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Bevezetés 

Jelen dokumentum az Ubuntu 16.04 Érettségi Remix telepítését és az ágazati szakmai komplex 

érettségire testreszabásához szükséges beállításokat mutatja be. Az Ubuntu 16.04 Érettségi Remix a 

2014. áprilisában megjelent Ubuntu 16.04 LTS változatra épül kiegészítve a választható XFCE 

felülettel. Az Érettségi Remix csomagválasztékában és egyes beállításaiban tér el az eredeti Ubuntu 

16.04 LTS változattól, hogy megfeleljen a magyar ágazati informatika- és távközlés ismeretek 

szakmai komplex érettségi követelményeinek. Az Ubuntu 16.04 Érettségi Remixet a magyar Ubuntu 

közösség állította össze az FSF.hu Alapítvány támogatásával. 

Telepítés 

Az Ubuntu 16.04 Érettségi Remix telepítéséhez bootolja be a 

számítógépet az Érettségi Remixet tartalmazó eszközről. A LIVE 

rendszer elindulása után az Érettségi Remix telepítéséhez válassza a 

„Ubuntu 16.04 telepítése” ikont az asztalról. A rendszer telepítése teljes 

mértékben grafikus felületen végezhető el. 

 

Az „Ubuntu telepítése” választása után a rendszer ajánlásokat tesz a 

számítógép konfigurációját illetően, illetve jelzi, hogy rendelkezik-e a 

gép internetkapcsolattal. Az Ubuntu 14.04 Érettségi Remix az ágazati 

szakmai komplex érettségihez minden szükséges csomagot tartalmaz, 

ezért a telepítéshez nem szükséges internetkapcsolattal rendelkeznie, a 

telepítés utáni beállításokhoz viszont szükség lesz internetkapcsolatra. 

 

Ha van internetkapcsolat, akkor bejelölhető, 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 

származó, valamint a különféle médiatartalmak (például MP3) lejátszását lehetővé tevő csomagok 

települjenek-e. Ezen opciók kiválasztása nem szükséges. 
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A telepítés következő lépéseként meg kell adnia, hogy a rendszer miként kerüljön telepítésre a 

számítógép merevlemezére. A számítógépen már megtalálható rendszerek függvényében más és más 

opciók állnak rendelkezésre a megjelenő ablakban. Van lehetőség a lemez törlésével az Érettségi 

Remixet telepíteni egyedüli rendszerként. Ha a telepítő Windows operációs rendszert talál, és mellette 

van szabad terület a merevlemezen, akkor a Windows mellé is telepíthető az Érettségi Remix, illetve 

ha talál már egy Ubuntu (alapú) Linux rendszert, akkor annak a helyére telepítési lehetőséget is 

választhatunk. Válassza ki az opciók közül a leginkább megfelelőt, majd kattintson a „Folytatás” 

gombra. Ekkor a telepítő automatikusan elvégzi a partícionálási beállításokat.  

 

Ha a rendelkezésre álló opciók közül egyik sem felelne meg a céljainak, és járatos a 

partícionálásban, akkor választhatja a „Valami más” opciót is. Ezen esetben saját kezűleg kell 

megadnia a létrehozandó partíciókat és azok méretét, például az alábbi minta szerint: 
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(A rendszer több partícióra osztására az érettségi telepített vizsgarendszernél nincs feltétlen 

szükség, de felkészülés során a helyi adottságok alapján hasznos lehet). 

Kattintson a „Telepítés most” gombra a partícionálási beállítások elfogadásához és a telepítés 

megkezdéséhez. Egyéni partícionálás esetében meg kell erősítenünk a formázási műveleteket 

végrehajtás előtt.  

 

A rendszer telepítése ezzel megkezdődik, a telepítési varázsló lépésinek folyamatát az ablak alsó 

sávjában követhetjük soron.  

A telepítési folyamat során elsőként a földrajzi elhelyezkedését kérdezi meg a telepítő az időzóna-

beállítások meghatározása érdekében. 
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Ezt követően meg kell adnia a számítógép billentyűzetkiosztását. Magyar billentyűzet esetében a 

Magyar-Magyar opció az esetek jelentős részében megfelelő, de ellenőrzésre találunk egy beviteli 

mezőt a „Billentyűzetkiosztás felismerése” gomb felett. 
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Végül meg kell adnia, hogy ki a rendszer első számú felhasználója. A rendszer első számú 

felhasználója a rendszer használata során rendszergazda jogosultságokat kérhet magának az ilyen 

jogosultságot megkövetelő műveletek végrehajtásához.  

 

Adja meg a felhasználó nevét és jelszavát. Az adatok biztonságosabb tárolása érdekében 

bekapcsolható a saját mappa titkosítása is, erre azonban az érettségin való felhasználás esetén nincs 

szükség. Ha végzett az adatok megadásával, kattintson a „Folytatás” gombra. 

Ezután folytatódik az Ubuntu telepítése, amely a rendszer sebességétől függően eltarthat egy ideig. 

A telepítés végeztével egy ablak tájékoztat arról, hogy a telepítés befejeződött, és újraindíthatja a 

számítógépet. Az újraindítás után távolítsa el a telepítőeszközt a számítógépből. 

 

Az újraindulás után a rendszerválasztó menüben már láthatja a telepített Ubuntu 16.04 Érettségi 

Remix verziót. Indítsa el a rendszert, majd végezze el a további szükséges beállításokat. 

(Újraindítás után, ha online állapotba kerül, a nyelvi támogatás frissítését ajánlhatja fel a 

rendszer. Ennek elfogadása opcionális, a vizsgához szükséges nyelvi állományokat tartalmazza a 

rendszer.)  
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A rendszer beállításai 

Eclipse – WindowBuilder komponens beállítása 

Az Eclipse fejlesztő környezethez a grafikus felületű alkalmazásfejlesztéshez a WindowBuilder 

nevű szoftverkomponenst utólag kell beállítani az alábbiak szerint. Indítás közben meg kell adni az 

alapértelmezett munkamappát, ami alapértelmezés szerin a felhasználó saját mappájának workspace 

almappája. Ha van központilag megosztott és felcsatolt munkamappa a vizsgázó részére, akkor be 

lehet azt is állítani. 

Ha elindult az Eclipse, válasszuk ki a Help menü Install New Software… pontját. A megnyíló 

ablakban adjuk a telepítési forrásokhoz az új tároló címét! Ehhez az Add gombra kattintsunk. Az új 

tároló nevéhez írjuk be a WindowBuilder szöveget, az alsó mezőbe pedig a 

http://download.eclipse.org/windowbuilder/WB/release/R201406251200/4.2/ címet. 

 

Az OK gombra kattintva az előző ablakhoz visszatérve (pici várakozás után) láthatjuk is a 

szükséges komponensek listáját. Itt válasszuk ki mindhárom csoportot: 

 

Kattintsunk az ablak alján a Next> gombra, a csoportokat kifejtve egy összesítést kell 

jóváhagynunk a telepítendő komponensekről a Next> gombra kattintva. A következő ablakban a 

licencet kell elfogadni, majd a Finish gombbal el is indul a telepítés! A folyamat végén el kell fogadni 

a fejlesztő tanúsítványát, majd az Eclipse újraindítást kér! 

Újraindítás után hozzunk létre egy új Java projektet (File → New… → Project… → Java Project), 

majd ebben egy új alkalmazásablakot (File → New… → Project… → WindowBuilder → Swing 

Designer → Application Window). 
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A megnyíló forráskódablak alatt meg kell jelennie egy Design” fülnek, amivel át tudunk váltani a 

GUI tervező felületre. 

 

Cisco Packet Tracer 7.0 telepítése 

A hálózati feladathoz szükséges Packet Tracer program telepítésével kapcsolatosan a Cisco 

Hálózati Akadémia középiskolákkal foglalkozó támogatási központjától lehet segítséget kérni, az 

alábbi címen található elérhetőségeken: http://www.netacad.hu/kapcsolat. 

http://www.netacad.hu/kapcsolat
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Új felhasználó létrehozása 

Ha a telepítés során megadott felhasználón kívül szeretne újabb felhasználót is létrehozni (például 

azért, mert a rendszer telepítése során létrehozott felhasználó nem egyezik meg az ágazati szakmai 

érettségi felhasználójával), akkor a Super (Windows) billentyűkombináció lenyomása után keresse 

meg a Felhasználói fiókok alkalmazást az alkalmazásindítóban. 

 

A Felhasználói fiókok ablakban láthatja a már létező felhasználókat, a létező felhasználók listája 

alatti „+” (Hozzáadás) gombra kattintva pedig további felhasználókat hozhat létre.  

 

Az új felhasználó létrehozása olyan művelet, amelyhez rendszergazdai jogosultságokkal kell 

rendelkezni, ezért meg kell adnia a jelszavát a felső sarokban lévő lakat „kioldásával”, de erre 

figyelmeztet is a rendszer, ha enélkül próbálkozunk. Ugyanez a feloldás szükséges a meglévő fiók 

adatainak módosításához is. 

 

A megjelenő ablakban adja meg az új felhasználó nevét és felhasználónevét. Majd kattintson a 

Hozzáadás gombra. Ezután már láthatja is az új felhasználót a Felhasználói fiókok ablakban. Az új 

felhasználó automatikusan általános asztali felhasználóként jön, és le van tiltva, amit a jelszónál 

tudunk aktiválni.  



 

 11/12 

A rendszer használata 

A következő részekben olyan rendszerhasználati információkról esik szó, amelyek az érettségiző 

számára jelenthetnek fontos és hasznos tudnivalókat. 

A szoftverek magyarítása 

Az előre telepített alkalmazások közül kettőhöz kell utólag telepíteni a magyar nyelvi állományt. 

 A KompoZer nevű weblap-szerkesztőt elindítva a Tools menüben található Add-ons 

menüpontot válasszuk ki. A megnyíló ablakban az alsó „Install” gombra kattintva tallózzuk 

ki az asztalon található magyar nyelvi állományt. 

 

 A SeaMonkey nevű böngésző és Compozer nevű webszerkesztő komponensének is az 

asztalon találja a magyar nyelvi állományát. Kattintson erre jobb egérgombbal, és válassza a 

„Megnyitás ezzel” menüből a Seamonkeyt. 

 

A kiegészítő telepítése után a program Edit menüjében a Preferences menüpontot 

kiválasztva az Appearance kategóriában jobb ablakrész „User Interface Language” 

blokkban válassza ki a Hungarian nyelvet. 
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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 egérgombbal kattintva 

pedig megjelenik az adott alkalmazáshoz definiált Quicklist, vagyis „gyorslista”. A különböző 

alkalmazásokhoz különböző Quicklistek állnak rendelkezésre.  

A munka megkönnyítése érdekében az Ubuntu 14.04 Érettségi Remixben az alapértelmezetten 

elérhető Quicklistek mellett elérhető néhány egyedi Quicklist is: 

 A Seamonkey alkalmazás alapértelmezetten a böngészőt nyitja meg. A Seamonkey 

szkriptünkkel elérhető azonban egy Compozer indítása opció, amely azonnal a webszerkesztő 

ablakot teszi a felhasználó elé. Dash keresőbe (Super billentyű) rákeresve a Seamonkey 

szkriptünkre az ikont ki tudjuk húzni az indítóra, ahol a minta szerinti fogaskerék ikonnal 

rögzül a szkriptünk. Erre jobb kattintással már egyből a Seamonkey program Compozer 

komponense indítható. 

  

 A kiemelt támogatóként a Dash panelen helyet kapott Amazon ikont érdemes eltüntetni: jobb 

egérgomb rá, majd az „Eltávolítás az indítóból” opció. 


