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I. Bevezetés
A Novell HUEDU programja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal történt megállapodás alapján indult 2009-
ben, ami 2012-ben meghosszabbításra került. Célja a nyílt forráskódú technológiák minél szélesebb körben való
elterjesztése a közoktatásban. Ennek a programnak a keretében készült el az iskolák oktatási és informatikai
igényeit egyaránt kielégítő kiszolgáló és munkaállomás oldali, open source alkalmazásokra épülő alkalmazás-
csomag, a HUEDU OpenLab. Jelen dokumentum célja bemutatni az OpenLab munkaállomás oldali telepítését,
használatát, valamint a konfigurálását. 

I.1. A HUEDU Linux kliens céljai 
• A telepítő készletnek el kell férnie 1 db CD-n, hogy könnyen lehessen telepíteni DVD meghajtóval

nem rendelkező munkaállomásokra is.

• Telepítése kevés helyet foglaljon. Meglévő operációs (Windows) mellé is telepíthető.

• Kevesebb mint 10 perc alatt telepíthető. 

• Csak a legszükségesebb szoftver komponenseket tartalmazza:

• operációs rendszer: openSUSE 12.2  (32 bit)

• operációs rendszer grafikus felülete: Gnome3 

• LibreOffice

• iTALC oktatást segítő, laborfelügyeleti alkalmazás

• Mozilla Firefox böngésző 

• Mozilla Thunderbird

• fájlkezelő

• Novell Magyarország által supportált
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II. Minimális rendszerkövetelmények

II.1. Hardver 

A HUEDU OpenLab kliens oldal úgy lett tervezve, hogy sok különböző hardvert tudjon támogatni. A munkaál-
lomás oldali operációs rendszer minden olyan hardvert támogat, amit a legfrissebb openSUSE változat is. 

Processzor (CPU): 1 Intel Pentium4 vagy azzal egyenértékű AMD processzor

Memória (MB): 1024

Lemez terület: minimum 3 GB

II.2. Kijelző

Az ajánlott kijelző felbontása 1024x768 képpont, a minimális felbontás pedig 800x600 

II.3. Videókártya

Az OpenLab kliensben alapértelmezetten megtalálhatóak az ATI, NVIDIA és Intel driverek. Bizonyos esetekben
különböző típusú eszközök egyedi beállításokat és driver-t igényelhetnek még.

II.4. Hálózat

100 Mbit/s sebesség

Wifi támogatást is tartalmaz az operációs rendszer (b43 driver) (különböző típusú eszközök egyedi beállításokat
és driver-t igényelhetnek még)

5/38



Kliens_telepites_felhasznaloiHUEDU OpenLAB Kliens – Felhasználói Dokumentáció

III. A Live rendszer és telepítése
A  http://huedu.hu/ oldalról letölthető kliens telepítő .iso fájlt írjuk ki CD-re, vagy USB pendrive-ra. Az .iso fájl
pendrive-ra  történő  kiírása  a  Microsoft  Windows  operációs  rendszert  használók  esetében,  az  ingyenesen
letölthető: ISO to USB programot javasoljuk, ami az alábbi oldalról tölthető le:  http://www.isotousb.com/

Indítsuk el a klienst a telepítő médiáról. 

III.1. A Live rendszer

III.1.1 Előnyei

Nem kell telepíteni! CD, DVD, USB -ről indítható és használható, „live” üzemmódban elérjük a belső lemezen
lévő adatainkat is. Újraindítás után elveszíti a módosításainkat, beállításokat amiket a futó rendszeren végrehaj-
tottunk, ezért mindig ugyanúgy fog elindulni. Ha megtetszik a rendszer akkor utólag a „live” rendszerből is
telepíthető. Amennyibe a meghajtóban marad a HUEDU Linux Kliens boot media, de a gépre telepített másik
operációs rendszert szeretnénk elindítani (pl. Windows XP) akkor azt megtehetjük a „Rendszerindítás a merevle-
mezről” segítségével.

1. ábra: HUEDU Linux kliens indítási (boot) képernyője
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III.1.2 Asztal

2. ábra: Asztal

• 1) Tevékenységekre kattintva a Gnome3 menüje lenyílik, ahonnan alkalmazásokat indíthatunk el.

• 2) „Tappanacs” ikon a hagyományos Windows-ból ismert lenyíló menüje

• 3) Dátum, idő, naptár megtekintése

• 4) Akadálymentesítés beállítások

• 5) Felhasználóhoz tartozó beállítások és számítógép kikapcsolás, újraindítás funkció is innen érhető
el
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3. ábra: Menü

A Gnome3 menüből kiválasztva az indítandó programot, az Live rendszerből is elindítható. pl.: Firefox segítsé-
gével böngészhetünk az Interneten, vagy akár LibreOffice elindítva szöveget szerkeszthetünk.

A Live rendszer használata közben a beállítások csak az újraindításig élnek, Ez után törlődnek,
ezért javasoljuk, hogy szövegszerkesztés esetén az elmentendő dokumentációt egy másik USB
eszközre, belső háttértárolóra, vagy hálózati megosztásra mentsünk

A Live rendszer fel van készítve arra, hogy alapvető hálózati szolgáltatásokat érjünk el segítségével. Pl: hálózati
mappa csatolása. Ezért tartalmazza az alapvető és legismertebb hálózati eszközök (vezetékes, vezeték nélküli)
szükséges driver-ket.
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III.1.3 Hálózati beállítások

A  hálózati  beállítások  a  telepített  rendszerben  újraindítás  után  is  megmaradnak.  A  beállítások  ugyanúgy
zajlanak a telepített és a Live rendszerben is. Működés és használat közben nem teszünk különbséget közöttük.

4. ábra: Hálózati beállítások

Amennyiben az iskolai hálózat proxy mögött van, akkor a hálózat beállításainál nem csak az IP címet és egyéb
hálózati adatokat, hanem a proxy kiszolgáló adatait is meg kell adni. A fenti képen a munkaállomás a DHCP
szervertől  kapta az IP címet automatikusan, de ha szeretnénk statikus IP címet is beállíthatunk, így minden
indulásnál ugyanazt az IP címet kapja az adott munkaállomás.
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III.1.3.1 IP cím beállítása

5. ábra: IP cím beállítása

Az „Add” gombra kattintva állíthatjuk be hálózati eszközünkhöz az IP  címet,  Hálózati maszkok és az  Átjárót.
DNS kiszolgáló ahhoz szükséges, hogy a munkaállomásokról név alapú azonosítással el tudjuk érni a hálózaton
lévő erőforrásokat.

III.1.3.2 Proxy kiszolgáló beállítása

6. ábra: Proxy beállítása

A proxy beállítása akkor lesz fontos számunkra, amikor az Internet és a belső hálózat közé telepítettünk (proxy
szolgáltatást) hálózati szűrés feladatot ellátó alkalmazást.
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III.2. Telepítés a Live rendszerből

7. ábra: Live telepítő ikon a bal oldali gyors indító menüből

A gyorsindító menüből indítsuk el a Live telepítőt. Ez után a rendszernek meg kell adnunk a root jelszavát, ami
alapértelmezésben: linux

8. ábra: root jelszó megadása (linux)

A rendszer a telepítéshez minimum 1 GB memóriát javasol számunkra. Ezt a rendszerüzenetet figyelmen kívül
hagyhatjuk, minimális memóriához 512 MB is elégséges.

9. ábra: Az üzenet figyelmen kívül hagyható a Folytatás gombbal
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10. ábra: Licenc megállapodás (további leírást talál a Telepítési leírás bekezdésben)
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11. ábra: Telepítési beállítások

Ennél a lépésnél állíthatjuk be a telepítőnek a partíciók felosztását. Rendszerindítás típusát, ha Windows mellé
telepítjük, akkor az alapértelmezett rendszer indítási paramétereket.
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III.2.1 Particionálás (szakértőknek)

Egyedi particionálás is engedélyezett. Ha üres gépre telepítjük, akkor célszerű a telepítő által felajánlott partici-
onálást használni,  amennyiben létező operációs rendszer (Microsoft Windows) mellé telepítjük,  akkor annak
megfelelően particionáljunk.

Javasoljuk, hogy külön swap, root és home partíciót is hozzon létre a belső lemezeken. 

Ha létező operációs rendszer mellé (Windows) telepíti, akkor ügyeljen a megfelelő partíciók
létrehozására.

12. ábra: Particionálás
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III.3. Telepítés a Live indításból

Lehetőségünk van a telepítő folyamatot a bootolás után egyből indítani, így kihagyható a Live módban történő
indítás. Ebben az esetben a telepítés gyorsabban elvégezhető. 

III.3.1 Indítási (boot) képernyők

13. ábra: Boot képernyő

14. ábra: HUEDU Linux Telepítésének indítása

Az  OpenLab  kliens  Live  módban  történő  indításához
válasszuk  a  huedu-openSUSE  Vekony  Kliens
Inditasa  opciót,  a merevlemezre történő telepítéshez
válassza a huedu-openSUSE Telepitese menüpontot,
merevlemezről történő bootoláshoz pedig a Boot from
Hard Disk opciót.

15. ábra: Telepítő betöltése

A  telepítést  választva  ez  után  betöltődik  a  telepítő
folyamat. 
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III.3.2 Telepítési képernyők

16. ábra: Licence megállapodás

Válasszuk ki a megfelelő nyelvet  és billentyűzet kiosztást, majd kattintsunk a  Következő gombra a folyta-
táshoz.
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17. ábra: Egyéni telepítési beállítások

A partícionálási sémát a Particionálás menüpont alatt tudjuk megváltoztatni. Amennyiben meglévő Windows
mellé  szeretnénk  telepíteni  az  operációs  rendszert,  abban  az  esetben  a  lemezen  rendelkezésre  kell  állnia
legalább  3GB  particionálatlan  területnek.  Ekkor  az  operációs  rendszer  automatikusan  a  meglévő  Microsoft
Windows mellé kerül telepítésre. A konfiguráció elfogadásához kattintsunk a Telepítés gombra.

Meglévő  Windows  mellé  történő  telepítés  esetében  mindig  ügyeljünk  arra,  hogy  legyen
elegendő particionálatlan terület, különben a Windows által használt partíció törlésre kerülhet.
Mindig ellenőrizzük a particionálási séma helyességét.
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18. ábra: Telepítés jóváhagyása és megkezdése

Ha mindent helyesen adtunk meg, akkor a jóváhagyó képernyőn kattintsunk ismét a Telepítés gombra.

19. ábra: Telepítés I.

A telepítés első szakaszában létrejönnek a megadott 
partíciók. 

20. ábra: Telepítés II.

A második szakaszban telepítésre/másolásra kerül az 
operációs rendszer a merevlemezre. A telepítést 
választva ez után betöltődik a telepítő folyamat. 
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21. ábra: Telepítés befejezés, újraindítása

A telepítés befejeztével kattintsunk az Újraindítás most gombra.
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III.4. Első indítás

22. ábra: Első indítás (boot képernyő)

Az „Advanced options...” menüt kiválasztva  (billentyűzet  le-,  fel  gomb segítségével),  amennyiben Windows
mellé telepítettünk, akkor a Windows indítását ez alatt fogjuk megtalálni.
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III.4.1 Automatikus beállítás

23. ábra: Automatikus beállítás

A rendszer első indításakor automatikusan konfigurálódik anélkül, hogy nekünk be kellene avatkoznunk a folya-
matba. Alapértelmezett beállítások között a magyar nyelvi eszközöket és az előre beállított hálózati és egyéb
beállítások végrehajtódnak.
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IV. Rendszer

IV.1. HUEDU openSUSE Linux Kliens

Az alap operációs rendszer openSUSE 12.2 ingyenes, Opensource vagyis nyílt, „szabad” rendszeren alapszik.
A telepítő 32 bites környezetre telepíthető, ezért maximálisan 3,5 GB memóriát képes kezelni.

A  rendszer  tartalmazza  az  ingyenes  LibreOffice és  annak  kiegészítő  összetevőit  is:  LibreOffice  Writer
(=Microsoft Word), LibreOffice Calc (=Microsoft Excel), LibreOffice Impress (=Microsoft Powerpoint).

Az alap beépített Internet böngészője a Mozilla Firefox, levelezéshez a Mozilla Thunderbird-t használhatjuk.

Grafikus felülete, a legmodernebb: 2013 évi legújabb Gnome3 felületet használja, ami számos rugalmas lehető-
séget biztosít az oktatás megkönnyítéséhez is. 
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IV.2. Bejelentkezés

24. ábra: Bejelentkezés (felhasználók) 25. ábra: Felhasználói jelszó

IV.2.1 Hozzáférési adatok

felhasználók jelszavak

1. root linux

2. tanulo-<<randomgenerált szám>> pass1234

1. táblázat: Hozzáférések

Javasoljuk, hogy a telepítés után változtassa meg a jelszavakat egy kellően bonyolult jelszóra.
Különösen  ügyelve  a  root  jelszó  bonyolultságára.  Lehetőség  szerint  egyedi  jelszavakat
válasszunk.
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IV.3. Gnome3 grafikus felület

26. ábra: Gnome3 asztal megjelenítés
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27. ábra: Felhasználói beállítások

Az alábbi képernyőn a felhasználóhoz tartozó olyan beállítások láthatóak, amik csak ebben a környezetben
fognak élni (másik felhasználói bejelentkezésnél nem). Számítógép zártolása, felhasználói kijelentkezés, és a
hibernálás, újraindítás, kikapcsolás is innen érhető el.
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28. ábra: Grafikus megjelenítés beállításai

Ezen a felületen olyan kisegítő, akadálymentesítő beállításokat tudunk konfigurálni. A használatot megkönnyítő
lehetőséget tudunk testre szabni, és a saját igények szerint használni a HUEDU Linux asztali környezetre szánt
verzióját. 
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29. ábra: Dátum, idő, Naptár nézet

Naptár kezelés, ahol rögzíthetünk találkozókat, emlékeztetőket, vagy  teendő listát is készíthetünk.
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IV.3.1 Gnome3 menük

IV.3.1.1 Hagyományos menü

30. ábra: Hagyományos menü

A hagyományos megoldás, a Microsoft Windows rendszerekből ismert: menü megjelenítést kölcsönöz a HUEDU
Linux kliens számára. A lenyíló menüből kiválasztva tudjuk elindítani az alkalmazást.
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IV.3.1.2 Gnome3 Alkalmazások menü

31. ábra: Alkalmazások Gnome3 menü

A kiválasztott ikonra kattintva (1x kattintás) indítható el az alkalmazás. A Firefox ikonra kattintva elindítható a
böngésző, vagy a LibreOffice ikon kattintásával a kedvenc Office alkalmazásunk indul el.

A képen a baloldalon látható ikonon a Gnome3 gyorsindító menüje, ahol a leggyakrabban használt program-
jaink indító ikonja foglalják el a helyüket. A gyors indító menü szerkeszthető, illetve a Gnome3 automatikusan
feltölti számunkra.
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IV.3.1.3 Gnome3 Ablakok menü

32. ábra: Ablakok Gnome3 menü

Az elindított futó alkalmazásainkat nem a „jól ismert start menüből” tehetjük ismét aktívvá, hanem tevékeny-
ségek és  ablakok menüre kattintva láthatjuk,  csoportosítva futó programjainkat.  Amennyiben futó progra-
mokat másik asztalon indítottuk el, azokat jobb oldali sávban, az asztalokat egymás alatt tekinthetjük meg.
Minden egyes asztalon akár több alkalmazást is elindíthatunk.
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IV.4. Rendszer beállítások

A HUEDU OpenLAB Kliens-ben számos beállítással szabhatjuk testre a rendszerünket.

• Háttér: lecserélhetjük a meglévő openSUSE hátteret egy általunk jobban kedvelt másikra

• Kijelző beállítás: a monitor felbontását tudjuk átállítani

• Hálózati beállítások: Statikus vagy DHCP kiszolgálótól vett IP címet tudunk beállítani és konfigurálni

• Nyomtatók: amennyiben az iskolában (publikus) elérhető nyomtató áll rendelkezésre akkor közvetlenül
rendelhetjük a kliens  géphez a nyomtatót,  vagy a huedu szerver  segítségével  kiosztott  nyomtatót
vehetjük fel az ikonra kattintva

• egér, billentyűzet és nyelv beállítása (a rendszer csak a magyar és angol nyelvet tartalmazza)

• számos egyéni beállítást tartalmaz még a rendszerbeállítások menü: dátum és idő, iskola tábla gép,
hang(kártya) beállása, energia gazdálkodás

• Felhasználói fiókok: új helyi felhasználókat vehetünk fel. Amennyiben nem használja a huedu szerver
közös címtárát (LDAP) abban az esetben hasznos lehet.

• YaST indításához root jogosultság szükséges. A rendszerszintű adminisztrációs beállításokhoz.

33. ábra: Rendszerbeállítások

31/38



Kliens_telepites_felhasznaloiHUEDU OpenLAB Kliens – Felhasználói Dokumentáció

IV.5. YaST

34. ábra: YaST

A szoftverek telepítését és a hardver eszközök konfigurálását a YaST nevű beállítómodul segítségével tudjuk
megtenni.  Adminisztrátori, azaz root jogosultság  szükséges  a  YaST  rendszer  beállító  futtatásához.  A
rendszerben számos módosítást végezhet el, mint pl.: LDAP-, új szoftver telepítése, (rendszer) proxy beállítások
is.
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IV.6. Thunderbird

Thunderbird  menüsor  megjelenítése.  Alapértelmezett beállításként  rejtve van  a  menüsor. A  beállítást
utólag bármikor módosíthatjuk, megjeleníthetjük vagy elrejtve hagyhatjuk.

35. ábra: Thunderbird első indítása (menü bár nélkül)

Első  indítás  alkalmával  beállíthatjuk  a  Thunderbird  fiókot.  Beállítástól  függően  a  megadott  adatokkal  fog
kapcsolódni a HUEDU- szerver levelező szolgáltatásához. Tetszés szerint, külső szolgáltatás beállítása is lehet-
séges.

33/38



Kliens_telepites_felhasznaloiHUEDU OpenLAB Kliens – Felhasználói Dokumentáció

36. ábra: Thunderbird (menü nélkül)

A Menüsor helye kijelölve látható a 36. ábrán.
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37. ábra: Thunderbird menüsor aktiválása

Egér jobb gombjával kattintva a hiányzó menüsor helyére, a „Menüsor” kijelölve megjeleníthetjük azt.
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38. ábra: Thunderbird Menüsor 
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V. Fogalmak

V.1. Boot képernyő

Azt a kezdő képernyőt nevezzük boot (induló) képernyőnek, amikor még nem áll rendelkezésünkre az operációs
rendszer  és  annak  szolgáltatásai,  csupán  annak  egy  kezdeti  indítási  képernyője,  ahol  indítandó  operációs
rendszer(ek)  közül  választhatunk.  Nyelv,  videó  mód,  és  egyéb  paramétereket  állíthatunk  be  az  operációs
rendszer számára.

V.2. Boot, bootolás

Bootolásnak nevezzük azt a  folyamatot,  amikor a munkaállomásunkon a Linux operációs rendszer  elindul,
betöltődik. 

V.3. Live rendszer

Olyan operációs rendszer, ahol a rendszer nincsen még (vagy nem is lesz) telepítve. A rendszer elindulhat
(bootolhat) CD, DVD és USB eszközökről is. Jellemzi, hogy a rendszerben munka közben elmentett fájlok, vagy
beállítások  nem kerülnek  elmentésre,  úgynevezett  átmeneti  RAM-ban  tárolja,  amit  kikapcsolás  esetén
törlődnek. Viszont ha van belső lemez a számítógépben, az ott történt módosítások megmaradnak, mivel az
írható/olvasható eszköz, ellentétben a bootolható  LIVE CD/DVD és  USB eszközzel ahonnan az LIVE operációs
rendszer fut. Megjegyzés: Létezik, olyan live rendszer, ami megőrzi a beállításokat újraindítás és kikapcsoláskor
is.

V.4. root (felhasználó, mint Adminisztrátor)

A Windows világból  ismert  Adminisztrátorral  majdnem egyelő,  de annyival  többet jelent  a Linuxban a root
felhasználó birtokolja a rendszert (Ő nevében települ) és a szolgáltatások egy része is root felhasználó nevében
fut.
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