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Bevezetés
Jelen dokumentum az Ubuntu  20.04 Érettségi  Remix  telepítését  és  az  informatika

érettségire  testreszabásához  szükséges  beállításokat  mutatja  be.  Az  Ubuntu  20.04
Érettségi  Remix  a  2020.  áprilisában  megjelent  Ubuntu  20.04  LTS  változatra  épül.  Az
Érettségi Remix csomagválasztékában és egyes beállításaiban tér el az eredeti Ubuntu
20.04  LTS  változattól,  hogy  megfeleljen  a  magyar  informatika  érettségi
követelményeinek.  Az  Ubuntu  20.04  Érettségi  Remixet  a  magyar  Ubuntu  közösség
állította össze az FSF.hu Alapítvány támogatásával.

Telepítés
Az  Ubuntu  20.04  Érettségi  Remix  telepítéséhez  bootolja  be  a  számítógépet  az

Érettségi  Remixet  tartalmazó eszközről.  Válassza a  magyar  nyelvet,  majd az  „Ubuntu
kipróbálása” lehetőséget.

A LIVE rendszer elindulása után az Érettségi Remix telepítéséhez válassza a  „Ubuntu
Érettségi telepítése” ikont az asztalról. A rendszer telepítése teljes mértékben grafikus
felületen végezhető el.



Ha a LIVE rendszer nem a megfelelő felbontásban töltötte be a  grafikus felületet,
akkor a Super billentyűt (más néven Windows billentyűt) lenyomva kezdje el begépelni a
„Kijelző” kifejezést.



Kiválasztva a megfelelő beállítást, kényelmesebb felbontást tud beállítani:

Elindítva az asztalról a telepítőt,  első lépésben válasszuk ki a telepítés nyelvének a
„magyar”-t a bal oldali sávban lefelé görgetve.



A következő lépésben adjuk meg a billentyűzet kiosztását1. Az „Folytatás” választása
után az internetkapcsolat ellenőrizhető illetve állítható be.

1 A listák alatti mezőben kipróbálhatjuk a fent kiválasztott beállításokat (érdemes a kritikus karakterekkel tesztelni). 
Ha bizonytalanok vagyunk, a „Billentyűzetkiosztás felismerése” gombra kattintva egy pár lépéses varázsló segít!



Az  20.04  Érettségi  Remix  majdnem  minden  szükséges  csomagot  és  kiegészítőt
tartalmaz, ezért a telepítéshez nem szükséges internet kapcsolat, de a telepítés utáni
beállításokhoz szükséges internetkapcsolattal rendelkeznie.

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.
Ezen opció nem ajánlott, mert az új frissítések esetleg elronthatják az érettségi miatt
tett  beállításokat,  és  módosíthatja  az  elérhető  szoftverek  verziószámát  a
szoftverlistához képest. 

A „Külső gyártóktól származó...” jelölőnégyzet az ide tartozó driverek miatt hasznos
lehet.

A „Normál 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 particionálási
beállításokat. 

Egyéni particionálásra a „Valami más” opció kiválasztásával van lehetőség, de ezt csak
haladó  felhasználóknak  javasoljuk.  Ha  a  számítógépben  egyetlen  (üres)  merevlemez
található, akkor a fent ajánlott varázslóval tudjuk a legegyszerűbben és leggyorsabban
kialakítani a szükséges partíciókat.



(A rendszer  több partícióra osztására  az  érettségi  telepített  vizsgarendszernél  nincs  feltétlen szükség,  de
felkészülés során a helyi adottságok alapján hasznos lehet).

A  telepítés  tényleges  megkezdése  előtt  a  lemez(ek)  partíciós  tábláján  eszközölt
beállításokat  jóvá  kell  hagyni  és  véglegesíteni.  A  lemezek  telepítés  előtti  állapota
mindaddig  megmarad  (vagyis  nem  törlődött  róla  még  semmilyen  adat)  amíg  a
„Folytatás” gombbal jóvá nem hagyjuk a kialakított/felajánlott lemezfelépítést!

A rendszer telepítése ezzel megkezdődik, a telepítési varázsló lépésinek folyamatát az
ablak alsó sávjában követhetjük soron.

Elsőként  a  földrajzi  elhelyezkedését  kérdezi  meg  a  telepítő  az  időzóna-beállítások
meghatározása érdekében.



Ezt követően 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. (Például:  pingvin, jelen dokumentációban
erre hivatkozunk) Az adatok biztonságosabb tárolása érdekében bekapcsolható a saját
mappa titkosítása is, erre azonban az érettségin való felhasználás esetén nincs szükség,
s az esetleges adatmentés/visszaállítás miatt nem is javasolt a használata! Ha végzett az
adatok megadásával, kattintson a „Folytatás” gombra.



Ezeket a belépési adatokat jól jegyezze meg, mert a root felhasználó után ez lesz a
legmagasabb jogosultságú felhasználói fiók! Ezzel belépve tudja majd a feltelepített
rendszeren a dokumentum további részeiben leírt beállításokat elvégezni!

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 során távolítsa el a telepítőeszközt a számítógépből, amikor a telepítő
erre  kéri.  Az  újraindulás  után  a  rendszerválasztó  menüben  már  láthatja  a  telepített
Ubuntu 20.04 Érettségi Remix verziót.

Indítsa el a rendszert, majd végezze el a további szükséges beállításokat a telepítéskor
megadott felhasználóval!

Lépjünk be a telepítésnél megadott adatokkal...



Belépéskor a frissítéskezelő jelezni fogja az elérhető frissítéseket:

Ezeket  vagy  halasszunk  el  későbbre,  vagy  a  beállítások  gombra  kattintva  az
automatikus frissítések gyakoriságát állítsuk „Soha” értékre.



A telepített rendszer beállításai

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  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,  az  ablak
címsorában a „Feloldás...” gombra kattintva pedig további felhasználókat hozhat létre. A
feloldáskor azonosítanunk kell magunk a telepítéskor megadott felhasználóval!

A Felhasználó hozzáadása ablakban kell megadni a létrehozandó felhasználó adatait. A
vizsgázónak  ne  adjunk  rendszergazda  szintű  hozzáférést,  neki  elegendő  az  általános
jogosultsági szintű felhasználó az érettségi vizsga idejére az adott számítógépen! 

Fontos, hogy ezeket a belépési adatokat (felhasználói azonosító és jelszó) meg kell
adni majd a vizsgázónak a munkájához!



A létrehozási folyamat végén újra azonosítanunk kell magunk a telepítéskor megadott
felhasználóval!



A rendszer beállításai

MySQL felhasználó létrehozása

Egy  Terminál elindítása  után  a  sudo  mysql parancs  kiadásával  kérjen  egy  mysql
promptot.  Az  indításkor  kérni  fogja  a  felhasználó  jelszavát  a  rendszergazda  módban
indításhoz!

Az  erettsegi mysql  felhasználó  létrehozásához,  jogosultságainek  beállításához  ér
érvénybe  léptetéséhez  adja  ki  a  következő  (pirossal  kiemelt)  mysql  parancsokat!
(Terminálba a Shift+Insert kominációval tudunk a vágólapról eilleszteni!)

mysql> CREATE USER 'erettsegi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pingvin';

Query OK, 0 rows affected (0.57 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'erettsegi'@'localhost';

Query OK, 0 rows affected (0.40 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)

mysql> exit

Bye

A  felhasználó  létrehozása  után  a  LibreOffice  Base  adatbázis-kezelő  alkalmazással
tesztelje a hozzáférést a következők szerint: 



A  Base  indításakor  megjelenő  Adatbázistündér  ablakában  válassza  ki  meglévő
adatbázishoz kapcsolódás műveletét.  Ehhez a  lenyitható listából  válassza ki  a  MySQL
lehetőséget, majd a közvetlen kapcsolat lehetőséget!

A  tündér  következő  lépésében  meg  kell  adni  a  kiszolgáló  adatait.  A  helyi  mysql
kiszolgálót a  localhost néven érjük el az alapértelmezett 3306-os porton.  A kapcsolat
teszteléshez használjuk a „beépített” adatbázisok közül a mysql nevűt!



A teszteléshez a korábban létrehozz erettsegi mysql felhasználót használjuk! A Jelszó
kötelező opciót  bepipálva  kattintsunk  a  Kapcsolat  tesztelése feliratú  gombra,  majd  a
felugró ablakban adjuk meg a jelszót (példánkban: pingvin)

Ha minden beállítás a megfelelő, akkor a következő üzenetet kell kapnunk:



A sikeres tesztelés után a tündér nyugodtam megszakíthatjuk a „Mégsem” gombbal!

Seamonkey indítása

A  SeaMonkey  indításához  a  saját  mappa  „seamonkey” mappájából  kell  elindítani  a
„seamonkey” nevű futtatható állományt. A szerkesztőt a „Fájl” menü „Oldal szerkesztése”
menüponttal lehet külön ablakban megnyitni.

Geany beállítása

A  geany  a  python  állományok  futtatásához  nem  a  python3-at  használja
alapértelmezésben, így ezt át kell állítani. Indítás után mentsük az üres fájlt (például az
asztalra)  teszt.py  néven.  Ezután  megnyitva  az „Összeállítás” menü „  Összeállítási
parancsok  megadása” (legalsó)  menüpontot,  a  megnyitott  .py  állomány  miatt  az
érvényes python futtatási beállításokat kapjuk meg. Két helyen (felső és alsó blokkban
az 1.  sorban)  a  python szavakat  python3 szavakra  kell  javítani  (kiegészíteni  egy  3-as
karakterrel). A létrehozott teszt.py állomány törölhető.



Eclipse környezet WindowsBuilder komponensének telepítése

Indítsuk el az Eclipse környezetet:

A  környezet  indításakor  meg  kell  adnunk  a  a  munkakönyvtárat,  ezt  érdemes  a
felhasználó saját mappájában felajánlott alapértelmezésen hagyni:

Válasszuk ki a „Help” menü „Install New Software…” menüpontját.



A felnyíló ablakban válaszuk ki a 2020-06 kiadás tárolóját, majd a keresősávba írjuk be
a „Swing” kifejezést:

A találatok közül a „General Purpose Tools” csoportból jelöljük ki telepítésre a „Swing
Designer” és a „Swing Designer Documentation” komponenseket.

A következő lépésben jóvá kell hagyni a telepítendő komponenseket



A licencek elfogadása következik.

Az üdvözlő  ablak alsó sávjában követhetjük  a  telepítési  folyamat állapotát.  Majd  a
sikeres telepítés után egy újraindítást kér az Eclipse környezet.

Tesztelésként  az  újraindult  környezetben  válasszuk  a  „File” menüből  a  „New…”
menüpontból  az  „Other…”  opciót,  és  itt  meg  kell  jelennie  egy  „WindowBuilder”
csoportnak,  abban  egy  „Swing  Designer”  alcsoportnak,  abban  pedig  egy  „Application
Window” opciónak.

Ha  létre  is  akarjuk  hozni  a  teszt  projektet,  akkor  előbb  egy  „JAVA projekt” típusú
projektet  kell  létrehozni  (pl  „tesztelek”  néven),  és  abba  csatolva  lehet  „Apllication
Window”-t létrehozni.

A  telepítést  érdemes  a  telepítésnél  megadott  magasabb  szintű  felhasználóval
elvégezni, de – mint minden más programot is – érdemes a vizsgafelhasználóval belépve
is elindítani, tesztelni!
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