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හනතාන ලනකස නත ඇෙසන පැන
මලක ෙතාරතර
1. හනතාන යන කමක ද?
2. Fedora යන කමක ද?
3. ෙමාකකද ෙම ගන/ලනකස (GNU/Linux)
4. සජව තැටයක (LiveCD/DVD) යන?
5. හනතාන සථාවර(stable) ෙමෙහයම පදධතයක ද? නැතනම අතහදාබැලම මටටෙම තෙබන
පදධතයක ද?
6. හනතාන වෘතතය ෙහාෝ කාරයාලය පරසරයක භාවත කරනන මට පළවන ද?
7. මා සමග කාරයාලෙය වැඩ කරන අනත අය භාවත කරනෙන Windows ෙමෙහයම
පදධතයය. මා පමණක හනතාන භාවතයට ෙයාම වෙමන මට අවාසයක සද ෙවය ද? මා
නපදවන ලප ෙගාන ආදය වවෘත කරමට හා කයවමට අනත අයට බැර ෙවය ද?
8. හනතාන සහ ෙෆෙඩාරා අතර ෙවනස
9. හනතාන භාවතෙයද කල ඉකත වමක සදවනවාද?
10.සථාපනයට අනකමක අංක (සරයල අංක) අවශ් ද?
11. මෘදකාංග යාවතකාල කළ හැක ද?
12. හනතාන තැටයක වකණම මල කයද?
13. මෙග කෙඩ හනතාන වකණය හැක ද? ඒ සඳහා මා ෙකාපමණ මදලක ෙගවය යත ද?
14. හනතාන ව්ාපෘතයට අධාර අවශ් ඇය?
15. හනතාන තැට පටපත කර මතරන අතර ෙබදාහැරමට හැකද?
16. දැනට ඇත අලතම හනතාන නකතව කමකද?
17. හනතාන අලත ෙවළමක නකත කරනෙන ෙකාපමණ කාලයකට පසද?
18.මළඟ නකතව කමකද?
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19. හනතාන සමඟ ලැෙබන මෘදකාංග ෙමානවද?
20.හනතාන භාවත කළාම උබනට භාවතයට අපහසද?
21. හනතාන මත සංහල සථාපනය කළ යතද?
22.හනතාන මත mp3, mp4, avi වාදනය කළ හැක ද?
23.හනතාන සදහා skype සථාපනය කළ හැකද?
24.හනතාන සමඟ එන OpenOffice.org වල Office2007 ෙගාන වවෘත කළ හැක ද?
25.MS Windows සමඟ හනතාන එකම පරගණකෙය සථාපනය කළ හැක ද? එමගන
පරගණකෙය ෙවගය අඩ ෙවවද ?
26.ෛවරසගාඩ එකක අවශ් ද?
27.මෙග ෙඩාංගල එෙකන ඉනටෙනට යනන Mobile Partner සථාපනය කරනන ඕනද? ඒ
ෙවනවට ෙවන වසදමක තෙයනවද?
28.හනතාන ලනකස තයන ගැටල වසඳා ගනෙන ෙකාෙහාමද?
29.මට ඊෙමල ෙගාඩක එන එක කරදරය හනතාන අඩවෙය අලත ෙතාරතර පමණක ගනන
කමයක නැදද?
30.මට හනතාන ව්ාපෘතයට සහාය වය හැක ද?

සථාපනය
1. හනතාන සථාපනය කරගනන අවශ් අවම දෘඪාංග පහසකම ෙමානවා ද?
2. හනතාන ගනෙන ෙකාෙහාම ද?
3. හනතාන බට 64 පරගණක මත (AMD-64 ෙහාෝ Intel-64) කයාතමක කළ හැකද?
4. හනතාන සථාපනය කරනෙන ෙකාෙහාමද?
5. ෙකාෙහාමද හනතාන ඩවල බට ෙලස දානෙන
6. මෙග NTFS (Windows NT/2000/XP/2003) පාටශන බලාගනෙන ෙකාෙහාමද?

Desktop සැකසම
1. Desktop Effects / ෙඩසකෙටාප රංගසැරසල සකය කරනෙන ෙකාෙහාමද?
2. මෙග පරගණකෙය Desktop Effects වැඩකරනෙන නෑ.
3. Gnome Shell මහණත ෙතාෝරාගත පස පරගණකය වසාදමනෙන ෙකාෙහාමද? Shutdown
තෙබන තැන ෙමනෙව ෙහායාගනන බෑ.
4. මම Gnome Shell මහණත ෙතාෝරාගතතා එත පරණ කමයට හදාගනෙන ෙකාෙහාමද?
5. Gnome Shell එෙකන ඉවත වණා. එත සාමාන් මහණෙත ෙමනෙව ෙකාටස අඩය
සමපරණ ෙමනව ගනෙන ෙකාෙහාමද?
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කාරයාලය ෙයදම
1. හනතාන එෙක තෙයන OpenOffice.org වලන ලයමක ලයලා මම MS Office තෙයන
පරගණකයකට ෙගනයනෙන ෙකාෙහාමද?
2. ලයමක PDF බවට පත කරගනන පළවනද?
3. OpenOffice.org වතරද? ඇය LibreOffice නැදද?
4. සංහෙලන ලයනෙන ෙකාෙහාමද?
5. සංහෙලන ලයනන මම ෙෆානට දාගනන ඕනද?

මෘදකාංග කළමනාකරණය
1. හනතාන මත මෘදකාංගයක සථාපනය කරනෙන ෙකාෙහාමද ?
2. හනතාන තළ ඇත මෘදකාංග යාවත කාල කරනෙන ෙකාෙහාම ද?
3. හනතාන තළ ඇත මෘදකාංග ඉවත කරනෙන ෙකාෙහාමද?
4. හනතාන තළ exe ෙගාන සථාපනය කළ හැකද ? ෙකාෙහාමද කරනෙන?

ජාල සැකසම
1. පරගණකෙය IP ලපනය සහ අෙනකත ෙතාරතර ෙදනෙන ෙකාෙහාමද?
2. මෙග Dongle එෙකන අනතරජාලයට යනෙන ෙකාෙහාම ද?
3. හනතාන ලනකස සථාපනය කළා, නමත අනතරජාලයට පවෙසනන බැ
4. මෙග අනතරජාල ෙසවාදායකයාෙග (ISP) DNS දැනගනෙන ෙකාෙහාමද?

පරශලක කළමනාකරණය
1. මෙග මරපදය (password) ෙවනස කරගනෙන ෙකාෙහාම ද?
2. හනතාන මත අලතත ගණමක හදනෙන ෙකාෙහාමද ?
3. හනතාන තළ ඇත ගණමක මකනෙන ෙකාෙහාම ද?
4. හනතාන තළ ඇත ගණමක ෙවනස කරනෙන ෙකාෙහාමද?

ආරකක සැකසම
1. ෙමාකකද ෙම SELinux?
2. SELinux නසා මෙග එදෙනදා කටයතවලට කමක ෙවයද?
3. SELinux සකය/අකය කරනෙන ෙකාෙහාමද ?

ජංගම දරකථන සැකසම
1. මෙග ජංගම දරකථනෙය/ෙඩාංගලෙය ඇත SMS සහ Contacts මට හනතාන මතද බලාගත

හනතාන ලනකස නත ඇෙසන පැන

www.hanthana.org
info@hanthana.org

හැකද?

ෙවනත
1. හනතාන ලනකසහ touch pad tapping වැඩ කරනෙන නෑ. ඒක හදා ගනෙන ෙකාෙහාමද?
2. මෙග හාඩ ඩසක එෙක ඉඩ බලාගනෙන ෙකාෙහාමද?
3. අනතරජාල ෙවගය, CPU, Memory භාවතය බලාගනෙන ෙකාෙහාමද?
4. ඩසක එෙක තෙයන ෆයල එකක ෙහායාගනෙන ෙකාෙහාමද?
5. ලනකසහ වධානයක පළබඳ වැඩ වසතර ෙසායාගනෙන ෙකෙසද?
6. හනතාන සංහල අතර මහණතට පවෙසනෙන ෙකාෙහාමද?
7. terminal යන කමක ද?
8. root යන කමක ද?

මලක ෙතාරතර
1. හනතාන යන කමක ද?
හනතාන ලනකස යන ශ ලාංකක පරගණක පරශලකයාට වඩාත උචත වන අයරන සපකට
Fedora ෙමෙහයම පදධතය ෙවනස කර සැකස පරගණක ෙමෙහයම පදධතයක. ෙමය
ෙනාමෙල ෙබදාහරන ලබන අතර සමාවකන ෙතාර ව නැවත නැවතත ෙබදාහැරමට
සමපරණ නදහස සහතය. ෙවනත වචනවලන කයෙතාත ෙමය නදහස හා වවෘත ෙමෙහයම
පදධතයක. සජව තැටයක ෙලස ෙමය නරමාණය කර ඇත නසා සථාපනය කරෙමන
ෙතාරව ෙමම ෙමෙහයම පදධතය භාවත කර බැලෙම හැකයාව තෙබනවා.
ඉහළට
2. Fedora යන කමක ද?
Fedora යන Red Hat සමාගෙම අනගහය ඇතව පජාව වසන දයණ කරන ලද ලනකස
ෙමෙහයම පදධතයක. ෙමය ෙනාමෙල ලබාගත හැක අතර සැමවටකම පාෙහ අෙනකත
ලනකස ෙබදාහැරම වලට පථම නවතම තාකෂණක වරධනයන නදහස මෘදකාංග ෙලාවට
මදාහරනවා. Fedora ෙමෙහයම පදධතෙය අලත ෙවළමක සෑම මාස හයකට පමණ වරක
නකත ෙවනවා.
ඉහළට
3. ෙමාකකද ෙම ගන/ලනකස (GNU/Linux)
ගන (GNU - GNU is Not Unix) කයනෙන සමපරණෙයනම නදහස මෘදකාංග වලන Unix
ෙමෙහයම පදධතයට සමාන ෙමෙහයම පදධතයක සංවරධනය කරමට දයත කළ
ව්ාපෘතයක. ෙමම ව්ාපෘතයට වැඩසටහන (applications), පසතකාල (libraries) සහ
සංවරධක මෘදකාංග වෙග මෘදකාංග සමහයක අඩංග ෙවනවා. ලනකස (Linux) කයල
හඳනවනෙන සමපත කළමනාකරණයට සහ දෘඪාංග සමඟ ගනෙදන කරනන පළවන
මෘදකාංගයක. ෙම ෙකාටස ෙදකම එනම ගන සහ ලනකස එකතෙවලා තමය ගන/ලනකස
හැදල තෙයනෙන. අද අප නකනම ලනකස කයල කවවට ඇතතටම ෙම ෙබාෙහාෝ පදධතන
නයම වදයට හඳනවනන ඕන ගන/ලනකස යන නමන.
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ඉහළට
4. සජව තැටයක (LiveCD/DVD) යන?
සථාපනය කරමකන ෙතාරව ෙමෙහයම පදධතයක ධාවනය කළ හැක ආකාරයට සැකස
CD/DVD තැටයක සජව තැටයක වශෙයන හැඳනෙවනවා. උදාගරණයක ෙලස ඔබෙග
පරගණකෙය සථාපනය කර ඇත ෙමෙහයම පදධත එෙසම තබයද සජව තැටයක ඇත
ෙමෙහයම පදධතයක ෙයාදාගනමන පරගණකය පණ ගනවා ඒ බාහර ෙමෙහයම පදධතය
පාවචච කළ හැකය.
ඉහළට
5. හනතාන සථාවර(stable) ෙමෙහයම පදධතයක ද? නැතනම අතහදාබැලම මටටෙම තෙබන
පදධතයක ද?
හනතාන සථාවර ෙමෙහයම පදධතයක. එය ෙෆෙඩාෝරා ෙමෙහයම පදධතය පාදක කරෙගන
තෙබන නසා එහ තෙබන සයල ම වාස, ආරකෂාව සහ ශකතන ෙමහ ද ඇතළත ෙවනවා.
ඉහළට
6. හනතාන වෘතතය ෙහාෝ කාරයාලය පරසරයක භාවත කරනන මට පළවන ද?
අනවාරයෙයන ම පළවන.
ඉහළට
7. මා සමග කාරයාලෙය වැඩ කරන අනත අය භාවත කරනෙන Windows ෙමෙහයම
පදධතයය. මා පමණක හනතාන භාවතයට ෙයාම වෙමන මට අවාසයක සද ෙවය ද? මා
නපදවන ලප ෙගාන ආදය වවෘත කරමට හා කයවමට අනත අයට බැර ෙවය ද?
ඔබට කස ම පශනයක ඇත ෙවනෙන නැහැ. ඔබ හනතාන ලනකස තළ නපදවන
ලපෙලඛන, ගැෆක ෙහාෝ ෙවනත ෙගාන ඕනෑ ම ෙමෙහයම පදධතයක තළ වවෘත ෙකාට
කයවමටත නැවත සැකසමටත පළවන. ඊට අමතරව පරගණක ජාලයක හරහා
ෙබදාගනනටත, මදණය කරගනනටත හැකය. ඔෙබ කාරයාලය කටයතවලට ෙමයන අනස
බලපෑමක සද ෙවනෙන නැහැ. මෘදකාංග සඳහා යන වයදම නතර වම නසා ඔබට වශාල
වාසයක නම අත ෙවනවා. ෙම පළබඳ වැඩ වසතර සඳහා හනතාන ලනකස ගණාංග පටව
බලනන.
ඉහළට
8. හනතාන සහ ෙෆෙඩාරා අතර ෙවනස
හනතාන හා ෙෆෙඩාෝරා ගත කල හනතාන ලනකස බහමාධ් ෙයදම සඳහා අවශ් ෙෆෙඩාරා
සමඟ නකත ෙනාකර පැෙකජ එකතවක ඇත. ෙෆෙඩාරා නකතවක සෑම මාස හයකට වරක
නකත ෙවනවා. ෙමහද ඔබ යමකස ෙෆෙඩාෝරා නකතවක අදාල නකත දනයට මාස
කහපයකට පස ලබා ගතතද ලැෙබන iso ෙගානව තල අඩංගවනෙන මල නකතෙව අඩංග
පැෙකජ පමණ. නමත හනතාන නකතවට අදාල iso ෙගානව වරන වර නෂපාදනය කරන
බැවන අදාළ දනට නයමත යාවත කරමද ෙමම CD/DVD iso තැටය සමඟන ලැෙබනවා.
ඉහළට
9. හනතාන භාවතෙයද කල ඉකත වමක සදවනවාද?
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නැහැ. ඒත ඔබට අවශ්ය නම අෙප නවතම නකතව සථාපනය කරගනන පළවන.
ඉහළට
10.සථාපනයට අනකමක අංක (සරයල අංක) අවශ් ද?
නැහැ. ඒ කසවක අවශ් නෑ.
ඉහළට
11. මෘදකාංග යාවතකාල කළ හැක ද?
ඔව. හනතාන එක නකතවක සථාපනය කළ පස අවරදදක පරා මෘදකාංගවල අලත වම
ඔබට ලැෙබනවා. ඒවා ඔෙබ කැමැතෙත පරද එක කරගනන පළවන. ඔෙබ පරගණකය
අනතරජාලයට සමබනධව තෙබ නම ඔබට ෙමනව මඟන System (පදධතය) >
Administration (කළමනාකරණය) > Software Update ඔසෙස ෙහාෝ ටරමනලය මත su -c
‘yum update’ ෙහාෝ su -c ‘pkcon update’ වධානය (හා අවශ් ඕනෑ ම වටක ද root
පරශලකෙග අවසර පදය) ලබා ද මෘදකාංග යාවතකාල කළ හැකය.
ඉහළට
12. හනතාන තැටයක වකණම මල කයද?
ෙනාමෙල! හනතාන ෙවබ අඩවය හරහා ෙහාෝ ඔෙබ මතරක සත පටපත ෙනාමෙල ලබාගත
හැකය.
ඉහළට
13. මෙග කෙඩ හනතාන වකණය හැක ද? ඒ සඳහා මා ෙකාපමණ මදලක ෙගවය යත ද?
ඔව! ඔබට හනතාන සජව තැට වකණය හැකය. ඒ සඳහා අපට කසද ෙගවමක කරම
අනවාරය නෑ. ඔබට හැක නම ෙමම ව්ාපෘතයට දායක වමක හැටයට සලකා අධාර කළ
හැකය. ඔබට පාරෙභාෝගකයනට දැරය හැක සාධාරණ මලකට අෙලව කරම සඳහා අවසර
තෙයනවා
ඉහළට
14. හනතාන ව්ාපෘතයට අධාර අවශ් ඇය?
අප ෙම ව්ාපෘතය දයත කරනෙන මල්මය ලාභයක අතපත කරගැනෙම අරමණකන
ෙතාරව හෙදක සමාජය ෙමෙහවරක හැටයටය. නමත අෙප ෙඩාෙමන නාම සඳහාය, සරවර
පවතවාෙගන යාමට, ෙපාසටර මදණයට හා වැඩසටහනවල ද සසනට ෙනාමෙල සජව තැට
සහ සටහන ෙබදා දමට මදල වයදම කරම අවශ් ෙවනවා.
ඉහළට
15. හනතාන තැට පටපත කර මතරන අතර ෙබදාහැරමට හැකද?
හනතාන ඔබ අතට පත වනෙය සපරා ම ෙනාමෙල හා නදහස ව බැවන එය පටපත කරමට
හා අනයයන සමග ෙබදාහදාගැනමට ඔබට සමපරණ නදහස හමය. එෙස කරන ෙමන අප
ඔබව දරගනවනවා!
ඉහළට
16. දැනට ඇත අලතම හනතාන නකතව කමකද?
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14.5
ඉහළට
17. හනතාන අලත ෙවළමක නකත කරනෙන ෙකාපමණ කාලයකට පසද?
Fedora ෙමෙහයම පදධතෙය අලත නකතවකන ටක කලකට පස ඊට අනරප හනතාන
ෙවළම නකත කරනවා. එම නකත කරන දනය ෙතක සයල යාවතකාල එයට ඇතළත
ෙවනවා.
ඉහළට
18.මළඟ නකතව කමකද?
හනතාන 15
ඉහළට
19. හනතාන සමඟ ලැෙබන මෘදකාංග ෙමානවද?
ඔබෙග එදෙනදා වැඩ, කාරයාලය වැඩ සහ ගැෆක නරමාණ සහ කමෙලඛනය ආද වෙශෂ
කාරයන ඉට කර ගැනමට ෙයාෝග් මෘදකාංග ඔබට හනතාන නකතව සමඟ ෙනාමෙල
ලැෙබනවා. හනතාන තළ අඩංග මෘදකාංගවල සමපරණ ලැයසතවක සඳහා
http://hanthana.org/features.php බලනන.
ඉහළට
20.හනතාන භාවත කළාම උබනට භාවතයට අපහසද?
හනතාන යන Fedora ලනකස නකතව මත පදනමව ෙමෙහයම පදධතයක. Ubuntu සහ
Fedora යන ෙවනස ආයතන ෙදකකන නපදෙවන ෙමෙහයම පදධත ෙදකක. උදාහරණයක
ෙලස Ford ආයතනෙයන නපදවන Fiesta මාදලෙය සහ Nissan ආයතනෙයන නපදවන
Micra මාදලෙය කාර රථ ෙදකක සංසංදනය කර බලම. වාහන ෙදකම ෙවගය පහසකම සහ
ඉඩකඩ ආසනන ෙලස එකෙනකට සමාන වවත ඇතළත සහ පටත ෙපනම සළ වශෙයන
ෙවනස. ෙම ආකාරයට Ubuntu සහ Fedora අතර සළ සළ ෙවනසකම දකනන ලැබණත
එක මාදලයක වාහනයක පැදව අෙයකට ෙවනත වාහනයක භාවතයට ඉකමනන හරෙවන
ෙලස අවශ් වටක එකකන අනකට ඉකමනන සහ පහසෙවන මාර වමට හැකයාව
ලැෙබනවා.
ඉහළට
21. හනතාන මත සංහල සථාපනය කළ යතද?
නෑ. හනතාන ෙපරනමෙයනම සංහල හා ෙදමල භාෂාවනට යනෙකාෝඩ සහය දකවන නසා
අලතන සංහල සථානය කරනන අවශ් නැහැ.
ඉහළට
22.හනතාන මත mp3, mp4, avi වාදනය කළ හැක ද?
ඔව හනතාන ෙපරනමෙයනම ෙබාෙහාෝ බහමාධ් ෙගාන වරග සඳහා සහාය දකවනවා.
හනතාන සථාපනය කළ වහා ම ඔබට ඒවා වාදනය කළ හැකය.
ඉහළට
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23.හනතාන සදහා skype සථාපනය කළ හැකද?
හනතාන සමඟන skype ෙපරනමෙයනම ලැෙබනවා. අමතෙවන සථාපනය කරනන ෙදයක
නැහැ.
ඉහළට
24.හනතාන සමඟ එන OpenOffice.org වල Office2007 ෙගාන වවෘත කළ හැක ද?
ඔව හනතාන මත දැනට OfficeXP, Office2003 සහ Office2007 ෙගාන වවෘත කරමට
පහසකම සහ OfficeXP, Office2003 සහ Office2007 මඟන යළ වවෘත කරමට හැකවන
ෙලස සරකෙම පහසකම ද තෙයනවා.
ඉහළට
25.MS Windows සමඟ හනතාන එකම පරගණකෙය සථාපනය කළ හැක ද? එමගන
පරගණකෙය ෙවගය අඩ ෙවවද ?
ඔව, හනතාන කලන MS Windows සථාපනය කළ පරගණකය සථාපනය කළ හැකය. ෙමය
හඳනවනෙන දවතව සථාපන (dual boot) නමන. අෙනක ෙමෙහයම පදධතය MS
Windows හැර ෙවනත එකක ෙවනනත පළවන. දවතව සථාපනය සද කරම පළබඳ වැඩ
වසතර සඳහා සථාපන සටහන බලනන.
ෙමහ ද පරගණකෙය ෙවගයට බලපෑමක ෙවනෙන නැහැ. දවතව සථාපනයක කර ඇත
අවසථාවක පරගණකය ආරමභ කරෙමද (booting) ඔබට භාවත කරමට අවශ් කමන
ෙමෙහයම පදධතය ද යනන ඔෙබන වමසනවා. වරකට කයාතමක වනෙන එක ෙමෙහයම
පදධතයක පමණය. ෙමහ ද බලපාන එකම සාධකය වනෙන ෙමෙහයම පදධත ෙදක සඳහා
පමාණවත ඉඩක ඔෙබ හාඩ ඩසක එක තළ තබය තබමය.
ඉහළට
26.ෛවරසගාඩ එකක අවශ් ද?
අත්වශ් නැහැ. ලනකස ෙමෙහයම පදධතවලට ෛවරස මඟන සදවන හාන අෙනක
ෙමෙහයම පදධත වලට සාෙපකෂව ඉතාමත අඩය. පසගය වසර 18 ක කාලය තළ ලනකස
කරනලයට බලපෑ හැක ආකාරෙය ෛවරස නකත වෙණ අෙත ඇඟල ගණනටත අඩෙවන.
ඉහළට
27.මෙග ෙඩාංගල එෙකන ඉනටෙනට යනන Mobile Partner සථාපනය කරනන ඕනද? ඒ
ෙවනවට ෙවන වසදමක තෙයනවද?
සථාපනය කරනන අවශ් නැහැ, ෙඩාංගල එක පරණකයට සමබනධ කළ සැනන Network
Manager වසන එය සවයංකයව හඳනාගනනවා.
ඉහළට
28.හනතාන ලනකස තයන ගැටල වසඳා ගනෙන ෙකාෙහාමද?
ෙම සදහා හනතාන ගගල සමහයට සමබනධ ව එහ ද ඔෙබ පශන මත ෙකාට අෙප පජාෙව
සාමාජක සාමාජකාවනෙගන වසඳම ලබාගනන පළවන. හනතාන ගගල සමහයට සමබනධ
වම සදහා ෙමම සබැදය පාවචච කරනන http://groups.google.com/group/hanthanacommunity . නැතනම www.hanthana.org/irc.php මඟන හනතාන IRC නාලකාවට
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සමබනධ ව සජව ෙලස සහාය ලබාගත හැකය.
ඉහළට
29.මට ඊෙමල ෙගාඩක එන එක කරදරය හනතාන අඩවෙය අලත ෙතාරතර පමණක ගනන
කමයක නැදද?
ඔව පළවන. හනතාන පවත සමහයට දායක වෙමන අවශ් නෙවදන පමණක ලබාගත
හැකය.
https://groups.google.com/group/hanthanalinux
ඉහළට
30.මට හනතාන ව්ාපෘතයට සහාය වය හැක ද?
1. පාසැෙල, කාරයාලෙය මතරන දැනවත කරම
2. හනතාන සජව තැටය නෑදෑ හතමතරන අතෙර ෙබදා දම
3. දැනවත කරෙම වැඩසටහන සංවධානය සහ ඒවාට සහභාග වම
4. හනතාන මත මෘදකාංග භාවතවන ආකරය ගැන සරල බසන සටහන සැකසම
5. මෘදකාංග සංහල බසට පරවරතනය
6. පජාවට අවශ් වන සහ නයමත බලපත සහතව ඔබ නපදව සදස මෘදකාංග හනතාන
ව්ාපෘතයට එක කරනනත ඔබට අවසථාව තෙබනවා
අනවාරයෙයනම පළවන. ඔබට පහසම කමය හනතාන ලනකස ඔෙබ පාසැෙල, අධ්ාපන
ආයතනෙය, කාරයයාලෙය මතරනට හනදනවා ෙදන එක, නැහත මතරන අතෙර
ෙබදාහරන එක. ඔවනෙග පරගනක වල හනතාන ලනකස සථාපනයට සහාය වන එක.
එෙමනම ඔෙබ පාසැෙල, ආයතනෙය ෙම පළබඳ වැඩසටහන සදානම කළවට වැඩ දර
දැනවත කරම හා පහණ වැඩමළ සඳහා හනතාන කණඩායම ෙගනවාගත හැකය.
එෙස ම නදහස මෘදකාංග භාවතය පළබඳ සංහලන, ෙදමළන සහ ඉංගසෙයන සරලව සටහන
සැකසම සඳහා දායක වෙමන ඔෙබ දැනම පජාව ෙවත ෙදනනත පළවන.
ඉහළට

සථාපනය
1. හනතාන සථාපනය කරගනන අවශ් අවම දෘඪාංග පහසකම ෙමානවා ද?
අවම වශෙයන පහත දැකෙවන මටටෙම පවතනවා නම ඔෙබ කටයත හනතාන මත වඩාත
පහසෙවන හා ෙවගවත ව කරගනන පළවන :
i386 සහ x86_64 පරගණක ආකෘත සඳහා
400MHz සකසනය (processor)
අවම RAM පමාණය - 512MB RAM (නරෙදශත පමාණය 1GB)
දෘඪ තැටෙයහ තබය යත අවම හස ඉඩකඩ 15GB
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ඉහළට
2. හනතාන ගනෙන ෙකාෙහාම ද?
හනතාන ලබාගැනම ඉතාම පහසය.
ඔබ කළ යතෙත http://www.hanthana.org ෙවබ අඩවයට පවස Hanthana DVD iso එක
බාෙගන DVD එකකට පටපත කරගැනමය. ඔබෙග මතෙරක සතව දැනටමත හනතාන
ලනකස DVD එකක තෙබනම එයන පටපතක ලබා ගැනමද සද කළ හැකය. ෙම සඳහා කසද
නතමය බාධකයක නැහැ. ඉහත සඳහන එක කමයකට ෙහාෝ පටපත ලබා ගැනමට ඔබට
අපහස නම http://hanthana.org/media.php හ සටන හනතාන ලනකස මාධ්
දායකයනෙගන ඔබට වඩාතම ආසනන පදගලයා අමතනන. ඔහ/ඇය ඔබට පටපතක
ලබාදමට ඔහෙග/ඇයෙග උපරම උතසාහය දරන ඇත.
ඉහළට
3. හනතාන බට 64 පරගණක මත (AMD-64 ෙහාෝ Intel-64) කයාතමක කළ හැකද?
ඔව පළවන. ෙම සඳහා හනතාන අඩවෙයන හනතාන ලනකස x86_64 සජව තැටය භාවත
කරනන.
ඉහළට
4. හනතාන සථාපනය කරනෙන ෙකාෙහාමද?
වැඩතලෙය (Desktop) ඇත සථාපන උපෙදස ෙගානව ෙහාෝ Firefox ෙවබ ගෙවශකෙය
Hanthana Linux එකතව තළ ඇත "Install Guide" යනන ෙතරම මඟන අවශ් සථාපන
උපෙදස ලබා ගත හැක.
ඉහළට
5. ෙකාෙහාමද හනතාන ඩවල බට ෙලස දානෙන
ෙම සඳහා සථාපන සටහන බලනන. එහ වසතර කර ඇතෙත ඩවල බට ෙලස හනතාන
සථාපනය කරන ආකරයය. ෙමහද පාටෂන කරෙම පයවෙරද වඩාත සැලකලමත ෙවනන.
ඉහළට
6. මෙග NTFS (Windows NT/2000/XP/2003) පාටශන බලාගනෙන ෙකාෙහාමද?
සථාපන පයවර වල පාටශන කරන පයවෙරද ඔබෙග දැනට පවතන පාරටශන වගච
දකවනවා. NTFS පාටශන එම වගෙව 'Type' යටෙත ntfs ෙලස ෙපනවනඇත. වැඩ වසතර
සඳහා සථාපන සටහෙන පාරටශන කරෙම ෙකාටස බලනන.
ඉහළට

Desktop සැකසම
1. Desktop Effects / ෙඩසකෙටාප රංගසැරසල සකය කරනෙන ෙකාෙහාමද?
පධාන ෙමනෙවන System (පදධතය) > Preferences (අභෙපත) > Desktop Effects
Compiz යටෙත අත ෙකාට සළකණ ෙදකම ෙතාෝරනන
* Windows Wobble when Moved
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* Workspaces on a Cube
Gnome Shell සකය කරමට නම එම කවළෙවම තෙබන Gnome Shell යනන ෙතාෝරනන
ඉනපස ලැෙබන සංවාද ෙකාටෙවන Keep settings යනන ෙතාෝරනන.
ඉහළට
2. මෙග පරගණකෙය Desktop Effects වැඩකරනෙන නෑ.
ෙබාෙහාෝ වට ඔබෙග පරගණකෙය ගැෆක කාඩ පතහ ශක්තාව ෙම සඳහා පමාණවත
ෙනාවම ෙහාෝ සහය ෙනාදැකවම ෙමයට ෙහතව ෙවනන පළවන.
ඉහළට
3. Gnome Shell මහණත ෙතාෝරාගත පස පරගණකය වසාදමනෙන ෙකාෙහාමද? Shutdown
තෙබන තැන ෙමනෙව ෙහායාගනන බෑ.
තරෙය දකණපස ඉහළ ෙකළවෙර ඇත පරශලක නාමය මත කලක කර ලැෙබන ෙමනෙවන
Shut down... යනන ෙතරම සද කරනන.
එෙහම නැතනම Alt+F2 එබ වට ලැෙබන කවළෙව halt යනෙවන ටයප ෙකාට enter
කරනන.
ඉහළට
4. මම Gnome Shell මහණත ෙතාෝරාගතතා එත පරණ කමයට හදාගනෙන ෙකාෙහාමද?
තරෙය දකණපස ඉහළ ෙකළවෙර ඇත පරශලක නාමය මත කලක කර ලැෙබන ෙමනෙවන
System Preferences ෙතාෝරනන. ඉනපස ලැෙබන කවළෙවන Desktop Effects ෙතාෝරනන.
ඉනපස Standard යනන ෙතාෝරාගනන.
ඉහළට
5. Gnome Shell එෙකන ඉවත වණා. එත සාමාන් මහණෙත ෙමනෙව ෙකාටස අඩය
සමපරණ ෙමනව ගනෙන ෙකාෙහාමද?
Gnome Shell එෙකන ඉවත ව පස ෙයදම (Application) උපෙමනව නසයාකාරව
ෙපනවනෙන නැහැ. Apps, Games සහ Tools යන උප-ෙමන පමණක ෙපනවනවා.
එෙහම නැතනම Alt+F2 එබ වට ලැෙබන කවළෙව gnome-panel ෙලස ටයප කර Enter
කරනන.
නැත නම පදධතෙයන ඉවත ව යළ පවෙසනන re-login).
ඉහළට

කාරයාලය ෙයදම
1. හනතාන එෙක තෙයන OpenOffice.org වලන ලයමක ලයලා මම MS Office තෙයන
පරගණකයකට ෙගනයනෙන ෙකාෙහාමද?
OpenOffice වල ෙලඛනයක MS Office ෙලස සරකෙම පහසකම තෙයනවා. ෙම සඳහා File
> Save As... හ File type යටෙත Microsoft Word, Microsoft Excel ආද ඔබට අවශ්
ආකාරය ෙතාෝරා ඒ ආකෘතෙයන ලපය සරකම සද කරනන පළවන. ෙමෙස සරක ලප ඔබට
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MS Office තෙබන පරගණයකයක තළ වවෘත කරනනත, සංසකරණය කරනනත පළවන.
ඉහළට
2. ලයමක PDF බවට පත කරගනන පළවනද?
ඔව පළවන. ෙම සඳහා File > Export as PDF... ෙමන අයතමය ෙතරෙමන ලැෙබන කවළව
භාවතා කරනන පළවන. ෙමහද ඔබට අවශ් පරද සටවම (Settings) කරනන පළවන. නමත
ෙබාෙහාෝ වට සාමාන් PDF ෙගානවක සෑදම සඳහා ෙමම ෙපරනම සටවම පමාණවත.
ඉනපස Export ෙබාතතම ඔබනන. ලැෙබන කවළෙව ඔබට PDF ෙගානව සරකමට අවශ්
සථානය සහ ෙගාන නාමයක ලබා ද Save ෙබාතතම කලක කරනන.
ඉහළට
3. OpenOffice.org වතරද? ඇය LibreOffice නැදද?
හනතාන 14 නකතෙව අඩංග වනෙන OpenOffice. ඉදර නකත සමඟ OpenOffice ෙවනවට
LibreOffice නකත කරෙම සැලසමක තෙයනවා.
ඉහළට
4. සංහෙලන ලයනෙන ෙකාෙහාමද?
හනතාන ලනකස පදධතෙය ෙපරනමෙයනම සංහල (යනෙකාෝඩ) සඳහා සහාය දකවනවා.
ඔබට යතර ලයනය කරම සඳහා කම ෙදකක භාවත කරනන පළවන. ඒ තමය සමමත
වෙජෙසකර යතරපවරව සහ ෙෆානටක කමය (අකෙර හඬ අනව ඇතළත කරම).
ඔබ දැනටමත හනතාන ෙවත පවස ඇතෙත සංහල අතර මහණෙතන නම Ctrl + Space
එබෙමන ඔබට සංහල ලවෙම ආකාරයට මාර වය හැකය. ඔබ පවස ඇතෙත ඉංගස අතර
මහණතට නම පධාන ෙමනෙවන System (පදධතය) > Preferences (අභෙපත) > Input
Method සථානයට ගය පස ලැෙබන කවළෙව Use IBus යනන සකය කරනන. ඉනපස එම
කවළෙව ඇත Input Method Preferences ෙබාතතම ඔබනන. ලැෙබන කවළෙව Input
Method ටැබෙය Select at input method ෙමනෙවන Sinhala;Sinhalese යටෙත ඔබට
අවශ් ආදාන ආකාර (Input Method) එකක ෙහාෝ කපයක (වෙජෙසකර, සයර වැන)
ෙතාෝරනන. ඉන පස එම කවළ ෙදකම වසනන. සංහල ලවෙම ආකාරයට මාර ව පස එක එක
ආදාන ආකාර අතර මාර වම සඳහා (වෙජෙසකර, සයර වැන) Alt + Shift යතර භාවතා
කරනන.
ඉහළට
5. සංහෙලන ලයනන මම ෙෆානට දාගනන ඕනද?
හනතාන සමඟ LKLUG සංහල (යනෙකාෝඩ) ෙපරනමෙයනම ලැෙබන නසා අමතෙවන
ෙෆානට ඇතළත ෙනාකර සංහෙලන යතර ලයනන පළවන. ඒත අමතර ෙෆානට
පරගණකයට ඇතළ කරගැනමට කසම බාධාවක නැහැ.
ඉහළට

මෘදකාංග කළමනාකරණය
1. හනතාන මත මෘදකාංගයක සථාපනය කරනෙන ෙකාෙහාමද ?
System (පදධතය) > Administration (කළමනාකරණය) > Add/Remove Software යටෙත
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අවශ් මෘදකාංගය ෙතාෝරා “Apply” ෙබාතතම එබෙමන පහසෙවනම සථාපනය කලහැකය.
ඔබට අවශ් මෘදකාංගය ෙවනත මෘදකාංග මත යැෙපය නම, එවට ඒවාද සථාපනය කරෙම
අවසරය ඔෙබන ඉලලන ඇත. ඔබට root ෙග මරපදය ලබා දමට සදෙවනවා.
නැතෙහාත, ටරමනලෙය su -c “yum install <මෘදකාංගෙය නම>” ෙලස වධානය ලබා
දෙමනත ෙමම කාරයය ඉට කර ගතහැකය. ඔබට root ෙග මරපදය ලබා දමට සද වන ඇත.
ෙමහද ලබා දය යත මෘදකාංගෙය නම, Fedora මෘදකාංග ගබඩාෙව ඇත නම වය යත අතර
එම නම ජනපය නාමෙයන ෙවනස වය හැක බව කරණාෙවන සලකනන.
ඉහත ආකාර ෙදෙකන ම මෘදකාංග සථාපනය කරම සඳහා අනතරජාල සමබනධතාවක තබම
අවශ්ය.
ඔබ Fedora සඳහා වන RPM මාදලෙය ෙගානවක ලබාගතෙත නම, su -c “yum localinstall
--nogpgcheck “ වධානය ෙහාෝ su -c “rpm -ivh ” වධානය ලබාද එය සථාපනය කරගත
හැකය. ෙමහ දත ඔබට root ෙග මරපදය ලබා ෙදනන සද ෙවනවා.
මට අමතරව ෙවනත ඕනෑම ලනකස ෙමෙහයම පදධතයකද ෙමන අදාළ මෘදකාංගෙය මලය
(source) ලබාෙගන එය සථාපනය කරෙම හැකයාව ද තෙයනවා.
ඉහළට
2. හනතාන තළ ඇත මෘදකාංග යාවත කාල කරනෙන ෙකාෙහාම ද?
System (පදධතය) > Administration (කළමනාකරණය) > Software Update යටෙත
යාවතවම සපයා ඇත මෘදකාංග ෙපනවන ඇත. Update ෙබාතතම එබෙමන ඔෙබ පදධතය
යාවත කල හැකය. ෙමහ දත root ෙග මරපදය ලබාදම අවශ්ය.
එෙස නැතනම, ටරමනලය මත su -c “pkcon update” වධානය (හා අවශ්ය වටද root
පරශලකෙග මරපදය) ලබාදෙමනත යාවතකාල කරනන පළවන.
ඉහළට
3. හනතාන තළ ඇත මෘදකාංග ඉවත කරනෙන ෙකාෙහාමද?
System (පදධතය) > Administration (කළමනාකරණය) > Add/Remove Software යටෙත
අවශ් මෘදකාංගය ෙතාෝරා ඉවත කර “Apply” ෙබාතතම එබෙමන පහසෙවනම ඉවත කළ
හැකය. ඔබට ෙමහදත root ෙග මරපදය ලබාෙදනන සද ෙවනවා.
නැතෙහාත, ටරමනලෙය su -c “yum remove <අවශ් මෘදකාංගෙය නම>” ෙලස වධානය
ලබා දෙමනද ෙමම කාරයය ඉට කර ගත හැක. ඔබට root ෙග මරපදය ලබාදමට සදවන ඇත.
ඉහළට
4. හනතාන තළ exe ෙගාන සථාපනය කළ හැකද ? ෙකාෙහාමද කරනෙන?
exe සහ msi ෙගාන යන, Microsoft Windows ෙමෙහයම පදධතය සඳහා ඇසරම කරන ලද
ෙගාන වරගය. ෙම හැම ෙගානවකම Linux පදධතයක සමඟ භාවත කළ හැක ද යනන
කලතබා තහවර කරෙම හැකයාවක නෑ. ඒත ෙම වරගවල ෙගාන ෙබාෙහාමයක wine නම
මෘදකාංගය උපකාරෙයන සථාපනය කරනන පළවන.
පධාන ෙමනෙව Applications|භාවත ෙයදම -> Wine ෙලස wine මෘදකාංගය ආශත
සහායක ෙයදම සහ උපෙමන හම ෙවනවා.
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දැන සථාපනය කරගැනමට අවැස මෘදකාංගය සහත exe ෙහාෝ msi ෙගානව රයට කලක කර
"Open with Wine Windows Program Loader" යනන ෙතාෝරනන. දැන Microsoft
Windows මත සථාපනය සදෙවන ආකාරයටම සථාපනය සාමාන් ෙලස සදෙවව.
සථාපනය ෙනාකර ධාවනය කර හැක exe ෙගානද (උදා:- flash projector ෙගාන) රයට
කලක කර "Open with Wine Windows Program Loader" යනන ෙතාෝරාගැනෙමන
ධාවනය කළ හැකය.
Wine මගන සථාපනය කරන ලද මෘදකාංග ෙවත පවසම Applications|භාවත ෙයදම ->
Wine -> Programs ෙමනෙවන මගන කළ හැකය.
මෘදකාංග ඉවත කරමට Applications|භාවත ෙයදම -> Wine -> Add/Remove Programs
ෙවත පවස ඉවත කරමට අවැස මෘදකාංගය ෙතාෝරා Remove කලක කරනන.
Wine හ සැකසම ෙවනසකරම Applications|භාවත ෙයදම -> Wine -> Configure Wine
මගන සද කළ හැකය.
ඉහළට

ජාල සැකසම
1. පරගණකෙය IP ලපනය සහ අෙනකත ෙතාරතර ෙදනෙන ෙකාෙහාමද?
පරගණක ජාලයකට සමබනධ ෙවනනට නම ඔෙබ පරගණකයට IP ලපනයක සහ තවත ඒ
හා සමබනධ සැකසම කහපයක තෙබනනට අවශ්ය. එෙස සැකෙසනනට පධාන කම
ෙදකක ඇත. එක කමයකද ඔබ ඒ සැකසම සඳහා අගයන ලබා දය යත අතර අෙනක කමෙයද
අදාළ සැකසම පරගණක ජාලෙයනම ලබාගැනෙම හැකයාව (DHCP භාවතෙයන)
තෙබනවා.
ජාලයන සවයංකය ෙලස සැකසම ලබා ගැනම සඳහා DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) භාවත වන අතර, ඒ සඳහා ඔබ සමබනධවන ජාලෙය DHCP ෙසවාව ලබාෙදන
ෙසවාදායකෙයක තබය යතය. වෙශෂෙයනම ඔෙබ ජාලය රහැන රහත එකකනම
ෙබාෙහාෝදරට එහ DHCP ෙසවාව තබය හැකය. එෙස නැත නම ඔබට සදස IP ලපනයක
පරගණකය සඳහා ෙතාෝරාගැනමට සදෙව. ෙම සඳහා ඔෙබ අනතරජාල ෙසවා සපයනනා ෙහාෝ
පරගණක පදධත/ජාල පරපාලකෙග උපෙදස පැතම වඩා ෙයාෝග්ය.
DHCP ෙසවාව ඇත ජාලයක ඒ ෙසවාව භාවතෙයන ජාලයට සමබනධ වම සඳහා ඔෙබ
පරගණකයට අදාළ ජාල රහැන (ඇතනම) සවකරෙමන අනතරව පධාන ෙමනෙවන
System (පදධතය) > Preferences (අභෙපත) > Network Connections ෙවත පවෙසනන.
රහැන සහත ජාලයක සඳහානම Wired ටැබයද, රහැන රහත ජාලයක සඳහානම Wireless
ටැබයද ෙතාෝරනන. එහද අදාල ජාල සබඳතාව (ඇතනම) ෙතාෝරාගනන. නැතනම Add
ෙබාතතම ඔබා නව සබඳතාවක සාදා එයට නමක Connection name යටෙත ඇතල කරනන.
ඉන පසව IPv4 Settings ටැබය ෙවත යනන. එහද Method යටෙත Automatic (DHCP)
යනන ෙතාෝරාගනන. පරගණකය පනගනවන හැම වටම එම ජාල සබඳතාව භාවතා කරමට
වවමනානම, සබඳතාෙව නම සපයන තැනට පහලන ඇත Connect automatically සඳහා
හර ලකණ ෙයාදනන. අවසානෙයද, Apply ෙබාතතම ඔබා ෙම කල සැකසම තහවර
කරනන. ෙබාෙහාෝ වට ෙමතැනදද ඔෙබන root ෙග මරපදය ලබාදමට සදවන ඇත.
ෙමෙස DHCP ෙසවාව ලබා ද නැත වෙටක, අදාල අගයන ඔබ වසන ඇතල කල යතය. ෙම
අගයන ලබා ගැනමට ඔබ ඔෙබ ජාල/පදධත කළමණාකර ෙහාෝ පරපාලකෙගන වමසය
හැකය. ජාලගත වම සඳහා ඔෙබ පරගණකයට අදාළ ජාල රහැන (ඇතනම) සවකරෙමන
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අනතරව පධාන ෙමනෙවන System (පදධතය) > Preferences (අභෙපත) > Network
Connections ෙවත පවෙසනන. රහැන සහත ජාලයක සඳහානම Wired ටැබයද, රහැන
රහත ජාලයක සඳහානම Wireless ටැබයද ෙතාෝරනන. එහද අදාල ජාල සබඳතාව (ඇතනම)
ෙතාෝරාගනන. නැතනම Add ෙබාතතම ඔබා නව සබඳතාවක සාදා එයට නමක Connection
name යටෙත ඇතල කරනන. ඉන පසව IPv4 Settings ටැබය ෙවත යනන. එහද Method
යටෙත Manual යන අගය ෙතාරා ගනන. ඉන පස Addresses ෙකාටසට අදාලව ඇත Add
ෙබාතතම ඔබනන. පසව, IP Address, Netmask සහ Gateway යන සැකසම සඳහා අවශ්ය
කරන අගයන ලබා ෙදනන. උදා: IP Address: 192.168.1.3, Netmask: 255.255.255.0 සහ
Gateway: 192.168.1.1. මන පස, DNS Server සඳහා ඔබෙග ජාලෙය DNS ෙසවා
සපයනනාෙග IP ලපනය ලබා ෙදනන. පරගණකය පනගනවන හැම වටම එම ජාල
සබඳතාව භාවතා කරමට වවමනානම, සබඳතාෙව නම සපයන තැනට පහලන ඇත
Connect automatically සඳහා හර ලකණ ෙයාදනන. අවසානෙයද, Apply ෙබාතතම ඔබා
ෙම කල සැකසම තහවර කරනන. ෙබාෙහාෝ වට ෙමතැනදද ඔෙබන root ෙග මරපදය
ලබාදමට සදවන ඇත.
ෙම ආකාරෙයන ජාල සබඳතාවය සකසාගත පස, Close ෙබාතතම ඔබා Network
Connections වසා දමනන. දැන ඔබ ජාලයට සමබනධ වමට සදානම. තරෙය ඉහළ
ෙකලවෙර පරගණක ජාල නරපනය කරන Network Manager අයකනය මත කලක කර,
ලැෙබන ෙමනෙව ඇත ජාල සබඳතා ලැයසතෙවන අවශ්ය කරන සබඳතාව ෙතාෝරා කලක
කරනන.
අයකනෙය ෙවනසවෙමන ඔබට ජාලයට සමබනධ ව බව දැකගත හැකය. වැඩදර තහවර
කරගැනමට Network Manager අයකනය මත දකණ කලක කර Connection Information
ෙතාෝරනන. එවට ලැෙබන පණවඩෙය ඔබ ලබාදන අගයන දසවන ඇත.
ඉහළට
2. මෙග Dongle එෙකන අනතරජාලයට යනෙන ෙකාෙහාම ද?
ෙඩාංගල එක පරගණකයට සමබනධ කරනන. ටක ෙවලාවකන Network Manager වසන
ෙඩාංගල එක අඳනගනව. එවට Neteork Manager අයකනය මත කලක කලාම New Mobile
BroadBand Connection කයල ෙතාෝරල ඉදරයට යනන. එතනද ඔබෙග ෙඩාංගලෙය
නෂපාදක(Manufacturer) හා ෙමාඩලය(Model) සඳහන කවළවක ලැෙබව. එයන ඔබ
සාදන Mobile BroadBand Connection එක සඳහා භාවතා කරනෙන ෙම ෙඩාංගලය
පමණකද නැතනම ෙවනත ෙඩාංගලයක භාවතා කරලත ෙමම සමබනධතාවය භාවතයට
ඉඩ ෙදනවද යනන ෙතාෝරා ඉදරයට යනන. මළඟ කවළෙවන අදාල රට ෙලස Sri Lanka
ෙතාෝරනන. දැන ශ ලංකාෙව සයළම ජංගම දරකථන සමාගම වල ලැයසතවක දකවා ඇත
අතර එයන ඔබෙග අනතරජාල ෙසවා සමපාදක (Internet Service Provider) ෙතාෝරා
ඉදරයට යනන. මළඟ කවළෙවන ඔබ භාවතා කරන පැෙකජය ඇතනම එය ෙතාෝරනන.
එෙස ෙනාමැතනම My plan is not listed වකලපය ෙතාෝරා APN (Access Point Name)
නාමය සඳහන කර ඉදරයට යනන. ඔබට ෙමම සමබනධතාවය ෙඩාංගලය පරගනකයට
සමබනධ කරනවාත සමගම සවයංකයව (Automatically) අනතරජාලය සමඟ සමබනධ
වමට අවශ්නම Connect Automatically යනන ෙතාෝරනන.
දැන ඔබෙග පරගණකය ෙඩාංගලය මගන අනතරජාලය ෙවත සමබනධ වමට සදානම. දැන
ඔබ Connect Automatically යනන ෙතාෝරා ෙනාමැතනම Network Manager ෙයදම කලක
කර අදාල Mobile BroadBand Connection එක ෙතාරා කලක කරනන. දැන ඔෙබ
පරගණකය අනතරජාලය හා සමබනධ ව ඇත.
සමහර අවසථාවලද ෙඩාංගලයය මගන අනතරජාලය ෙවත සමබනධ වවත ෙවබ අඩව ෙවත

හනතාන ලනකස නත ඇෙසන පැන

www.hanthana.org
info@hanthana.org

පවසමට ෙනාහැක ෙව. ෙමවට DNS ෙසවාදායක(Servers) හඳනාෙගන ඇතදැය
පරකෂාකර බලනන. <-- DNS තයනකැනට
ැ
ල ැනක එකක -->
ෙඩාංගලය ආරකෂතව පරගනකෙයන ගලවා ඉවත කරගැනම සඳහා මලනම Network
Manager ෙයදෙම අයකනය කලක කර Disconnect යනන කලක කරෙමන සමබනධතාවය
වසනධ කරනන. දැන ෙඩාංගලයට සමබනධ තැට(Disks) ඇතනම ඒවා රයට කලක කර
Safety Remove Disk මගන ඉවත කරනන කරනන. (සවයං සථාපන වැඩසටහන සහත
තැටය[Self Installer Disk], මතක කාඩ පත[Memory Chip] ආදය) දැන ඔෙබ ෙඩාංගලය
ආරකෂතව ගලවා ඉවත කරගත හැක.
ඉහළට
3. හනතාන ලනකස සථාපනය කළා, නමත අනතරජාලයට පවෙසනන බැ
මට ෙහතව වය හැකෙක ඔෙබ පරගණකය Proxy ෙසවාදායකයක(Proxy Server) හරහා
අනතරජාල සබඳතාවය ලබාෙගන තබම වය හැක. ඒ සඳහා ඔබෙග පරගණක පදධත/ජාල
පාළකෙගන අදාල Proxy ෙසවාදායකෙය IP ලපනය හා ෙපාරට(port) ලබාගනන.
දැන System (පදධතය) -> Preferences (අභෙපත) -> Network Connections|ජාල සබඳතා
-> Network Proxy ෙවත පවස Manual Proxy Configuration යනන ෙතාෝරා පරගණක
පදධත/ජාල පාළකෙගන ලබාගත Proxy ෙසවාදායකෙය IP ලපනය/ලපනයන හා
ෙපාරට(port) ලබාද Close යනන කලක කරෙමන කවළෙවන(Window) ඉවතවනන. දැන
ඔෙබ පරගණකය සාරථකව අනතරජාලය හා සමබනධව ඇත.
උදා:- ඔබ අනතරජාලය හා සමබනධ වනෙන Schoolnet ජාලය මගන ලබාද ඇත
සබදතාවයකනනම ෙපාකස ෙසවාදායකෙය (Proxy Server) IP ලපනය ෙලස
10.250.20.20 ත ෙපාරට එක (port) 3128 ෙලසත ලබාදය යතය. Schoolnet ජාලෙය HTTP
Proxy, Secure HTTP Proxy, FTP Proxy, Socks Host යන සයලලටම අදාල වනෙය එම
ලපනය හා ෙපාරට එක වන බැවන Select same proxy for all protocols යන වකලපය
ෙතාෝරනන.
ඉහළට
4. මෙග අනතරජාල ෙසවාදායකයාෙග (ISP) DNS දැනගනෙන ෙකාෙහාමද?
සමහර අවසථාවලද අනතරජාලය හා සමබනධ වෙමද DNS (Domain Name Server)
ෙසවාදායක සමඟ සවයංකයව හඳනා ෙනාගනනා අවසථා ඇත. ඔබට අනතරජාලය හා
සමබනධ වවත ෙවබ අඩව ෙවත පවසමට ෙනාහැකනම ඊට DNS ෙසවාදායක හඳනා
ෙනාගැනම ෙහතවක වය හැක. DNS ෙසවාදායක හඳනාෙගන ඇතද යනන පරකෂා කරමට
Network Manager ෙයදම රයට කලක කර Connection Information ෙවත පවෙසනන.
එහ Primary DNS, Secondary DNS යනෙවන IP ලපන ෙදකක ෙනාමැතනම ඉන
කයෙවනෙන ඔෙබ අනතරජාල සබඳතාවයට අදාල DNS ෙසවාදායක Network Manager
වසන හඳනාෙගන ෙනාමැත බවය. සාරථක අනතරජාල සබඳතාවකට අවම අශෙයන
Primary DNS අගය වත තබම වැදගත.
DNS ෙසවාදායක සැකසම ඔබම සකස කරගැනෙමන ෙම ගැටළව වසඳාගත හැක. ෙම සඳහා
Network Manager ෙයදෙම අයකනය මත රයට කලක කර Edit Connections ෙහාෝ System
(පදධතය) -> Preferences (අභෙපත) -> Network Connections|ජාල සබඳතා මගන
Network Connections|ජාල සබඳතා ෙවත පවෙසනන. මලඟට ඔෙබ ජාල සබඳතාවය
ෙතාෝරා Edit කලක කරනන. දැන ඔබ ලබාෙගන ඇත කවළෙව(Window) IPv4 ටැබය ෙවත
පවස,
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1. රහැනරහත(Wireless) ෙහාෝ රහැනරහත(Wired) සබඳතාවයකනම Method ->
Automatic (DHCP) addresses only ෙලසත
2. ෙඩාංගලයක භාවතා කර Mobile BroadBand සබඳතාවයකනම Method -> Automatic
(PPP) addresses only ෙලසත
3. DSL සබඳතාවයකනම Method -> Automatic (PPPoE) addresses only ෙලසත
ෙතාෝරනන. දැන DNS Servers හ පාථමක(Primary) DNS ෙසවාදායකෙය IP එක සටහන
කර ෙකාමාවකන ෙවන කරෙමන පස දවතක(Secondry) DNS ෙසවාදායකෙය IP එක
සටහන කරනන.
උදා:Primary DNS Server = XXX.XX.XX.XX
Secondry DNS Serevr = YY.YYY.YY.YY
නම
DNS ෙසවාදායක "XXX.XX.XX.XX,YY.YYY.YY.YY" ෙලස සටහන කල යතය.
ඉනපස Apply ෙබාතතම කලක කර සැකසම සරකනන.
ඔබ භාවතා කරන අනතරජාල සබඳතාවයට අදාල DNS ෙසවාදායකයන(Servers) හ IP
ලපනයන දැනගැනම ඔබෙග අනතරජාල ෙසවා සැපයමකර මගන සදකරගතහැක අතර
අවශ්නම ඒ සඳහා Google ආයතන සපයන DNS ෙසවාදායකයන ෙහාෝ
OpenDNS(http://www.opendns.com) ෙවබ අඩවය මගන ලබාෙදන DNS
ෙසවාදායකයන(Servers) හ IP ලපනයන වවද භාවතා කල හැක.
Google DNS 8.8.8.8 සහ 8.8.4.4
OpenDNS 208.67.222.222 සහ 208.67.220.220
ශ ලංකාව තල අනතරජාල ෙසවා සපයන සැපයමකරවන කහපෙදෙනකෙග DNS
ෙසවාදායකයන පහත දැකෙව.
SLT 203.115.1.1 සහ 203.115.1.18
Dialog
Mobitel 172.19.10.25 සහ 203.115.24.221
Lankabell 119.235.0.4 සහ 203.81.1.84
Suntel
Etisalate
SchoolNet 10.250.10.20 සහ 10.250.20.20
ඉහළට
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පරශලක කළමනාකරණය
1. මෙග මරපදය (password) ෙවනස කරගනෙන ෙකාෙහාම ද?
System (පදධතය) > Preferences (අභෙපත) > About me ලැෙබන කවළෙවන Change
Password... ෙබාතතම කලක කරනන. ඔෙබ දැනට භාවතා වන මරපදය ලබා ද OK කලක
කරනන. ලැෙබන කවළෙව අලත මරපදය ලබා ද OK කලක කරනන. නැවත අලත මරපදය
ලබාද OK කලක කරනන.
එෙස නැතනම ටරමනලෙය root ෙලස passwd <පරශලක නාමය> වධානය ලබා ෙදනන.
දැනට පවතන මරපදය ලබා ද enter ඔබනන. අලත මරපදය ලබා ද enter ඔබනන. නැවත
අලත මරපදය ලබා ද enter ඔබනන.
ඉහළට
2. හනතාන මත අලතත ගණමක හදනෙන ෙකාෙහාමද ?
System (පදධතය) > Administration (කළමනාකරණය) > Users and Groups ෙවත
පවෙසනන. ෙමහද ඔබට root මරපදය ලබාදමට සද වන ඇත. ලැෙබන කවළෙව ‘Add User’
ෙබාතතම කලක කරනන. ලැෙබන කවළෙව පරශලක නාමය, පරශලකෙග සමපරණ නම,
මරපදය සහ මරපදය නැවත ටයප කර “OK” ෙබාතතම කලක කරනන.
ඉහළට
3. හනතාන තළ ඇත ගණමක මකනෙන ෙකාෙහාම ද?
System (පදධතය) > Administration (කළමනාකරණය) > Users and Groups ෙවත
පවෙසනන. ෙමහද ඔබට root මරපදය ලබාදමට සද වන ඇත. ඔබට මැකමට අවශ් ගණෙම
පරශලක නම ෙතාෝරා ‘Delete’ ෙබාතතම කලක කරනන. ෙමහද එම පරශලකට අයත නවාස
බහලම (Home Directory), ලප අඩංග බහලම සහ තාවකාලක ෙගාන මැකමට සටහන
කරන ලද පණවඩයක දස ෙවනවා. ඔබට ෙමවා මැකමට අවශ් නම 'Yes' ෙබාතතම කලක
කරනන. ඔබට ඒවා තබා ගැනමට අවශ් නම එම පණවඩෙය හර ලකණ ඉවත කර 'Yes'
ෙබාතතම කලක කරනන.
එෙස නැතනම ටරමනලෙය 'userdel <පරශලක නාමය>' ෙලස වධානය ලබා දෙමන
පරශලක මැකය හැක. 'userdel -r <පරශලක නාමය>' ෙලස වධානය ලබා දෙමන ෙපර
සඳහන කල පරශලකට අයත නවාස ෙෆාෝලඩරය, තාවකාලක ෙගාන ආදය මැකය හැකය.
ඉහළට
4. හනතාන තළ ඇත ගණමක ෙවනස කරනෙන ෙකාෙහාමද?
System (පදධතය) > Administration (කළමනාකරණය) > Users and Groups ෙවත
පවෙසනන. ෙමහද ඔබට root මරපදය ලබාදමට සද වන ඇත. එහ ඔබට ෙවනස කරමට
අවශ් පරශලක නාමය ෙතාෝරා ‘Properties’ ෙබාතතම කලක කරනන. එහද පරශලක
නාමය, සමපරණ නම, මරපදය වැන ෙතාරතරද මරපදය කල ඉකත වය යතද එෙසනම
කවදද, කමන අවසථාවලද ආද සටවම(settings) ෙවනස කරමට හැක. අවශ් ෙවනස කරම
සද කළ පසව OK ෙබාතතම කලක කරනන.
ඉහළට
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ආරකක සැකසම
1. ෙමාකකද ෙම SELinux?
SELinux (Security-Enhanced Linux) යන, Linux ෙමෙහයම පදධත සඳහා සැකස
ආරකණ වධකමයක. ෙමහද පදධතෙය කයාතමක වන කයාවලන සඳහා අවශ් අවසර සමා
කරන අතර ෙම සමා කරම ආරකෂාව පළබඳ අවදානම වශාල වශෙයන අඩ කරනවා.
ඉහළට
2. SELinux නසා මෙග එදෙනදා කටයතවලට කමක ෙවයද?
සාමාන් භාවතය සඳහා SELinux සකය වම ගැටලවක ෙවනෙන නෑ. ඒත සමහර
අවසථාවල ගැටල ඇත ෙවනන ඉඩ තෙයනවා. උදාහරණයක ෙලස, අමතර දෘඪ තැටයක
(Hard Disk) සවකරන වට, ලනකස ෙමෙහයම පදධත ෙදකක SELinux භාවත කරමන
/home ෙපාදෙව භාවත කරන වට, සමහර මෘදකාංග සථාපනයට හා භාවතයට.
ඉහළට
3. SELinux සකය/අකය කරනෙන ෙකාෙහාමද ?
පධාන ෙමනෙවන System (පදධතය) > Administration (කළමනාකරණය) > SELinux
Management ෙවතට පවෙසනන
ෙමහද Status යටෙත System Default Enforcing Mode යනන Enforcing ෙහාෝ Permissive
ෙලසට ඇතනම එය Disabled ෙලසට ෙවනස කරනන.
ඉහළට

ජංගම දරකථන සැකසම
1. මෙග ජංගම දරකථනෙය/ෙඩාංගලෙය ඇත SMS සහ Contacts මට හනතාන මතද බලාගත
හැකද?
ෙම සඳහා ඔබට Wammu ෙයදම උපකාර ෙවනවා. මලනම ඔබ ඔෙබ ජංගම දරකතනය ෙහාෝ
ෙඩාංගලය පරගණකයට සමබනධ කර Applications|භාවත ෙයදම -> Accessories ->
Wammu ෙහාෝ Applications|භාවත ෙයදම -> Office|කාරයාලය -> Wammu මගන
Wammu ෙවත පවෙසනන. ෙබාෙහාෝ අවසථාවලද ඔබ ජංගම දරකතනයට ෙහාෝ ෙඩාංගලයට
අදාල සැකසම Wammu මත සකසකර ෙනාමැතනම සැකසම සකස කරම අවශ්දැය
Wammu ඔෙබන වමසන අතර එෙස ෙනාමැතනම Wammu -> Phone wizard ෙවත
පවෙසනන. මළඟට දසවන කවළෙවන(Window) Next කලක කර ඉදරයට යනන. ෙමහද
සැකසම වකලප(Options) තනක ලබාද ඇත අතර එයන වඩා පහස Automatically search
for a phone යනන කලක කර ඉදරයට යනන. මළඟට ඔබ ජංගම දරකතනය ෙහාෝ ෙඩාංගලය
පරගණකයට සමබනධ කර ඇත ආකාරය ෙතාෝරාෙගන ඉදරයට යා යතය. (උදා:- ජංගම
දරකතනයකනම පරගණකය හා සමබනධ කරගන ලබනෙන Bluetooth හරහාද, USB
ෙකබලයක මගනද යනන) ෙමහ දකනට ලැෙබන ෙවබ අඩව සබැඳය (Web URL) ෙවත
පවසෙමන ඔබෙග ජංගම දරකථනයට ෙහාෝ ෙඩාංගලයට Wammu සහෙයාෝගය දකවනෙනද
යනන පරකෂා කළ හැකය. ඉන පස ලැෙබන කවළෙවන ජංගම දරකථනය ෙහාෝ ෙඩාංගලය
Wammu වසන හඳනාගනනාතර මදක ඉවසා රඳ සටනන. අනතරව Configuration done
යනෙවන කවළවක ලැෙබන අතර ඉන කයැෙවනෙන Wammu ඔෙබ ජංගම දරකතනය
ෙහාෝ ෙඩාංගලය සමඟ සමබනධවමට සදානම බවය. දැන Finish කලක කර සැකසම
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සරකනන.
ෙපරනමයක(default) ෙලස Wammu ආරමෙයදම ජංගම දරකතනය ෙහාෝ ෙඩාංගලය සමඟ
සමබනධ(Connect) වනෙන නැත අතර ඔබට Wammu ආරමභෙයදම ජංගම දරකතනය
ෙහාෝ ෙඩාංගලය සමඟ සමබනධවමට අවැසනම Wammu -> Settings -> Automatically
connect to phone at startup වකලපය ෙතාෝරාගත යතය. එෙස ෙනාමැතනම Phone ->
Connect මගන සමබනධ වය යතය. මළඟට One moment please. connecting to phone....
යනෙවන පණවඩයක ලැෙබන අතර එය සැඟව යාෙමන කයැෙවනෙන ඔෙබ ජංගම
දරකතනය ෙහාෝ ෙඩාංගලය සමඟ Wammu සමබනධ ව ඇත බවය. දැන Retrieve -> Info
මගන ඔබට ජංගම දරකතනෙය ෙහාෝ ෙඩාංගලෙය නෂපාදක(Manufacturer),
වරගය(Model), සමපෙත දතත(Message Center etc.), IMEI අංකය ආදය ලබාගත හැක.
සමහර අවසථාවලද ෙඩාංගලයක අනතරජාලය හා සමබනධ ව ඇත වට Wammu මගන ඒ
සමඟ Contact වය ෙනාහැක අතර එවට අනතරජාල සමබනධතාව Network Manager
ෙයදම මගන Disconnct ෙතාෝරා වසනධ කරෙමන පස නැවත Wammu මගන සමබනධ
වමට උතසාහ කර බලනන.
ජංගම දරකතනයක ෙහාෝ ෙඩාංගලයක සමඟ සමබනධ වවත එහ ඇත Contacts, SMS ආදය
Wammu ෙනාකයවන බැවන Retrieve -> Contacts (All) මගන දරකතන මතකෙය(Phone
memory) මත හා සම(SIM) පෙත ද ඇත සයළම Contacts wammu ෙවත ආයාත(Import)
කරගන. ෙමතැනද ඔබට අවැස වනෙන දරකතන මතකෙය ඇත Contacts පමණකනම
Retrieve -> Contacts (Phone) යනෙවනද, සම පෙත Retrieve -> Contacts පමණකනම
Contacts (SIM) යනෙවනද ෙතාෝරාගත යතය. Contacts කයැවම, සංසකරණය(Edit),
මැකම(Delete) ආදය ෙමහද ඔබට කළ හැක අතර අලතන Contacts එකතකරගැනම සඳහා
Create -> Contact අනගමනය(Follow) කරනන.
ඔබට SMS කයවම සඳහා ද Retrieve -> Messages මගන SMS ආයාත(Import) කරගත
හැකය. දැන කවළෙව(Window) වමපසන ඇත තරෙව Messages තල Read, Sent, Read,
Unsent ෙලස SMS වරග කර ඇත. SMS කයැවම, මැකම(Delete) ආදය ෙමහද කළ හැකය.
SMS යැවම සඳහා Create -> Message ෙතාෝරාගනන. දැන SMS පණවඩය
ලබනනා(Recipient) Recipient හ දරකතන අංකය ලබාදෙමන ෙහාෝ Add කලක කර
Contacts ෙවතන ෙතාෝරාගත හැක. දැන OK යනන කලක කරෙමන SMS පණවඩය යැවය
හැකය.
Wammu මගන ලැෙබන SMS එෙවෙලම කයවමට හැකයාවක ෙනාමැත අතර ඒ සඳහා
Gnome Phone Manager භාවතා කළ හැකය. ඒ සඳහා Applications | භාවත ෙයදවම ->
System Tools -> Phone Manager මගන පවෙසනන පළවන. Network Manager අයකනය
අසල ඇත ජංගම දරකතනයක අයකනය Gnome Phone Manager හ අයකනයය. එය රත
පැහැෙයන යත පසබමක දසවනෙනනම ඉන කයැෙවනෙන ඔෙබ ජංගම දරකතනය ෙහාෝ
ෙඩාංගලය සමඟ සමබනධ ව ෙනාමැත බවය. එවට Gnome Phone Manager සැකසම සෑදය
යතය. ඒ සඳහා Gnome Phone Manager අයකනය මත රයට කලක කර Preferences ෙතාෝරා
Connection ටැබය මතද ජංගම දරකතනය ෙහාෝ ෙඩාංගලය ෙතාරා ගනන. ඒ සඳහා ජංගම
දරකතනයක Bluetooth භාවත කර සමබනධ වනෙන නම කළ යතෙත Bluetooth
වකලපය(Option) ෙතාෝරා Click to Select device මගන ෙතාෝරාගැනමය. එෙසත ෙනාමැත
නම තෙබන පහසම වකලපය Other port ෙතාෝරා Wammu වවෘත කරෙගන Wammu ->
Settings -> Connection -> Device මත ඇත අගය පටපත(Copy) කර ඇලවමය(Paste).
ජංගම දරකතනය ෙහාෝ ෙඩාංගලය සමඟ ඇත සමබනධතාව වසනධ(Disconnect) වන
අවසථාවල ද නැවත ඉෙබ(Automatically) සමබනධ වම සඳහා Automatically retry
connections වකලපය(Option) ෙතාෝරාගැනම වැදගත. Gnome Phone Manager ෙවතන
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SMS පණවඩයක ලැෙබන අවසථාවලද එය දසවන ආකාරය Interface ටැබය ෙවත
පවසෙමන සකසාගත හැකය. Pop-up window for new messages යනන ෙතාරාගැනෙමන
ලැෙබන සෑම SMS පණවඩයකම නව කවළවක(new Window) වවෘත වන අතරම Play
sound when messages arrive යනන ෙතාෝරා ගැනෙමන SMS පණවඩයක ලැෙබන
අවසථාවලද ශබදයක වාදනය ෙවනවා.
Gnome Phone Manager ෙවත SMS අලතන ලැබ ඇතනම එය සද ලයම කවරයක පසබමක
ඇත අයකනයක මගන සංෙතකවත කරනවා. එවට Gnome Phone Manager අයකනය
කලක කරෙමන SMS කයවය හැක අතර එම කවළෙවම(Window) ඇත Reply ෙබාතතම
කලක කරෙමන පළතර SMS යවනන පළවන. අලතන SMS යැවම සඳහා Gnome Phone
Manager අයකනය රයට කලක කර Send Message මගන පණවඩය හා
ලබනනා(Recipient) සඳහන කර Send කලක කළ යතය.
පරගණකය ආරමභෙයදම Gnome Phone Manager ද ආරමභ වය යත නම System
(පදධතය) -> Preferences (අභෙපත) -> Startup Application වවෘත කර Add කලක
ලැෙබන කවළෙව Command යනෙනහ "gnome-phone-manager" යනෙවන සඳහන කර
Add යනන කලක කරනන.
ඉහළට

ෙවනත
1. හනතාන ලනකසහ touch pad tapping වැඩ කරනෙන නෑ. ඒක හදා ගනෙන ෙකාෙහාමද?
හනතාන 14 හ Touchpad Click සහ Edge Scrolling කයාතමක කර ගැනම.
පළමව System (පදධතය) > Preferences (අභෙපත) > Mouse මඟන Mouse Preferences
සංවාද ෙකාටව වවෘත කර ගනන. එහ Touchpad ටැබයට ෙගාස, Touchpad Click
කයාතමක කර ගැනමට Genaral යටෙත ඇත Enable mouse click with touchpad යනන
ඉදරෙයන හර සලකණ දමා ගනන.
Edge Scrolling කයාතමක කර ගැනමට Scrolling යටෙත ඇත වකලපවලන Edge
Scrolling යනන ෙතාෝරාගනන. ඔබෙග පරගණකෙය Touchpad එක Two-finger scrolling
සදහා සහාය දකවනවා නම අදාළ වකලපය ෙතරම මඟන එය කයාතමක කරගත හැකය.
තවද තරස අතට Scroll කරමට අවශ් නම Enable horizontal scrolling යනන ඉදරෙය හර
සලකණ දමා ගනෙමන එයද කයාතමක කරගනන පළවන.
ඉහළට
2. මෙග හාඩ ඩසක එෙක ඉඩ බලාගනෙන ෙකාෙහාමද?
System (පදධතය) > About this Computer හ File Systems ටැබෙය ඔබෙග දැනට ඇත
පාටශන වල ධාරතාව, හස ඉඩ, ෙගාන වරගය ආද ෙතාරතර ෙපනවය. මට අමතරව ඔබට
ටරමනලෙය ‘df -h’ වධානය භාවත කරමටත පළවන.
ඉහළට
3. අනතරජාල ෙවගය, CPU, Memory භාවතය බලාගනෙන ෙකාෙහාමද?
System (පදධතය) > About this Computer හ Resources ටැබෙය ඔබට ෙමම ෙතාරතර
බලා ගත හැකය.
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ඉහළට
4. ඩසක එෙක තෙයන ෆයල එකක ෙහායාගනෙන ෙකාෙහාමද?
Places > Search for Flies... භාවතා කරමන ඔබට ෙමය ඉට කරගනන පළවන . ෙමහ
'Select more options' යටෙත ෙගානෙව නාමයට අමතරව ෙසවම සඳහා ඔබට භාවතා
කරමට අවශ් ෙවනත පරාමතන ලබා දය හැකය.
ටරමනලෙය ‘locate’ වධානය භාවතා කරමන නමන ෙගානවක ෙසවමද ‘find’ වධානය
භාවතා කරමන ෙගානෙව පමාණය, ෙගානෙව අයතකර ආද ෙබාෙහාෝ පරාමතනට අනව
ෙසවම සද කරමටත පළවන. locate වධානය භාවතයට ෙපර updatedb වධානය භාවත කර
ඇතනම locate වධානෙය පළතර වඩා නවැරද පළතරක ෙලස ලබා ගතහැකය. එෙස
ෙනාමැත නම ෙමාෙහාතකට ෙපර මකන ලද ෙගාන ආදය locate වධානෙයන ෙපනවන
ඇත.
ඉහළට
5. ලනකසහ වධානයක පළබඳ වැඩ වසතර ෙසායාගනෙන ෙකෙසද?
ටරමනලෙය 'man <ෙතාරතර බලා ගැනමට අවශ් වධානෙය නම>' ෙලස වධානය ලබා
දෙමන එම වධානය පළබඳ වසතරයක, එහ භාවතෙය උදාහරණ, ඊට අනරප ෙවනත වධාන
ආද ෙතාරතර රාශයක ලබා ගත හැකය.
උදා: ls වදානෙයන ෙකෙරනෙන යම පහටමක ඇත ෙගාන හා බහලම ලැයසතව ෙපනවම.
man ls මඟන ls වධානය පළබඳ ෙබාෙහාෝ ෙතාරතර ලබාගනන පළවන.
ඉහළට
6. හනතාන සංහල අතර මහණතට පවෙසනෙන ෙකාෙහාමද?
හනතාන පවසම තරෙය පරශලක නම කලක කර වමපස පහළ ෙකළවෙර භාෂාව ෙතරෙම
ෙමනෙවන (දැනට English (United States) ෙලස ෙපනවා ඇත) Other... ෙතාෝරනන.
ලැෙබන භාෂා අඩංග ලැයසතෙවන Sinhala (Sri Lanka) ෙතාෝරා OK ෙබාතතම කලක
කරනන. දැන ඔබෙග මරපදය ලබා ද හනතාන වැඩතලය ෙවත පවෙසනන.
ඉහළට
7. terminal යන කමක ද?
ලනකස ෙමෙහයම පදධතය භාවත කරෙම ද අප දැනගත යත ඉතා වැදගත කරණක වනෙය
"ලනකස ටරමනල" එක භාවත කරන ආකාරයය. ලනකස ටරමනලය යන ලනකස
ෙමෙහයම පදධතෙය පරගණකය ෙවත වධාන ලබාදම සදහා ෙයාදාගන ලබන කමවලන
එකක. ෙෆෙඩාෝරා ෙමෙහයම පදධතය සමපරණෙයනම ගැෆකල පදධතයක වණත ඔෙබ
අභරචය පරද පරගණකය ෙවත වධාන ලබාදම සදහා ඔබට ටරමනලය ද භාවත කළ හැකය.
ඔබට ගැෆකල පදධතය මගන, එනම ෙමන, ෙබාතතම ආදෙයන සමනවත අතර මහණත
භාවත කර ෙදන ලබන සයල වධාන ටරමනලය මගනත ලබා දය හැකය. ෙමය ඔබට පළමව
අපහස ෙලස දැනණත කමෙයන හරව පස ඔබ ගැෆකල වධාන ෙවනවට ටරමනලය භාවත
කරනන ෙබාෙහාෝ දරට ඉඩ තෙයනවා.
ඔබට ෙෆෙඩාෝරා ෙමෙහයම පදධතය තළ ටරමනලයක වවෘත කරගැනම පධාන ෙමනව
ෙවත ෙගාස පහත ආකාරයට සද කළ හැකය.
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"Applications > System Tools > Terminal"
ඉහළට
8. root යන කමක ද?
රට(root) යන ලනකස ෙමෙහයම පදධතෙය සමපරණ පාලන හැකයාව ඇත
පරශලකයාය(user). සරලව පැවසෙවාත රට(root) ෙලාගන එක භාවතා කරෙමන ඔබට
ලනකස ෙමෙහයම පදධතය තළ ඔබට ඔනෑම ෙදයක කරමට හැකයාව ලැෙබනවා. අප
ෙමය සපර යසර(super user) ෙලසද හදනවනවා.
ඉහළට
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