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මූලක තෙතාරතුරු ත
 ත ත ත  ත1). හනතාන තලනකස තයනු තකුමක තද?
 ත ත ත  ත  ත2). Fedora යනු තකුමක තද?
 ත ත ත  ත3). ෙමාකකද තෙමේ තග්න/ලනකස ත(GNU/Linux)?

 ත ත ත  ත4). සජීව තතැටියක ත  ත(LiveCD/DVD) යනු?

 ත ත ත  ත5). හනතාන තසථාවර  ත(stable) ෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක තද  ත? නැත්නමේ තඅත්හදාබැලීමේ තමට්ටමෙමේ ත
තෙබන තපද්ධතයක තද?
 ත ත ත  ත6). හනතාන තවෘත්තීය තෙහාෝ තකාර්යාලීය තපරිසරයක තභාවිත තකරනන තමටම තපුළුවන තද?
 ත ත ත  ත7). මා තසමග තකාර්යාලයෙයේ තවැඩ තකරන තඅනත් තඅය තභාවිත තකරනෙන ත  තWindows ෙමෙහයුමේ ත
පද්ධතයය  ත. මා තපමණක තහනතාන තභාවිතයටම තෙයාමු තවීමෙමන තමටම තඅවාසියක තසිදු තෙවය තද  ත? මා ත
නපදවන තලපි තෙගානු තආදිය තවිවෘත තකිරීමටම තහා තකියවීමමටම තඅනත් තඅයටම තබැරි තෙවය තද?
 ත ත ත  ත8). හනතාන තසහ තෙෆෙඩෙඩාරා තඅතර තෙවනස තකුමකද?
 ත ත ත  ත9). හනතාන තභාවිතෙයදි තකල් තඉකුත් තවීමමක තසිදුවනවාද?
 ත ත ත  ත10). සථාපනයටම තඅනුක්රමික තඅංක ත(සිරියල් තඅංක  ත) අවශ්ය තද?
 ත ත ත  ත11). මෘදුකාංග තයාවත්කාලය තකළ තහැකි තද?
 ත ත ත  ත12). හනතාන තතැටියක තවිකුණුමේ තමිලය තකීයද?
 ත ත ත  ත13). මෙග් තකෙඩේ තහනතාන තවිකිණිය තහැකි තද  ත? ඒ තසඳහා තමා තෙකාපමණ තමුදලයක තෙගවිය තයුතු ත
ද?
 ත ත ත  ත14). හනතාන තව්යාපෘතයටම තආධාර තඅවශ්ය තඇය?

 ත ත ත  ත15). හනතාන තතැටි තපිටමපත් තකර තමිතුරන තඅතර තෙබදාහැරිමටම තහැකිද?
 ත ත ත  ත16). දැනටම තඇත තඅලුත්ම තහනතාන තනකුතුව තකුමකද?
 ත ත ත  ත17). හනතාන තඅලුත් තෙවළුමක තනකුත් තකරනෙන තෙකාපමණ තකාලයයකටම තපසුද?
 ත ත ත  ත18). මීළඟ තනකුතුව තකුමකද?
 ත ත ත  ත19). හනතාන තසමඟ තලයැෙබන තමෘදුකාංග තෙමානවද?
 ත ත ත  ත20). උබුනටු තභාවිත තකළාම තහනතාන තභාවිතයටම තඅපහසුද?
 ත ත ත  ත21). හනතාන තමත තසිංහලය තසථාපනය තකළ තයුතුද?
 ත ත ත  ත22). හනතාන තමත ත  ත  ත  තmp3, mp4, avi වාදනය තකළ තහැකි තද?
 ත ත ත  ත23). හනතාන තසදහා ත  තskype සථාපනය තකළ තහැකිද?
 ත ත ත  ත24). හනතාන තසමඟ තඑන ත  තLibreOffice වලය ත  තOffice2007 ෙගානු තවිවෘත තකළ තහැකි තද?
 ත ත ත  ත  ත  ත25). MS Windows සමඟ තහනතාන තඑකම තපරිගණකෙයේ තසථාපනය තකළ තහැකි තද  ත? එමගින ත
පරිගණකෙයේ තෙවේගය තඅඩු තෙවේවිද ත?

 ත ත ත  ත26). ෛවරසගාඩේ තඑකක තඅවශ්ය තද?
 ත ත ත  ත27). මෙග් තෙඩාංගල් තඑෙකන තඉනටමෙනට් තයනන ත  ත  තMobile Partner සථාපනය තකරනන ත
ඕනද  ත? ඒ තෙවනුවටම තෙවන තවිසදුමක තතෙයනවද?
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 ත ත ත  ත28). හනතාන තලනකස තගැන තතයන තගැටමලු තවිසඳා තගනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත29). මටම තඊමෙමල් තෙගාඩක තඑන තඑක තකරදරය තහනතාන තඅඩවිෙයේ තඅලුත් තෙතාරතුරු තපමණක ත
ගනන තක්රමයක තනැද්ද?
 ත ත ත  ත30). මටම තහනතාන තව්යාපෘතයටම තසහාය තවිය තහැකි තද?

සථාපනය ත
 ත ත ත  ත1). හනතාන තසථාපනය තකරගනන තඅවශ්ය තඅවම තදෘඪාංග තපහසුකමේ තෙමානවා තද?
 ත ත ත  ත2). හනතාන තගනෙන තෙකාෙහාම තද?
 ත ත ත  ත3). හනතාන තබිට් ත  ත64 පරිගණක තමත ත  ත(AMD-64 ෙහාෝ ත  තIntel-64) ක්රියාත්මක තකළ තහැකිද?
 ත ත ත  ත4). හනතාන තසථාපනය තකරනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත5). ෙකාෙහාමද තහනතාන තඩුවල් තබූට් තෙලයස තදානෙන
 ත ත ත  ත6). මෙග් ත  ත  ත  තNTFS (Windows NT/2000/XP/2003) පාටිශන තබලයාගනෙන තෙකාෙහාමද?

 තDesktop සැකසුමේ ත
 ත ත ත  ත  ත  ත  ත1). Desktop Effects / ෙඩසකෙටමාප් තරංගසැරසිල තසක්රීය තකරනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත2). පරිගණකය තවසාදමනෙන තෙකාෙහාමද  ත  ත? Shutdown තෙබන තතැන තෙහායාගනන තබෑ.

කාර්යාලීය තෙයදුමේ ත
 ත ත ත  ත1). හනතාන තඑෙක තතෙයන ත  තLiberOffice වලන තලයුමක තලයලයා තමම ත  ත  තMS Office තෙයන ත
පරිගණකයකටම තෙගනයනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත2). ලයුමක ත  තPDF බවටම තපත් තකරගනන තපුළුවනද?
 ත ත ත  ත  ත3). LiberOffice විතරද  ත? ඇය ත  තOpenOffice.org නැද්ද?
 ත ත ත  ත4). සිංහෙලයන තලයනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත5). සිංහෙලයන තලයනන තමම තෙෆෙඩානටම තදාගනන තඕනද?
 ත ත ත  ත  ත6). LibreOffice මත තසිංහලය තඅකුරු ත  තbold කිරීෙමේ තසහ ත"ශ  ත" වැන තඅකුරු තලයෙවනෙන ත
"ශ්රි  ත" ෙලයස තලයෙවන තගැටුව තවිසදිය තහැකි තද?

මෘදුකාංග තකළමනාකරණය ත
 ත ත ත  ත1). හනතාන තමත තමෘදුකාංගයක තසථාපනය තකරනෙන තෙකාෙහාමද ත?

 ත ත ත  ත2). හනතාන තතුළ තඇත තමෘදුකාංග තයාවත් තකාලය තකරනෙන තෙකාෙහාම තද?
 ත ත ත  ත3). හනතාන තතුළ තඇත තමෘදුකාංග තඉවත් තකරනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත4). හනතාන තතුළ ත  තexe ෙගානු තසථාපනය තකළ තහැකිද ත  ත? ෙකාෙහාමද තකරනෙන?
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මෘදුකාංග තසංවර්ධනය ත
 ත ත ත  ත  ත  ත1). python 2.7 ෙහාෝ ත  ත3.2 භාවිතා තකරනෙන තෙකෙසද?
 ත ත ත  ත  ත2). Geany වලයදී ත  තpython ක්රමෙල්ඛයක තධාවනය තකලයත් තඑහි තපතඵලයයක තෙපනවනෙන තනැ

ජාලය තසැකසුමේ ත
 ත ත ත  ත1). පරිගණකෙයේ ත  තIP ලපිනය තසහ තඅෙනකුත් තෙතාරතුරු තෙදනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත2). මෙග් ත  තDongle එෙකන තඅනතර්ජාලයයටම තයනෙන තෙකාෙහාම තද?
 ත ත ත  ත3). හනතාන තලනකස තසථාපනය තකළා  ත, නමුත් තඅනතර්ජාලයයටම තපිවිෙසනන තබැ
 ත ත ත  ත4). මෙග් තඅනතර්ජාලය තෙසවාදායකයාෙග් ත  ත  ත(ISP) DNS දැනගනෙන තෙකාෙහාමද?

පරීශීලයක තකළමනාකරණය ත
 ත ත ත  ත1). මෙග් තමුරපදය ත  ත(password) ෙවනස තකරගනෙන තෙකාෙහාම තද?
 ත ත ත  ත2). හනතාන තමත තඅලුතත් තගිණුමක තහදනෙන තෙකාෙහාමද ත?

 ත ත ත  ත3). හනතාන තතුළ තඇත තගිණුමක තමකනෙන තෙකාෙහාම තද?
 ත ත ත  ත4). හනතාන තතුළ තඇත තගිණුමක තෙවනස තකරනෙන තෙකාෙහාමද?

ආරක්ෂක තසැකසුමේ ත
 ත ත ත  ත1). ෙමාකකද තෙමේ තSELinux?

 ත ත ත  ත  ත2). SELinux නසා තමෙග් තඑදිෙනදා තකටමයුතුවලයටම තකුමක තෙවයද?
 ත ත ත  ත  ත3). SELinux සක්රීය/අක්රීය තකරනෙන තෙකාෙහාමද ත?

ජංගම තදුරකථන තසැකසුමේ ත
 ත ත ත  ත1). මෙග් තජංගම තදුරකථනෙයේ/ෙඩාංගලයෙයේ තඇත ත  තSMS සහ ත  තContacts මටම තහනතාන තමතදී ත
බලයාගත තහැකිද?

ෙවනත් ත
 ත ත ත  ත1). මෙග් තහාඩේ තඩිසක තඑෙක තඉඩ තබලයාගනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත2). අනතර්ජාලය තෙවේගය  ත  ත  ත, CPU, Memory භාවිතය තබලයාගනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත3). ඩිසක තඑෙක තතෙයන තෆෙඩයල් තඑකක තෙහායාගනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත4). ලනකසහි තවිධානයක තපිළිබඳ තවැඩි තවිසතර තෙසායාගනෙන තෙකෙසද?
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 ත ත ත  ත5). හනතාන තසිංහලය තඅතුරු තමුහුණතටම තපිවිෙසනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත ත ත  ත  ත6). terminal යනු තකුමක තද?
 ත ත ත  ත  ත7). root යනු තකුමක තද?

මූලක තෙතාරතුරු

 ත1). හනතාන තලනකස තයනු තකුමක තද?
හනතාන තලනකස තයනු තශ තලයාංකික තපරිගණක තපරිශීලයකයාටම තවඩාත් තඋචිත තවන තඅයුරින තසුපකටම ත

 තFedora ෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තෙවනස තකර තසැකසූ තපරිගණක තෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක  ත. ෙමය ත
ෙනාමිෙල් තෙබදාහරිනු තලයබන තඅතර තසීමාවකින තෙතාර තව තනැවත තනැවතත් තෙබදාහැරීමටම ත
සමේපූර්ණ තනදහස තසහිතය  ත. ෙවනත් තවචනවලන තකියෙතාත් තෙමය තනදහස තහා තවිවෘත තෙමෙහයුමේ ත
පද්ධතයක  ත. සජිවීම තතැටියක තෙලයස තෙමය තනර්මාණය තකර තඇත තනසා තසථාපනය තකිරීෙමන තෙතාරව ත
ෙමම තෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තභාවිත තකර තබැලීෙමේ තහැකියාව තතෙබනවා  ත.

ඉහළටම

 ත  ත2). Fedora යනු තකුමක තද?
 තFedora යනු ත  ත  තRed Hat සමාගෙමේ තඅනුග්රහය තඇතව තපජාව තවිසින තදියුණු තකරන තලයද තලනකස ත

ෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක  ත. ෙමය තෙනාමිෙල් තලයබාගත තහැකි තඅතර තසැමවිටමකම තපාෙහේ තඅෙනකුත් ත
ලනකස තෙබදාහැරීමේ තවලයටම තපථම තනවතම තතාකෂණික තවර්ධනයන තනදහස තමෘදුකාංග තෙලයාවටම ත
මුදාහරිනවා  ත  ත. Fedora ෙමෙහයුමේ තපද්ධතෙයේ තඅලුත් තෙවළුමක තසෑම තමාස තහයකටම තපමණ තවරක ත
නකුත් තෙවනවා  ත.

ඉහළටම

 ත3). ෙමාකකද තෙමේ තග්න/ලනකස ත(GNU/Linux)?
ග්න ත  ත  ත  ත  ත  ත  ත(GNU - GNU is Not Unix) කියනෙන තසමේපූර්ණෙයනම තනදහස තමෘදුකාංග තවලන තUnix ත
ෙමෙහයුමේ තපද්ධතයටම තසමාන තෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක තසංවර්ධනය තකිරීමටම තදියත් තකළ තව්යාපෘතයක. ත
ෙමම තව්යාපෘතයටම තවැඩසටමහන ත  ත(applications), පුසතකාලය ත  ත(libraries) සහ තසංවර්ධක තමෘදුකාංග ත
වෙග් තමෘදුකාංග තසමූහයක තඅඩංගු තෙවනවා  ත. ලනකස ත  ත(Linux) කියලය තහඳුනවනෙන තසමේපත් ත
කළමනාකරණයටම තසහ තදෘඪාංග තසමඟ තගනුෙදනු තකරනන තපුළුවන තමෘදුකාංගයක  ත. ෙමේ තෙකාටමස ත
ෙදකම තඑනමේ තග්න තසහ තලනකස තඑකතුෙවලයා තතමය තග්න/ලනකස තහැදිලය තතෙයනෙන  ත. අද තඅපි ත
නකනම තලනකස තකියලය තකිවේවටම තඇත්තටමමේ තෙමේ තෙබාෙහාෝ තපද්ධතීන තනයම තවිදියටම තහඳුනවනන ත
ඕන තග්න/ලනකස තයන තනමින  ත.
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ඉහළටම

 ත4). සජීව තතැටියක ත  ත(LiveCD/DVD) යනු?
සථාපනය තකිරීමකින තෙතාරව තෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක තධාවනය තකළ තහැකි තආකාරයටම තසැකසූ ත

 තCD/DVD තැටියක තසජීව තතැටියක තවශෙයන තහැඳිනෙවනවා  ත. උදාහරණයක තෙලයස තඔබෙග් ත
පරිගණකෙයේ තසථාපනය තකර තඇත තෙමෙහයුමේ තපද්ධත තඑෙසම තතබියදී තසජීවීම තතැටියක තඇත ත
ෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක තෙයාදාගනමින තපරිගණකය තපණ තගනවා තඒ තබාහිර තෙමෙහයුමේ තපද්ධතය ත
පාවිච්චි තකළ තහැකිය  ත.

ඉහළටම

 ත5). හනතාන තසථාවර  ත(stable) ෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක තද  ත? නැත්නමේ තඅත්හදාබැලීමේ ත
මට්ටමෙමේ තතෙබන තපද්ධතයක තද?
හනතාන තසථාවර තෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක  ත. එය තෙෆෙඩෙඩාෝරා තෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තපාදක තකරෙගන ත
තෙබන තනසා තඑහි තතෙබන තසියලු තම තවාසි  ත, ආරකෂාව තසහ තශකතීන තෙමහි තද තඇතුළත් තෙවනවා  ත.

ඉහළටම

 ත6). හනතාන තවෘත්තීය තෙහා ෝ තකාර්යාලීය තපරිසරයක තභාවිත තකරනන තමටම තපුළුවන තද?
අනවාර්යෙයන තම තපුළුවන  ත.

ඉහළටම

 ත7). මා තසමග තකාර්යාලයෙයේ තවැඩ තකරන තඅනත් තඅය තභාවිත තකරනෙන ත  තWindows

ෙමෙහයුමේ තපද්ධතයය  ත. මා තපමණක තහනතාන තභාවිතයටම තෙයාමු තවීමෙමන තමටම තඅවාසියක ත
සිදු තෙවය තද  ත? මා තනපදවන තලපි තෙගානු තආදිය තවිවෘත තකිරීමටම තහා තකියවීමමටම තඅනත් ත
අයටම තබැරි තෙවය තද?
ඔබටම තකිසි තම තපශ්නයක තඇත තෙවනෙන තනැහැ  ත. ඔබ තහනතාන තලනකස තතුළ තනපදවන ත
ලපිෙල්ඛන  ත, ග්රැෆික තෙහාෝ තෙවනත් තෙගානු තඕනෑ තම තෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක තතුළ තවිවෘත තෙකාටම ත
කියවීමමටමත් තනැවත තසැකසීමටමත් තපුළුවන  ත. ඊමටම තඅමතරව තපරිගණක තජාලයයක තහරහා ත
ෙබදාගනනටමත්  ත, මුද්රණය තකරගනනටමත් තහැකිය  ත. ඔෙබේ තකාර්යාලීය තකටමයුතුවලයටම තෙමයන තඅනසි ත
බලයපෑමක තසිදු තෙවනෙන තනැහැ  ත. මෘදුකාංග තසඳහා තයන තවියදම තනතර තවීමම තනසා තඔබටම තවිශාලය ත
වාසියක තනමේ තඅත් තෙවනවා  ත.

ෙමේ තපිළිබඳ තවැඩි තවිසතර තසඳහා තහනතාන තලනකස තෙවබේ තපිටුෙවේ තහනතාන තලනකස තගුණාංග ත
පිටුව තබලයනන  ත.

ඉහළටම
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 ත8). හනතාන තසහ තෙෆෙඩෙඩාරා තඅතර තෙවනස තකුමකද?
හනතාන තහා තෙෆෙඩෙඩාෝරා තගත් තකලය තහනතාන තලනකස තබහුමාධ්ය තෙයදුමේ තසඳහා තඅවශ්ය තෙෆෙඩෙඩාරා ත
සමඟ තනකුත් තෙනාකර තපැෙකජ තඑකතුවක තඇත  ත. ෙෆෙඩෙඩාරා තනකතුවක තසෑම තමාස තහයකටම තවරක ත
නකුත් තෙවනවා  ත. ෙමහිදි තඔබ තයමේකිසි තෙෆෙඩෙඩාෝරා තනකුතුවක තඅදාලය තනකුතු තදිනයටම තමාස ත
කිහිපයකටම තපසු තලයබා තගත්තද තලයැෙබන ත  තiso ෙගානුව තතුලය තඅඩුංගුවනෙන තමුල් තනකුතුෙවේ තඅඩංගු ත
පැෙකජ තපමණි  ත. නමුත් තහනතාන තනකුතුවටම තඅදාලය ත  තiso ෙගානුව තවරින තවර තනෂ්පාදනය තකරන ත
බැවින තඅදාළ තදිනටම තනයමිත තයාවත් තකිරීමේද තෙමම ත  ත  තCD/DVD iso තැටිය තසමඟින තලයැෙබනවා  ත.

ඉහළටම

 ත9). හනතාන තභාවිතෙයදි තකල් තඉකුත් තවීමමක තසිදුවනවාද?
නැහැ  ත. ඒත් තඔබටම තඅවශ්යය තනමේ තඅෙප් තනවතම තනකුතුව තසථාපනය තකරගනන තපුළුවන  ත.

ඉහළටම

 ත10). සථාපනයටම තඅනුක්රමික තඅංක ත(සිරියල් තඅංක  ත) අවශ්ය තද?
නැහැ  ත. ඒ තකිසිවක තඅවශ්ය තනෑ  ත.

ඉහළටම

 ත11). මෘදුකාංග තයාවත්කාලය තකළ තහැකි තද?
ඔවේ  ත. හනතාන තඑක තනකුතුවක තසථාපනය තකළ තපසු තඅවුරුද්දක තපුරා තමෘදුකාංගවලය තඅලුත් තවීමමේ තඔබටම ත
ලයැෙබනවා  ත. ඒවා තඔෙබේ තකැමැත්ෙත් තපරිදි තඑක තකරගනන තපුළුවන  ත. ඔෙබේ තපරිගණකය ත
අනතර්ජාලයයටම තසමේබනධව තතෙබේ තනමේ තඔබටම තෙමනුව තමඟින ත  ත  ත  තActivities > Applications

 ත  ත  ත  ත  තSystem Tools > Software Update ඔසෙස තෙහාෝ තටමර්මිනලයය තමත ත  ත  ත  ත  තsu -c ‘yum update’

ෙහාෝ ත  ත  ත  ත  තsu -c ‘pkcon update’ විධානය ත(හා තඅවශ්ය තඕනෑ තම තවිටමක තදී ත  තroot පරිශීලයකෙග් ත
අවසර තපදය  ත) ලයබා තදී තමෘදුකාංග තයාවත්කාලය තකළ තහැකිය  ත.

ඉහළටම

 ත12). හනතාන තතැටියක තවිකුණුමේ තමිලය තකීයද?
ෙනාමිෙල්  ත! හනතාන තෙවබේ තඅඩවිය තහරහා තෙහාෝ තඔෙබේ තමිතුරකු තසතු තපිටමපත් තෙනාමිෙල් තලයබාගත ත
හැකිය  ත.

ඉහළටම

 ත13). මෙග් තකෙඩේ තහනතාන තවිකිණිය තහැකි තද  ත? ඒ තසඳහා තමා තෙකාපමණ තමුදලයක ත

   හනතාන ලනකස පෙල්ඛණ කණඩායම  2009 – 2012 info@hanthana.org
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ෙගවිය තයුතු තද?
ඔවේ  ත! ඔබටම තහනතාන තසජිව තතැටි තවිකිණිය තහැකිය  ත. ඒ තසඳහා තඅපටම තකිසිදු තෙගවීමමක තකිරීම ත
අනවාර්ය තනෑ  ත. ඔබටම තහැකි තනමේ තෙමම තව්යාපෘතයටම තදායක තවීමමක තහැටියටම තසලයකා තඅධාර තකළ ත
හැකිය  ත. ඔබටම තපාරිෙභාෝගිකයනටම තදැරිය තහැකි තසාධාරණ තමිලයකටම තඅෙලයවි තකිරීම තසඳහා තඅවසර ත
තෙයනවා ත

ඉහළටම

 ත14). හනතාන තව්යාපෘතයටම තආධාර තඅවශ්ය තඇය?
අප තෙමේ තව්යාපෘතය තදියත් තකරනෙන තමුලය්යමය තලයාභයක තඅත්පත් තකරගැනීමෙමේ තඅරමුණකින තෙතාරව ත
හුෙදක තසමාජීය තෙමෙහවරක තහැටියටමය  ත. නමුත් තඅෙප් තෙඩාෙමේන තනාම තසඳහාය  ත, සර්වර් ත
පවත්වාෙගන තයාමටම  ත, ෙපාසටමර් තමුද්රණයටම තහා තවැඩසටමහනවලය තදී තසිසුනටම තෙනාමිෙල් තසජිවීම තතැටි ත
සහ තසටමහන තෙබදා තදීමටම තමුදල් තවියදමේ තකිරීම තඅවශ්ය තෙවනවා  ත.

ඉහළටම

 ත15). හනතාන තතැටි තපිටමපත් තකර තමිතුරන තඅතර තෙබදාහැරිමටම තහැකිද?
හනතාන තඔබ තඅතටම තපත් තවනුෙයේ තසපුරා තම තෙනාමිෙල් තහා තනදහස තව තබැවින තඑය තපිටමපත් තකිරීමටම ත
හා තඅනයයන තසමග තෙබදාහදාගැනීමමටම තඔබටම තසමේපූර්ණ තනදහස තහිමිය  ත. එෙස තකරන තෙමන තඅපි ත
ඔබව තදිරිගනවනවා  ත!

ඉහළටම

 ත16). දැනටම තඇත තඅලුත්ම තහනතාන තනකුතුව තකුමකද?
හනතාන ත  ත17

ඉහළටම

 ත17). හනතාන තඅලුත් තෙවළුමක තනකුත් තකරනෙන තෙකාපමණ තකාලයයකටම තපසුද?
 තFedora ෙමෙහයුමේ තපද්ධතෙයේ තඅලුත් තනකුතුවකින තටික තකලයකටම තපසු තඊමටම තඅනුරූප තහනතාන ත

ෙවළුම තනකුත් තකරනවා  ත. එම තනකුත් තකරන තදිනය තෙතක තසියලු තයාවත්කාලය තඑයටම තඇතුළත් ත
ෙවනවා  ත.

ඉහළටම

 ත18). මීළඟ තනකුතුව තකුමකද?
හනතාන ත  ත18

   හනතාන ලනකස පෙල්ඛණ කණඩායම  2009 – 2012 info@hanthana.org
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ඉහළටම

 ත19). හනතාන තසමඟ තලයැෙබන තමෘදුකාංග තෙමානවද?
ඔබෙග් තඑදිෙනදා තවැඩ  ත, කාර්යාලීය තවැඩ තසහ තග්රැෆික තනර්මාණ තසහ තක්රමෙල්ඛනය තආදී තවිෙශ්ෂ ත
කාර්යන තඉටු තකර තගැනීමමටම තෙයාෝග්ය තමෘදුකාංග තඔබටම තහනතාන තනකුතුව තසමඟ තෙනාමිෙල් ත
ලයැෙබනවා  ත. හනතාන තතුළ තඅඩංගු තමෘදුකාංගවලය තසමේපූර්ණ තලයැයසතුවක තසඳහා ත

 තhttp://hanthana.org/features.php බලයනන  ත.

ඉහළටම

 ත20). උබුනටු තභාවිත තකළාම තහනතාන තභාවිතයටම තඅපහසුද?
හනතාන තයනු ත  තFedora ලනකස තනකුතුව තමත තපදනමේවු තෙමෙහයුමේ තපද්ධතයක  ත  ත. Ubuntu සහ ත

 තFedora යනු තෙවනස තආයතන තෙදකකින තනපදෙවන තෙමෙහයුමේ තපද්ධත තෙදකක  ත. උදාහරණයක ත
ෙලයස ත  තFord ආයතනෙයන තනපදවන ත  තFiesta මාදිලෙයේ තසහ ත  තNissan ආයතනෙයන තනපදවන ත

 තMicra මාදිලෙයේ තකාර් තරථ තෙදකක තසංසංදනය තකර තබලයමු  ත. වාහන තෙදකම තෙවේගය තපහසුකමේ තසහ ත
ඉඩකඩ තආසනන තෙලයස තඑකිෙනකටම තසමාන තවුවත් තඇතුළත තසහ තපිටමත තෙපනුම තසුළු තවශෙයන ත
ෙවනස  ත. ෙමේ තආකාරයටම ත  තUbuntu සහ ත  තFedora අතර තසුළු තසුළු තෙවනසකමේ තදකිනන තලයැබුණත් ත
එක තමාදිලයක තවාහනයක තපැදවූ තඅෙයකුටම තෙවනත් තවාහනයක තභාවිතයටම තඉකමනන තහුරුෙවන ත
ෙලයස තඅවශ්ය තවිටමක තඑකකින තඅනකටම තඉකමනන තසහ තපහසුෙවන තමාරු තවීමමටම තහැකියාව ත
ලයැෙබනවා  ත. තවද ත  තFedora යනු තඉතා තඉකමනන තපරිශශීලයකයන තෙවත තනවතම තගුණාංග තලයබා ත
ෙදන තනකුතුවක  ත  ත. Fedora පද්ධතය තවඩා තපහසුවන තෙලයස තසැකසු තහනතාන තභාවිතය තඋබුනටු ත
භාවිත තකළ තඅෙයකටම තඉතා තපහසු තෙවනවා තෙනාඅනුමානය  ත.

ඉහළටම

 ත21). හනතාන තමත තසිංහලය තසථාපනය තකළ තයුතුද?
නෑත  ත. හනතාන තෙපරනමිෙයනම තසිංහලය තහා තෙදමලය තභාෂාවනටම තයුනෙකාෝඩේ තසහය තදකවන තනසා ත
අලුතන තසිංහලය තසථානය තකරනන තඅවශ්ය තනැහැ  ත.

ඉහළටම

 ත22). හනතාන තමත ත  ත  ත  තmp3, mp4, avi වාදනය තකළ තහැකි තද?
ඔවේ තහනතාන තෙපරනමිෙයනම තෙබාෙහාෝ තබහුමාධ්ය තෙගානු තවර්ග තසඳහා තසහාය තදකවනවා  ත.
හනතාන තසථාපනය තකළ තවහා තම තඔබටම තඒවා තවාදනය තකළ තහැකිය  ත.

ඉහළටම

 ත23). හනතාන තසදහා ත  තskype සථාපනය තකළ තහැකිද?

   හනතාන ලනකස පෙල්ඛණ කණඩායම  2009 – 2012 info@hanthana.org
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හනතාන තසමඟින ත  තskype ෙපරනමිෙයනම තලයැෙබනවා  ත. අමුතුෙවන තසථාපනය තකරනන තෙදයක ත
නැහැ  ත.

ඉහළටම

 ත24). හනතාන තසමඟ තඑන ත  තLibreOffice වලය ත  තOffice2007 ෙගානු තවිවෘත තකළ තහැකි ත
ද?
ඔවේ තහනතාන තමත තදැනටම ත  ත  තOffice 2010 සහ තඉන තෙපර තෙවළුමේ තමඟින තතැන තෙගානු තවිවෘත ත
කිරීමටම තපහසුකම තසහ තයළි තවිවෘත තකිරීමටම තහැකිවන තෙලයස තසුරැකිෙමේ තපහසුකම තද තතෙයනවා  ත.

ඉහළටම

 ත  ත  ත25). MS Windows සමඟ තහනතාන තඑකම තපරිගණකෙයේ තසථාපනය තකළ තහැකි තද  ත?
එමගින තපරිගණකෙයේ තෙවේගය තඅඩු තෙවේවිද ත?
ඔවේ  ත, හනතාන තකලන ත  ත  තMS Windows සථාපනය තකළ තපරිගණකය තසථාපනය තකළ තහැකිය  ත. ෙමය ත
හඳුනවනෙන තද්විත්ව තසථාපන ත  ත  ත(dual boot) නමින  ත. අෙනක තෙමෙහයුමේ තපද්ධතය ත  තMS

 තWindows හැර තෙවනත් තඑකක තෙවනනත් තපුළුවන  ත. ද්විත්ව තසථාපනය තසිදු තකිරීම තපිළිබඳ තවැඩි ත
විසතර තසඳහා තසථාපන තසටමහන තබලයනන  ත.

ෙමහි තදී තපරිගණකෙයේ තෙවේගයටම තබලයපෑමක තෙවනෙන තනැහැ  ත. ද්විත්ව තසථාපනයක තකර තඇත ත
අවසථාවක තපරිගණකය තආරමේභ තකිරීෙමේදී ත  ත(booting) ඔබටම තභාවිත තකිරීමටම තඅවශ්ය තකුමන ත
ෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තද තයනන තඔෙබන තවිමසනවා  ත. වරකටම තක්රියාත්මක තවනෙන තඑක තෙමෙහයුමේ ත
පද්ධතයක තපමණය  ත. ෙමහි තදී තබලයපාන තඑකම තසාධකය තවනෙන තෙමෙහයුමේ තපද්ධත තෙදක තසඳහා ත
පමාණවත් තඉඩක තඔෙබේ තහාඩේ තඩිසක තඑක තතුළ තතබිය තතබීමය  ත.

ඉහළටම

 ත26). ෛවරසගාඩේ තඑකක තඅවශ්ය තද?
අත්යවශ්ය තනැහැ  ත. ලනකස තෙමෙහයුමේ තපද්ධතවලයටම තෛවරස තමඟින තසිදුවන තහාන තඅෙනක ත
ෙමෙහයුමේ තපද්ධත තවලයටම තසාෙප්කෂව තඉතාමත් තඅඩුය  ත. පසුගිය තවසර ත18ක තකාලයය තතුළ තලනකස ත
කර්නලයයටම තබලයපෑ තහැකි තආකාරෙයේ තෛවරස තනකුත් තවුෙණ තඅෙත් තඇඟිල තගණනටමත් තඅඩුෙවන  ත.

ඉහළටම

 ත27). මෙග් තෙඩාංගල් තඑෙකන තඉනටමෙනට් තයනන ත  ත  තMobile Partner සථාපනය ත
කරනන තඕනද  ත? ඒ තෙවනුවටම තෙවන තවිසදුමක තතෙයනවද?
සථාපනය තකරනන තඅවශ්ය තනැහැ  ත, ෙඩාංගල් තඑක තපරිණකයටම තසමේබනධ තකළ තසැනන ත  තNetwork

 තManager විසින තඑය තසවයංක්රීයව තහඳුනාගනනවා  ත.

   හනතාන ලනකස පෙල්ඛණ කණඩායම  2009 – 2012 info@hanthana.org
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ඉහළටම

 ත28). හනතාන තලනකස තගැන තතයන තගැටමලු තවිසඳා තගනෙන තෙකාෙහාමද?
ෙමේ තසදහා තහනතාන තගූගල් තසමූහයටම තසමේබනධ තවීම තඑහි තදී තඔෙබේ තපශ්න තමතු තෙකාටම තඅෙප් තපජාෙවේ ත
සාමාජික තසාමාජිකාවනෙගන තවිසඳුමේ තලයබාගනන තපුළුවන  ත. හනතාන තගූගල් තසමූහයටම තසමේබනධ ත
වීමම තසදහා තෙමම තසබැදිය තපාවිච්චි තකරනන තhttp://groups.google.com/group/hanthana-

 ත  තcommunity . නැතනමේ ත  තwww.hanthana.org/irc.php මඟින තහනතාන ත  තIRC නාලකාවටම ත
සමේබනධ තවීම තසජීවීම තෙලයස තසහාය තලයබාගත තහැකිය  ත.

ඉහළටම

 ත29). මටම තඊමෙමල් තෙගාඩක තඑන තඑක තකරදරය තහනතාන තඅඩවිෙයේ තඅලුත් තෙතාරතුරු ත
පමණක තගනන තක්රමයක තනැද්ද?
ඔවේ තපුළුවන  ත. හනතාන තපුවත් තසමූහයටම තදායක තවිෙමන තඅවශ්ය තනෙවේදන තපමණක තලයබාගත ත
හැකිය  ත.

 තhttps://groups.google.com/group/hanthanalinux

ඉහළටම

 ත30). මටම තහනතාන තව්යාපෘතයටම තසහාය තවිය තහැකි තද?
 ත1. පාසැෙල්  ත, කාර්යාලයෙයේ තමිතුරන තදැනුවත් තකිරීම ත

 ත2. හනතාන තසජිවි තතැටිය තනෑදෑ තහිතමිතුරන තඅතෙර් තෙබදා තදීම ත

 ත3. දැනුවත් තකිරීෙමේ තවැඩසටමහන තසංවිධානය තසහ තඒවාටම තසහභාගී තවීමම ත

 ත4. හනතාන තමත තමෘදුකාංග තභාවිතවන තආකරය තගැන තසරලය තබසින තසටමහන තසැකසීම ත

 ත5. මෘදුකාංග තසිංහලය තබසටම තපරිවර්තනය ත

 ත6. පජාවටම තඅවශ්ය තවන තසහ තනයමිත තබලයපත්ර තසහිතව තඔබ තනපදවූ තසුදුසු තමෘදුකාංග තහනතාන ත
ව්යාපෘතයටම තඑක තකරනනත් තඔබටම තඅවසථාව තතෙබනවා ත

අනවාර්යෙයනම තපුළුවන  ත. ඔබටම තපහසුම තක්රමය තහනතාන තලනකස තඔෙබේ තපාසැෙල්  ත, අධ්යාපන ත
ආයතනෙයේ  ත, කාර්යයාලයෙයේ තමිතුරනටම තහනදුනවා තෙදන තඑක  ත, නැහිත තමිතුරන තඅතෙර් තෙබදාහරින ත
එක  ත. ඔවුනෙග් තපරිගනක තවලය තහනතාන තලනකස තසථාපනයටම තසහාය තවන තඑක  ත. එෙමනම තඔෙබේ ත
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පාසැෙල්  ත, ආයතනෙයේ තෙමේ තපිළිබඳ තවැඩසටමහන තසූදානමේ තකළවිටම තවැඩි තදුර තදැනුවත් තකිරීමේ තහා ත
පුහුණු තවැඩමුළු තසඳහා තහනතාන තකණඩායම තෙගනවාගත තහැකිය  ත.

එෙස තම තනදහස තමෘදුකාංග තභාවිතය තපිළිබඳ තසිංහලන  ත, ෙදමළින තසහ තඉංග්රිසිෙයන තසරලයව තසටමහන ත
සැකසීම තසඳහා තදායක තවිෙමන තඔෙබේ තදැනුම තපජාව තෙවත තෙදනනත් තපුළුවන  ත.

වැඩිදුර තෙතාරතුරු තසඳහා තඅපෙග් තගූගල් තසමූහයටම තඑකවනන  ත.

ඉහළටම

සථාපනය

 ත1). හනතාන තසථාපනය තකරගනන තඅවශ්ය තඅවම තදෘඪාංග තපහසුකමේ තෙමානවා තද?
අවම තවශෙයන තපහත තදැකෙවන තමට්ටමෙමේ තපවතනවා තනමේ තඔෙබේ තකටමයුතු තහනතාන තමත තවඩාත් ත
පහසුෙවන තහා තෙවේගවත් තව තකරගනන තපුළුවන ත  ත:

ෙපළ තආකාරය තසඳහා ත  ත(text-mode)

අනුමත ත  ත  ත  ත  ත  ත: 200 MHz Pentium Pro ෙහාෝ තවැඩි ත

අවම තමතකය ත  ත  ත  ත(RAM): 256 MiB

චිත්රක තආකාරය තසඳහා ත  ත(graphical)

අනුමත ත  ත  ත  ත  ත  ත: 400 MHz Pentium Pro ෙහාෝ තවැඩි ත

අවම තමතකය ත  ත  ත  ත(RAM): 640 MiB

අනුමත තමතකය ත  ත  ත  ත(RAM): 1152 MiB

දෘඪ තතැටිෙයහි තතබිය තයුතු තඅවම තහිස තඉඩකඩ ත  ත15GB

 තDVD ධාවකයක ත

ඉහළටම
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 ත2). හනතාන තගනෙන තෙකාෙහාම තද?
හනතාන තලයබාගැනීමම තඉතාම තපහසුය  ත.

ඔබ තකළ තයුත්ෙත් ත  තhttp://www.hanthana.org ෙවබේ තඅඩවියටම තපිවිසී ත  ත  ත  තHanthana DVD iso

එක තබාෙගන ත  තDVD එකකටම තපිටමපත් තකරගැනීමමය  ත. ඔබෙග් තමිතුෙරකු තසතුව තදැනටමමත් තහනතාන ත
ලනකස ත  තDVD එකක තතෙබේනමේ තඑයන තපිටමපතක තලයබා තගැනීමමද තසිදු තකළ තහැකිය  ත. ෙමේ තසඳහා ත
කිසිදු තනීමතමය තබාධකයක තනැහැ  ත. ඉහත තසඳහන තඑක තක්රමයකටම තෙහාෝ තපිටමපත් තලයබා තගැනීමමටම තඔබටම ත
අපහසු තනමේ ත  තhttp://hanthana.org/media.php හි තසිටින තහනතාන තලනකස තමාධ්ය ත
දායකයනෙගන තඔබටම තවඩාත්ම තආසනන තපුද්ගලයයා තඅමතනන  ත. ඔහු/ඇය තඔබටම තපිටමපතක තලයබාදීමටම ත
ඔහුෙග්/ඇයෙග් තඋපරිම තඋත්සාහය තදරනු තඇත  ත.

ඉහළටම

 ත3). හනතාන තබිට් ත  ත64 පරිගණක තමත ත  ත(AMD-64 ෙහා ෝ ත  තIntel-64) ක්රියාත්මක තකළ ත
හැකිද?
ඔවේ තපුළුවන  ත. ෙමේ තසඳහා තහනතාන තඅඩවිෙයන තහනතාන තලනකස ත  ත  තx86_64 DVD තැටිය තභාවිත ත
කරනන  ත.

ඉහළටම

 ත4). හනතාන තසථාපනය තකරනෙන තෙකාෙහාමද?
නවාස තබහලුම ත  ත  ත(home directory) තුළ තඇත ත  තHanthanaDocs උප-බහලුම තතුළ තඇත ත

 ත"Installation-Guide-H17-si.pdf" ෙගානුව තවිවෘත තකිරීම තමඟින තඅවශ්ය තසථාපන තඋපෙදස තලයබා ත
ගත තහැක  ත.

ඉහළටම

 ත5). ෙකාෙහාමද තහනතාන තඩුවල් තබූට් තෙලයස තදානෙන
ෙමේ තසඳහා තසථාපන තසටමහන තබලයනන  ත. එහි තවිසතර තකර තඇත්ෙත් තඩුවල් තබූට් තෙලයස තහනතාන ත
සථාපනය තකරන තආකරයය  ත. ෙමහිදී තපාටිෂන තකිරීෙමේ තපියවෙර්දී තවඩාත් තසැලයකිලමත් තෙවනන  ත.

ඉහළටම

 ත6). මෙග් ත  ත  ත  තNTFS (Windows NT/2000/XP/2003) පාටිශන තබලයාගනෙන ත
ෙකාෙහාමද?
සථාපන තපියවර තවලය තපාටිශන තකරන තපියවෙර්දී තඔබෙග් තදැනටම තපවතන තපාර්ටිශන තවගුච ත
දකවනවා  ත  ත. NTFS පාටිශන තඑම තවගුෙවේ ත  ත'Type' යටමෙත් ත  තntfs ෙලයස තෙපනවනුඇත  ත. වැඩි තවිසතර ත
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සඳහා තසථාපන තසටමහෙන තපාර්ටිශන තකිරීෙමේ තෙකාටමස තබලයනන  ත.

ඉහළටම

 තDesktop සැකසුමේ

 ත  ත  ත  ත1). Desktop Effects / ෙඩසකෙටමාප් තරංගසැරසිල තසක්රීය තකරනෙන තෙකාෙහාමද?
හනතාන ත  ත17 නකුතුෙවේදි තමින තෙපර තතබූ ත  ත  තDesktop Effects (ෙඩසකෙටමාප් තරංගසැරසිල  ත) භාවිත ත
කළ තෙනාහැක  ත. නමුත් තහනතාන ත  ත17 නකුතුව ත  ත  ත  තFail Safe Mode ආකාරයටම තපිවිසිෙමේන ත
හනතාන ත  ත14 නකුතුෙවේ තපරිදි තෙඩසකෙටමාප් තඑක තභාවිත තකළ තහැක  ත. එහිදි ත  ත  තDesktop Effects

(ෙඩසකෙටමාප් තරංගසැරසිල  ත) ද තෙපර තපරිදිම තභාවිත තකළ තහැක  ත.

ඉහළටම

 ත2). පරිගණකය තවසාදමනෙන තෙකාෙහාමද  ත  ත? Shutdown තෙබන තතැන තෙහායාගනන ත
බෑ.
තරෙයේ තදකුණුපස තඉහළ තෙකළවෙර් තඇත තපරිශීලයක තනාමය තමත තකලක තකර තලයැෙබන තෙමනුෙවන ත

 ත  තShut down... යනන තෙත්රීම තසිදු තකරනන  ත.

එෙහම තනැත්නමේ ත  තAlt+F2 එබූ තවිටම තලයැෙබන තකවුළුෙවේ ත  තhalt යනුෙවන තටමයප් තෙකාටම ත  ත"Enter"

යතුර තඔබනන  ත.

ඉහළටම

කාර්යාලීය තෙයදුමේ

 ත1). හනතාන තඑෙක තතෙයන ත  තLiberOffice වලන තලයුමක තලයලයා තමම ත  ත  තMS Office

තෙයන තපරිගණකයකටම තෙගනයනෙන තෙකාෙහාමද?
 තOpenOffice වලය තෙල්ඛනයක ත  ත  තMS Office ෙලයස තසුරැකීෙමේ තපහසුකම තතෙයනවා  ත. ෙමේ තසඳහා ත

 ත  ත  ත  තFile > Save As... හි ත  ත  තFile type යටමෙත් ත  ත  ත  ත  තMicrosoft Word, Microsoft Excel ආදී තඔබටම ත
අවශ්ය තආකාරය තෙතාෝරා තඒ තආකෘතෙයන තලපිය තසුරැකීම තසිදු තකරනන තපුළුවන  ත. ෙමෙස තසුරැකි තලපි ත
ඔබටම ත  ත  තMS Office තෙබන තපරිගණයකයක තතුළ තවිවෘත තකරනනත්  ත, සංසකරණය තකරනනත් ත

   හනතාන ලනකස පෙල්ඛණ කණඩායම  2009 – 2012 info@hanthana.org
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පුළුවන  ත.

ඉහළටම

 ත2). ලයුමක ත  තPDF බවටම තපත් තකරගනන තපුළුවනද?
ඔවේ තපුළුවන  ත. ෙමේ තසඳහා ත  ත  ත  ත  ත  තFile > Export as PDF... ෙමනු තඅයතමය තෙත්රීෙමන තලයැෙබන ත
කවුළුව තභාවිතා තකරනන තපුළුවන  ත. ෙමහිදී තඔබටම තඅවශ්ය තපරිදි තසිටමවුමේ ත  ත(Settings) කරනන ත
පුළුවන  ත. නමුත් තෙබාෙහාෝ තවිටම තසාමාන්ය ත  තPDF ෙගානුවක තසෑදීම තසඳහා තෙමම තෙපරනමි තසිටමවුමේ ත
පමාණවත්  ත. ඉනපසු ත  තExport ෙබාත්තම තඔබනන  ත. ලයැෙබන තකවුළුෙවේ තඔබටම ත  තPDF ෙගානුව ත
සුරැකීමටම තඅවශ්ය තසථානය තසහ තෙගානු තනාමයක තලයබා තදී ත  තSave ෙබාත්තම තකලක තකරනන  ත.

ඉහළටම

 ත  ත3). LiberOffice විතරද  ත? ඇය ත  තOpenOffice.org නැද්ද?
හනතාන ත  ත14.7 නකුතුෙවේ තසිටම තඅඩංගු තවනෙන ත  තLibreOffice වන තඅතර තෙමය තමීටම තෙපර තභාවිත ත
කළ ත  තOpenOffice.org නර්මාණය තකළ තපජාව තවිසින තඉදිරියටම තෙගන තයන තව්යාපෘතයකි  ත.

ඉහළටම

 ත4). සිංහෙලයන තලයනෙන තෙකාෙහාමද?
හනතාන තලනකස තපද්ධතෙයේ තෙපරනමිෙයනම තසිංහලය ත(යුනෙකාෝඩේ  ත) සඳහා තසහාය තදකවනවා  ත.
ඔබටම තයතුරු තලයනය තකිරීම තසඳහා තක්රම තෙදකක තභාවිත තකරනන තපුළුවන  ත. ඒ තතමය තසමේමත ත
විෙජේසෙසකර තයතුරුපුවරුව තසහ තෙෆෙඩානටික තක්රමය ත(අකුෙර් තහඬ තඅනුව තඇතුළත් තකිරීම  ත).

ඔබ තදැනටමමත් තහනතාන තෙවත තපිවිසී තඇත්ෙත් තසිංහලය තඅතුරු තමුහුණෙතන තනමේ ත  ත  ත  තCtrl + Space

එබීෙමන තඔබටම තසිංහලය තලවීමෙමේ තආකාරයටම තමාරු තවිය තහැකිය  ත. ඔබ තපිවිසී තඇත්ෙත් තඉංග්රීසි තඅතුරු ත
මුහුණතටම තනමේ ත  තActivities මත තකලක තකිරීෙමන තලයැෙබන තෙමනුෙව ත  ත  ත  තOther > Input Method ත

 තSelector ෙතාෝරාගනන  ත  ත. Alt+F2 යතුරු තමඟින තලයබා තෙදන තලයැෙබන තකවුළුෙවේ ත  තim-chooser

ෙලයස තයතුරු තකර ත  තEnter යතුර තඑබීෙමනද තෙමම තකවුළුව තලයබා තගත තහැක  ත. ඉනපසු තලයැෙබන ත
කවුළුෙවේ ත  ත  ත  තUse IBus (recommended) යනන තසක්රීය තකරනන  ත. ඉනපසු තඑම තකවුළුෙවේ තඇත ත

 ත  ත  තInput Method Preferences.. ෙබාත්තම තඔබනන  ත. ලයැෙබන තකවුළුෙවේ ත  ත  තInput Method

ටමැබෙයේ තඇත ත  ත  ත  ත  තSelect at input method ෙමනුෙවන ත  ත  ත  ත  තShow all input methods මත ත
කලක තකර තඉනපසු තලයැෙබන තදිගු තලයැයසතුෙවන ත  තSinhala;Sinhalese යටමෙත් තඔබටම තඅවශ්ය ත
ආදාන තආකාර ත  ත  ත(Input Method) එකක තෙහාෝ තකීපයක ත(විෙජේසෙසකර  ත, සයුර තවැන  ත) ෙතාෝරනන  ත.
ෙමහිදි තඅවශ්ය තඇතුලයත් තකිරීෙමේ තක්රමය තෙතාෝරා ත  තAdd ෙබාත්තම තඔබනන  ත. ඉන තපසු තඑම තකවුළු ත
ෙදකම තවසනන  ත. සිංහලය තලවීමෙමේ තආකාරයටම තමාරු තවූ තපසු තඑක තඑක තආදාන තආකාර තඅතර තමාරු ත
වීමම තසඳහා ත(විෙජේසෙසකර  ත, සයුර තවැන  ත  ත  ත  ත) Alt + Shift යතුරු තභාවිතා තකරනන  ත.
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ඉහළටම

 ත5). සිංහෙලයන තලයනන තමම තෙෆෙඩානටම තදාගනන තඕනද?
හනතාන තසමඟ ත  තLKLUG සිංහලය ත(යුනෙකාෝඩේ  ත) ෙපරනමිෙයනම තලයැෙබන තනසා තඅමුතුෙවන ත
ෙෆෙඩානට් තඇතුළත් තෙනාකර තසිංහෙලයන තයතුරු තලයනන තපුළුවන  ත. ඒත් තඅමතර තෙෆෙඩානට් ත
පරිගණකයටම තඇතුළු තකරගැනීමමටම තකිසිම තබාධාවක තනැහැ  ත.

ඉහළටම

 ත  ත6). LibreOffice මත තසිංහලය තඅකුරු ත  තbold කිරීෙමේ තසහ ත"ශ  ත" වැන තඅකුරු ත
ලයෙවනෙන ත"ශ්රි  ත" ෙලයස තලයෙවන තගැටුව තවිසදිය තහැකි තද?
ෙමය තඅක්ෂර තසැකැසම තෙතාෝරාගැනීමම තපිලබඳ තගැටමළුවක තවන තඅතර තසරලය තපියවර තකිහිපයකින ත
නවැරදි තකරගත තහැක  ත  ත. LibreOffice විවෘත තකරනන  ත. දැන තපධාන තෙමනුෙවේ ත  ත  තTools >

 ත  තOptions... > ෙතාෝරා තලයැෙබන තකවුලුෙවේ තවමේපස තඇත ත  ත  තLanguage Setting යටමෙත් තඇත ත
 තLanguages ෙතාරාගනන  ත.

එහි ත  ත  ත  තEnhanced Language support ෙකාටමස තයටමෙත් තඇත ත  ත  ත  තEnabled for Asian

 තlanguages හා ත  ත  ත  ත  ත  ත  තEnabled for complex text layout (CTL) සක්රීය තකර ත  තDefault

 ත  ත  තlanguages for document යටමෙත් තඇත ත  ත  ත  තWestern , Asian හා ත  තCTL පරාමිත ත  ත[None]

බවටම තහරවනන  ත.

ඉහළටම

මෘදුකාංග තකළමනාකරණය

 ත1). හනතාන තමත තමෘදුකාංගයක තසථාපනය තකරනෙන තෙකාෙහාමද ත?
 ත  ත  තActivities > System (පද්ධතය  ත  ත  ත) > Administration (කළමනාකරණය  ත  ත  ත) > Add/Remove

 තSoftware යටමෙත් තඅවශ්ය තමෘදුකාංගය තෙතාෝරා ත“  තApply” ෙබාත්තම තඑබීෙමන තපහසුෙවනම ත
සථාපනය තකලයහැකිය  ත. ඔබටම තඅවශ්ය තමෘදුකාංගය තෙවනත් තමෘදුකාංග තමත තයැෙපය තනමේ  ත, එවිටම ත
ඒවාද තසථාපනය තකිරීෙමේ තඅවසරය තඔෙබන තඉල්ලයනු තඇත  ත. ඔබටම තrootෙග් තමුරපදය තලයබා තදීමටම ත
සිදුෙවනවා  ත.

නැතෙහාත්  ත, ටමර්මිනලයෙයේ ත  ත  ත  ත  තsu -c “yum install <මෘදුකාංගෙයේ තනම  ත>” ෙලයස තවිධානය තලයබා ත
දීෙමනුත් තෙමම තකාර්යය තඉටු තකර තගතහැකිය  ත. ඔබටම ත  තroot ෙග් තමුරපදය තලයබා තදීමටම තසිදු තවනු තඇත. ත
ෙමහිදී තලයබා තදිය තයුතු තමෘදුකාංගෙයේ තනම  ත  ත, Fedora මෘදුකාංග තගබඩාෙවේ තඇත තනම තවිය තයුතු තඅතර ත
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එම තනම තජනප්රිය තනාමෙයන තෙවනස තවිය තහැකි තබව තකරුණාෙවන තසලයකනන  ත.

ඉහත තආකාර තෙදෙකන තම තමෘදුකාංග තසථාපනය තකිරීම තසඳහා තඅනතර්ජාලය තසමේබනධතාවක තතබීම ත
අවශ්යය  ත.

ඔබ ත  තFedora සඳහා තවන ත  තRPM මාදිලෙයේ තෙගානුවක තලයබාගත්ෙත් තනමේ  ත  ත  ත  ත, su -c “yum

 ත  ත  තlocalinstall --nogpgcheck “ විධානය තෙහාෝ ත  ත  ත  ත  ත  තsu -c “rpm -ivh ” විධානය තලයබාදී තඑය ත
සථාපනය තකරගත තහැකිය  ත. ෙමහි තදීත් තඔබටම තrootෙග් තමුරපදය තලයබා තෙදනන තසිදු තෙවනවා  ත.

මීටම තඅමතරව තෙවනත් තඕනෑම තලනකස තෙමෙහයුමේ තපද්ධතයකදී තෙමන තඅදාළ තමෘදුකාංගෙයේ තමූලයය ත
 ත(source) ලයබාෙගන තඑය තසථාපනය තකිරීෙමේ තහැකියාව තද තතෙයනවා  ත.

ඉහළටම

 ත2). හනතාන තතුළ තඇත තමෘදුකාංග තයාවත් තකාලය තකරනෙන තෙකාෙහාම තද?
 ත  ත  ත  තActivities > System Tools (පද්ධත තෙමවලයමේ  ත  ත  ත  ත) > Add/Remove Software යටමෙත් ත

යාවත්වීමමේ තසපයා තඇත තමෘදුකාංග තෙපනවනු තඇත  ත  ත. Update ෙබාත්තම තඑබීෙමන තඔෙබේ තපද්ධතය ත
යාවත් තකලය තහැකිය  ත. ෙමහි තදීත් තrootෙග් තමුරපදය තලයබාදීම තඅවශ්යය  ත.

එෙස තනැතනමේ  ත, ටමර්මිනලයය තමත ත  ත  ත  ත  තsu -c “pkcon update” විධානය ත(හා තඅවශ්යය තවිටමදී ත  තroot

පරිශීලයකෙග් තමුරපදය  ත) ලයබාදීෙමනුත් තයාවත්කාලය තකරනන තපුළුවන  ත.

ඉහළටම

 ත3). හනතාන තතුළ තඇත තමෘදුකාංග තඉවත් තකරනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත  ත  ත  තActivities > System Tools (පද්ධත තෙමවලයමේ  ත  ත  ත  ත) > Software Update යටමෙත් තඅවශ්ය ත

මෘදුකාංගය තෙතාෝරා තඉවත් තකර ත“  තApply” ෙබාත්තම තඑබීෙමන තපහසුෙවනම තඉවත් තකළ තහැකිය  ත.
ඔබටම තෙමහිදීත් තrootෙග් තමුරපදය තලයබාෙදනන තසිදු තෙවනවා  ත.

නැතෙහාත්  ත, ටමර්මිනලයෙයේ ත  ත  ත  ත  තsu -c “yum remove <අවශ්ය තමෘදුකාංගෙයේ තනම  ත>” ෙලයස තවිධානය ත
ලයබා තදීෙමනද තෙමම තකාර්යය තඉටු තකර තගත තහැක  ත. ඔබටම තrootෙග් තමුරපදය තලයබාදීමටම තසිදුවනු ත
ඇත  ත.

ඉහළටම

 ත4). හනතාන තතුළ ත  තexe ෙගානු තසථාපනය තකළ තහැකිද ත  ත? ෙකාෙහාමද තකරනෙන?
 තexe සහ ත  තmsi ෙගානු තයනු  ත  ත  ත, Microsoft Windows ෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තසඳහා තඇසුරුමේ තකරන ත

ලයද තෙගානු තවර්ගය  ත. ෙමේ තහැම තෙගානුවකම ත  තLinux පද්ධතයක තසමඟ තභාවිත තකළ තහැකි තද තයනන ත
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කල්තබා තතහවුරු තකිරීෙමේ තහැකියාවක තනෑ  ත. ඒත් තෙමේ තවර්ගවලය තෙගානු තෙබාෙහාමයක ත  තwine නමේ ත
මෘදුකාංගය තඋපකාරෙයන තසථාපනය තකරනන තපුළුවන  ත.

 ත  ත  තActivities > Other (ෙවනත්  ත) යටමෙත් ත  තwine සමඟ තසථාපනය තකළ තෙයදුමේ තදකනටම තලයැෙබේ  ත.

දැන තසථාපනය තකරගැනීමමටම තඅවැසි තමෘදුකාංගය තසහිත ත  තexe ෙහාෝ ත  තmsi ෙගානුව තරයට් තකලක තකර ත
 ත  ත  ත  ත  ත  ත"Open with Wine Windows Program Loader" යනන තෙතාෝරනන  ත. දැන ත  තMicrosoft

 තWindows මත තසථාපනය තසිදුෙවන තආකාරයටමම තසථාපනය තසාමාන්ය තෙලයස තසිදුෙවේවි  ත.

සථාපනය තෙනාකර තධාවනය තකර තහැකි ත  තexe ෙගානුද ත(උදා  ත  ත  ත:- flash projector ෙගානු  ත) රයට් ත
කලක තකර ත  ත  ත  ත  ත  ත  ත"Open with Wine Windows Program Loader" යනන තෙතාෝරාගැනීමෙමන ත
ධාවනය තකළ තහැකිය  ත.

 තWine මගින තසථාපනය තකරන තලයද තමෘදුකාංග තෙවත තපිවිසීම ත  ත  ත  තActivities > Other (ෙවනත්  ත)
කාණඩය තයටමෙත් තසිදු තකලය තහැක   ත. Wine සමඟ තසථාපනය තකළ තමෘදුකාංග තඉවත් තකිරීමටම ත

 ත  ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > Other > Wine Software Uninstaller. ෙතාෝරනන ත  තAdd/Remove

 තPrograms ෙවත තපිවිස තඉවත් තකිරීමටම තඅවැසි තමෘදුකාංගය තෙතාෝරා ත  තRemove කලක තකරනන  ත.

Wineහි තසැකසුමේ තෙවනසකිරීම ත  ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > Other > Wine Configuration මගින තසිදු ත
කළ තහැකිය  ත.

ඉහළටම

මෘදුකාංග තසංවර්ධනය

 ත  ත  ත1). python 2.7 ෙහා ෝ ත  ත3.2 භාවිතා තකරනෙන තෙකෙසද?
 ත  තpython 2.7 සඳහා ත  ත"python" ෙලයසද  ත  ත  ත, python 3.0 සඳහා ත  ත"python3" ෙලයසද ත  තpython 3.2, ත

සඳහා ත  ත  ත"python 3.2" ෙලයසද තටමර්මිනලයෙයේ තවිධානය තලයබාදී ත  ත"Enter" යතුර තඔබනන  ත.

ඉහළටම

 ත  ත2). Geany වලයදී ත  තpython ක්රමෙල්ඛයක තධාවනය තකලයත් තඑහි තපතඵලයයක ත
ෙපනවනෙන තනැ
ෙමේ තසඳහා ත  ත  ත  ත  ත  තedit -> preferences -> tool ෙවත තපිවිසී තඑහි ත  තterminal ෙලයස තgnome-

 තterminal ලයබා තෙදනන  ත.

   හනතාන ලනකස පෙල්ඛණ කණඩායම  2009 – 2012 info@hanthana.org
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ඉහළටම

ජාලය තසැකසුමේ

 ත1). පරිගණකෙයේ ත  තIP ලපිනය තසහ තඅෙනකුත් තෙතාරතුරු තෙදනෙන තෙකාෙහාමද?
පරිගණක තජාලයයකටම තසමේබනධ තෙවනනටම තනමේ තඔෙබේ තපරිගණකයටම ත  තIP ලපිනයක තසහ තතවත් තඒ ත
හා තසමේබනධ තසැකසුමේ තකිහිපයක තතෙබනනටම තඅවශ්යය  ත. එෙස තසැකෙසනනටම තපධාන තක්රම තෙදකක ත
ඇත  ත. එක තක්රමයකදී තඔබ තඒ තසැකසුමේ තසඳහා තඅගයන තලයබා තදිය තයුතු තඅතර තඅෙනක තක්රමෙයේදී තඅදාළ ත
සැකසුමේ තපරිගණක තජාලයෙයනම තලයබාගැනීමෙමේ තහැකියාව ත  ත(DHCP භාවිතෙයන  ත) තෙබනවා  ත.

ජාලයයන තසවයංක්රීය තෙලයස තසැකසුමේ තලයබා තගැනීමම තසඳහා ත  ත  ත  තDHCP (Dynamic Host

 ත  තConfiguration Protocol) භාවිත තවන තඅතර  ත, ඒ තසඳහා තඔබ තසමේබනධවන තජාලයෙයේ ත  තDHCP

ෙසවාව තලයබාෙදන තෙසවාදායකෙයකු තතබිය තයුතුය  ත. විෙශ්ෂෙයනම තඔෙබේ තජාලයය තරැහැන තරහිත ත
එකකනමේ තෙබාෙහාෝදුරටම තඑහි ත  තDHCP ෙසවාව තතබිය තහැකිය  ත. එෙස තනැත තනමේ තඔබටම තසුදුසු ත  තIP

ලපිනයක තපරිගණකය තසඳහා තෙතාෝරාගැනීමමටම තසිදුෙවේ  ත. ෙමේ තසඳහා තඔෙබේ තඅනතර්ජාලය තෙසවා ත
සපයනනා තෙහාෝ තපරිගණක තපද්ධත/ජාලය තපරිපාලයකෙග් තඋපෙදස තපැතීම තවඩා තෙයාෝග්යය  ත.

 තDHCP ෙසවාව තඇත තජාලයයක තඒ තෙසවාව තභාවිතෙයන තජාලයයටම තසමේබනධ තවීමම තසඳහා තඔෙබේ ත
පරිගණකයටම තඅදාළ තජාලය තරැහැන ත(ඇතනමේ  ත) සවිකිරීෙමන තඅනතුරුව තතරෙයේ තඉහළ තඇත තපධාන ත
පැනලයෙයන ත  තNetworkManager අයකනය තකලකකර තරැහැන තසහිත තජාලයයක තසඳහානමේ තWired ත
ටමැබයද  ත, රැහැන තරහිත තජාලයයක තසඳහානමේ ත  තWireless ටමැබයද තෙතාෝරනන  ත. එහිදී තඅදාලය තජාලය ත
සබඳතාව තසක්රීය තකර තගැනීමමටම තඅවකාශ තලයැෙබේ ත  ත.

පධාන තපැනලයෙයේ තදකුණු තපස තඇත තපරිශීලයක තනාමය තමත තකලක තකිරීම තමඟින තලයැෙබන ත
ෙමනුෙවන ත  ත  තSystem Settings ෙතාෝරනන  ත. දැන ත  තHardware යටමෙත් තඇත ත  තNetwork ෙත්රූ ත
විටම තසමේබනධතාවෙයේ තෙතාරතුරු තෙපනවනය  ත. උදාහරණයක තෙලයස තරැහැන තසහිත තජාලයයක තහරහා ත

 තDHCP මඟින තසමේබනධවීම තඇත් තනමේ තකිසිදු තසැකසුමක තෙනාකරම ත  ත  තHardware Address,

 ත  ත  ත  ත  ත  ත  තSpeed, IP Address, Subnet Mask, Default Route, සහ ත  තDNS යන තෙතාරතුරු තෙපනවය. ත

නමුත් තඔෙබේ තපරිගණකයටම තඅදාලය තසැකසුමේ තලයබා තදීම තසඳහා ත  ත  තWired, Wireless සහ ත  තNetwork

 තProxy යන තකාණඩ ත3න ත  තWired කාණඩය තෙතාරා තඑහි තඇත තඇත තසවිචය තඑබීම තමඟින ත  තON

තත්ත්වයටම තපත්කරනන  ත. දැන තපහත තඇත ත  තOption ෙබාත්තම තඑබූ තවිටම තලයැෙබන තකවුලුෙවන ත
 ත  ත  ත  ත  තWired, 802.1x Security, IPv4 Settings සහ ත  ත  තIPv6 Settings යන තටමැබේ ත  ත4 දිසෙවනු තඇත. ත
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එයන ත  ත  තIPv4 Settings ටමැබය තෙතාෝරනන  ත. දැන ත  තMethod යටමෙත් තඇත තපහළටම තදිග තහැෙරන ත
ෙමනුෙවන ත  ත  තAutomatic (DHCP) ෙහාෝ ත  තManual යනන තෙතාෝරාගත තහැක  ත.

ඔෙබේ තපරිගණයටම තසවයංක්රීයව ත  තIP ලපින තෙතාරතුරු තලයබා තදීම තසඳහා ත  තDHCP ෙසවාව තලයැෙබේ තනමේ ත
 ත  තAutomatic (DHCP) ද තඑෙස තසවයංක්රීයව ත  තIP ලපින තෙතාරතුරු තෙනාලයැෙබේ තනමේ ත  තManual

යනනද තෙතාෝරාගනන  ත.

සවයංක්රීයව ත  තIP ලපින තදීම තසඳහා ත  තMethod යටමෙත් ත  ත  තAutomatic (DHCP) යනන තෙතාෝරාගනන  ත.
පරිගණකය තපනගනවන තහැම තවිටමම තඑම තජාලය තසබඳතාව තභාවිතා තකිරීමටම තවුවමනානමේ  ත,
සබඳතාෙවේ තනම තසපයන තතැනටම තපහලන තඇත ත  ත  තConnect automatically සඳහා තසලයකුණු ත
කරනනන  ත. අවසානෙයේදී  ත  ත, Save ෙබාත්තම තඔබා තෙමේ තකලය තසැකසුමේ තතහවුරු තකරනන  ත. ෙබාෙහාෝ ත
විටම තෙමතැනදීද තඔෙබන තrootෙග් තමුරපදය තලයබාදීමටම තසිදුවනු තඇත  ත.

ෙමෙස ත  තDHCP ෙසවාව තලයබා තදී තනැත තවිෙටමක  ත, අදාලය තෙතාරතුරු තඔබ තවිසින තඇතුල් තකලය තයුතුය  ත.
ෙමේ තඅගයන තලයබා තගැනීමමටම තඔබ තඔෙබේ තජාලය/පද්ධත තකළමණාකරු තෙහාෝ තපරිපාලයකෙගන තවිමසනන. ත
දැන ත  තMethod යටමෙත් ත  තManual යන තඅගය තෙතාරා තගනන  ත. ඉන තපසු ත  තAddresses ෙකාටමසටම ත
අදාලයව තඇත ත  තAdd ෙබාත්තම තඔබනන  ත. පසුව  ත  ත  ත  ත, IP Address, Netmask සහ ත  තGateway යන ත
සැකසුමේ තසඳහා තඅවශ්යය තකරන තඅගයන තලයබා තෙදනන  ත. උදා  ත  ත  ත  ත: IP Address: 192.168.110,

 ත  තNetmask: 255.255.255.0 සහ ත  ත  තGateway: 192.168.1.1. මින තපසු  ත  ත  ත, DNS Server සඳහා ත
ඔබෙග් තජාලයෙයේ ත  තDNS ෙසවා තසපයනනාෙග් ත  තIP ලපිනය තලයබා තෙදනන  ත. පරිගණකය තපනගනවන ත
හැම තවිටමම තඑම තජාලය තසබඳතාව තභාවිතා තකිරීමටම තවුවමනානමේ  ත, සබඳතාෙවේ තනම තසපයන තතැනටම ත
පහලන තඇත ත  ත  තConnect automatically සඳහා තසලයකුණු තකරනන  ත. අවසානෙයේදී  ත  ත, Save

ෙබාත්තම තඔබා තෙමේ තකලය තසැකසුමේ තතහවුරු තකරනන  ත. ෙබාෙහාෝ තවිටම තෙමතැනදීද තඔෙබන තrootෙග් ත
මුරපදය තලයබාදීමටම තසිදුවනු තඇත  ත.

ෙමේ තආකාරෙයන තජාලය තසබඳතාවය තසකසාගත් තපසු ත  තNetwork සැකසුමේ තවසා තදමනන  ත. දැන තඔබ ත
ජාලයයටම තසමේබනධ තවීමමටම තසූදානමේ  ත.

ඉහළටම

 ත2). මෙග් ත  තDongle එෙකන තඅනතර්ජාලයයටම තයනෙන තෙකාෙහාම තද?
ෙඩාංගල් තඑක තපරිගණකයටම තසමේබනධ තකරනන  ත. ටික තෙවලයාවකින ත  ත  තNetwork Manager විසින ත
ෙඩාංගල් තඑක තහදුනා තගනනා තඅතර තඑවිටම ත  ත  තNetwork Manager අයකනය තමත තකලක තකලයවිටම ත
ලයැෙබන තෙමනුෙවන ත  ත  තAuto broadband ෙලයස තෙතාෝරනන  ත. එවිටම තඔෙබේ තෙඩාංගලයෙයේ ත
නෂ්පාදක  ත(Manufacturer) හා තෙමාඩලයය  ත(Model) සඳහන තකවුළුවක තලයැෙබේවි  ත. එයන තඔබ තසාදන ත

 ත  ත  තMobile BroadBand Connection එක තසඳහා තභාවිතා තකරනෙන තෙමේ තෙඩාංගලයය තපමණකද ත
නැතනමේ තෙවනත් තෙඩාංගලයයක තභාවිතා තකරලයත් තෙමම තසමේබනධතාවය තභාවිතයටම තඉඩ තෙදනවද ත
යනන තෙතාෝරා තඉදිරියටම තයනන  ත. මීළඟ තකවුළුෙවන තඅදාලය තරටම තෙලයස ත  ත  තSri Lanka ෙතාෝරනන  ත. දැන ත

   හනතාන ලනකස පෙල්ඛණ කණඩායම  2009 – 2012 info@hanthana.org
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ශ තලයංකාෙවේ තසියළුම තජංගම තදුරකථන තසමාගමේ තවලය තලයැයසතුවක තදකවා තඇත තඅතර තඑයන තඔබෙග් ත
අනතර්ජාලය තෙසවා තසමේපාදක ත  ත  ත  ත(Internet Service Provider) ෙතාෝරා තඉදිරියටම තයනන  ත. මීළඟ ත
කවුළුෙවන තඔබ තභාවිතා තකරන තපැෙකජය තඇත්නමේ තඑය තෙතාෝරනන  ත. එෙස තෙනාමැතනමේ ත  තMy

 ත  ත  ත  තplan is not listed විකල්පය තෙතාෝරා ත  ත  ත  ත  තAPN (Access Point Name) නාමය තසඳහන තකර ත
ඉදිරියටම තයනන  ත. ඔබටම තෙමම තසමේබනධතාවය තෙඩාංගලයය තපරිගණකයටම තසමේබනධ තකරනවාත් ත
සමගම තසවයංක්රීයව ත  ත(Automatically) අනතර්ජාලයය තසමඟ තසමේබනධ තවීමමටම තඅවශ්යනමේ තConnect ත

 තAutomatically යනන තෙතාෝරනන  ත.

දැන තඔබෙග් තපරිගණකය තෙඩාංගලයය තමගින තඅනතර්ජාලයය තෙවත තසමේබනධ තවීමමටම තසූදානමේ  ත. දැන ත
ඔබ ත  ත  තConnect Automatically යනන තෙතාෝරා තෙනාමැතනමේ ත  ත  තNetwork Manager ෙයදුම ත
කලක තකර තඅදාලය ත  ත  ත  තMobile BroadBand Connection එක තෙතාරා තකලක තකරනන  ත. දැන තඔෙබේ ත
පරිගණකය තඅනතර්ජාලයය තහා තසමේබනධ තවීම තඇත  ත.

සමහර තඅවසථාවලයදී තෙඩාංගලයයය තමගින තඅනතර්ජාලයය තෙවත තසමේබනධ තවුවත් තෙවබේ තඅඩවි තෙවත ත
පිවිසීමටම තෙනාහැකි තෙවේ  ත. ෙමවිටම ත  තDNS ෙසවාදායක  ත(Servers) හඳුනාෙගන තඇත්දැය තපරීකෂාකර ත
බලයනන  ත  ත  ත. <-- DNS තයනකැැනටම තලනක තඑකක  ත-->

ෙඩාංගලයය තආරකෂිතව තපරිගනකෙයන තගලයවා තඉවත් තකරගැනීමම තසඳහා තමුලනම ත  තNetwork

 තManager ෙයදුෙමේ තඅයකනය තකලක තකර ත  තDisconnect යනන තකලක තකිරීෙමන තසමේබනධතාවය ත
විසනධි තකරනන  ත. දැන තෙඩාංගලයයටම තසමේබනධ තතැටි  ත(Disks) ඇතනමේ තඒවා තරයට් තකලක තකර ත

 ත  ත  තSafety Remove Disk මගින තඉවත් තකරනන තකරනන ත(සවයං තසථාපන තවැඩසටමහන තසහිත ත
තැටමය ත  ත  ත  ත(Self Installer Disk), මතක තකාඩේ තපත් ත  ත  ත(Memory Chip) ආදිය  ත). දැන තඔෙබේ ත
ෙඩාංගලයය තආරකෂිතව තගලයවා තඉවත් තකරගත තහැක  ත.

ඉහළටම

 ත3). හනතාන තලනකස තසථාපනය තකළා  ත, නමුත් තඅනතර්ජාලයයටම තපිවිෙසනන තබැ
මීටම තෙහේතුව තවිය තහැකෙක තඔෙබේ තපරිගණකය ත  තProxy ෙසවාදායකයක  ත  ත(Proxy Server) හරහා ත
අනතර්ජාලය තසබඳතාවය තලයබාෙගන තතබීම තවිය තහැක  ත. ඒ තසඳහා තඔබෙග් තපරිගණක තපද්ධත/ජාලය ත
පාළකෙගන තඅදාලය ත  තProxy ෙසවාදායකෙයේ ත  තIP ලපිනය තහා තෙපාර්ට්  ත(port) ලයබාගනන  ත.

දැන තපරිශීලයක තනාමය තමත තකලක තකර තලයැෙබන තෙමනුෙවන ත  ත  තSystem Settings මත තකලක ත
කරනන  ත. දැන ත  තHardware යටමෙත් තඇත ත  තNetwork ෙතාෝරනන  ත. දැන ත  ත  තNetwork Proxy ෙවත ත
පිවිස ත  තManual යනන තෙතාෝරා තපරිගණක තපද්ධත/ජාලය තපාළකෙගන තලයබාගත් ත  තProxy

ෙසවාදායකෙයේ ත  තIP ලපිනය/ලපිනයන තහා තෙපාර්ට්  ත(port) ලයබාදී තකවුළුෙවන  ත(Window)

ඉවත්වනන  ත. දැන තඔෙබේ තපරිගණකය තසාර්ථකව තඅනතර්ජාලයය තහා තසමේබනධවීම තඇත  ත.

උදා  ත:- ඔබ තඅනතර්ජාලයය තහා තසමේබනධ තවනෙන ත  තSchoolnet ජාලයය තමගින තලයබාදී තඇත ත
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සබදතාවයකිනනමේ තෙපාකසි තෙසවාදායකෙයේ ත  ත  ත  ත(Proxy Server) IP ලපිනය තෙලයස ත10.250.20.20 ත
ත් තෙපාර්ට් තඑක ත  ත  ත(port) 3128 ෙලයසත් තලයබාදිය තයුතුය  ත.

ඉහළටම

 ත4). මෙග් තඅනතර්ජාලය තෙසවාදායකයාෙග් ත  ත  ත(ISP) DNS දැනගනෙන තෙකාෙහාමද?
සමහර තඅවසථාවලයදී තඅනතර්ජාලයය තහා තසමේබනධ තවීමෙමේදී ත  ත  ත  ත  තDNS (Domain Name Server)

ෙසවාදායක තසමඟ තසවයංක්රීයව තහඳුනා තෙනාගනනා තඅවසථා තඇත  ත. ඔබටම තඅනතර්ජාලයය තහා ත
සමේබනධ තවුවත් තෙවබේ තඅඩවි තෙවත තපිවිසීමටම තෙනාහැකිනමේ තඊමටම ත  තDNS ෙසවාදායක තහඳුනා ත
ෙනාගැනීමම තෙහේතුවක තවිය තහැක  ත  ත. DNS ෙසවාදායක තහඳුනාෙගන තඇත්ද තයනන තපරීකෂා තකිරීමටම ත

 ත  තNetwork Manager ෙයදුම තරයට් තකලක තකර ත  ත  තConnection Information ෙවත තපිවිෙසනන  ත.
එහි ත  ත  ත  ත  තPrimary DNS, Secondary DNS යනුෙවන ත  තIP ලපින තෙදකක තෙනාමැතනමේ තඉන ත
කියෙවනෙන තඔෙබේ තඅනතර්ජාලය තසබඳතාවයටම තඅදාලය ත  තDNS ෙසවාදායක ත  ත  තNetwork Manager

විසින තහඳුනාෙගන තෙනාමැත තබවය  ත. සාර්ථක තඅනතර්ජාලය තසබඳතාවකටම තඅවම තඅශෙයන තPrimary ත
 තDNS අගය තවත් තතබීම තවැදගත්  ත.

 තDNS ෙසවාදායක තසැකසුමේ තඔබම තසකස තකරගැනීමෙමන තෙමේ තගැටමළුව තවිසඳාගත තහැක  ත. පධාන ත
පැනලයෙයේ තදකුණු තපස තඇත තපරිශීලයක තනාමය තමත තකලක තකිරීම තමඟින තලයැෙබන තෙමනුෙවන ත

 ත  තSystem Settings ෙතාෝරනන  ත. දැන ත  තHardware යටමෙත් තඇත ත  තNetwork යනන තෙතාෝරා තඉනපසු ත
ලයැෙබන තකවලුෙවන ත  තWired මත තකලන තකර තජාලයයටම තඅදාලය තසැකසුමේ තෙවනස තකිරීම තසඳහා ත

 තOptions.. මත තකලක තකරනන  ත. ඉනපසු තලයැෙබන තටමැබේ තඅතරින ත  ත  තIPv4 Settings යටමෙත් තඇත ත
 ත  තDNS servers ෙතාරතුරු තලයබා තෙදනන  ත  ත. DNS කිහිපයක තෙදද්දි ත  ත, (ෙකාමාව  ත) මඟින තඑකිෙනක ත

ෙවනකර තදක තවනන  ත.

 ත1. රැහැනරහිත  ත(Wireless) ෙහාෝ තරැහැනරහිත  ත(Wired) සබඳතාවයකනමේ ත  ත  තMethod ->

 ත  ත  ත  තAutomatic (DHCP) addresses only ෙලයසත් ත

 ත2. ෙඩාංගලයයක තභාවිතා තකර ත  ත  තMobile BroadBand සබඳතාවයකනමේ ත  ත  තMethod -> Automatic ත
 ත  ත  ත(PPP) addresses only ෙලයසත් ත

 ත  ත3. DSL සබඳතාවයකනමේ ත  ත  ත  ත  ත  ත  තMethod -> Automatic (PPPoE) addresses only ෙලයසත් ත

ෙතාෝරනන  ත.

දැන ත  ත  තDNS Servers හි තපාථමික  ත  ත(Primary) DNS ෙසවාදායකෙයේ ත  තIP එක තසටමහන තකර ත
ෙකාමාවකින තෙවන තකිරීෙමන තපසු තද්විතීක  ත  ත(Secondry) DNS ෙසවාදායකෙයේ ත  තIP එක තසටමහන ත
කරනන  ත.
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ඉහළටම

පරීශීලයක තකළමනාකරණය

 ත1). මෙග් තමුරපදය ත  ත(password) ෙවනස තකරගනෙන තෙකාෙහාම තද?
ඉහළ තපැනලයෙයේ තඇත තපරිශීලයක තනාමය තමත තකලක තකර ත  ත  තMy Account ෙතාෝරනන  ත. ඉනපසු ත
ලයැෙබන ත  ත  තUser Accounts කවුලුෙවේ තඔෙබේ තපරිශීලයක තනාමය  ත, භාෂාව තසහ තමුරපදය තදකවය  ත.
මුරපදය තමත තෙදවරක තකලක තකළ තවිටම තලයැෙබන තකවුලුෙවේ තදැනටම තඇත තමුරපදය තසහ තනව ත
මුරපදය තඇතුළත් තකරනන  ත. ඔබ තලයබා තෙදන තමුරපදය තසඳහා තවන තඉඟිය තපද්ධතයටම තපිවිසුමේ තතරෙය ත

 ත  ත(login screen) ෙපනවන තබැවින තපද්ධතෙයේ තසියලු තපරිශීලයකයනටම තඑම තඉඟිය තඔනවන තබව ත
කරුණාෙවන තසලයකනන  ත. එම තඉඟිය තසඳහා තමුරපදය තඑක තෙනාකරනන  ත. සැකසුමේ තලයබා තදී තඅවසන ත
වූ තපසු ත  තChange ෙබාත්තම තඔබනන  ත.

එෙස තනැත්නමේ තටමර්මිනලයෙයේ ත  තroot ෙලයස ත  තpasswd <පරිශීලයක තනාමය  ත> විධානය තලයබා තෙදනන. ත
දැනටම තපවතන තමුරපදය තලයබා තදී ත  තenter ඔබනන  ත. අලුත් තමුරපදය තලයබා තදී ත  තenter ඔබනන  ත. නැවත ත
අලුත් තමුරපදය තලයබා තදී ත  තenter ඔබනන  ත.

ඉහළටම

 ත2). හනතාන තමත තඅලුතත් තගිණුමක තහදනෙන තෙකාෙහාමද ත?
 ත  ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > Other > Users and Groups ෙවත තපිවිෙසනන  ත. ෙමහිදී තඔබටම ත  තroot මුරපදය ත

ලයබාදීමටම තසිදු තවනු තඇත  ත. ලයැෙබන තකවුළුෙවේ ත‘  ත  තAdd User’ ෙබාත්තම තකලක තකරනන  ත. ලයැෙබන ත
කවුළුෙවේ තපරිශීලයක තනාමය  ත, පරිශීලයකෙග් තසමේපූර්ණ තනම  ත, මුරපදය තසහ තමුරපදය තනැවත තටමයප් තකර ත
“  තOK” ෙබාත්තම තකලක තකරනන  ත.

ඉහළටම

 ත3). හනතාන තතුළ තඇත තගිණුමක තමකනෙන තෙකාෙහාම තද?
 ත  ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > Other > Users and Groups ෙවත තපිවිෙසනන  ත. ෙමහිදී තඔබටම ත  තroot මුරපදය ත

ලයබාදීමටම තසිදු තවනු තඇත  ත. ඔබටම තමැකීමටම තඅවශ්ය තගිණුෙමේ තපරිශීලයක තනම තෙතාෝරා ත‘  තDelete’

ෙබාත්තම තකලක තකරනන  ත. ෙමහිදී තඑම තපරිශීලයකටම තඅයත තනවාස තබහලුම ත  ත  ත(Home Directory),

ලපි තඅඩංගු තබහලුම තසහ තතාවකාලක තෙගානු තමැකීමටම තසටමහන තකරන තලයද තපණිවිඩයක තදිස ත
ෙවනවා  ත. ඔබටම තෙමේවා තමැකීමටම තඅවශ්ය තනමේ ත  ත'Yes' ෙබාත්තම තකලක තකරනන  ත. ඔබටම තඒවා තතබා ත
ගැනීමමටම තඅවශ්ය තනමේ තඑම තපණිවිඩෙයේ තහරි තලයකුණ තඉවත් තකර ත  ත'Yes' ෙබාත්තම තකලක තකරනන  ත.
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එෙස තනැත්නමේ තටමර්මිනලයෙයේ ත  ත'userdel <පරිශීලයක තනාමය  ත>' ෙලයස තවිධානය තලයබා තදීෙමන ත
පරිශීලයක තමැකිය තහැක  ත  ත  ත. 'userdel -r <පරිශීලයක තනාමය  ත>' ෙලයස තවිධානය තලයබා තදීෙමන තෙපර ත
සඳහන තකලය තපරිශීලයකටම තඅයත තනවාස තෙෆෙඩාෝල්ඩරය  ත, තාවකාලක තෙගානු තආදිය තමැකිය තහැකිය  ත.

ඉහළටම

 ත4). හනතාන තතුළ තඇත තගිණුමක තෙවනස තකරනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත  ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > Other > Users and Groups ෙවත තපිවිෙසනන  ත. ෙමහිදී තඔබටම ත  තroot මුරපදය ත

ලයබාදීමටම තසිදු තවනු තඇත  ත. එහි තඔබටම තෙවනස තකිරීමටම තඅවශ්ය තපරිශීලයක තනාමය තෙතාෝරා ත
‘  තProperties’ ෙබාත්තම තකලක තකරනන  ත. එහිදී තපරිශීලයක තනාමය  ත, සමේපූර්ණ තනම  ත, මුරපදය තවැන ත
ෙතාරතුරුද තමුරපදය තකල් තඉකුත් තවිය තයුතුද තඑෙසනමේ තකවදද  ත, කුමන තඅවසථාවලයද තආදී ත
සිටමවුමේ  ත(settings) ෙවනස තකිරීමටම තහැක  ත. අවශ්ය තෙවනස තකිරීමේ තසිදු තකළ තපසුව ත  තOK ෙබාත්තම ත
කලක තකරනන  ත.

ඉහළටම

ආරක්ෂක තසැකසුමේ

 ත1). ෙමාකකද තෙමේ තSELinux?
 ත  ත  තSELinux (Security-Enhanced Linux) යනු  ත  ත, Linux ෙමෙහයුමේ තපද්ධත තසඳහා තසැකසූ ත

ආරක්ෂණ තවිධික්රමයක  ත. ෙමහිදි තපද්ධතෙයේ තක්රියාත්මක තවන තක්රියාවලීන තසඳහා තඅවශ්ය තඅවසර තසීමා ත
කරන තඅතර තෙමේ තසීමා තකිරීමේ තආරකෂාව තපිළිබඳ තඅවදානම තවිශාලය තවශෙයන තඅඩු තකරනවා  ත.

ඉහළටම

 ත  ත2). SELinux නසා තමෙග් තඑදිෙනදා තකටමයුතුවලයටම තකුමක තෙවයද?
සාමාන්ය තභාවිතය තසඳහා ත  තSELinux සක්රීය තවීමම තගැටමලුවක තෙවනෙන තනෑ  ත. ඒත් තසමහර තඅවසථාවලය ත
ගැටමලු තඇත තෙවනන තඉඩ තතෙයනවා  ත. උදාහරණයක තෙලයස  ත, අමතර තදෘඪ තතැටියක ත  ත  ත(Hard Disk)

සවිකරන තවිටම  ත, ලනකස තෙමෙහයුමේ තපද්ධත තෙදකක ත  තSELinux භාවිත තකරමින ත  ත/home ෙපාදුෙවේ ත
භාවිත තකරන තවිටම  ත, සමහර තමෘදුකාංග තසථාපනයටම තහා තභාවිතයටම  ත.

ඉහළටම

 ත  ත3). SELinux සක්රීය/අක්රීය තකරනෙන තෙකාෙහාමද ත?
පධාන තෙමනුෙවන ත  ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > Other > SELinux Management ෙවතටම තපිවිෙසනන ත
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ෙමහිදි ත  තStatus යටමෙත් ත  ත  ත  ත  තSystem Default Enforcing Mode යනන ත  තEnforcing ෙහාෝ ත
 තPermissive ෙලයසටම තඇත්නමේ තඑය ත  තDisabled ෙලයසටම තෙවනස තකරනන  ත.

ඉහළටම

ජංගම තදුරකථන තසැකසුමේ

 ත1). මෙග් තජංගම තදුරකථනෙයේ/ෙඩාංගලයෙයේ තඇත ත  තSMS සහ ත  තContacts මටම තහනතාන ත
මතදී තබලයාගත තහැකිද?
ෙමේ තසඳහා තඔබටම ත  තWammu ෙයදුම තඋපකාර තෙවනවා  ත. මුලනම තඔබ තඔෙබේ තජංගම තදුරකතනය තෙහාෝ ත
ෙඩාංගලයය තපරිගණකයටම තසමේබනධ තකර ත  ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > Applications > Accessories >

 තWammu මගින ත  තWammu ෙවත තපිවිෙසනන  ත. ෙබාෙහාෝ තඅවසථාවලයදී තඔබ තජංගම තදුරකතනයටම ත
ෙහාෝ තෙඩාංගලයයටම තඅදාලය තසැකසුමේ ත  තWammu මත තසකසකර තෙනාමැතනමේ තසැකසුමේ තසකස තකිරීම ත
අවශ්යදැය ත  තWammu ඔෙබන තවිමසන තඅතර තඑෙස තෙනාමැතනමේ ත  ත  ත  තWammu -> Phone wizard ත
ෙවත තපිවිෙසනන  ත. මීළඟටම තදිසවන තකවුළුෙවන  ත  ත(Window) Next කලක තකර තඉදිරියටම තයනන  ත.
ෙමහිදී තසැකසුමේ තවිකල්ප  ත(Options) තුනක තලයබාදී තඇත තඅතර තඑයන තවඩා තපහසු ත  තAutomatically

 ත  ත  ත  තsearch for a phone යනන තකලක තකර තඉදිරියටම තයනන  ත. මීළඟටම තඔබ තජංගම තදුරකතනය තෙහාෝ ත
ෙඩාංගලයය තපරිගණකයටම තසමේබනධ තකර තඇත තආකාරය තෙතාෝරාෙගන තඉදිරියටම තයා තයුතුය  ත. (උදා  ත:-

ජංගම තදුරකතනයකනමේ තපරිගණකය තහා තසමේබනධ තකරගනු තලයබනෙන ත  තBluetooth හරහාද  ත, USB ත
ෙකබලයයක තමගිනද තයනන  ත) ෙමහි තදකනටම තලයැෙබන තෙවබේ තඅඩවි තසබැඳිය ත  ත  ත(Web URL) ෙවත ත
පිවිසීෙමන තඔබෙග් තජංගම තදුරකථනයටම තෙහාෝ තෙඩාංගලයයටම ත  තWammu සහෙයාෝගය තදකවනෙනද ත
යනන තපරීකෂා තකළ තහැකිය  ත. ඉන තපසු තලයැෙබන තකවුළුෙවන තජංගම තදුරකථනය තෙහාෝ තෙඩාංගලයය ත

 තWammu විසින තහඳුනාගනනාතුරු තමදක තඉවසා තරැඳී තසිටිනන  ත. අනතුරුව ත  ත  තConfiguration done

යනුෙවන තකවුළුවක තලයැෙබන තඅතර තඉන තකියැෙවනෙන ත  තWammu ඔෙබේ තජංගම තදුරකතනය තෙහාෝ ත
ෙඩාංගලයය තසමඟ තසමේබනධවීමමටම තසූදානමේ තබවය  ත. දැන ත  තFinish කලක තකර තසැකසුමේ තසුරකිනන  ත.

ෙපරනමියක  ත(default) ෙලයස ත  තWammu ආරමේෙයේදීම තජංගම තදුරකතනය තෙහාෝ තෙඩාංගලයය තසමඟ ත
සමේබනධ  ත(Connect) වනෙන තනැත තඅතර තඔබටම ත  තWammu ආරමේභෙයේදීම තජංගම තදුරකතනය තෙහාෝ ත
ෙඩාංගලයය තසමඟ තසමේබනධවීමමටම තඅවැසිනමේ ත  ත  ත  ත  ත  තWammu -> Settings -> Automatically

 ත  ත  ත  ත  තconnect to phone at startup විකල්පය තෙතාෝරාගත තයුතුය  ත. එෙස තෙනාමැතනමේ ත  තPhone -> ත
 තConnect මගින තසමේබනධ තවිය තයුතුය  ත. මීළඟටම ත  ත  ත  ත  ත  තOne moment please. connecting to

 තphone.... යනුෙවන තපණිවිඩයක තලයැෙබන තඅතර තඑය තසැඟවීම තයාෙමන තකියැෙවනෙන තඔෙබේ ත
ජංගම තදුරකතනය තෙහාෝ තෙඩාංගලයය තසමඟ ත  තWammu සමේබනධ තවීම තඇත තබවය  ත. දැන ත  තRetrieve

 ත  ත-> Info මගින තඔබටම තජංගම තදුරකතනෙයේ තෙහාෝ තෙඩාංගලයෙයේ තනෂ්පාදක  ත(Manufacturer),

   හනතාන ලනකස පෙල්ඛණ කණඩායම  2009 – 2012 info@hanthana.org
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වර්ගය  ත(Model), සිමේපෙත් තදත්ත  ත  ත  ත  ත(Message Center etc.), IMEI අංකය තආදිය තලයබාගත තහැක  ත.
සමහර තඅවසථාවලයදී තෙඩාංගලයයක තඅනතර්ජාලයය තහා තසමේබනධ තවීම තඇත තවිටම ත  තWammu මගින තඒ ත
සමඟ ත  තContact විය තෙනාහැකි තඅතර තඑවිටම තඅනතර්ජාලය තසමේබනධතාව ත  ත  තNetwork Manager

ෙයදුම තමගින ත  තDisconnct ෙතාෝරා තවිසනධි තකිරීෙමන තපසු තනැවත ත  තWammu මගින තසමේබනධ ත
වීමමටම තඋත්සාහ තකර තබලයනන  ත.

ජංගම තදුරකතනයක තෙහාෝ තෙඩාංගලයයක තසමඟ තසමේබනධ තවුවත් තඑහි තඇත ත  ත  තContacts, SMS ආදිය ත
 තWammu ෙනාකියවන තබැවින ත  ත  ත  ත  තRetrieve -> Contacts (All) මගින තදුරකතන ත

මතකෙයේ  ත  ත(Phone memory) මත තහා තසිමේ  ත(SIM) පෙත් තද තඇත තසියළුම ත  ත  තContacts wammu

ෙවත තආයාත  ත(Import) කරගනීම  ත. ෙමතැනදී තඔබටම තඅවැසි තවනෙන තදුරකතන තමතකෙයේ තඇත ත
 තContacts පමණකනමේ ත  ත  ත  ත  තRetrieve -> Contacts (Phone) යනුෙවනද  ත, සිමේ තපෙත් ත  තContacts

පමණකනමේ ත  ත  ත  ත  තRetrieve -> Contacts (SIM) යනුෙවනද තෙතාෝරාගත තයුතුය  ත  ත. Contacts කියැවීමම, ත
සංසකරණය  ත(Edit), මැකීම  ත(Delete) ආදිය තෙමහිදී තඔබටම තකළ තහැකි තඅතර තඅලුතන ත  තContacts

එකතුකරගැනීමම තසඳහා ත  ත  ත  තCreate -> Contact අනුගමනය  ත(Follow) කරනන  ත.

ඔබටම ත  තSMS කියවීමම තසඳහා තද ත  ත  ත  තRetrieve -> Messages මගින ත  තSMS ආයාත  ත(Import) කරගත ත
හැකිය  ත. දැන තකවුළුෙවේ  ත(Window) වමේපසින තඇත තතීරුෙවේ ත  තMessages තුලය ත  ත  තRead, Sent,

 ත  තUnead, Unsent ෙලයස ත  තSMS වර්ග තකර තඇත  ත  ත. SMS කියැවීමම  ත, මැකීම  ත(Delete) ආදිය තෙමහිදී ත
කළ තහැකිය  ත  ත. SMS යැවීමම තසඳහා ත  ත  ත  තCreate -> Message ෙතාෝරාගනන  ත. දැන ත  තSMS පණීවුඩය ත
ලයබනනා  ත  ත(Recipient) Recipient හි තදුරකතන තඅංකය තලයබාදීෙමන තෙහාෝ ත  තAdd කලක තකර ත

 තContacts ෙවතන තෙතාෝරාගත තහැක  ත. දැන ත  තOK යනන තකලක තකිරීෙමන ත  තSMS පණිවුඩය තයැවිය ත
හැකිය  ත.

 තWammu මගින තලයැෙබන ත  තSMS එෙවේෙල්ම තකියවීමමටම තහැකියාවක තෙනාමැත තඅතර තඒ තසඳහා ත
 ත  ත  තGnome Phone Manager භාවිතා තකළ තහැකිය  ත. ඒ තසඳහා ත  ත  ත  ත  තActivities > Applications >

 ත  ත  ත  ත  තSystem Tools > Phone Manager මගින තපිවිෙසනන තපුළුවන  ත  ත  ත. Network Manager

අයකනය තඅසලය තඇත තජංගම තදුරකතනයක තඅයකනය ත  ත  ත  තGnome Phone Manager හි තඅයකනයය. ත
එය තරතු තපැහැෙයන තයුත් තපසුබිමක තදිසවනෙනනමේ තඉන තකියැෙවනෙන තඔෙබේ තජංගම තදුරකතනය ත
ෙහාෝ තෙඩාංගලයය තසමඟ තසමේබනධ තවීම තෙනාමැත තබවය  ත. එවිටම ත  ත  ත  තGnome Phone Manager

සැකසුමේ තසෑදිය තයුතුය  ත. ඒ තසඳහා ත  ත  ත  තGnome Phone Manager අයකනය තමත තරයට් තකලක තකර ත
 තPreferences ෙතාෝරා ත  තConnection ටමැබය තමතදී තජංගම තදුරකතනය තෙහාෝ තෙඩාංගලයය තෙතාරා ත

ගනන  ත. ඒ තසඳහා තජංගම තදුරකතනයක ත  තBluetooth භාවිත තකර තසමේබනධ තවනෙන තනමේ තකළ ත
යුත්ෙත් ත  තBluetooth විකල්පය  ත(Option) ෙතාෝරා ත  ත  ත  ත  තClick to Select device මගින ත
ෙතාෝරාගැනීමමය  ත. එෙසත් තෙනාමැත් තනමේ තතෙබන තපහසුම තවිකල්පය ත  ත  තOther port ෙතාෝරා ත

 තWammu විවෘත තකරෙගන ත  ත  ත  ත  ත  ත  ත  තWammu -> Settings -> Connection -> Device මත තඇත ත
අගය තපිටමපත්  ත(Copy) කර තඇලයවීමමය  ත(Paste). ජංගම තදුරකතනය තෙහාෝ තෙඩාංගලයය තසමඟ තඇත ත
සමේබනධතාව තවිසනධි  ත(Disconnect) වන තඅවසථාවලය තදී තනැවත තඉෙබේ  ත(Automatically) සමේබනධ ත
වීමම තසඳහා ත  ත  ත  තAutomatically retry connections විකල්පය  ත(Option) ෙතාෝරාගැනීමම තවැදගත්  ත.
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 ත  ත  තGnome Phone Manager ෙවතන ත  තSMS පණිවුඩයක තලයැෙබන තඅවසථාවලයදී තඑය තදිසවන ත
ආකාරය ත  තInterface ටමැබය තෙවත තපිවිසීෙමන තසකසාගත තහැකිය  ත  ත  ත  ත  ත. Pop-up window for new

 තmessages යනන තෙතාරාගැනීමෙමන තලයැෙබන තසෑම ත  තSMS පණිවුඩයකම තනව තකවුළුවක  ත(new

 තWindow) විවෘත තවන තඅතරම ත  ත  ත  ත  ත  තPlay sound when messages arrive යනන තෙතාෝරා ත
ගැනීමෙමන ත  තSMS පණිවුඩයක තලයැෙබන තඅවසථාවලයදී තශබේදයක තවාදනය තෙවනවා  ත.

 ත  ත  තGnome Phone Manager ෙවත ත  තSMS අලුතන තලයැබී තඇත්නමේ තඑය තසුදු තලයුමේ තකවරයක ත
පසුබිමක තඇත තඅයකනයක තමගින තසංෙත්කවත් තකරනවා  ත. එවිටම ත  ත  ත  තGnome Phone Manager

අයකනය තකලක තකිරීෙමන ත  තSMS කියවිය තහැකි තඅතර තඑම තකවුළුෙවේම  ත(Window) ඇත ත  තReply

ෙබාත්තම තකලක තකිරීෙමන තපිළිතුරු ත  තSMS යවනන තපුළුවන  ත. අලුතන ත  තSMS යැවීමම තසඳහා ත
 ත  ත  තGnome Phone Manager අයකනය තරයට් තකලක තකර ත  ත  තSend Message මගින තපණිවුඩය තහා ත

ලයබනනා  ත(Recipient) සඳහන තකර ත  තSend කලක තකළ තයුතුය  ත.

පරිගණකය තආරමේභෙයේදීම ත  ත  ත  තGnome Phone Manager ද තආරමේභ තවිය තයුතු තනමේ ත  තSystem

(පද්ධතය  ත  ත  ත) -> Preferences (අභිප්රෙප්රේත  ත  ත  ත  ත) -> Startup Application විවෘත තකර ත  තAdd කලක ත
ලයැෙබන තකවුළුෙවේ ත  තCommand යනෙනහි ත  ත"gnome-phone-manager" යනුෙවන තසඳහන තකර ත

 තAdd යනන තකලක තකරනන  ත.

ඉහළටම

ෙවනත්

 ත1). මෙග් තහාඩේ තඩිසක තඑෙක තඉඩ තබලයාගනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > System Tools > System Monitorහි ත  ත  තFile Systems ටමැබෙයේ තඔබෙග් තදැනටම ත

ඇත තපාටිශන තවලය තධාරිතාව  ත, හිස තඉඩ  ත, ෙගානු තවර්ගය තආදී තෙතාරතුරු තෙපනවය  ත. මීටම තඅමතරව ත
ඔබටම තටමර්මිනලයෙයේ ත‘  ත  තdf -h’ විධානය තභාවිත තකිරීමටමත් තපුළුවන  ත.

ෙමහිදි ත  ත  තSystem Monitor ෙදකක ත  තGnome සහ ත  තKDE ව්යැපෘත තෙදෙකනම තලයබා තදී තඇත තඅතර ත
අයක තෙදෙකන තපළමුව තඇත තඅයකනය තමත තකලක තකරනන  ත.

ඉහළටම

 ත2). අනතර්ජාලය තෙවේගය  ත  ත  ත, CPU, Memory භාවිතය තබලයාගනෙන තෙකාෙහාමද?
 ත  ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > System Tools > System Monitor ෙවත තපිවිෙසනන  ත. එහි ත  තResources

ටමැබෙයේ තඔබටම තෙමම තෙතාරතුරු තබලයා තගත තහැකිය  ත.
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ෙමහිදි ත  ත  තSystem Monitor ෙදකක ත  තGnome සහ ත  තKDE ව්යැපෘත තෙදෙකනම තලයබා තදී තඇත තඅතර ත
අයක තෙදෙකන තපළමුව තඇත තඅයකනය තමත තකලක තකරනන  ත.

ඉහළටම

 ත3). ඩිසක තඑෙක තතෙයන තෆෙඩයල් තඑකක තෙහායාගනෙන තෙකාෙහාමද?
 තActivities මත තකලක තකරනන  ත. එවිටම තදකුණු තපස තඉහළින ත  ත  ත  තType to search... ෙලයස තෙසවුමේ ත

ෙපෙදසක තලයැෙබන තඅතර තඑය තතුළ තඔබටම තෙසවීමමටම තඅවශ්ය තබහලුෙමේ  ත, ෙගානුෙවේ තෙහාෝ තෙයදුෙමේ ත
නම තෙදනන  ත.

දකුණු තපස තඇත ත  ත  ත  තFile Browser (Nautilus) විවෘත තකර තඑහි තපධාන තෙමනුෙවේ ත  තGo යටමෙත් තඇත ත
 ත  ත  තSearch for Files.. මත තකලක තකරනන  ත.

ටමර්මිනලයෙයේ ත‘  තlocate’ විධානය තභාවිතා තකරමින තනමින තෙගානුවක තෙසවීමමද ත‘  තfind’ විධානය ත
භාවිතා තකරමින තෙගානුෙවේ තපමාණය  ත, ෙගානුෙවේ තඅයතකරු තආදී තෙබාෙහාෝ තපරාමිතීනටම තඅනුව ත
ෙසවුම තසිදු තකිරීමටමත් තපුළුවන  ත  ත. locate විධානය තභාවිතයටම තෙපර ත  තupdatedb විධානය තභාවිත ත
කර තඇත්නමේ ත  තlocate විධානෙයේ තපිළිතුර තවඩා තනවැරදි තපිළිතුරක තෙලයස තලයබා තගතහැකිය  ත. එෙස ත
ෙනාමැත තනමේ තෙමාෙහාතකටම තෙපර තමකන තලයද තෙගානු තආදිය ත  තlocate විධානෙයන තෙපනවන ත
ඇත  ත.

ඉහළටම

 ත4). ලනකසහි තවිධානයක තපිළිබඳ තවැඩි තවිසතර තෙසායාගනෙන තෙකෙසද?
ටමර්මිනලයෙයේ ත  ත'man <ෙතාරතුරු තබලයා තගැනීමමටම තඅවශ්ය තවිධානෙයේ තනම  ත>' ෙලයස තවිධානය තලයබා ත
දීෙමන තඑම තවිධානය තපිළිබඳ තවිසතරයක  ත, එහි තභාවිතෙයේ තඋදාහරණ  ත, ඊමටම තඅනුරූප තෙවනත් තවිධාන ත
ආදී තෙතාරතුරු තරාශියක තලයබා තගත තහැකිය  ත.

උදා  ත  ත: ls විදානෙයන තෙකෙරනෙන තයමේ තපිහිටුමක තඇත තෙගානු තහා තබහලුමේ තලයැයසතුව තෙපනවීමම  ත.

 ත  තman ls මඟින ත  තls විධානය තපිළිබඳ තෙබාෙහාෝ තෙතාරතුරු තලයබාගනන තපුළුවන  ත.

ඉහළටම

 ත5). හනතාන තසිංහලය තඅතුරු තමුහුණතටම තපිවිෙසනෙන තෙකාෙහාමද?
හනතාන තපිවිසුමේ තතරෙයේ තපරිශීලයක තනම තකලක තකර තවමේපස තපහළ තෙකළවෙර් තභාෂාව තෙත්රීෙමේ ත
ෙමනුෙවන ත(දැනටම ත  ත  ත  තEnglish (United States) ෙලයස තෙපනවා තඇත  ත  ත) Other... ෙතාෝරනන  ත.
ලයැෙබන තභාෂා තඅඩංගු තලයැයසතුෙවන ත  ත  ත  තSinhala (Sri Lanka) ෙතාෝරා ත  තOK ෙබාත්තම තකලක ත
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කරනන  ත. දැන තඔබෙග් තමුරපදය තලයබා තදී තහනතාන තවැඩතලයය තෙවත තපිවිෙසනන  ත.

ඉහළටම

 ත  ත6). terminal යනු තකුමක තද?
ලනකස තෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තබාවිතා තකිරීෙමේදී තඅප තදැනගත තයුතු තඉතා තවැදගත් තකරුනක තවනුෙයේ ත
"ලනකස තටමර්මිනල්  ත" එක තභාවිත තකරන තආකාරයය  ත. ලනකස තටමර්මිනලයය තයනු තලනකස තෙමෙහයුමේ ත
පද්ධතෙයේ තපරිඝණකය තෙවත තවිධාන තලයබාදීම තසදහා තෙයාදාගනු තලයබන තක්රමයකි  ත  ත. Fedora

ෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තසමේපූර්ණෙයනම තග්රැෆිකල් තපද්ධතයක තඋවද තඔබෙග් තඅභිප්රරුචිය තපරිදි ත
පරිඝණකය තෙවත තවිධාන තලයබාදීම තසදහා තඔබටම තටමර්මිනල් තඑකද තභාවිතාකලය තහැකිය  ත. ඔබටම ත
ග්රැෆිකල් තපද්ධතය තභාවිත තකර තසිදුකරනු තලයබන තසියලුම තවිධාන තලයබාදීමේ තටමර්මිනල් තඑක තමගින තද ත
සිදු තකළ තහැකිය  ත. ෙමය තඔබටම තපළමුව තභාවිතා තකිරීෙමදී තඅපහසු තෙලයස තදැනුනත් තඔබ තෙමයටම ත
හුරුවූ තපසු තඔබ තග්රැෆිකල් තවිධාන තෙවනුවටම තටමර්මිනලයය තබාවිතා තකරනු තෙනාඅනුමානය  ත.

ඔබටම තෙෆෙඩෙඩාෝරා තෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තතුලය තටමර්මිනල් තඑකක තවිවෘත තකරගැනීමම තපධාන තෙමනුව ත
ෙවත තෙගාස තපහත තආකාරයටම තසිදු තකළ තහැකිය  ත.

 ත  ත  ත  ත  ත  තActivities > System Tools > Terminal

ඉහළටම

 ත  ත7). root යනු තකුමක තද?
රූට්  ත(root) යනු තලනකස තෙමෙහයුමේ තපද්ධතෙයේ තසමේපූර්ණ තපාලයන තහැකියාව තඇත තෙමෙහයුමේ ත
කරුවාය  ත(user). සරලයව තපැවසුෙවාත් තරූට්  ත(root) ෙලයාගින තඑක තභාවිතා තකිරීෙමන තඔබටම තලනකස ත
ෙමෙහයුමේ තපද්ධතය තතුලය තඔබටම තඔනෑම තෙදයක තකිරීමටම තහැකියාව තලයැෙබේ  ත. අප තෙමය තසුපර් ත
යූසර්  ත  ත(super user) ෙලයසද තහදුනවනවා  ත.

ඉහළටම

ෙමම තලපිය තපජාෙවේ තසුභ තසිද්ධිය තසඳහා තපජාව තවිසිනම තසකස තකරන තලයද තඅතර තඑහි ත
අඩු තපාඩු තසහ තෙමහි තදියුණුවටම තදායක තවීමමටම තකැමත තඅය ත  තinfo@hanthana.org හරහා ත
අප තහා තසමේබනධ තවන තෙලයසටම තඅපි තආරාධනා තකරනෙනමු .
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