හන්තතාන 21 ස්තතාපන උපදදෙස්
හහැදින්වීම
දමම සටහන මඟින් හන්තතාන ලිනක්ස් 21 ස්තතාපනය සඳහතා අවදබතාබෝදෙයක් ලබතා ගහැනීමට
උපකතාරි විය හහැක.
පද්ධති අවශශ්යතතා
හන්තතාන ලිනක්ස් 21 ස්තතාපනය සඳහතා ඔබට පහත අවශශ්යතතා සපුරතා ගත යුතුදව.
•

CD දහතාබෝ DVD drive, Boot කිරීමට හහැකි ආකතාරදය.

•

අවම 1 GHz

•

අවම 1GB දහතාබෝ ඊට වහැඩි RAM ධතාරිතතාවක්.

•

අවම 20GB (Hard Disk Space) දහතාබෝ ඊට වහැඩි හිස් ඉඩ.

දහතාබෝ ඊට වහැඩි ධතාරිතතාවක් සහිත දපතාදසසර් එකක්.

Hanthana Linux 21 පිටපත් ලබතා ගහැනීම
දමේ සදෙහතා www.hanthana.org දවත පිවිස බතාගත කරගහැනීදමන් දහතාබෝ
http://www.hanthana.org/get-dvd.php දවත පිවිස දනතාමිලදය දබදෙතාහරින්නකුදගන් ලබතා ගත
හහැකිය .
දෙත්ත උපස්ථ කිරීම (Data Backup)
පළමුව ඔදබේ දෙත්ත දවනත් ස්ථතානයකට උපස්ථ (Backup) කර ස්ථතාපනය අරඹන්න.
පරිඝනකය පළමුව DVD තහැටිදයන් දහතාබෝ USB Drive එක මතාර්ගදයන් Boot වීමට
සහැකසීම .
පළමුව ඔදබේ පරිඝනකදය BIOS තුලට ඇතුල් වී එහි Boot Device දවතින් First Boot
Device යන්නට හන්තතාන ලිනක්ස් ඇතුලත් DVD Drive එක දහතාබෝ USB Drive එක
දතතාබෝරතාගන්න .

ඔබ දෙහැන් හන්තතාන ලිනක්ස් 21 (සසිංහරතාජ) සසිංස්කරණය ස්ථතාපනය කිරීමට සුදෙතානමේ.

Hanthana Linux දමදහයුමේ පද්ධතිය ස්ථතාපනය DVD තහැටියක් ආධතාරදයන් සදු කරන
බහැවින් ස්ථතාපනදය එක් පියවරක සට ඊළඟ පියවරට යතාදමේදී යමේ කතාලයක් ගතවිය
හහැකියි (DVD තහැටිය කියවීමට යන කතාලය සහ පරිගණකදය දෙදෘඩතාසිංග ගුණතාසිංග අනුව).
එවිට ඉවසීදමන් අදෙතාළ පියවර පූරණය (load) වන තුරු සට එහි අඩසිංගු උපදදෙස් අනුව
ක්රියතා කිරීදමන් අපහසුවකින් දතතාරව ස්ථතාපනය සදු කිරීමට ඔබට හහැකි වනු ඇත.

පරිගණකයට පිවිසීම
Hanthana Linux DVD තහැටිදයන් ඔදබේ පරිගණකය ආරමේභ කරන්න. එවිට පහත පරිදි
තිරයක් ලහැදබනු ඇති.

දමම තිරදයන් Start Hanthana 21 යන්න දතතාබෝරතා Enter යතුර ඔබන්න.
ඔබ කිසදු යතුරක් ඔබන්දන් නහැතිව සටියදහතාත් තත්පර 08 ක කතාලයකින් පසු ස්වයසිංක්රීයව
Hanthana Linux ආරමේභ වනු ඇත.

ඔබ Hanthana Linux ආරමේභ කිරීම දතතාබෝර තාගත් විට ලහැදබන තිරදය පූරණය
වීදමේ පගතිය දපන්වන තීරුවක් දෙර්ශනය වනු ඇත.

Hanthana Linux

වහැඩතලයට පිවිසීම දහතාබෝ ස්ථතාපනය

දමම පියවදර් දී හන්තතාන Live CD එක භතාවිත කරමින් හන්තතාන ලිනක්ස් දවත
පිවිසමට නමේ Try Hanthana Linux මත ක්ලික් කරන්න.
එවිට පරිගණකදය ස්ථතාපනය වීමකින් දතතාරව ඔබට හන්තතාන ලිනක්ස් පරිශීලනය කළ
හහැක. ඔබ ලිනක්ස් සඳහතා නවකදයක් නමේ එදළසන් Live CD භතාවිතදයන් හන්තතාන
ලිනක්ස් ගදවශණය කිරීම දරකමදෙතාරු කරයි.
එදස් දනතාමහැතිව ස්ථතාපනය කර ගහැනිමට නමේ Install to Hard Drive මත ක්ලික්
කරන්න.
දමහිදි Try Hanthana Linux මත ක්ලික් කර වහැඩතලයට මුලින් පිවිදසමු . එහිදී
පහත තිරය දිස් දවයි.
දමම තිරය ඔබට වහැඩතලදය දී නහැවත

Install to Hard Drive අයිකනය

භතාවිතදයන් හන්තතාන ලිනක්ස් ස්ථතාපනය සඳහතා භතාවිත කළ යුතු අයිකනය දපන්වතා
දදෙයි. දමය Close කිරීමත් සමගම හන්තතාන ලිනක්ස්
ලහැදබේ.

වහැඩතලයට පිවිසීමට හහැකියතාව

Hanthana Linux වහැඩතලයට පිවිසීම
Hanthana Linux වහැඩතලයට (desktop) පිවිසීදමන් පසු ඔබට අවශශ්ය නමේ සතාමතානශ්ය
ආකතාරයට හන්තතාන භතාවිත කරන්නට අවස්ථතාව ලබතා දදෙයි.
ඉන් අනතුරුව ස්ථතාපනය කිරිම සඳහතා දයතාමු වීමට නමේ Activities මත ක්ලික් කළ විට
Install to Hard Drive අයිකනය පහත කිරදය පරිදි දිස් දවයි.

හන්තතාන ලිනක්ස් ස්ථතාපනය
ඉහත තිරදය දිස් වන

"Install to Hard Drive" අයිකනය මත ක්ලික් කරමින්

ස්ථතාපනය සඳහතා දයතාමු දවමු

ස්ථතාපනය භතාෂතාව දත්රීම

ඉහත දමනුදවන් ස්ථතාපනය භතාෂතාව දතතාබෝරතා “continue“ දබතාත්තම ඔබන්න.

ස්ථතාපනය සතාරතාසිංශය

“DATE & TIME” ක්ලික් කිරීරීීදමන් දිනය සහ දවලතාව දවනස් කරගත හහැක.

ඔබදගේ දවලතා කලතාපය දතතාබෝරන්න. දමේ සඳහතා සතියම මත අදෙතාළ රට දතතාබෝරන්න.
“Done“ දබතාත්තම ඔබන්න.

“INSTALLATION DESTINATION” ක්ලික් කිරීරීීදමන් ස්ථතාපනය සදෙහතා දෙදෘඩ තහැටිය සකස්
කරගත හහැක.

උඩ ඇති දෙදෘඩ තහැටි අතරින් ස්ථතාපනයට අදෙතාල දෙදෘඩ තහැටිය දතතාබෝරතාගන්න.
පහල ඇති Other storage Options මඟින් දෙදෘඩ තහැටිය පතාර්ටිෂන් කරන ආකතාරය
දත්රිය හහැකිය.

•Automatically

confgure partition (ස්වයසිංක්රීයව පතාර්ටිෂන් සතාදෙතා ගනින.)

• I will confgure partition (අපට අවශශ්ය ආකතාරයට පතාර්ටිෂන් සතාදෙතාගත හහැක.)

Automatically confgure partition
Automatically confgure partition ලබතාදුන්විට ඔබදගේ
පහත ආකතාරදය කවුළුවක් දිස්වනු ඇත.

දෙදෘඩ තහැටිදය ඉඩ නහැතිනමේ

එහි “Reclaim space” දබතාත්තම ඔබන්න.

දමහි දෙහැක්දවන පතාර්ටිෂන් දමනුදවන් ඔබ හන්තතාන ස්ථතාපනය කිරීමට බලතාදපතාදරතාත්තු
වන පතාර්ටිෂන් එක දතතාබෝරතා “Delete” දබතාත්තම ඔබන්න.
ඉන්පසු “Reclaim space” දබතාත්තම ඔබන්න.

I will confgure partition
I will confgure partition ආකතාරය දතතාබෝරතා “Done“ දබතාත්තම එබබුුවිට පහත පරිදි
කවුළුවක් දිස්වනු ඇත.

හන්තතාන ස්ථතාපනය කිරීමට දෙදෘඩ තහැටිදය ඉඩ දවන්කර නහැතිනමේ Unknown (Windows
ස්ථතාපනය කර ඇති පතාර්ටිෂන්) ක්ලික් කරන්න.

ඉන්පසු හන්තතාන ස්ථතාපනය කිරීමට බලතාදපතාදරතාත්තු වන පතාර්ටිෂන් එක දතතාබෝරතා “-”
(Delete) දබතාත්තම ඔබන්න.

ඉන්පසු ලහැදබන කවුළුදවන් “Delete It” දබතාත්තම ඔබන්න.

දමහි “Click here to create them automatically” එබබුුවිට දෙදෘඩ තහැටිය ස්වයසිංක්රීයව
පතාර්ටිෂන් කරගනින. නහැතදහතාත්, '+' දබතාත්තම ඔබතා පහත පරිදි අපට අවශශ්ය ආකතාරයට
පතාර්ටිෂන් සතාදෙතාගත හහැක.

හන්තතාන ලිනක්ස් ස්ථතාපනය කිරීදමේදී සසෑදිය යුතු පතාටිෂන් සහ එම පතාටිෂන්වලින් සදු
කරනතා කතාර්යයන්.
Mount

File System

point

Type

Size

Description
දමය අනිවතාර්දයන් තහැනිය යුතු පතාර්ටිශන්
එකකි. දමේ නිසතා අවම වශදයන් 15GB

/

ext4

15GB පමණ පමණ ඉඩක් දවන් කිරීම වඩතා දයතාබෝගශ්ය දව.
නමුත් 16GB ට වඩතා වහැඩි ඉඩක් ලබතා
දනතාදදෙන දලසට දරකමදෙතාරු කරයි.
අනිවතාර්ය නහැත. දමහි සතශ්ය වශදයන්ම
වහැය වන්දන් 30MB පමණ දව. නමුත්
පද්ධතිය upgrade කිරීමකදී දමම
පතාර්ටිශනදය වහැඩි ඉඩක් තිබීම ගහැටළුවකින්

/boot

ext4

500MB

දතතාරව upgrade කිරීමට දහේතු දව.
දකදස් වුවත් 500MB ට වඩතා වහැඩි ඉඩක්
දමේ සඳහතා දවන් කිරීම අනවශශ්යයි. දමහි
ඉතිරිවන ඉඩ පමතාණය ඔදබේ පුද්ගලික
භතාවිත සඳහතා දයතාදෙතාගත දනතාහහැක.
දමය ඔබදගේ RAM ධතාරිතතාව පමතාණවත්
දනතාවන අවස්ථතාවල දෙදෘඩ තහැටිදය දකතාටසක්
RAM දලස භතාවිතතා කිරීමට ඇති පතාර්ටිශන්
එකයි. ඔබදගේ RAM ධතාරිතතාව 1GB ට අඩ

අදෙතාල දනතාදව

swap

1GB

නමේ එදමන් දදෙගුණයක් දමේ සඳහතා දවන්
කිරීම සමේමතයයි. දමහි කිසදු ඉඩ
පමතාණයක් ඔදබේ පුද්ගලික භතාවිත සඳහතා
දයතාදෙතාගත දනතාහහැක. නමුත් පරිගණකදය
2GB RAM තිදබේ නමේ 2GB පමතාණයක
swap පතාර්ටිශන් එකක් තනන්න.

අනිවතාර්ය නහැත. දමය පරිශීලක දෙත්ත ගබඩතා
කරන පතාර්ටිශන් එකයි. එම නිසතා ඔබට
කහැමති ඉඩක් දමේ සඳහතා දවන් කල හහැක.
දමදස් දවනම පතාර්ටිශන් එකක් /home
සඳහතා තහැනීදමන්, පද්ධතිය දවනත්
පදෙධතියකට දවනස් කිරීදමේදී දහතාබෝ upgrade
/home

ext4

අවශශ්ය තරමේ

කිරීදමේදී පරිශීලක දෙත්ත ආරක්ෂතාකර ගහැනීමට
හහැකි වීම සහ පරිශීලක අභිදප්රේත (user
preferences) එදලසම භතාවිතතා කිරීමට
(දබතාදහතාබෝ විට) හහැකිවීම ආදී වතාස අත්දව.
ඔබදගේ පුද්ගලික ලිපි, mp3 දගතානු, චිත
පට වහැනි දබතාදහතාබෝ දෙසෑ

ඇත්නමේ ඊට

සරිලන ඉඩක් ලබතා දදෙන්න.

සහැ.යු. ඔබදගේ පරිගණකය “BIOS Boot (UEFI)” තතාක්ෂණය භතාවිතතා කරයි නමේ ඒ සඳහතා
“BIOS Boot” පතාර්ටිශන් එකක්දෙ සතාදෙතාගත යුතුදව.
“Click here to create them automatically” එබබුුවිට දෙදෘඩ තහැටිය ස්වයසිංක්රීයව
පතාර්ටිෂන් කරගනින. එවිට “BIOS Boot” පතාර්ටිශන් එකක් අවශශ්යනමේ එයදෙ සතාදෙතාගනී.

'+'

දබතාත්තම එබූ විට පහත පරිදි කවුළුවක් ලහැදබනු ඇත. එහි “Mount Point” එක

දතතාබෝරතා “Desired Capacity” හි එයට අවශශ්ය ඉඩ පමතාණය ලබතා දදෙන්න.
උදෙතා :Mount Point
- /
Desired Capacity - 15GB
දලස ලබතාදදෙන්න.

ඉන්පසු “Add Mount Point” දබතාත්තම ඔබන්න.

එදලසම ඉතිරි පතාර්ටිශන් ටිකත් සතාදෙතාගන්න.

පතාර්ටිෂන් සතාදෙතාගත පසු “Done“ දබතාත්තම ඔබන්න.
ඉන්පසු ලහැදබන කවුළුදවහි “Accept Changes” දබතාත්තම ඔබන්න.

ඉන්පසු නහැවත ස්ථතාපනය සතාරතාසිංශය දවත පිවිදසනු ඇත.

ඉදිරියට යතාමට “Begin install” දබතාත්තම ඔබන්න.

පරිශීලක සහැකසුමේ
ඊලඟට පරිශීලක සහැකසුමේ කවුළුවට පිවිදසනු ඇත.

“ROOT PASSWORD” එබීදමන් පධතාන පරිශීලකදගේ(root) මුරපදෙය සහැකසය හහැකිය.

ඔබ පරිගණකය භතාවිතදයදි සමහර කටයුතු සඳහතා සුවිදශේෂී අවසර ලබතා ගහැනීම අවශශ්ය
දව.

පරිශීලකදයකු

එක්

කිරීමට,

දවනස්

කිරීමට

මහැකීමට

දහතාබෝ

දවනස්

කිරීමට

(add/delete/edit new user), ජතාල සහැකසුමේ (Network Settings) වහැනි කටයතු
සඳහතා දමම සුවිදශේෂි පධතාන ගිණුම අවශශ්ය දව.
ඔබදගේ පරිගණකදය දමම සුවිදශේෂි පධතාන පරිශීලකට එනමේ root පරිශීලකට මුරපදෙයක්
දයදීදමේ අවස්ථතාව දමම කවුළුදව දී ලහැදබේ . එකම මුරපදෙය දී ඇති දපළ දකතාටු (text
box) දදෙදකහිම ඇතුළු කිරීමට සහැලකිලිමත් වන්න. ඔබ ලබතා දදෙන මුරපදෙය මතකදය
රඳවතා ගහැනීමට අමතක දනතාකරන්න.
මුරපදෙය ලබතාදුන් පසු “Done“ දබතාත්තම ඔබන්න.
මුරපදෙය දුර්වල මුරපදෙයක් නමේ “Done“ දබතාත්තම දදෙවරක් ඔබන්න.

“USER CREATION” එබීදමන් නව පරිශීලක ගිනුමක් සහැකසය හහැකිය.
දමහිදී නව පරිශීලකදයක් තහැනීම සදු කරන්න.

දමහිදි පරිශීලකට ගිණුම සහැදීම සඳහතා ඔබට අවකතාශ ලහැදබේ. පරිශීලක නතාමය ඉසිංග්රීස
කහැපිටකල් අකුරු රහිතව සහැදීම ඔබට පහසුවනු ඇත. මුරපදෙයක් දයදීදමේදි එකම මුරපදෙය
දී ඇති දපළ දකතාටු (text box) දදෙදකහිම ඇතුල් කිරීමට සහැළකිලිමත් වන්න. ඔබ ලබතා
දදෙන මුරපදෙය මතකදය රදෙතාවතා ගහැනීමට අමතක දනතාකරන්න.
ගිණුමක් සහැදීම සඳහතා පහත උදෙතාහරණය සහැලකිල්ලට ගන්න.
Username: sirimal
Full Name: Sirimal Ahinsaka
Password: ආයතනයක වහැනි දපතාදු ස්ථතානවලදි තමතාදගේ පරිශීලක නතාමය රහස්පදෙය දලස
භතාවිත දනතාකරන්න
අදෙතාල දතතාරතුරු නිවහැරදිව ලබතාදුන් පසු “Done“ දබතාත්තම ඔබන්න.
මුරපදෙය දුර්වල මුරපදෙයක් නමේ “Done“ දබතාත්තම දදෙවරක් ඔබන්න.

ඔබට ඔබදගේ පරිගණකදය Hanthana Linux දමදහයුමේ පද්ධතිය ස්ථතාපනදය පගතිය දිස්
වනු ඇත. දමේ සඳහතා තරමක කතාලයක් ගත විය හහැක (එම කතාලය ඔබදගේ පරිගණකදය
දෙදෘඩතාසිංග ශකශ්යතතාව මත පදෙනමේව). ඒ නිසතා ඉවසීදමන් රැඳී සටින්න. දමම කතාලය දබතාදහතාබෝ
විට විනතාඩී 30 ක් දහතාබෝ ඊට අවම විය හහැක.

Hanthana Linux දමදහයුමේ පද්ධතිය සතාර්ථකව ස්ථතාපනය වුබුු පසු “Quit” දබතාත්තම ඔබන්න.

සුභ පහැතුමේ !
ඔබ සතාර්ථකව Hanthan Linux දමදහයුමේ පද්ධතිය ඔබදගේ පරිගණකදය
පිහිටුවතා අවසන්.

පරගණකය යළපණගගනවම
දෙහැන් ස්ථතාපනයට භතාවිත කළ සජීවි තහැටිය ධතාවකදයන් ඉවතට දගන පරිගණකය
යළිපණගන්වන්න (Restart).

පරිගණකය යළිපණගහැන්වූ විට පහත පරිදි Hanthana Linux පද්ධතියට පදවශ වීමට
අවස්ථතාව ලබතා දදෙනු ඇත.

ඔබදගේ ගිණුමට පදවශ වීමට පථම ඔබට අවශශ්ය නමේ වහැඩතලය
• GNOME
• GNOME Classic
• GNOME on Weyland
වලින් කහැමති වහැඩතලයක් දතතාබෝරතාගතහහැක.

ඉන් පසු ඔදබේ මුරපදෙය ලබතා දී පදවශ දවන්න.

“Next“ දබතාත්තම ඔබන්න.

“Next“ දබතාත්තම ඔබන්න.

“Skip“ දබතාත්තම ඔබන්න.

“Start using Hanthana“ දබතාත්තම ඔබන්න.

ආයුදබතාබෝව න් ! Hanthana Linux දවත ඔබ සතාදෙරදයන්
පිළිගනිමු.
හන්තතාන ලිනක්ස් පද්ධතිය තුළ ඇති Desktop-Guide-and-FAQ බහතාලුදමේ අන්තර්ගතව
ඇති H21-FAQ-Sinhala සටහන කියවීම මගින් හන්තතාන ලිනක්ස් පිළිබඳ නිති ඇදසන
පහැන සඳහතා පිළිතුරු ලබතා ගත හහැකි අතර Gnome3-Desktop-Guide සටහන මගින්
හන්තතාන ලිනක්ස්හි ඇති Gnome වහැඩතලය භතාවිතය සඳහතා මග දපන්වීමක් එක් කර
ඇත. ඊට අමතරව සයුර, විදජේදසකර සහ දෙමිළ යතුරු පුවරු සඳහතා සහැකහැස්ම එක් කර
තිදබේ.
Hanthana

Linux

පිළිබඳ

ඔදබේ

අදෙහස්

සහ

දයතාබෝජනතා

info@hanthana.org

විදෙද්යුත්

ලිපිනයට දෙන්වතා එවීමට කතාරුණිකවන්න.
Hanthana Linux පරිශීලක සමූහය http://groups.google.com/group/hanthanacommunity දවත එක් විදමන් හන්තතාන ලිනක්ස් පිළිබඳ ඇති ගහැටලු විසදෙතාගත හහැක.
සමූහයට ලිපි එවීමට දපර සමුහයට සමේබන්ධ වන්න . ලිපි එවීම සඳහතා hanthanacommunity@googlegroups.com ඉ-ලිපිනය භතාවිත කරන්න.

