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Bevezetés
Jelen dokumentum az  Ubuntu 14.04 Érettségi  Remix telepítését  és  az  informatika

érettségire testreszabásához szükséges beállításokat mutatja be. Az Ubuntu 14.04 Érett-
ségi Remix a 2014. áprilisában megjelent Ubuntu 14.04 LTS változatra épül. Az Érettségi
Remix csomagválasztékában és egyes beállításaiban tér el az eredeti Ubuntu 14.04 LTS
változattól,  hogy  megfeleljen  a  magyar  informatika  érettségi  követelményeinek.  Az
Ubuntu 14.04 Érettségi Remixet a magyar Ubuntu közösség állította össze az FSF.hu Ala-
pítvány támogatásával.

Telepítés
Az Ubuntu 14.04 Érettségi Remix telepítéséhez bootolja be a számítógépet az Érettsé-

gi Remixet tartalmazó eszközről.  A rendszer elindulása után elsőként egy olyan ablak
fogadja, amelyben eldöntheti, hogy telepíteni szeretné az érettségi verziót, vagy pedig
csak ki szeretné próbálni a működését LiveCD módban. Az Érettségi Remix telepítéséhez
válassza a „A(z) Ubuntu telepítése” opciót. A rendszer telepítése teljes mértékben graf-
kus felületen végezhető el.

Az „Ubuntu telepítése” választása után a rendszer ajánlásokat tesz a számítógép konf-
gurációját illetően, illetve jelzi, hogy rendelkezik-e a gép internetkapcsolattal. Az Ubuntu
14.04 Érettségi Remix minden szükséges csomagot tartalmaz, ezért a telepítéshez nem
szükséges internetkapcsolattal rendelkeznie. Ha van internetkapcsolat, akkor bejelölhe-
tő, hogy a telepítés során a frissítések is települjenek. Ez azt jelenti, hogy ha érkeztek
frissítések a telepítőlemezen szereplő csomagokhoz az Érettségi Remix összeállítása óta,
akkor azok a telepítés alatt frissülnek. Végül megadhatja, hogy a harmadik féltől szár-
mazó, valamint a különféle médiatartalmak (például MP3) lejátszását lehetővé tevő cso-
magok települjenek-e. Ezen opciók kiválasztása nem szükséges.
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A telepítés következő lépéseként meg kell adnia, hogy a rendszer miként kerüljön tele-
pítésre  a  számítógép  merevlemezére.  A  számítógépen  már  megtalálható  rendszerek
függvényében más és más opciók állnak rendelkezésre a megjelenő ablakban. Válassza ki
az opciók közül az önnek leginkább megfelelőt, majd kattintson a „Folytatás” gombra.
Ekkor a telepítő automatikusan elvégzi a particionálási beállításokat. (Ha a rendelkezésre
álló opciók közül egyik sem felelne meg a céljainak, és járatos a particionálásban, akkor
választhatja a „Valami más” opciót is. Ezen esetben saját kezűleg kell megadnia a létreho-
zandó partíciókat és azok méretét.)
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Kattintson a „Telepítés most” gombra a particionálási beállítások elfogadásához és a te-
lepítés megkezdéséhez. A rendszer telepítése ezzel megkezdődik, az aktuálisan végre-
hajtott műveleteket az ablak alsó sávjában követhetjük soron. 

A telepítési folyamat során elsőként a földrajzi elhelyezkedését kérdezi meg a telepítő
az időzóna-beállítások meghatározása érdekében. Ezt követően meg kell adnia a számí-
tógép billentyűzetkiosztását. Magyar billentyűzet esetében a Magyar-Magyar opció az
esetek jelentős részében megfelelő.
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Végül meg kell adnia, hogy ki a rendszer első számú felhasználója. A rendszer első szá-
mú felhasználója a rendszer használata során rendszergazda jogosultságokat kérhet ma-
gának az ilyen jogosultságot megkövetelő műveletek végrehajtásához. 

Adja meg a felhasználó nevét és jelszavát. Az adatok biztonságosabb tárolása érdeké-
ben bekapcsolható a saját mappa titkosítása is, erre azonban az érettségin való felhasz-
nálás esetén nincs szükség. Ha végzett az adatok megadásával, kattintson a „Folytatás”
gombra.

Ezután folytatódik az Ubuntu telepítése, amely a rendszer sebességétől függően el-
tarthat egy ideig. A telepítés végeztével egy ablak tájékoztat arról, hogy a telepítés be-
fejeződött, és újraindíthatja a számítógépet. Az újraindítás után távolítsa el a telepítő-
eszközt a számítógépből.

Az  újraindulás  után  a  rendszerválasztó  menüben  már  láthatja  a  telepített  Ubuntu
14.04 Érettségi Remix verziót. Indítsa el a rendszert, majd végezze el a további szükséges
beállításokat.
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A rendszer beállításai

Új felhasználó létrehozása

Ha a telepítés során megadott felhasználón kívül szeretne újabb felhasználót is létre-
hozni (például azért, mert a rendszer telepítése során létrehozott felhasználó nem egye-
zik meg az informatika érettségi felhasználójával), akkor a  Super (Windows) billentyű-
kombináció lenyomása után keresse meg a Felhasználói fiókok alkalmazást az alkalma-
zásindítóban.

A Felhasználói  fiókok ablakban láthatja a már létező felhasználókat, a létező felhaszná-
lók listája alatti  „+” (Hozzáadás) gombra kattintva pedig további felhasználókat hozhat
létre. 
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Az új felhasználó létrehozása olyan művelet, amelyhez rendszergazdai jogosultságok-
kal kell rendelkezni, ezért meg kell adnia a jelszavát a felső sarokban lévő lakat „kioldá-
sával”, de erre fgyelmeztet is a rendszer, ha enélkül próbálkozunk. Ugyanez a feloldás
szükséges a meglévő fók adatainak módosításához is.

A megjelenő ablakban adja meg az új felhasználó nevét és felhasználónevét. Majd kat-
tintson a Hozzáadás gombra. Ezután már láthatja is az új felhasználót a Felhasználói fió-
kok ablakban. Az új felhasználó automatikusan általános asztali felhasználóként jön, és le
van tiltva, amit a jelszónál tudunk aktiválni.

Új MySQL adatbázis-felhasználó létrehozása

Új adatbázis-felhasználót többféleképpen létrehozhat a rendszeren: kiadja a megfele-
lő MySQL parancsot egy MySQL konzolban, vagy pedig egyszerűen futtatja az alapértel-
mezetten az alkalmazások között található  Adatbázis segédeszköz nevű szkriptet.  A
szkript az adatbázisokkal történő munka megkönnyítése érdekében készült.

Az  Adatbázis  segédeszköz szkript  az  alkalmazásindítóban  megkeresve  (Super+A),
vagy pedig a LibreOffice Base indítóikonján jobb egérgombbal kattintva indítható. Az in-
dítás után megjelenik az  Adatbázisok kezelése nevű ablak, amelyben megadhatja, hogy
mit szeretne csinálni.  Válassza itt  az  Új adatbázis-felhasználó létrehozása opciót,  majd
kattintson az OK gombra.

Az új adatbázis-felhasználó létrehozásához meg kell adnia a MySQL root felhasználójá-
nak jelszavát.  Ha ezt korábban nem állította át,  akkor alapértelmezetten  nincs jelszó,
vagyis  hagyja üresen a szövegdobozt.  Ha korábban már átállította,  akkor adja meg a
megfelelő jelszót.

Ezután adja meg az új adatbázis-felhasználó felhasználónevét, majd pedig a jelszavát.

Fontos: Az informatika érettségi esetén az adatbázis-felhasználó felhasználóne-
ve és jelszava legyen ugyanaz, mint a korábban létrehozott érettségiző felhasz-
náló felhasználóneve és jelszava.

Egy ablak tájékoztat minket arról, ha a felhasználó sikeresen létre lett hozva. Az új fel-
használó teljes hozzáféréssel rendelkezik a számítógépen lévő MySQL adatbázishoz, így
létre tud hozni új adatbázisokat, tud adatbázisokat menteni (dump), és törölni tud már
létező adatbázisokat. Ezeket a műveleteket az  Adatbázis-segédeszköz szkript segítsé-
gével egyszerűen elvégezheti.
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A rendszer használata
A következő részekben olyan rendszerhasználati információkról esik szó, amelyek az

érettségiző számára jelenthetnek fontos és hasznos tudnivalókat.

A rendszerben elérhető Quicklistek

A Quicklist egy olyan szolgáltatás, amely az indítópanelen található ikonokhoz kötődik.
Egy indítóikonra a bal egérgombbal kattintva elindul az adott alkalmazás, a jobb egér-
gombbal kattintva pedig megjelenik az adott alkalmazáshoz defniált Quicklist,  vagyis
„gyorslista”. A különböző alkalmazásokhoz különböző Quicklistek állnak rendelkezésre. A
LibreOffice Writer esetén például lehetőségünk van új dokumentumot létrehozni.

A munka megkönnyítése érdekében az Ubuntu 14.04 Érettségi Remixben az alapértel-
mezetten elérhető Quicklistek mellett elérhető néhány egyedi Quicklist is:

• A Seamonkey alkalmazás alapértelmezetten a böngészőt nyitja meg. A Seamon-
key Quicklistjében elérhető azonban egy Compozer indítása opció, amely azonnal a
webszerkesztő ablakot teszi a felhasználó elé.

A Semonkey első indításakor egy jobb egérgombbal „Indítóban tartás” opcióval
tudjuk rögzíteni a panelen az ikont, vagy amikor Super+A keresőbe beírva megta-
lálja a Seamonkey-t, akkor kihúzhatom egérrel az ikon t a panelre.

• A LibreOffice Base használata során többször szükség lehet az Adatbázis segéd-
eszköz használatára (lásd alább). Hogy ne kelljen az alkalmazásindítót megjelenít-
ve elindítani az alkalmazást, a LibreOffice Base Quicklistje tartalmaz egy az Adat-
bázis segédeszköz elindítására szolgáló opciót.

• A kiemelt támogatóként a Dash panelen helyet kapott Amazon ikont érdemes el-
tüntetni: jobb egérgomb rá, majd az „Eltávolítás az indítóból” opció.
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Adatbázis-kezelés a LibreOffice Base alkalmazással

A LibreOffice Base alkalmazás alapértelmezetten rendelkezik egy HSQL adatbázis mo-
torral. A LibreOffice-ban történő munka során azonban a HSQL adatbázis lassúnak bizo-
nyul több ezer rekordot tartalmazó táblák kezelése esetén, ezért a beépített HSQL mo-
torral nem ajánlott az érettségi adatbázis feladatainak megoldása.

Ugyanakkor az Ubuntu 14.04 Érettségi Remix telepítése során automatikusan beállí-
tásra kerül a MySQL adatbázis motor. A MySQL és a LibreOffice Base alkalmazások kö-
zötti kapcsolatot biztosító csomag szintén alapértelmezetten települ, ezért a LibreOffice
Base alkalmazásból egyéb beállítások nélkül elérhetőek a létező MySQL adatbázisok. 

A LibreOffice Base MySQL adatbázisokkal való használata megbízható és gyors mun-
kát biztosít. Az érettségi adatbázis-kezelés részéhez a következőkben leírtak nyújthatnak
segítséget.

Fontos: Az informatika érettségi esetén jelentések készítésénél a statikus jelen-
tés használatát javasoljuk, ezt a jelentés varázsló utolsó lépésében lehet rádió-
gombbal kiválasztani!

Új MySQL adatbázis létrehozása

A LibreOffice Base alkalmazással nincs lehetőség új MySQL adatbázisok létrehozására.
Egy új Base adatbázis létrehozásakor a megjelenő Adatbázistündérrel viszont csatlakoz-
hat egy már létező MySQL adatbázishoz. Ehhez azonban létre kell előbb hoznia egy új
MySQL adatbázist.  Ehhez a művelethez használhatja az  Adatbázis segédeszköz nevű
szkriptet.

Az Adatbázis segédeszköz elindítása után a megjelenő ablakban válassza az Új adat-
bázis létrehozása opciót, majd adja meg a felhasználónevét és a jelszavát. Ezután adja
meg a létrehozandó adatbázis nevét. Az érettségi adatbázis-kezelési feladataiban pont
jár az adatbázis helyes elnevezéséért, ezért fgyeljen arra, hogy mit ad meg névként.

Ha már létezik a megadott névvel adatbázis, akkor egy fgyelmeztetést kapunk, és a
program futása befejeződik. Az adatbázis létrehozásának sikerességéről szintén tájékoz-
tat bennünket a program.
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Csatlakozás létező MySQL adatbázishoz

A MySQL adatbázis létrehozása után a LibreOffice Base alkalmazással egyszerűen tu-
dunk ahhoz csatlakozni. Hozzunk létre egy új LibreOffice Base dokumentumot. Ekkor el-
ső lépésben megjelenik az Adatbázistündér. Az Adatbázistündér végigvezeti az MySQL
adatbázishoz történő csatlakozásban.

Az  Adatbázis választása lapon válassza ki a Kapcsolódás létező adatbázishoz pontot,
majd pedig a legördülő listából a MySQL opciót. Ezután kattintson a Tovább gombra.

A MySQL-kapcsolat beállítása lapon válassza a Közvetlen kapcsolat opciót, majd kattint-
son a Tovább gombra.
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A  MySQL-kiszolgálóadatok beállítása lapon adja meg annak a MySQL adatbázisnak a
nevét, amelyhez csatlakozni szeretne. A Kiszolgáló/Port opciót választva adja meg, hogy
a kiszolgáló a localhost, a portszám pedig maradjon az alapértelmezett 3306. Ezután kat-
tintson a Tovább gombra.

A Felhasználói azonosítás beállítása lapon adja meg az adatbázishoz tartozó felhaszná-
lónevét, és jelölje be a Kötelező a jelszó megadása opciót. 
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Ezt követően kattintson a Kapcsolat ellenőrzése gombra. 

Ekkor meg kell adnia a felhasználónevéhez tartozó jelszavát. Ha a kapcsolat sikeresen
létrejött, akkor erről egy értesítést kap. Kattintson az OK, majd az Adatbázistündér ab-
lakba visszatérve a Tovább gombra.

A  Mentés és végrehajtás lapon nem szükséges módosításokat végeznie. Kattintson a
Befejezés gombra. Ekkor meg kell adnia a létrehozandó LibreOffice Base adatbázis ne-
vét. Mivel az érettségi adatbázis-kezelési feladataiban pont jár az adatbázis elnevezésé-

13/14



ért, ezért ez legyen a feladatban meghatározott név, még akkor is, ha a MySQL adatbázis
neve is ugyanaz.

A mentés után megjelenik az  új  LibreOffice Base adatbázis,  és  látható benne az a
MySQL adatbázis, amihez az imént csatlakozott.

A MySQL adatbázis mentése

Az érettségi adatbázis feladatainak beadásakor nem elegendő a LibreOffice Base állo-
mány beadása, hanem szükséges egy mentést készítenie arról a MySQL adatbázisról is,
amelyhez a munka során csatlakozott, amelynek az adataival dolgozott. Ezért ha végzett
a munkával, akkor indítsa el az Adatbázis segédeszközt, amellyel a mentés könnyen el-
végezhető.

Az Adatbázis segédeszközben válassza az Adatbázis mentése (dump) opciót, majd adja
meg a felhasználónevét és jelszavát. A megjelenő listából válassza ki, hogy melyik adat-
bázisról szeretne mentést készíteni,  majd kattintson az OK gombra. Ezután adja meg,
hogy hova szeretné menteni az adatbázist. Egy információs ablak tájékoztatja arról, ha si-
keresen megtörtént az adatbázis mentése.

Sikeres érettségit kívánunk!
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