चचितवचनिक्स कम्प्यय ट रममा ईन्सटल गनिर तररकमा
1. तपमाईससग चचितवचनिक्सकको बबुटएवल चडिचभिचडि हह निबुपरर छ। छछै नि भिनिने www.chitwanix.com/download बमाट
chitwanix.iso फमाईललमाई डिमाउनिलकोडि गररी नियमायाँ चडिचभिचडिममा बनिमाउनिबुहकोसस्।
2. अब ईनिस्टल गनिर खकोज्निबुभिएकको कम्प्ययटरममा चचितवचनिक्सकको बबुटएवल चडिचभिचडि लकोडि गनिबुरहकोसस् र कम्प्ययटर
ररस्टमाटर गरर बबुटमनेनिबुममा पबुग्न F12 अठ्ठयमाई रहनिबुहकोसस्। बबुटमनेनिबुममा चडिचभिचडि सनेलनेक्ट गनिबुरहकोसस्।
3. सस्स्क्रिनिममा रनेखमाए झझ "Start Chitwanix OS” चियनि गनिबुरहकोसस्।

Illustration 1: बबुटमनेनिबुममा चडिचभिचडि सनेलनेक्ट गररसकनेपचछ रनेखखनिने सस्स्क्रिनि ।

कम्प्ययटरममा ईन्सटल निगररीकनि पचनि हमामरीलमाई आवश्यक पनिर कमामहरु उपलब्ध सफ्टवनेयर ममाफरत गनिर
सक्रछछौ। यस अवस्थमाममा कमाम गररसकने पचछ डिमाटमा डिनेस्कटपममा निरमाखरी हमाडिर चडिक्स पमाचटर सनि वमा पनेनि डिड माईभिममा
सनेभि गनिबुर पनिर हह न्छ, अन्यथमा कम्प्ययटर ररस्टमाटर हह याँरमा डिमाटमा हट्रछ।
यस अवस्थमालमाई हमामरी चचितवचनिक्स लमाईभि बबुट प्रयकोगकको अवस्थमा भिन्रछछौ।

Illustration 2: चचितवचनिक्सकको सगरममाथमा डिनेस्कटप। लमाईभि बबुटकको अवस्थमा
कम्प्यय ट रममा चचितवचनिक्स २ प्रकमारलने ईन्सटल गनिर सचकन्छ।
- चचितवचनिक्स ममात्र रमाख्निने
- चचितवचनिक्स अन्य OS ससगछै रमाख्निने
1. चचितवचनिक्स ममात्रछै रमाख्निने तररकमा अपनिमाउयाँ र मा ध्यमानि चरनिबु पनिर कबु रमा
चवन्डिकोज ईन्सटल भिएकको C: डिड माईभिममा रहनेकमा अमाफ्निको डिमाटमाहरु ब्यमाकप गनिबुरहकोसस्।
2. चचितवचनिक्स अन्य OS सस गछै रमाख्निने तररकमा अपनिमाउयाँ र मा ध्यमानि चरनिबु पनिर कबु रमा
चवन्डिकोज ईन्सटल भिएकको C: डिड माईभि बमाहनेककको कबुनिछै एउटमा डिड माईभि छमानबुहकोसस् र महत्वपबुरर डिमाटमाहरु ब्यमाकप गररी
डिड माईभिलमाई खमालरी गरमाउनिबुहकोसस्। असन्तमकको डिड माईभि प्रयकोग गनिबुर भिएममा रमामको हह निनेछ।
ईन्सटल गनिर खकोज्निबु भिएकको डिड माईभिममा कम्तरीममा पचनि १५ खजचव स्पनेस हह निबु आवश्यक छ।
अब हमामरी कम्प्ययटरममा चचितवचनिक्स चडिचभिडिरी रमाखनेर ममाखथ भिचनिए झछै लमाईभि बबुट प्रयकोगकको अवस्थमासम्म पबुयमारउनिने
छछौ । अब डिनेस्कटपममा "Install Chitwanix OS” लनेखखएकको आईकनिममा सक्लस्क गनिबुरहकोसस्।

Illustration 3: भिमाषमा चियनि

Illustration 4: चचितवचनिक्स ईन्सटलकमा लमाचग तयमाररी गरर

Illustration 5: ईन्सटल हह निने प्रचस्क्रियमा रकोज्निबुहकोसस् : Something Else

Illustration 6: डिड माईभि पमाचटर सनि सस्स्क्रिनि

डिड माईभि पमाचटर सनि गनिर तररकमा
डिड माईभि पमाचटर सनि सस्स्क्रिनिममा बबुटलकोडिर र C: डिड माईभि ममात्र रहनेकको छ। अन्य डिड माईभिहरु भिएममा सकोचह अनिबुरुप "sda1,
sda2, sda3” रनेखमाउनिनेछ। पमाचटर सनि व्यवस्थमापनि गरमार एकरमछै ध्यमानि पबुरमाउनि जरुररी छ। गलत डिड माईभि चिलमाउनिबु
भिएकको खण्डिममा डिमाटमा हरमाउनिनेछ।
चचितवचनिक्स ममात्रछै रमाख्निने तररकमा अपनिमाउयाँ र मा ध्यमानि चरनिबु पनिर कबु रमा
क। पबुरछै हमाडिर चडिस्क फममारयमाट गनिर हको भिनिने "New Partition Table" ममा सक्लक गनिर।
ख। C: डिड माईभिममा ममात्र रमाख्निबु परमार
यस खसकमाईकको अवस्थमाममा C: डिड माईभि भिनिनेकको sda2 हको। सको डिड माईभिलमाई सनेलनेक्ट गररी
ममाईनिस आईकनि सक्लक गररी चडिखलट गनिबुरहकोसस्।
चचितवचनिक्स अन्य OS सस गछै रमाख्निने तररकमा अपनिमाउयाँ र मा ध्यमानि चरनिबु पनिर कबु रमा
अचघिनिछै हमामरीलने डिमाटमा व्यमाकप गररी खमालरी गरनेकको डिड माईभि रकोज्निबुहकोसस्। पतमा लगमाउनिने तररकमा
C: डिड माईभि भिनिनेकको sda2, D: डिड माईभि भिनिनेकको sda3, हको। "Used" सनेक्सनिममा

कम डिमाटमा प्रयकोगममा

अमाएकको रनेखखनिने छ। सको डिड माईभिलमाई सनेलनेक्ट गररी ममाईनिस आईकनि सक्लक गररी चडिखलट गनिबुरहकोसस्। अब
"चफ्रि स्पनेस"कमा रुपममा चचितवचनिक्स ईन्सटल गनिर ककोलमाचग ठमायाँउ बनिनेकको हह न्छ।
नियमायाँ डिड माईभि पमाचटर सनि बनिमाउनिने तररकमा
“Free Space” लनेखखएकको पमाचटर सनिलमाई सनेलनेक्ट गररी पल्स

Illustration 7: नियमायाँ पमाचटर सनि बनिमाउनिने सस्स्क्रिनि

अथवमा एडि अमाईकनि सक्लक गनिबुरहकोसस्।

पमाचटर सनि बनिमाउयाँ रमा तल चरएकको स्क्रिम र चवधरी अनिबुसमार आवश्यकमा अनिबुसमार हरनेक Free Space लनेखखएककोममा
प्रयकोग गनिर।
S.
N

Size MB

Type Location Use As Mount Point
for new
for ...

1 1024/2048

Logical Beginning Swap
of ...
area

2 15000

Logical Beginning Ext 4
of ...

3 जस्तमाकको तस्तछै Logical Beginning Ext 4
of ...

Remarks
बनिमाउनिछै पनिर

/ root

बनिमाउनिछै पनिर। ११ खजचव भिन्रमा बढरी स्पनेस

/home

अमावश्यकमा अनिबुसमार बनिमाऊनिने

Home डिड माईभि र अन्य आवश्यक पमाचटर सनि बनिमाउयाँ रमा खसस्टम कनेहरी कमाररलने चबगनेममा सखजलछै पबुनि:स्थमापनि गनिर
सचकन्छ, डिमाटमा हरमाउयाँ रनि
छै । यररी डिड माईभिकको स्पनेस थकोरछै छ भिनिने निबनिमाए पचनि हह न्छ। Home भिनिनेकको प्रयकोगकतमारकको
डिमाटमा बस्निने ठमाउयाँ हको। त्यसछैलने धनेरछै स्पनेस समाईज चरएकको रमामको हह निनेछ।
पमाचटर सनि पबुरछै बनिमाए पचछ “/” रुटलमाई सनेलनेक्ट गरर “Install Now” ममा चकल्क गनिर।

Illustration 8: समयकमा लमागरी स्थमानि छमानबुहकोसस्। Kathmandu

Illustration 9: Keyboard कको प्रकमार रकोज्निबुहकोसस्। English US

Illustration 10: प्रयकोगकतमार तथमा पमासवडिर चववरर।

Illustration 11: ईन्सटल हह याँरछै गरमारकको सस्स्क्रिनि
ईन्सटल प्रचस्क्रियमा १५ रनेखख ३० चमचनिट सम्म सचकनिनेछ र ररस्टमाटर गनिबुरहकोसस्। चडिचभिचडि चनिकमाल्नि निचवसर निबुहकोलमा।

Illustration 12: ररस्टमाटर भिछैसकनेपचछकको लगईनि सस्स्क्रिनि: अमाफ्निको प्रयकोगकतमार निमाम र पमासवडिर टमाईप गनिबुरहकोसस्।

Illustration 13: चचितवचनिक्स ईन्सटल भिछैसकने पचछ रनेखखनिने सस्स्क्रिनि

Illustration 14: चचितवचनिक्स १.५ "खबुकबुररी" प्रयकोगकको लमाचग तयमार छ।
चचितवचनिक्स खलनिक्सममा अमाधमाररत निनेपमालमछै चनिचमर त अपरनेचटङ्ग खसस्टम सफ्टवनेयर हको। यको सफ्टवनेयर चवनिडिकोज र म्यमाक
जसररीनिछै कम्प्ययटरममा रमाखनेर सबछै कमाम गनिर सचकन्छ। स्वतन्त्र सफ्टवनेयरकको खसदमान्तममा अमाधमाररीत भिएर चनिममारर गररएकको
हह निमालने यको प्रयकोग गरमार लमाईसन्स खररर र एसक्टवनेसनि वमा स्क्रियमाक गनिबुर पररनि। यसकको सकोत ककोडिहरु पठनि-पमाठनि र
पररवतर निकमा चनिसम्त उपलब्ध छनिस्। यस सफ्टवनेयर ससगछै ४०००० बढरी चवचवध चवधमाकमा रछैचनिक खजवनिममा प्रयकोगहह निने
सफ्टवनेयरहरु चनिशबुल्क प्रयकोग गनिर सचकन्छ। चचितवचनिक्स उत्ककष्ट प्रचवधरीबमाट चनिममारर भिएककोलने समाममान्य अवस्थमाममा
प्रयकोगकतमारलने कम्प्ययटर भिमाईरसकको चचिन्तमा खलनिबु पररनि। निनेपमालरी, निनेवमाररी, गबुरुङ्ग र थमारु भिमाषमाममा पचनि बनिमाउनिने तयमाररी
भिछैरहनेकको यस सफ्टवनेयरममा निनेपमालरी डिनेट कन्भिटर र र लकोडिसनेडिरीङ्ग तमाखलकमा सफ्टवनेयर लगमायतकमा सफ्टवनेयरहरू सममावनेश
गररनेएकको छ। अन्य सहयकोगकमा लमाचग:
www.chitwanix.com Email: info@chitwanix.com irc: #chitwanix-help
www.fb.com/chitwanix http://plus.google.com/+ChitwanixOS/ www.twitter.com/chitwanixos

