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I. Telepítés
A következő fejezetben a disztribúció „live” módból háttértárolóra történő telepítése kerül bemutatásra.

I.1 Rendszer követelmények
• Pentium* 4 1.6 GHz vagy újabb processzor 

• Memória: Minimum 1GB fizikai memória(2GB ajánlott) 

• Háttértár: Min. 10GB

I.2 Telepítés lépesei

A live rendszer bootolását követően lépjünk be a root felhasználóval a live rendszer indulásakor megadott
jelszavával a grafikus felületre. A root felhasználó asztalán található „Rendszer telepítése” ikonnal van lehető-
ségünk elindítani a telepítőt.
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A telepítés indítása  után kövessük az alábbi lépéseket.

A partíciók menüponton belül a „Válassz tároló eszközt” funkció alatt kiválaszthatjuk, hogy melyik tárolónkra
kívánjuk telepíteni a rendszert. Fontos, hogy olyan eszközt válasszunk aminek használata nem jár adatvesz-
téssel,  ugyanis  a  kiválasztott  tároló  formázásra  kerül.  Válasszuk a „Lemez törlése”  beállítást.  Válasszuk a
„Swap használata” opciót.
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I.3 Telepítés utáni indítás

A telepítést  követő első  indítás során lesz  lehetőségünk megadni a  hálózati  beállításokat,  beállítani  a  root
jelszót, valamint felhasználókat létrehozni.
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Az alábbi  képernyőn a „Szerkesztés” menüpont alatt van lehetőségünk a hálózati beállításokat elvégezni.
Amennyiben megfelelőek az alapértelmezett DHCP beállítások, akkor a „Következő” gombbal tudunk tovább-
lépni.
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A hálózati kártya szerkesztésénél a kiemelt pontokban az alábbi formátum szerint tudjuk megadni a hoszt
nevet, az IP címet és az alhálózati maszkot. 

A  „Következő”  gombra  kattintva  van  lehetőségünk  visszatérni  a  hálózati  beállítások  menüpontra.  Itt
válasszuk ki a Gépnév/DNS beállítást (ha a kézi konfiguráció mellett döntöttünk) és adjuk meg a gép nevét,
valamint a használni kívánt DNS szerver IP címét a névkiszolgáló mezőben.
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Válasszuk  ki  az  útválasztás  menüpontot  (ha  a  kézi  konfigurálás  mellett  döntöttünk)  és  adjuk  meg  a
hálózatunk alapértelmezett átjáróját és állítsuk be a lenyíló menüből a megfelelő interface-t. Majd kattintsunk
a „Következő” gombra.

A  következő  pontban  meg  kell  adnunk  a  root  felhasználó  jelszavát.  Ő  a  legmagasabb  prioritásokkal
rendelkező  user  a  rendszerünkön.  A  beállítandó jelszónak  tartalmaznia  kell kis  és  nagybetűt,  valamint
számot is továbbá minimum 8 karakter hosszúnak kell lennie.
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A következő pont a felhasználó(k) létrehozása. Ebben a menüpontban nincs kikötés a jelszó hosszára és
komplexitására. A létrehozás feltétele az, hogy a rendszeren ne létezzen ugyanilyen névvel felhasználó. Az így
létrehozott user a saját felhasználónév jelszó párosával alapértelmezetten hozzáférést kap az adatbázishoz.
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A megfelelő számú felhasználó létrehozását követően a „Befejezés” gombra kattintva tudunk a telepítőből
kilépni.
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II. Felhasználó létrehozása
Ha valamilyen  okból  szükségünk lenne a telepítés  után  is  új  felhasználó  létrehozására,  akkor  a  root
felhasználó  asztalán  megtalálható  „Felhasználó  létrehozása”  ikonnal  tudjuk  ezt  a  legegyszerűbben
megtenni. Az így létrehozott felhasználó a saját felhasználónév jelszó párosával alapértelmezetten hozzá-
férést kap az adatbázishoz.(Terminálból így éri el az adatbázist: mysql -u root -p)

13/18



Telepítési leírás

14/18



Telepítési leírás

III. WLAN (Wi-Fi) használata
Ha Wi-Fi-n keresztül szeretnénk a hálózatot használni, vagy a Network Manager-nek szeretnénk átadni a
hálózati beállítások kezelését, akkor azt az alábbi lépésekkel tudjuk megtenni.

15/18



Telepítési leírás

16/18



Telepítési leírás

17/18



Telepítési leírás

A fenti beállítások után válasszuk ki a Gnome beállításaiban a megfelelő hálózatot a „Wi-Fi” vagy a „Hálózat”
menüpont segítségével.
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