
 

Linux   ෙමෙහයම පදධතය සථාපනයට 
 පරව සදානම

  ෙමම මඟෙපනවම Hanthana Linux 14   සමඟන නකතව LiveCD  සහ LiveDVD    යන මාධ් ෙදෙකහම 32-bit  සහ 64-bit    ආකාර සථාපන කරම සඳහා 
  භාවතා කළ හැක.

  ඔබෙග පරගණකෙය දෘඩාංග

Hanthana Linux DVD              ෙවළම සථාපනය සඳහා පහත සඳහන අවම ගණාංග සහත දෘඪාංග ඔෙබ පරගණකෙයහ තබම අවශ් ෙව.

* i386 computer architecture

* 400MHz  සකසනය (processor)

*  අවම RAM  පමාණය - 512MB RAM (   නරෙදශත පමාණය 1GB)

*        දෘඪ තැටෙයහ තබය යත අවම හස ඉඩකඩ 15GB

Hanthana Linux DVD   පටපත ලබා ගැනම

  ෙම සඳහා http://www.hanthana.org   ෙවත පවස DVD iso    ෙගානවක බාෙගන එය DVD     තැටයකට පටපත කර ගැනම (Bootable DVD  එකක ෙලස 
සකසාගනන)              ෙහාෝ දැනටමත එෙස බාගත කර ඇත අෙයකෙගන පටපතක ලබා ගැනම සද කළ හැක ය.

   දතත උපසථ කරම (Backup)

 ඔබ Hanthana Linux               ෙමෙහයම පදධතය ඔෙබ පරගණකෙය සථාපනය කරමට අදහස කරනෙන නම ඔබෙග වටනා දතත උපසථ කර (Backup කර) 
    තබා ගනනා ෙමන සහපත කරම.

   ඔෙබ පරගණකය පළමව DVD      තැටෙයන ආරමභ වන ෙලස සකසා ගැනම

    ෙමහද ඔබ ඔබෙග පරගණකෙය BIOS       සැකසම තළට පවස පළම ආරමභක ෙමවලම (First bootup device)   ෙලස ඔබෙග DVD  ධාවකය ෙතාෝරා 
  සැකසම සරකය යතය.               එෙස ෙනාමැතනම ඔබෙග පරගණකය ආරමභ කරෙමද කමන ෙමවලෙමන ආරමභ කළ යත ද යනන ෙතරෙම වකලපයක 

     තෙබ නම එය අනගමනය කරමට පළවන.

  දැන ඔබ Hanthana Linux   සථාපනය කරමට සදානම

Hanthana Linux    ෙමෙහයම පදධතය සථාපනය DVD            තැටයක ආධාරෙයන සද කරන බැවන සථාපනෙය එක පයවරක සට ඊළඟ පයවරට යාෙමද 
    යම කාලයක ගතවය හැකය (DVD         තැටය කයවමට යන කාලය සහ පරගණකෙය දෘඩාංග ගණාංග අනව).     එවට ඉවසෙමන අදාළ පයවර පරණය 

(load)                  වන තර සට එහ අඩංග උපෙදස අනව කයා කරෙමන අපහසවකන ෙතාරව සථාපනය සද කරමට ඔබට හැක වන ඇත.

 පරගණකයට පවසම
Hanthana Linux DVD     තැටෙයන ඔෙබ පරගණකය ආරමභ කරනන.      එවට පහත පරද තරයක ලැෙබන ඇත.
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   තතපර දහයකට පස Hanthana Linux      සවයංකයව පරණය වම ආරමභ වන ඇත.          ෙමම තරය දස ව තෙබන අතරතර ඔබ යතර පවරෙව කසයම 
      යතරක එබෙවාත පහත පරද තරයක ලැෙබන ඇත.
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    ෙමම තරෙයන පස නැවත Hanthana Linux      ආරමභ කරෙම කයාවලයට පවසම සඳහා "Boot"  ෙතාෝරා Enter  යතර ඔබනන.

(  ඔබට Hanthana Linux            තැටෙයන පරගණකය කයාතමක වමට අවශ් නැත නම ඉහත ෙමනෙව පහතනම ඇත Boot from local drive ෙතාෝරනන)

 ඔබ Hanthana Linux              ආරමභ කරම ෙතාෝරාගත වට ලැෙබන තරෙය පරණය වෙම පගතය ෙපනවන තරවක දරශනය වන ඇත.

 

Hanthana Linux  වැඩතලයට පවසම
       මන පස පහත පරද තරයක දස වන ඇත.   ෙමහද ඔබට Hanthana Linux  වැඩතලයට (desktop)    පවසමට අවසථාව ලබා ෙදය.
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  ෙමම තරෙය 'Login'  ෙබාතතම ඔබනන.

            ෙමහද ඔබට තරෙය වමපස පහළන භාෂාව හැටයට ඉංගස ෙතර ඇත බව ෙපෙනන ඇත.

English (United States)  ෙවනවට Other        යනන ෙතාෝරා ඉන පස ලැෙබන ෙමනෙවන යළ Sinhala (Sri Lanka)   ෙතාෝරාගතෙහාත ඔබට සංහල 
  මහණත ලැෙබන ඇත.)

  මන පස Hanthan Linux    වැඩතලය දස වන ඇත.

www.hanthana.org
info@hanthana.org

   හනතාන ලනකස සථාපන උපෙදස

http://www.hanthana.org/
mailto:info@hanthana.org


 

සථාපනය
  වැඩතලෙය ඇත "Install to Hard Drive"     අයකනය ෙදවරක කලක කරනන (double click).        එවට පහත රපෙය පරද කවළවක දස වන ඇත.
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"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.

   යතර පවර ආකෘතය ෙතරම
            මන පස ලැෙබන කවළව ඔබට ඔබෙග යතර පවර ආකෘතය ෙතරමට අවසථාව ලබා ෙදය.   ෙමහ ෙපරනමෙයන (default) "U.S. English"  ෙතර ඇත. 

           ඔබෙග යතර පවර ආකෘතය ෙමයට වඩා ෙවනස නම ලැයසතෙවන අදාළ ආකෘතය ෙතාෝරනන.       ඔබට ෙම පළබඳ දැනමක ෙනාමැත නම ෙපරනම 
   ෙතරම එෙලසම තෙබනනට හරනන.

 

"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.

   සථාපනය සඳහා ෙමවලම ෙතරම
          ෙමම කවළෙවද ඔබෙග සථාපනයට අදාළ වනෙන කමන ආකාරෙය ෙමවලමකද යනන වමසය.       ෙමහද ඔබ දෘඩ තැටයකට සථාපනය සද කරන 
    නසා ෙපරනම ෙතරම එනම "Basic Storage Devices"   එෙලසම තෙබනනට හරනන.

            ගෘහසථ ෙහාෝ පාසැල මටටෙම ද වෙශෂත ව ගබඩා ෙමවලම භාවත ෙනාවන නසා "Basic Storage Devices"   යනන ෙතාෝරාගැනම සැෙහ. ඔෙබ 
                 කාරයාල පරසරෙය ෙමවැන වෙශෂත ව උපාංග භාවත වනෙන දැය සැකසහත නම කරණාකර ඔෙබ ආයතනෙය ෙතාරතර තාකෂණ වෂය භාර 

 නලධාරයාෙගන වමසනන.
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"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.      මළඟට පහත පරද කවළවක දසවන ඇත.   මඳක රඳ සටනන.

 

Hostname
               ෙමම කවළෙව ද ඔබට ඔබෙග පරගණකය ජාලයක තළ පහසෙවන හඳනාගැනම සඳහා නමක ලබා දය හැක ය.    ජාලයකට සමබනධ කරනෙන නැත 

   නම ෙපරනමෙයන ඇත "localhost.localdomain"      යනන එෙලසන ම භාවතා කරමට පළවන.      ඔබ ෙමය සථාපනය කරනෙන පාසැල පරගණක 
               වද්ාගාරයක තළ නම පාසැෙල ෙකට නමක සමඟ අනකමක අංකයක එකට ලබා දම ඔබට පහස ෙවන ඇත. උදා: dc01, dc02.  පාසැලට ෙහාෝ 
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     ආයතනයට අනතරජාල වසම නාමයක ඇතනම (Domain name)       එයද අදාල පරගණකෙය නාමයට එක කළ හැක. උදා:    පාසැලට අදාල වසම නාමය 
dc.schnet.lk        නම ද ඔෙබ පරගණකයට අදාල හදනාගැනෙම අංකය dc01  නම dc01.dc.schnet.lk     ෙලසට භාවතා කළ හැක ය.

 

"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.

  ෙවලා කලාපය ෙතරම
   ඔබෙග ෙවලා කලාපය ෙතාෝරනන.            ෙම සඳහා සතයම මත අදාළ රට ෙතරම ෙහාෝ පහළ ඇත ගලා හැෙලන(Dropdown)   ෙමනෙවන ෙවලා කලාපය 
   ෙතරම සද කල හැක.     ශ ලංකාව සඳහා ෙමය "Asia/Colombo" ෙව.
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"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.

 පධාන පරශලක
           ඔබ පරගණකය භාවතෙයද සමහර කටයත සඳහා සවෙශෂ අවසර ලබා ගැනම අවශ් ෙව.   පරශලකෙයක එක කරමට,    ෙවනස කරමට මැකමට ෙහාෝ 

  ෙවනස කරමට (add/delete/edit new user),   ජාල සැකසම (Network Settings)         වැන කටයත සඳහා ෙමම සවෙශෂ පධාන ගණම අවශ් ෙව.

       ඔබෙග පරගණකෙය ෙමම සවෙශෂ පධාන පරශලකට එනම root        පරශලකට මරපදයක ෙයදෙම අවසථාව ෙමම කවළෙව ද ලැෙබ.   එකම මරපදය ද 
   ඇත ෙපළ ෙකාට (text box)     ෙදෙකහම ඇතළ කරමට සැලකලමත වනන.         ඔබ ලබා ෙදන මරපදය මතකෙය රඳවා ගැනමට අමතක ෙනාකරනන.
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"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.

           ඔබ ඇතළත කළ මරපදය දරවල මරපදයක නම පහත පරද පණවඩයක ලැෙබන ඇත.

උදා: abc123, kamal123, hanthana123    වැන සරල මරපද ලබාදනවට

 

 ෙමහද "Cancel"        එබෙමන නැවත ෙවනත මරපදයක ඇතළත කරම ෙහාෝ "Use Anyway"        එබෙමන ඇතළ කළ මරපදය ම භාවතා කරමන ඉදරයට 
    යාම ෙහාෝ සද කළ හැකය.
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  සථාපන කමය ෙතරම
    සථාපන වකලප ෙමහද දැකගත හැක.               ෙමහද ඔබෙග අවශ්තාව පරද ෙතරම සද කල හැක නමත ඔබෙග ෙතරම පළබඳ වඩා සැළකලමත ෙවනන. 

          ඒ සඳහා එක එක වකලපය යටන දකවා ඇත වසතරය කයවා බලනන.

   උදාහරණයක ෙලස ඔබ "Use All Space"            වකලපය ෙතරෙවාත ඔබෙග දෘඩ තැටෙය දැනට පවතන සයල දතත නැතව යන ඇත.

 

   ඉඩ භාවතා කරනන (Use All Space)

       ෙමහද දෘඩ තැටය තළ ඇත ඉඩ සයලල Hanthana Linux     සථාපනය සඳහා සවයංකයව ලබා ගන.      ෙමම ආකාරෙයද දැනට ඔබ පරගණෙය සථාපත 
            ෙමෙහයම පදධත සහ සයල දතත මැකම සහ දෘඩ තැටය අලතන සංයතයක සැකසම (Disk Format) සදෙව.     ෙමම ආකරය ෙතාෝරාගැනමට ෙපර ඔෙබ 

    දතත ආරකෂතව ඇතදැය වමසලමත වනන.

      දැනට පවතන ලනකස පදධත පතසථාපනය කරනන (Replace Existing Linux System(s)

                  ෙමහද ඔෙබ පදධතෙය මට ෙපර අවසථාවකද කසයම ලනකස ෙමෙහයම පදධතයක සථාපනය කර ඇත නම එම ලනකස ෙමෙහයම පදධතය සහ 
          ඊට ෙවන කරන ලද ඉඩ පමණක ෙමම සථාපනය සඳහා භාවත කරය. Microsoft Windows       වැන ලනකස ෙනාවන ෙමෙහයම පදධත වලට අදාල 

VFAT/FAT32/NTFS         ෙගාන පදධත මත ඇත ඉඩ ෙමෙහද ලබා ගනෙන නැත.          ඔබ මට ෙපර පරගණකයට ලනකස දාම ඇතනම සහ දෘඩ තැටය 
        ෙකාටස කරගැනමට අපහස නම ෙමම ආකරය ෙයාෝග් වය හැක.

    දැනට පවතන පදධතය හකළවනන (Shrink Current System)

             දැනට ඔබෙග දතත අඩංග පාරටෂන පතපමාණනය කර ඇතවන හස ඉෙඩහ ෙපරනම පරසැලසමක සථාපනය කරය.

  සැළකය යතය :               ඔබ සථාපනය කර ඇත ෙමෙහයම පදධත අඩංග පාරටෂන පතපමාණනය කලෙහාත සමහරවට එම ෙමෙහයම පදධත කයා 
 ෙනාකරන ඇත.              සාමාන්ෙයන ෙමෙහයම පදධතයක කයා කරම සඳහා යම හස ඉඩක තැටෙය ඉතරව තබමට අවශ් ෙව.   එම නසා ෙමෙහයම 

            පදධත අඩංග පාරටෂන පතපමාණනය කරමට ෙපර ඒවාට අවශ් හස ඉඩ පළබඳ සැළකලමත වනන.     ෙකෙස වවත ෙමම පාරටෂන කරෙම 
    ආකාරෙයද දතත මැකමක සද ෙනාෙව.

    හස ඉඩ භාවතා කරනන (Use Free Space)

               ෙමම ආකාරෙයද ඔබෙග දැනට පවතන දතත සහ පාරටෂන වලට කසද බලපෑමකන ෙතාරව පවතන හස ඉඩ Hanthana Linux  සථාපනය සඳහා 
  භාවතා ෙකෙරන ඇත.                ෙමම ආකාරය ෙතාෝරා ගැනෙමද සථාපනය කරමට තරම පමාණවත හස ඉඩක ඔබෙග දෘඩ තැටෙය තෙබද යනන පළබඳව 

 සැළකලමත ෙවනන.
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    රස පරසැළසමක භාවතා කරනන (Create Custom Layout)

          අපට අවශ් ආකාරයට පදධතය සථාපනය කරගැනමට ෙමම ආකාරය භාවත කළ හැක.

  ෙමහද අප "Create Custom Layout"        වකලපය ෙතාෝරා සථාපනය සද කරන ආකාරය සලකා බලම.      ෙමම වකලපය ඔබට සථාපනය ෙකෙස සදවය 
             යතදැය යනන පළබඳ ඔබට වඩාතම ෙහාඳන තරණය කරමට හැකයාව ලබාෙදන වකලපයක ෙස හැඳනවය හැක.

"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.      එවට පහත පරද කවළවක දසවන ඇත.  රද සටනන.

 

 පාරටශන කරම
               මන පස දස වන කවළෙව ඔබෙග පරගණකෙය දැනට පවතන දෘඩ තැට සහ ඒවාෙය පාරටශන ෙපනවන ඇත.    ඔබට ඔබෙග අවශ්තාව අනව 

     තෙබන පාරටශන නැවත පමාණනය කරම (Resize),        මැකම සහ නැවත තැනම ආදය සද කල හැක.
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        ඔබෙග පරගණකෙය දස වන කවළව ෙමයම ෙනාවමට ඉඩ ඇත.           ෙමහ වගවක ෙස දකවා ඇත දතත පරගණකෙයන පරගණකයට ෙවනස වය හැක.

Hanthan Linux            ඔබෙග පරගණකෙය සථාපනය කරම සඳහා නව පාරටශන තැනම අප ෙමහද සලකා බලම.       ඒ සඳහා ඔබෙග දෘඩ තැටෙය හස ඉඩක 
    සහත පාරටශන එකක ෙතාෝරා "Create"  ෙබාතතම ඔබනන.      එවට පහත පරද කවළවක ලැෙබන ඇත.

 

 ෙමහ "Create partition"  යටෙත "Standard Partition"  ෙතාෝරා "Create"  ෙබාතතම ඔබනන.       එවට පහත පරද කවළවක දස වන ඇත.
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  ෙමහද ඔබට "Mount point",    ෙගාන පදධත ආකෘතය (File System Type),          පාරටශන එෙක පමාණය ආදය සඳහනකර පාරටශන එක තැනම සද කල 
හැක. Hanthana Linux        සතථාපනය සඳහා පහත පරද පාරටශන තැනම ෙයාෝග් ෙව.         එම පාරටශන තැනම සඳහා ඉහත පයවර නැවත නැවත සද 
කරනන.

Mount point-

File System Type-

Size-

වසතරය

/-

ext4-

12GB පමණ-

     ෙමය අනවාරෙයන තැනය යත පාරටශන එකක. 6GB            පමණ කඩා ඉඩක වවත ෙමයට ෙවනකල හැක වවත පසව අමතර මෘදකාංග සථාපනය 
        කරෙමද හස ඉඩ පමාණවත ෙනාවෙමන ගැටළ ඇත වය හැක.     ෙම නසා අවම වශෙයන 12GB       පමණ ඉඩක ෙවන කරම වඩා ෙයාෝග් ෙව. නමත 

15GB         ට වඩා වැඩ ඉඩක ලබා ෙනාෙදන ෙලසට ෙරකමදාර කරය

/boot-

ext4-

500MB-

 අනවාරය නැත.      ෙමහ සත් වශෙයනම වැය වනෙන 30MB  පමණ ෙව.   නමත පදධතය upgrade      කරමකද ෙමම පාරටශනෙය වැඩ ඉඩක තබම 
  ගැටළවකන ෙතාරව upgrade   කරමට ෙහත ෙව.   ෙකෙස වවත 200MB         ට වඩා වැඩ ඉඩක ෙම සඳහා ෙවන කරම අනවශ්ය.   ෙමහ ඉතරවන ඉඩ 

      පමාණය ඔෙබ පදගලක භාවත සඳහා ෙයාදාගත ෙනාහැක.

/home-

ext4-

 අවශ් තරම-
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 අනවාරය නැත.       ෙමය පරශලක දතත ගබඩා කරන පාරටශන එකය.          එම නසා ඔබට කැමත ඉඩක ෙම සඳහා ෙවන කල හැක.  ෙමෙස ෙවනම 
  පාරටශන එකක /home  සඳහා තැනෙමන,       පදධතය ෙවනත පදධතයකට ෙවනස කරෙමද ෙහාෝ upgrade    කරෙමද පරශලක දතත ආරකෂාකර 

      ගැනමට හැක වම සහ පරශලක අභෙපත (user preferences)    එෙලසම භාවතා කරමට (  ෙබාෙහාෝ වට)    හැකවම ආද වාස අතෙව.  ඔබෙග පදගලක 
ලප, mp3 ෙගාන,           චත පට වැන ෙගාෙහාෝ දැ ඇතනම ඊට සරලන ඉඩක ලබා ෙදනන.

-

swap-

1GB   ෙහාෝ ඊට අඩෙවන-

 අනවාරය නැත.   ෙමය ඔබෙග RAM        ධාරතාව පමාණවත ෙනාවන අවසථාවල දෘඩ තැටෙය ෙකාටසක RAM     ෙලස භාවතා කරමට ඇත පාරටශන 
එකය.  ඔබෙග RAM  ධාරතාව 1GB       ට අඩ නම එෙමන ෙදගණයක නමත 1GB       අඩ ඉඩක ෙම සඳහා ෙවන කරම සමමතයය.   ෙමහ කසද ඉඩ 

      පමාණයක ඔෙබ පදගලක භාවත සඳහා ෙයාදාගත ෙනාහැක.

    ඉහත සඳහන කර ඇත /boot  සහ /home         යන පාරටශන ෙවනම තැනම සද ෙනාකරනෙන නම සවයංකයව /    පාරටශනය තළ තැනන ඇත.  තවද මට 
              ෙපර ඔෙබ පරගණකෙය ෙවනත ෙමෙහයමපදධත ඇතනම එම පදධත මඟන සැකස ෙගාන පදධතද ෙමහද දැකගත හැක. උදා: Microsoft Windows 
     සඳහා භාවත කළ ෙගාන පදධත vfat    ෙලසට ඔබට දසෙවන ඇත.

     ඔෙබ පරගණකෙය පළම දෘඩ තැටය (Hard Disk) /dev/sda  ෙහාෝ /dev/hda   ෙලස දැකෙවන ඇත.       දෘඩ තැට ෙදකක ඇතනම අෙනක තැටය /dev/sdb 
 ෙහාෝ /dev/hdb   ෙලස දැකෙවන ඇත.    පළම තැටෙය පාරටශන 3     ක ඇතනම ඒවා පළෙවලන /dev/sda1, /dev/sda2, /dev/sda3  ෙහාෝ /dev/hda1, 

/dev/hda2, /dev/hda3    ෙලස දැක ෙවන ඇත. hda  ෙහාෝ sda   ෙලස අදහස වනෙන; IDE   ෙමවලම සඳහා h  ද SATA/SCSI   ෙමවලම සඳහා s අකරද 
ෙලසය.

           නස පරද පාරටශන තැනෙමන පසව ඔබට පහත රපයට සමාන කවළවක ලැෙබන ඇත.

 

 ෙමහ "Format"  තරෙව 'හර'             සළකණ වැට ඇත සයළ පාරටශන වල දතත ඊළඟ පයවෙරද අදාල ෙගාන සංයතයට (format)   හැඩගැෙසන බැවන එම 
     පාරටශන වල ඇත දතත මැෙකන ඇත. ඇත.     එම නසා ඔබ වැරදමකන ෙහාෝ,         ඔබ අදහස ෙනාකල පාරටශනයක ෙතර ඇතදැය යළ පරකෂා කර 

බලනන.

"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.      පහත පරද අනතර ඇඟවෙමපණවඩයක ලැෙබන ඇත.    ෙමහ ඔබ ආකෘතකරණය (format)   කරමට ෙතර ෙමවලම 
ෙපනවය.       ෙමහ යම වැරදදක සද ව ඇතනම "Cancel"        කලක කර නැවත ෙපර කවළව ෙවත පවසය හැක.

      ෙමහ ෙපනවා ඇත දතත නවැරද නම "Format"  ෙබාතතම ඔබනන.        එවට පහත පරද සථර කරෙම පණවඩයක ලැෙබන ඇත.
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             ෙමහද ඔබ සළකණ කළ පාරටශන ෙවනස කරම නැවත සලකා බැලමට ඔබට අවසථාව ලබා ෙදය.      කසයම වැරදදක සද ව ඇතනම "Go Back" 
    ෙබාතතම ඔබා එය නවැරද කරනන.  නැතනම "Write Changes to disk"  ෙබාතතම ඔබනන.

      ෙමම පයවෙරන ඉදරයට ඔබෙග පාරටශන වගවට (partition table)            සද කරමට ඔබ සළකණකල කසද ෙවනසක නැවත ෙවනස කල ෙනාහැක බව 
සළකනන.

       ඉනපස ඔබට පහත රපෙය පරද ඔබෙග පාරටශන Hanthana Linux         සථාපනයට සදස අයර සැකසෙම පගතය දැකෙවන කවළවක ලැෙබන ඇත.
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  ආරමභක ෙමෙහයම පදධතය
               ෙමහද ලැෙබන කවළෙවන ඔෙබ පරගණකය ආරමභ කරෙමද ෙපරනමෙයන කමන ෙමෙහයම පදධතෙයන ආරමභ කල යතදැය සැකසය හැක. 

            ඔෙබ පරගණකෙය දැනට කසද ෙමෙහයම පදධතයක සථාපනය කර ෙනාමැත නම ෙම අදාළ ෙනාෙව.    නමත දැනටමත ඔෙබ පරගණකෙය 
    ෙමෙහයම පදධතයක සථාපනය කර ඇතනම,           ෙමහද එය හඳනාෙගන ෙපරනමෙයන කමන ෙමෙහයම පදධතෙයන පරගණකය ආරමභ කල යතදැය 

    ෙතරමට ඔබට අවසථාව ලබා ෙදය.     අදාල ෙමෙහයම පදධතය ෙතාෝරා "Edit"       ෙබාතතම එබෙමන එය පරගණකෙය ආරමභෙයද කමන නමකන 
    ෙපනවය යතද යනන ලබාදය හැක.

     උදාහරණයක ෙලස ඔෙබ පරගණකෙය දැනටමත Windows XP         ෙමෙහයම පදධතය සථාපනය කර ඇතනම ෙමම පයවෙරද ඔබෙග පරගණකෙය 
        දැනටමත තවත ෙමෙහයම පදධතය සථාපනය කර ඇත බව Hanthana Linux   සථාපකය මඟන හඳනාගන.    නමත එහ නම (Label) "Other" ෙලස 
 ෙපනවන ඇත.   ෙමය ඔබට Windows XP (   ෙහාෝ ෙවනත නමක)          ෙලස පතසථාපනය කරමට අවශ් නම එම තරව ෙතාෝරා කර Edit  ෙබාතතම ඔබා 

    අදාල නම ලබා දය හැක.

 එෙමනම Default             යටෙත සලකණ ව ඇත ෙමෙහයම පදධතය පරගණකය පණගැනෙවන සෑම ෙමාෙහාතකම සවයංකයව කරයාතමක ෙව.

 

"Next"  ෙබාතතම ඔබනන.

    දැන ඔබට ඔබෙග පරගණකෙය Hanthana Linux         ෙමෙහයම පදධතය සථාපනෙය පගතය ෙපනවන කවළවක දස වන ඇත.   ෙම සඳහා තරමක 
    කාලයක ගත වය හැක (        එම කාලය ඔබෙග පරගණකෙය දෘඩාංග ශඛ්තාව මත පදනමව).     ඒ නසා ඉවසෙමන රඳ සටනන.    ෙමම කාලය ෙබාෙහාෝ වට 

 වනාඩ 30      ක ෙහාෝ ඊට අවම වය හැක.
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               ෙමය සමපරණ ව පස සථාපනය සාරථකව සමපරණ කල බව දැකෙවන පණවඩයක අඩංග කවළවක දස වන ඇත.

 

 සභ පැතම!   ඔබ සාරථකව Hanthan Linux      ෙමෙහයම පදධතය ඔබෙග පරගණකෙය පහටවා අවසන .
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 පරගණකය යළපණගැනවම
           දැන සථාපනයට භාවත කළ සජව තැටය ධාවකෙයන ඉවතට ෙගන පරගණකය යළපණගනවනන (Restart).     එවට පහත පරද තරයක ලැෙබන 

ඇත.

"Forward"  ෙබාතතම ඔබනන.

 බලපත ෙතාරතර
    මන පස බලපත ෙතාරතර (License Information)     අඩංග තරය දස වන ඇත.
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"Forward"  ෙබාතතම ඔබනන.

  නව පරශලකෙයක තැනම
     ෙමහද නව පරශලකෙයක තැනම සද කරනන.
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       ෙමහද පරශලකට ගණම සැදම සඳහා ඔබට අවකාශ ලැෙබ.          පරශලක නාමය ඉංගස කැපටකල අකර රහතව සැදම ඔබට පහසවන ඇත. මරපදයක 
       ෙයදෙමද එකම මරපදය ද ඇත ෙපළ ෙකාට (text box)     ෙදෙකහම ඇතල කරමට සැළකලමත වනන.      ඔබ ලබා ෙදන මරපදය මතකෙය රදාවා 

  ගැනමට අමතක ෙනාකරනන.

      ගණමක සැදම සඳහා පහත උදාහරණය සැලකලලට ගනන:

Username: sirimal

Full Name: Sirimal Ahinsaka

Password:           ආයතනයක වැන ෙපාද සථානවලද තමාෙග පරශලක නාමය රහසපදය ෙලස භාවත ෙනාකරනන

     අදාල ෙතාරතර නවැරදව ලබාදන පස "Forward"  ෙබාතතම ඔබනන.

  දනය සහ ෙවලාව
      දනය සහ ෙවලාව සැකසම ෙමහද සද කරනන.
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"Forward"  ෙබාතතම ඔබනන.

 දෘඩාංග පැතකඩ
     ෙමහද ඔබෙග පරගණකෙය දෘඩාංග පැතකඩ (Hardware profile)  ෙපනවන ඇත.       ෙමෙහයම පදධතෙය අනාගත සංවරධනයට සහය පණස ෙමම 

     දතත යවනනදැය ඔෙබන වමසමක කරන ඇත.         ෙමම දතත යැවම සඳහා ඔබට අනතරජාල සමබනධතාවය තබය යතය.   ෙමහද ඔබට කැමත 
  වකලපයක එනම "Send profile", "Do not send profile"  ෙතරය හැක.

     ඔබ ෙමම දතත සැපයම මඟන Hanthan Linux              භාවතය පළබඳව එහ සංවරධකයනට අදහසක ලබා ගත හැක වම සහ එහ වැඩදර වරධනය සඳහා 
        ෙමම දතත උපෙයාෝග කර ගත හැකවම යන කරණ සැළකලලටෙගන,    ෙමම දතත යැවෙමන Hanthana Linux     හ අනාගත සංවරධනයට ඔබ දායක 

     ෙව යැය එහ සංවරධකයන බලාෙපාෙරාතත ෙවය.          එමනසා ඔබට අනතරජාල පහසකම සහතව සතාපනය කරන අවසතාවන වලද "Send profile" 
  වකලපය ෙතරමට කාරණකවනන.
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"Finish"  ෙබාතතම ඔබනන.

  ඔබ ෙපර "Do not send profile"          වකලපය ෙතරවෙහාත එය සථර කරම සඳහා පණවඩයක දස වන ඇත. "No, do not send."  ෙබාතතම ඔබනන.

    මළඟට ඔබ සථාපනය කළ Hanthana Linux       පදධතයට පෙවශ වමට අවසථාව ලබා ෙදන ඇත.      ඔෙබ මරපදය ලබා ද පෙවශ ෙවනන.

                    ඔබට සංහල භාෂා මහණත භාවත කරමට අවශ් නම පවසම තරෙය දසෙවන ඔෙබ පරශලක නාමය මත වරක කලක කර මරපදය ලබාදමට ෙපර 
   වමපස පහලන ඇත Languages  යටෙත Other     යනන ෙතාෝරා ඉන අනතරව Sinahala (Sri Lanka)  යනන ෙතාෝරනන.    ඉනපස ඔෙබ මරපදය ලබා 

ෙදනන.             යළත ඉංගස භාෂාවට ෙහාෝ ෙවනත භාෂා මහණතක ෙවත පවසමට ෙමම පයවරම අනගමනය කරනන.    ෙහාෝ පධාන ෙමනෙවන Systems > 
Administration > Languages       ෙවත ෙගාස එතැනන ඔබට අවශ් භාෂාව ෙතාෝරාගනන.

 ආයෙබා ෝවන ! Hanthana Linux  ෙවත ඔබ 
 සාදරෙයන පළගනම .

Hanthana Linux      පළබඳ ඔෙබ අදහස සහ ෙයාෝජනා info@hanthana.org     වද්ත ලපනයට දනවා එවමට කාරණකවනන.

Hanthana Linux  පරශලක සමහය

http://groups.google.com/group/hanthana-community

hanthana-community@googlegroups.com

Hanthana Linux Team
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