල MAC ලිපින (Media Access Control - ජළහද
සියලුමව උඳකරණ ලට අදළෂ ලිපින) ගබඩළ කර තබළහගන කමව ලිපින ශරශළ අදළෂ උඳකරණ ල අලයතළලය වශ
ඉල්ී මවට අනුල දත්ත බළදීමව සිදු හලනලළ හම් නිවළ switch කකක කළර්ය් මවතළලය ලෆඩිය
A switch performs a similar role to a hub and a bridge but is more powerful. It stores the MAC addresses of
devices on a network and filters data packets to see which devices have asked for them. This makes a switch
more efficient when demand is high.

ස ේලාදායක ඳරිඝනක ලර්
හලනත් ඳරිඝනක ල ඉල්ී ම් ලට අනුල අලය දත්ත වශ හතොරතුරු වම්හරේණය කරනු බන
ඳරිඝනක server හව ශෆඳින්හලනලළ ඉතින් හම් අපි ළවිතළ කරන වළමවළනයය ඳරිඝනකය්  වුනත්
server කක්  හව හයොදළගන්න පුළුලන් නමුත් කහශමව සිදු කරන්න නම් ඒ ඳරිඝනකය දිගටමව ක්රියළකළමය
තත්ලහද අන්තර්ජළයට වම්බන්ධ හලළ තිබිය යුතුය නෆත්තන් client හකහන්  ඇවිත් server කකට
වම්බන්ධ හලන්න උත්වළශ කරනවිට කය නෆති නම් ඉන් රහයෝජනය්  සිදුලන්හන් නෆශෆ

ඉතින් හම් ලහේ servers ඒලළහද ක්රියළකළමයත්ලය වශ වඳයන හවේලළ අනුල හකොටවහ ිනහිඳයකට හලන්කර
ද් ලන්න පුළුලනි ඒලළ ලන්හන් Web Servers, ApplicationServers, Network Attached Storage
(NAS), Domain Name Servers (DNS), Proxy Server වශ Mail server යන ඒලළ.
Web servers
හලේ අඩවි රචාළරණය කරනු බන, html හතොරතුරු ගබඩළ කර තිහබන server ලට තමව. Web servers
ිනයළ ිනයන්හන් කුඩළ files හමවන්මව විළ files ඳලළ හමවලෆනි web server ල අඩාංගු වී තිහබනලළ
හෝකහද ජනප්රිය web server වශළ උදළශරණ හව Apache HTTP Server, Internet Information
Services (IIS), Lighttpd, Sun Java System Web Server වශ Jigsaw Server ගන්න පුළුලන්
Application servers
වළමවළනයය ගණහද html පිටු ලට අමවතරල ඊට කශළ ගිය වාංකීර්ණ ළළ ලලින් ලියවුනු, විවිධ ලර්ගහද
scripts ඇතුත් ලන,ඒ ලහේමව SQL ලෆනි database වම්බන්ධ ලෆඩවටශන්කරණය කරන ද හලේ අඩවි
වශ මවෘදුකළාංග ධළලනය කරනු බන servers හමවහවේ ශඳුන්ලනු බනලළ
Network Attached Storage (NAS)
විළ ලර්ගහද files, චි්රඳි  ීතත මවෘදුකළාංග ආදිය ගබඩළ කර තබළගන්නළ, හුලමවළරු කරගන්නළ හලේ
අඩවි වශළ ළවිතළ කරන්හන් හමවමව server ලර්ගය.
Domain Name Servers (DNS)
DNS කක්  යනු ශරියට දුරකථන නළමවළලලිය්  ලහේ අන්තර්ජළහද ඇති හලේ අඩවි ල ලිපිනයන්හේ
ෆ.වහතු අඩාංගු හලළ තිහබන server කකට. හමවමවඟින් කමව හලේ ලිපින නිර්මවළණය,ඳළනය වශ
කෂමවනළකරණ සිදුකරනු බනලළ කහමවන්මව කමව හලේ ලිපින අදළෂ IP ලිපින බලට ඳරිලර්තනය ිනමයමවත්
DNS ල රධළන කළර්යය් 
Proxy Server
Proxy Server කක්  ිනයන්හන් client-server ආකෘතිහද අතරමවෆද තිහබන server ලර්ගයකට ඒ
ිනයන්හන් Proxy Server කක්  මවඟින් client හකහනකුහේ අලයතළලය ශඳුනළහගන කමව ඉල්ී මවට
අනුල වෆඳයුමව බළහදන server කකට වම්බන්ධවීමව කරනු බනලළ
Mail server
emails වම්බන්ධ කටයුතු සිදුකරන්හන් හමවමව Mail servers මවඟින් ඒ ිනයන්හන් emails නිර්මවළණය
ිනමයමව,ගබඩළ ිනමයමව වශ හුලමවළරු ිනමයමව කරනලළ කහමවන්මව client හකහනකුහේ ඉල්ී මව අනුල අදළෂ
emails ලට රහදවීහම් ඳශම කම් Mail servers මවඟින් කරනු බනලළ

ජා ආකඩති
ජළය්  පුරළ ඳරිඝනක උඳළාංග වම්බන්ධ ලන ආකළරය අනුල ජළ වෆම ම් ක ශෆින ආකළර ිනහිඳය්  තිහබනලළ
හතොරතුරු ඉල්ලුම් කරනු බන ඳරිඝනක client හශලත් හවේලළළභීයළ හවත්, හතොරතුරු බළහදන ඳරිඝනක server
හශලත්හවේ ලළදළයක හවත් ශඳුන්ලනු බනලළ හමවලෆනි හවේලළළභී ඳරිඝනක වශ හවේලළදළයක ඳරිඝනක අතර වශ
වම්බන්ධතළලය රධළන ආකළර හදක්  යටහත් සිදු හලනලළ ඒ client server වශ peer-to-peer (P2P) ිනයන ආකළර.

Client-Server
හවේලළළභී වශ හවේලළදළයක හව ඳරිඝනක හදක්  අතර ඇති වම්බන්ධතළලය client-server ආකෘතිය්  හව
ශෆඳින්හලනලළ අන්තර්ජළයට පිවිීමමවට හයොදළගන්නළ web browser කක්  හබොහශෝවිට client හකහන්  හව
ශඳුන්ලන අතර කය ඉල්නු බන හලේ අඩවිය්  server කක්  හව ශඳුන්ලන්න පුළුලන් හලේ අඩවි ලට
ඳෆිතහණන ඳළරිහ ෝගික.න් හශලත් clients රමවළණය අති විළ අගය්  ගන්නලහන් කමව ක්  ක්  clients ළහේ
අලයතළලයනුත් කිනහනක හලනවහ හලනලළ හම් නිවළ කමව වමව client හකහනකුහේමව ඉල්ී ම් ලට රතිචාළර
දෆ් වීමවට නම් server කක හශො කළර්ය් මවතළලයිනන් ක්රියළත්මවක හලන්න ෑන වමවශර අලවහථළලන් ල client,
server කක හවත් server කක client හවත් මවළරු හලන්නත් පුළුලනි

Peer-to-peer (P2P)
හමවහිදී server කකක ලගකීමව තනි ඳරිඝනකයිනන් ගන්හන් නෆශෆ ජළයට වම්බන්ධ කුමවන හශෝ ඳරිඝනක කක්  හශෝ
ිනහිඳය්  හමවහිදී server කක හව ක්රියළත්මවක වී දත්ත බළදීහම් කටයුත්ත සිදුකරනු බනලළ සබ විසින් චි්රඳි  ීතත
වශ මවෘදුකළාංග ආදිය බළගත ිනමයමවට torrents ිනයන හලේ අඩවි ලර්ගය ළවිතළ කරනලළ ඇති හම් torrents හලේ අඩවි
ක්රියළත්මවක හලන්හනත් peer 2 peer ිනයන ක්රමවහදදයට අනුල.

Client-server ආකෘති ල ආර් ළල Peer-to-peer ආකෘතියන්ට ලඩළ ලෆඩිය කහමවන්මව Client-server ආකෘති
ල දත්ත ල වතයතළලය, විහලළවනීයත්ලය ඉශ හද Client-server ආකෘති ල දත්ත රධළන ක්  server කකක ඇති
අතර Peer-to-peer ආකෘති ල දත්ත ෑනමව ඳරිඝණකයක තිබිය ශෆිනය

රැහැන් රහිත ම්බන්ධතා

Wireless හශලත් රැශෆන් රහිත දත්ත වම්හරේණය යනු ගුලන් විදුලි තරාංග ළවිතළ කර වාංඥළ හුලමවළරු ිනමයහම් ක්රමවය.
Wireless දත්ත වම්හරේණයට හශොමව උදළශරණ ලන්හන් පවඳලළහිනිය වශ ගුලන්විදුලිය.
නමුත් ලර්තමවළනය ලනවිට දුරකථන ඳණිවිඩ හුලමවළරුලද හමවමව ක්රමවයට සිදුහද GPRS,GSM,WiFi ලෆනි දුරකථන
තළ් ණයන් හම් වශළ හශොමව උදළශරණ හද
Wireless වන්නිහදදන ඳේධති ල ඇති විහේෂිත ් ණ ඳශත ඳරිදි දෆ් විය ශෆිනය
1. Mobility - Wireless වන්නිහදදන ඳේධති මවඟින් දත්ත වශ හතොරතුරු රැශෆන් වම්බන්ධතළ හනොමවෆතිල
වන්නිහදදනය ිනමයහම් ශෆිනයළල තිහේ කනම් ජාංගමවල ෑනමව තෆනක සිට වන්නිහදදන කටයුතු ිනමයමවට ශෆිනය
2. Reachability - Wireless වන්නිහදදන ඳේධති ශරශළ පුේග.න්ට ඳශම හලන් වම්බන්ධ වීමවට හමවන්මව
වන්නිහදදන ඳේධතියට ෂඟළ වීහම් ශෆිනයළල ෆහේ
3. Simplicity - පුේගයන්ට Wireless වන්නිහදදන ඳේධති ඳශම හලන් බළගෆනීමව වශ ළවිතළ ිනමයමව ශෆිනයළල තිහේ
මූලික පිරිලෆය අඩු නිවළ ඳශම හලන් Wireless වන්නිහදදන ඳේධති ලට වම්බන්ධ වීහම් ශෆිනයළලත්, බළ මවශළු
ෑනමව හකහනකුට ඳශම හලන් හත්රුම් හගන ළවිතළ ිනමයමව ශෆිනයළලත් Wireless වන්නිහදදන ඳේධතිල ඇති හමවමව
වර බල නිවළ ෆහේ
4. Maintainability - රැශෆන් රහිත ඳේධති නඩත්තු ිනමයහම් වශ ඒලළ ඳලත්ලළහගන යළහම් වියදමව ඉතළ අලමව හද
5. New Services - Wireless වන්නිහදදන ඳේධතිල ඇති තලත් විහේ ් නය්  ලන්හන් දත්ත වශ හතොරතුරු
වම්හරේණය ිනමයහම් ශෆිනයළලට අමවතරල හලනත් විවිධ අමවතර හවේලළ බළගෆනීහම් ශෆිනයළල. උදළශරණ හව
SMS,MMS වශ roaming හවේලළ යන ආදිය ගත ශෆිනය

Wireless Network Topologies
මූලික ලහයන් Wireless Network කක්  , කනම් රැශෆන් රහිත ජළ ඳේධතිය්  හගොඩනෆගිය ශෆින ක්රමව තුන්  තිහේ
1. Point to Point Bridge - හමවය ළවිතළ කරන්හන් ජළ හදක්  කිනහනක වම්බන්ධ ිනමයමවට හද විවිධ ආකළරයට
තිහබන ජළ ලර්ග ඇති හගොඩනෆගිලි හදක්  කිනහනක ශළ වම්බන්ධ ිනමයමවට හමවය හයොදළ ගනී
2. Point to Multipoint Bridge - විවිධ වහථළන හශෝ හලනවහ හගොඩනෆගිලි ල පිහිටළ ඇති LAN (Local Area
Network)තුන්  හශෝ ඊට ලෆඩි රමවළණය්  වම්බන්ධ ිනමයමවට හමවමව ක්රමවය හයොදළ ගනී
3.Mesh හශෝ Ad Hoc Network - රැශෆන් වහිතල හශෝ රැශෆන් රහිතල වම්බන්ධ වී ඇති විවිධළකළරහද LAN වමූශය් 
කක්  තලත් කකකට වම්බන්ධ කරන ජළ හමවමවඟින් අදශවහ හද

Wireless Technologies
Wireless Technologies ල ඒලළහද ඳරළවය අනුල ලර්ග ක ශෆින ආකළර ිනහිඳය්  ඳලතී දුර, ් තිය, bandwidth
යන ආදී කරුණු අනුල හමවමව Wireless තළ් ණයන් හලනවහ හද

Wireless Wide Area Network (WWAN)
හමවමව ජළ ලර්ගහදදී Wireless Wide Area Network ශරශළ අන්තර්ජළයට වම්බන්ධවීහම් ශෆිනයළල ෆහේ හමවමව
ජළ ලර්ග ඉතළ අධිහදීත දත්ත වම්හරේණ හදගයන් බළහදන අතරමව ඳරළවයද පුළුල් හද CDMA වශ GSM යනු
WWAN ලට හශො උදළශරණ හද

Wireless Personal Area Network (WPAN)
හමවමව ජළ ලර්ගය WWAN ආකළරයට වමවළන අතර හමවහි දත්ත වම්හරේණ ඳරළවය ීමමවළ වහිත හද

Wireless Local Area Network (WLAN)
WLAN කක්  ශරශළ ීමමවළ වහිත ආලරණ රහේයකදී අන්තර්ජළයට වම්බන්ධවීහම් ශෆිනයළල හමවමව ජළ ලර්ගහයන්
සිදුහකහර් හමවමව ආකළරය ලෆඩි ගුලන් විදුලි තරාංග වාංායළත ළවිතළ කරන LAN ලර්ගයින WiFi යනු WLAN වශළ
හශොමව උදළශරණය්  හද

Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)

Wireless Region Area Network (WRAN) කක්  ශරශළ අන්තර්ජළයට වම්බන්ධවීමවට වශ බහු මවළධය
හවේලළ (multimedia streaming services), කනම් online gaming,videos ආදිය ළවිතළ ිනමයමවට ශෆිනයළල
බළහදන ජළ ලර්ගය. හමවමව ජළ ලර්ග ඉතළ අධිහදීත දත්ත වම්හරේණය බළහදන අතරමව පුළුල්
ඳරළවයක ඳෆතිමය තිහේ
Wireless හශලත් රැශෆන් රහිත දත්ත වම්හරේණය යනු ගුලන් විදුලි තරාංග ළවිතළ කර වාංඥළ හුලමවළරු ිනමයහම් ක්රමවය.
Wireless දත්ත වම්හරේණයට හශොමව උදළශරණ ලන්හන් පවඳලළහිනිය වශ ගුලන්විදුලිය. නමුත් ලර්තමවළනය ලනවිට

දුරකථන ඳණිවිඩ හුලමවළරුලද හමවමව ක්රමවයට සිදුහද GPRS,GSM,WiFi ලෆනි දුරකථන තළ් ණයන් හම් වශළ
හශොමව උදළශරණ හද Wireless වන්නිහදදන ඳේධති ල ඇති විහේෂිත ් ණ ඳශත ඳරිදි දෆ් විය ශෆිනය

1. Mobility - Wireless වන්නිහදදන ඳේධති මවඟින් දත්ත වශ හතොරතුරු රැශෆන් වම්බන්ධතළ හනොමවෆතිල
වන්නිහදදනය ිනමයහම් ශෆිනයළල තිහේ කනම් ජාංගමවල ෑනමව තෆනක සිට වන්නිහදදන කටයුතු ිනමයමවට ශෆිනය
2. Reachability - Wireless වන්නිහදදන ඳේධති ශරශළ පුේග.න්ට ඳශම හලන් වම්බන්ධ වීමවට හමවන්මව
වන්නිහදදන ඳේධතියට ෂඟළ වීහම් ශෆිනයළල ෆහේ
3. Simplicity - පුේගයන්ට Wireless වන්නිහදදන ඳේධති ඳශම හලන් බළගෆනීමව වශ ළවිතළ ිනමයමව ශෆිනයළල තිහේ
මූලික පිරිලෆය අඩු නිවළ ඳශම හලන් Wireless වන්නිහදදන ඳේධති ලට වම්බන්ධ වීහම් ශෆිනයළලත්, බළ මවශළු
ෑනමව හකහනකුට ඳශම හලන් හත්රුම් හගන ළවිතළ ිනමයමව ශෆිනයළලත් Wireless වන්නිහදදන ඳේධතිල ඇති හමවමව
වර බල නිවළ ෆහේ
4. Maintainability - රැශෆන් රහිත ඳේධති නඩත්තු ිනමයහම් වශ ඒලළ ඳලත්ලළහගන යළහම් වියදමව ඉතළ අලමව හද
5. New Services - Wireless වන්නිහදදන ඳේධතිල ඇති තලත් විහේ ් නය්  ලන්හන් දත්ත වශ හතොරතුරු
වම්හරේණය ිනමයහම් ශෆිනයළලට අමවතරල හලනත් විවිධ අමවතර හවේලළ බළගෆනීහම් ශෆිනයළල. උදළශරණ හව
SMS,MMS වශ Roaming හවේලළ යන ආදිය ගත ශෆිනය

Wireless Networks ලර්

හා උදාහරණ

රධළන ලහයන් තළ් ණය වශ ළවිතළ කරන මූලික ක්රමවහදද අනුල Wireless Networks හකොටවහ ිනහිඳය්  යටහත්
ගත ශෆිනය

GPRS,cdma,gsm,wi-fi,wi-max වශ රධළන ඳරම්ඳරළ ලර්ග ලන 2G,3G,4G වශ නුදුරු අනළගතහද ඳෆිතණීමවට
තිහබන 5G Wireless Networks ලර්ග වශළ හශොමව උදළශරණ හද

Wi-Fi -

Wi-Fi හි අර්ථය ලනුහද Wireless Fidelity යන්න. LAN තළ් ණයට අයත්ලන හමවය ීමිතත රහේය්  ඳමවණ් 
ආලරණය කරනු බනලළ හබොහශෝවිට නිලව් ,හගොඩනෆගිල්් ,කළර්යළ රහේය්  ලෆනි කළඳය්  තු Wi-Fi
තරාංග ඳෆතිහරනලළ වළමවළනයහයන් Wi-Fi ල ආලරණ කළඳය අඩි 100්  ඳමවණ තමව. හලන්හන් 3G ලට ලඩළ WiFi ල දත්ත වම්හරේණය හදගලත් හමවහි 20 MHz ලහේ වාංායළත රමවළණය්  වහිත කළඳ ඳෂ් (bandwidth)
අඩාංගු හලනලළ
Wi-Fi ලත් ළවිතළ කරන්හන් ගුලන් විදුලි තරාංගමව තමව. හමවමව තරාංග ක්  Wi-Fi ඇන්ටනළලිනන් නිකුත් කරන විට
Wi-Fi තරාංග ග්රශණය කරගත ශෆින ඇන්ටනළල්  වහිත උඳකරණයිනන් ඒලළ බළගන්නලළ හබොහශෝවිට ඳරිඝනක
වශ දුරකථන ල ඇති Wi-Fi cards මවඟින් හමවය සිදු කරනලළ
Wi-Fi cards බළහිර වශ අ යන්තර හව තිහබන්න පුළුලන් සහේ ඳරිඝනකහද Wi-Fi card කක්  හනොමවෆති නම් usb
වම්බන්ධය්  ශරශළ පිටතින් කය ඳරිඝනකයට වම්බන්ධ කරන්න පුළුලනි
ඳශතින් දෆ් හලන්හන් කහශමව Wi-Fi card කකක වටශන් 

Wi-Fi වාංඥළ ඇති වහථළනය්  Wi-Fi hotspot කක්  හව ශෆඳින්හලනලළ ශ්රී ාංකළහද හම් ලන විට Wi-Fi hotspot
රැව්  තිහබනලළ විහේහයන් රළජය ආයතන,බවහ නෆලතුම්හඳොෂ වශ දුම්රිය නෆලතුම්හඳොෂ ලත් Wi-Fi hotspot
වහථළඳනය කර තිහබනලළ ම පිරි හලෂ වාංකීර්ණ, ගුලන්හතොටුහඳොෂ,බෆාංකු ආදී වහථළන ලත් Wi-Fi hotspots ඇති
කරළ තිහබනලළ
ඉතින් හමවලෆනි වහථළනයකට යන ෑනමව හකහනකුට තමවන්හේ Wi-Fi ඳශම කම් වහිත උඳකරණයිනන් අන්තර්ජළ
රහදය බළගන්න පුළුලනි
Wi-Fi ල අයශඳත් තත්ලයන් ිනහිඳය්  තිහබනලළ කහශමව හලන්හන් විවිධ කරුණු ිනහිඳය්  නිවළ
* ආර් ළල- Wi-Fi ල රධළනමව අලළසිය තමව. ආර් ළල හනොමවෆති වීමව ජළ ලට වම්බන්ධ වී ඳේධති ලට ශළනි
ක ශෆින පුේග.න්ට(hakers)පුළුලන් wi-fi ජළයකට වම්බන්ධ වී සිි න අයහේ උඳකරණ ලට හශොහරන් ඇතුළුවී
ඒලළහද ඇති රශවය හතොරතුරු බළගන්න Wi-Fi ල ඇති හම් හොකු අඩු ඳළඩුල නිවළ තමව. හඳොදු Wi-Fi hotspot
ලත් මුරඳද හයොදළ,තලත් ආරක්ෂිත ක්රමවහදද අනුගමවනය කරළ Wi-Fi ඳශම කම් බළහදන්හන් නමුත් කලෆනි ක්රමව
ලලින් උනත් හේරිළ Wi-Fi hotspot කක්  hack ිනමයමව ශෆිනයළල තිහබන hackers ළ ඉන්න පුළුලනි
* උඳකරණ වශ තළ් ණික ක්රමව හදද ල ඇති අඩුඳළඩු - හම් ිනයන්හන් වමවශර wifi උඳකරණ වශ මවෘදුකළාංග හලනත්
wifi උඳකරණ වශ මවෘදුකළාංග හමවමව wifi තළ් ණය වමවඟ නිලෆරදිල ගෆහඳන්හන් නෆත ිනයන කක. ලර්තමවළනය
ලන විට නම් wifi වම්බන්ධ උඳකරණ නිහඳළදක.න් වම්මවතයන් ලට අනුකල උඳකරණ නිඳදලන නිවළ හම්
ගෆටලුල හගොඩ්  දුරට විවගන්න පුළුලන් හලළ තිහබනලළ
* wifi හවේලළ ලන ලට අදළල මුදල් හගවීහම් හලනවහකම් - විවිධ wifi හවේලළ වඳයන අය සවුන්හේ හවේලළ බළදීමව
අනුල මුදල් අය කරගෆනීමවට ක්  ක්  ක්රමව ළවිතළ කරනු බනලළ උදළශරණය්  විදියට දිනකට, ළවිතළ කරන ඳෆය
ගණනට, ඳෆයට, අීමිතත(unlimited) වශ මවළසික ගළවහතු යටහත් ලහේ විවිධ ක්රමව නිවළ ඳළරිහ ෝගිකන් අඳශම තළලයට
ඳත් හලනලළ හම් නිවළ wifi වශළ මුදල් හගවීමවට නිහචිත ක්රමව හදදය්  තිීමමව හයෝගය හලනලළ

WiMAX -

wifi ලට ඳම ල ඇති හදගලත් වශ නලතමව රැශෆන් රහිත තළ් ණික ක්රමවහදදය ලන්හන් WiMAX. WiMAX
යන්හනහි හත්රුමව තමව. Worldwide Interoperability for Microwave Access ිනයන කක හමවය MAN ිනයන
තළ් ණය මවත රළ ඳලතිනලළ ඒ ිනයන්හන් wifi ලට ලඩළ හදගලත් හමවන්මව ලෆඩි ඳරළවයක ඳෆතිරුණු ආලරණ
කළඳය්  wimax මවඟින් බළහදන්න පුළුලන්
වළමවනයය දත්ත වම්හරේණය ලහේමව වවීවී audio වශ vidieo දර්න ලඩළ හදගහයන් වශ ඳෆශෆදිලිල වම්හරේණය
ිනමයහම් ශෆිනයළල wimax ලලින් බළගන්න පුළුලන් ආර් ළල අතිනුත් wifi ලට ලඩළ wimax ඉදිරිහයන් සිි නලළ

GSM-

Global System for Mobile Communication ිනයන දිගු නළමවහද හකි  හයදුමව තමව. GSM ිනයන්හන් ජාංගමව
දුරකථන දත්ත වශ ශඬ වම්හරේණය වශළ ළවිතළ කරන තළ් ණය ක්රමව හදදය්  හව GSM ශඳුන්ලන්න පුළුලනි
හමවමව ක්රමවය ගෆන මුලින්මව වාංකල්ඳය ඉදිරිඳත් වුහන් 1982 ලර්හදදී හෝකහද ඩිජිටල් දුරකථන වන්නිහදදනහද
70% ක රමවළණය්  GSM විසින් බළහගන තිහයනලළ 64 kbps සිට 120 Mbps ද් ලළ දත්ත වම්හරේණ ශෆිනයළල් 
GSM වතු හලනලළ හෝකය පුරළ රටලල් 210ක බිලියන කක්  ඳමවණ ලන ග්රළශක වාංායළල්  ළවිතළ කරන්හන් හමවමව

GSM දුරකථන තළ් ණය. GSM මවඟින් බළහදන්හන් වළමවළනයය දුරකථන ශඬ හවේලළල ඳමවණ් මව හනොහද රධළන
ලහයන් හවේලළ කළණ්ඩ තුන්  යටහත් GSM තමව හවේලළ වම්ඳළදනය කරනලළ
1. telephony හවේලළ/ teleservices - ශඬ ඇමවතුම්, වීඩිහයෝ ඇමවතුම්, හකි  ඳණිවිඩ හවේලළල(SMS) බළදීමව හමවහිදී සිදු
හලනලළ
2. bearer services (ධළරක හවේලළ) - ජාංගමව අන්තර්ජළ හවේලළ වෆඳයීමව වශළ දත්ත වම්හරේණය ිනමයමව තමව. හමවහිදී
සිදුලන්හන්
3. Supplementary services- call waiting, call hold, call barring, call forwarding ලහේ හවේලළලන් හම් කළණ්ඩයට
අයත් හලනලළ
GSM ල මුදල් අය ිනමයමව සිදුලන්හන් ගන්නළ ඇමවතුම් ල වහලළ ළලය අනුල. හේශීලය වශ ජළතයන්තර ඇමවතුම්, කළර්ය
බහු කළය තු ගන්නළ ඇමවතුම්,රළත්රී කළහද ගන්නළ ඇමවතුම් ආදී හව ලර්ග ිනමයමව යටහත් තමව. අය ිනමයමව
කරන්හන් ඊට අමවතරල SMS වශ GPRS වශළ ළවිතය අනුල මුදල් හගවීමවට සිදුහලනලළ

GPRS -

GPRS හි අර්ථය ලනුහද General Packet Radio System යන්න. ඇමවතුම් බළගෆනීමවට හමවන්මව අන්තර්ජළ හවේලළල
බළගෆනීමවටද කක හවේ ලෆදගත් ලන තළ් ණය්  හව හමවය ශෆඳින්විය ශෆිනය
GPRS තළ් ණහද හිිතකළමයත්ලය තිහබන්හන් යුහරෝපියළනු විදුලි වාංහේ රිතති ආයතයනයට (European
Telecommunications Standard Institute-ETSI) වශ යුහරෝපියළනු රතිපවී  ඇමවරිකළනු ජළතික රිතති
ආයතනයයට (European counterpart of the American National Standard Institute-ANSI) හද
ඉශ දත්ත අනුඳළතිකය, ඳශම  බිල් හගවීහම් ශෆිනයළල ලෆනි කරුණු නිවළ GPRS ඉතළ ජනප්රිය හශො තළ් ණය් 
හව පිළිගනී GPRS වමවඟ ් ණික ඳණිවිඩ හවේලළල, අන්තර්ජළ ක්රීඩළ, ගනුහදනු කටයුතු ිනමයහම් ශෆිනයළල, බෆාංකු
කටයුතු ිනමයහම් ශෆිනයළල ලෆනි අමවතර කටයුතු රැවක හවේලළලන් GPRS වමවඟ ෆහේ

LTE -

Long Term Evolution යන නිතන් ශඳුන්ලන හමවය 2004 ලර්හදදී තුන්ලන ඳරම්ඳරළහද ශවුල්කළර ලයළඳෘතිය
(Third Generation Partnership Project-3GPP) මවඟින් හමවමව තළ් ණය නිර්මවළණය කරන දී GPRS වශ 3G ශරය
කරගත් ජළ කකතුල්  හව LTE වෆිනය ශෆිනය හමවහි රධළනමව ඉ් කය වුහද ඉතළ අධිහදීත දත්ත වම්හරේණ
හදගය්  බළදීමව. විහේ මවෘදුකළාංග ිනසිල්  අමුතුහලන්වහථළ ඳනය කරන්න අලය හනොලන නිවළ plug and play
ක්රමවය යටහත් LTE උඳකරණ ළවිතළ ක ශෆිනය කහමවන්මව LTE වතුලන ඳශම  බිල් හගවීහම් රටළල නිවළද හමවය
ජනප්රිය ක්රමව හදදය්  හව ශෆඳින්විය ශෆිනය

CDMA -

Code Division Multiple Access යනු හමවහි අර්ථය. ජාංගමව දුරකතන තළ් ණහද ඩිජිටල් තළ් ණික
ඳරිලර්තනය්  හව හමවය ඉදිරිඳත් විය UHF (ultra-high-frequency) තරාංග හමවහිදී ළවිතළ කරන අතර
වාංායළත ඳරළවය 800 MHz වශ 1.9 GHz අතර අගය්  ගනී

ජ ම දුරකථන ඳරම්ඳරා
3G , 4G ිනයළ සයළළ අශළ ඇති හන්ද ඇත්තටමව හමවොනලළද හම් හගොඩ්  අයට අදශව්  ඇති හම් හමවොක් ද
ිනයළ නමුත් ශරියට හම් ශෆමව හදය්  ගෆනමව වවිවහතරල කතළ කරන්න ෑන නිලෆරදිල දෆනගන්න නම් ජාංගමව
දුරකතනය්  ගන්න ගියළමව අශන හදය්  තමව. හම් හසෝන් කක හමවොන හජනහර්න් කහ් ද ිනයළ හමවන්න හම් ජාංගමව
දුරකථන තළ් ණහද හජනහර්න් කක හශලත් ඳරම්ඳරළල තමව. G අකුරින් ිනයහලන්හන් හම් ජාංගමව දුරකථන
ඳරම්ඳරළ ආරම් වුහන් 0G/1G ලලින් 1970 දී තමව. 1G ලට අයත් ජාංගමව දුරකතන නිර්මවළණය ආරම් වුහන්
ඉන් ඳම  හදලන ඳරම්ඳරළහද සිට,කනම් 2G සිට ඩිජිටල් දුරකථන නිර්මවළණය ිනමයමව ඇරඹුනළ 1971 දී The
Autoradiopuhelin (ARP) ිනයන ෆින්න්ත වමවළගමව විසින් කරට මුල්මව හඳොදු ලළණිජමවය දුරකතන ජළය ආරම්
කෂළ ජර්මවනිහද B-netz ිනයන වමවළගමව විසිනුත් ජාංගමව දුරකථන ජළය්  ආරම් කරළ සන්න සහශොමව. 0G
ආරම්බය සිේධ වුහන්
ඊට ඳවහහවේ 1G ඳරම්ඳරළල නිර්මවළණය සිදුවුනළ හම් ඳරම්ඳරළලට අයත් වුහන් ඇනහොේ හශලත් රතිවමව දුරකථන.
ඒ 1979-1980 ලහේ කළ ලදී ජඳළනහද Nippon Telephone and Telegraph ිනයන වමවළගමව විසින් ආරම් කරපු
හමවය යුහරෝඳහද රටලල් ලත් ජනප්රිය හලන්න ඳටන් ගත්තළ ඇමවරිකළහද ක් වත් රළජධළනිය ලහේ රටලල් ලත්
හමවමව ඳෂමු ඳරම්ඳරළහද දුරකථන ජළ රචාළරණය සිදුවුනළ
හදලන් ඳරම්ඳරළල හශලත් 2G, GSM ිනයන නළමවය යටහත් තමව. ලෆඩ ඳටන් ගත්හත් හමවය අඩු ඩිජිටල් වාංායළත
ඳරළවයන් සවහහවේ තමව. නිර්මවළණය වුහන් GSM තළ් ණය අදටත් හොල ළවිතළ කරනු බනලළ

හම් ඳරම්ඳරළල තු තමව. GPRS, CDMA, TDMA ලහේ ජාංගමව දුරකථන තළ් ණයන් බිහි වුහන්

ඊට ඳවහහවේ සන්න කනලළ තුන්ලන ඳරම්ඳරළල, 3G ිනයන අපි අදටත් ළවිතළ කරන තළ් ණය
ඇමවරිකළහද දී 2003 තමව. 3G ආරම්බය සිදු වුහන් අන්තර්ජළ හදගය 144Kbps ලහේ රමවළණය්  තමව.
හමවහි තිහබන්හන් EDGE, High-Speed Packet Access (HSPA) ලහේ වන්නිහදදන තළ් ණික ක්රමව
ල ආගමවනය සිදුවුහනත් හම් තුන්ලන ඳරම්ඳරළහදදී ලර්තමවළනය ලනවිට 3G වම්බන්ධතළ ල
අන්තර්ජළ හදගය 400Kbps ලහේ ද් ලළ ලෆඩි හලළ තිහබනලළ
Future mobile generation networks (4G) ිනයන්හන් දෆන් තිහබන දියුණුමව වශ හදගලත්මව දුරකථන
වන්නිහදදන ජළ ලර්ගය. හමවමව වාංකල්ඳය 2010 දී ඉදිරිඳත් වුනළ 4G වශළ The International
Telecommunications Union හශලත් ජළතයන්තර විදුලි වාංහේ වාංගමවය විසින් වම්මවතයන් ඉදිරිඳත් කර
තිහබනලළ 4G වතුල LTE, HSPA+, Wi-Max ලහේ නලතමව තළ් ණයන් අඩාංගු වී තිහබනලළ
ලර්තමවළනහද හබොහශෝ ජාංගමව දුරකථන නිඳදලනු බන්හන් 4G තළ් ණය මවත රදළ ඳලතින හව.
අඳශම ලිනන් හතොරල අන්තර්ජළය ශරශළ ක්රීඩළ වශළ, වීඩිහයෝ දර්න නෆරඹීමවට ලෆනි online වවීවී
කටයුතු ිනමයහම් ශෆිනයළල 4G තළ් ණය නිවළ ෆීම තිහබනලළ

4G ලලින් ඳසුල කුමක්ද?
ඊට ඳම ල තිහබනලළ 5G ිනයන විහමවය ජනක තළ් ණය කය තලමව ඳමය් ණ මවේටහම් තමව.
තිහබන්හන් හමවහි දත්ත වම්හරේණ හදගය 10Gbps..! සවු ඇත්හතන්මව ඒ තරම් විළ අගයිනන්
යු් ත හලනලළ හමවමව 5G වාංකල්ඳයත් වමවඟ මුළු හෝකයමව wifi කළඳය්  බලත් ඳත්හල. ිනයළ
තමව. අනළලෆින ඉදිරිඳත් කරළ තිහබන්හන් නමුත් 5G ල ආරම් ක මූලික පිරිලෆය වශ නඩත්තු වියදම්
තරමව්  ඉශ අගය්  ගනිවී 5G ල ඇති හොකුමව ගෆටළුල ලන්හන්ද කය.

රැහැන් රහිත ජා ඳද්ධති ල අලාසි
රැශෆන් රහිත ජළ ඳේධති ල ලළසි හමවන්මව අලළසි වශගත තත්ලයන්ද ද් නට ෆහේ
1. Quality of Service (QoS)- රැශෆන් රහිත දත්ත වම්හරේණ මවළධය ල ඇති රධළනමව ගෆටලුලලින්
කක්  ලන්හන් දත්ත හකොටවහ නෆති වී යළහම් ශෆිනයළල. රැශෆන් වහිත ක්රමව ල දී හමවන් ඉතළ නිරලදයල
හමවමව ක්රමවහදදී දත්ත ෆහබන්හන් නෆත වමවශර අලවහථළල වාංඥළ ෆහබන ක්රමවය, වහථළනය වශ ඳරළවය
අනුල දත්ත නිලෆරදිල හනොෆීම යළහම් ශෆිනයළල තිහේ කමව නිවළ Wireless ජළ ල ගුණළත්මවක ළලය
පිළිබල ගෆටළු තිහේ
2. Security Risk - රැශෆන් රහිත දත්ත වම්හරේණ මවළධය ල ඇති විළතමව ගෆටලුල හමවය හද ජළ ල
ආර් ළල වශ ජළලට වම්බන්ධවී සිි න අයහේ ආර් ළල පිළිබල ගෆටළු ඇත උදළශරණ හව
WiFi ශරශළ අන්තර්ජළයට වම්බන්ධ වීහම්දී WiFi ජළය්  hak ිනමයහම් ශෆිනයළල ඇති හකහන් ව
ම්බන්ධ වී සිටී නම් සහුට කමව ජළයට වම්බන්ධ අයල,සවුන්හේ ඳරිඝනක වශ උඳළාංග hak ිනමයහම්
ශෆිනයළල තිහේ හමවය ආරක්ෂිත බලට ඇති විළ තර්ජනයින
3.Reachable Range - රැශෆන් රහිත ඳේධතියක වාංඥළ ෆහබන ීමමවළල පිළිබල හමවහිදී අදශවහ කරනු
ෆහේ හබොහශොමවය්  රැශෆන් රහිත ජළ ල වාංඥළ ලට වම්බන්ධ විය ශෆින ීමමව්  තිහේ කමව ීමමවළහලන්
කපිටට වාංඥළ හනොමවෆති නිවළ අන්තර්ජළයට වම්බන්ධවීහම් ශෆිනයළල නෆතිවී ය. වළමවළනයහයන් රැශෆන්
රහිත ජළල ඳරළවය 100m ්  ඳමවණ හද WiFi හම් වශළ හශො උදළශරණය හව ගත ශෆිනය

