
 

The technical requirement of student computer (Both Examinations) 

 

Windows Operating Systems supported:  

• Windows 10 (64-bit) (excluding 'S Mode') 

• Windows 8.1 (64-bit) (all editions except 'RT')  

• Windows 8 (64-bit) (all editions except 'RT')  

 

Other Windows OS requirements 

• Windows Operating Systems must pass Genuine Windows Validation.  

• Dual Core / i3 or above processor  

• Microsoft .NET Framework 4.5 (or higher) installed/enabled in your system  

• Note that Windows Vista, Windows XP, and Windows 7 are strictly prohibited for 

exam delivery.  

 

mac Operating Systems supported:  

• macOS 10.12 (excluding beta versions)  

• macOS 10.13 (excluding beta versions)  

• macOS 10.14 (excluding beta versions)  

• macOS 10.15 (excluding beta versions)  

•  

Requirements for BOTH Window OS and mac OS computers:  

• OS specified minimum RAM  

• 4 GB RAM or more  

• Attached or integrated working Camera, allowing camera to access the video capture 

during the exam.  

• Attached or integrated working mike, allowing to access candidate during the exam (only 

for Strategic Level and Apex Level exam). 

• Administrator privileges to install applications.  

• Internet with consistent speed (as equivalent to browsing) ( 2 to 5 Mbps) 

• Supported web browser – Chrome (Ver 82.0 or above), Firefox (Ver 68 or above), Safari 

(Latest version). 

• Disabled pop-up blockers in web browser. 

• Installed updated Antivirus software.  

• End all web sharing applications like Skype, Team Viewer, MS Teams, GoToMeeting, 

ShareIt, Webex, etc.  

*** 

ශිෂ්ය පරිගණක තුල තිබිය යුතු තාක්ෂ්ණික අවශ්යතා (විභාග ද්විත්වයම සඳහා) 

 

සහය දක්වන Windows මමමහයුම් පද්ධති (Windows Operating Systems supported): 

• Windows 10 (64-bit) ('S Mode' හැර) 

• Windows 8.1 (64-bit) ('RT' හැර අමනකුත් සියලුම සංසක්රණ (all editions except 'RT'))  

• Windows 8 (64-bit) ('RT' හැර අමනකුත් සියලුම සංසක්රණ(all editions except 'RT'))  

 

සහය දක්වන අමනකුත් Windows මමමහයුම් පද්ධති අවශ්යතා (Other Windows OS requirements): 

• Windows මෙමෙයුම් පද්වධති අව්යාජ Windows ව්ලංගුකරණය (Genuine Windows Validation) සෙත් ිය යුතුය. 

• Dual Core / i3 මහෝ ඊට වැඩි processor එකක් තිබීම. 

• Microsoft .NET Framework 4.5 (මහෝ ඊට වැඩි) ඔමේ පද්ධතිය තුළ ස්ථාපනය/ සක්රීය කර තිබීම.  

• සැ.යු: Windows Vista, Windows XP, and Windows 7 භාවිතය තහනම් මේ.  

 

සහය දක්වන mac මමමහයුම් පද්ධති (mac Operating Systems supported): 

• macOS 10.12 (beta versions හැර)  

• macOS 10.13 (beta versions හැර)       

• macOS 10.14 (beta versions හැර)  

• macOS 10.15 (beta versions හැර)  

•  

Window මමමහයුම් පද්ධති සහ mac මමමහයුම් පද්ධති ඇතුළත් පරිගණක තුළ තිබිය යුතු අවශ්යතා:  

• මමමහයුම් පද්ධතියට අදාළව නියම කර ඇති අවම RAM එකක් තිබීම. 

• 4 GB RAM මහෝ ඊට වැඩි  

• පරිගණකයට සිකර ඇති මහෝ ඒකාබද්ධ සක්රීය කැමරාවක් තිබීම, විභාගය අතරතුර කැමරාවට වීඩිමයෝ ග්රෙණය 

සදො ප්රමේශ් වීමට ඉඩ සලසනු ලැබීම.  

• පරිගණකයට සිකර ඇති මහෝ ඒකාබද්ධ සක්රීය මයිමරාම ෝනයක් තිබීම, එය භාවිතා කරමින් විභාගය අතරතුර 

අමේක්ෂ්කයාට ප්රමේශ් වීමට සලසනු ලැබීම. (උපායමාගගකි (Strategic) අදියර සහ මුදුන් (Apex) අදියරහි 

විභාග සඳහා පමණි.) 

• මයදුම් සථ්ාපනය කිරීමට අවශ්ය සුදුසුකම් තිබීම (Administrator privileges to install applications.)  

• ස්ථාවර මේගයකින් යුත් අන්තර්ගාල පහසුකම් (browsing වලට සොන) (2 සිට 5 Mbps දක්වා) 

• සහය දක්වන web browser - Chrome (Ver 82.0 මහෝ ඊට වැඩි), Firefox (Ver 68 මහෝ ඊට වැඩි), Safari 

(නවතම version). 

• Web browser අවහිර කරන ස්ථාපන අක්රීය කිරීම. 

• යාවත්කාලීන කරන ලද ප්රති-වයිරස මෘදුකාංග (Antivirus software) සථ්ාපනය කර තිබීම.  

• Skype,Team Viewer, MS Teams, GoToMeeting, ShareIt, Webex වැනි සියලුම web sharing 

applications විභාග කාලය තුළ අක්රීය කර තිබීම.  

*** 


