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1. GNU/LINUXEN INSTALATZEA 

Eskuliburu hau Ubunturen LTS bertsioetara, 18.04ra eta ondorengoetara, eta Ubuntun oinarritutako banaketei zuzenduta dago. 
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2. GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK 

Honakoak dira ef4ktur GNU/Linux sisteman erabili ahal izateko gutxieneko eskakizunak: 

 

• Sistema eragilearen arkitekturaren mendean egonez, 32/64 bit-eko Java Makina Birtualaren 8. bertsioa edo nagusia. 

• Txartelen irakurgailua eta txartel kriptografikoa, edo horrelakorik ez bada, software-ziurtagiria 

 

 

2.1 JAVA MAKINA BIRTUALA  

Ef4kturren Linux bertsioak Java makina birtuala behar du. 

• 32 biteko Sistema eragilea: 32 bit-eko Java Makina Birtualaren 8. bertsioa edo nagusia. 

• 64 biteko Sistema eragilea:: 64 bit-eko Java Makina Birtualaren 8. bertsioa edo nagusia. 

 

2.2 JAVA MAKINA BIRTUALA INSTALATZEA 

Ubuntu-n egin: 

• 32 biteko Sistema eragilea: sudo apt-get install openjdk-8-jre:i386 

• 64 biteko Sistema eragilea:: sudo apt-get install openjdk-8-jre 

 

Komando hau egiterakoan, akatsaren bat sortzen bada, hurrengo komando-seriea egin: 

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java 

sudo apt-get update 

sudo apt-get install openjdk-8-jre:i386 o sudo apt-get install openjdk-8-jre 

 

2.3 GTK 2.0 INSTALATZEA 

Ubuntu-n egin: 

sudo apt-get install libwebkitgtk-1.0.0 

 

Komando hau egiterakoan, GTK 2.0 ez ba da instalatzen, hurrengoa egin: 

• sistema eguneratzeko iturrien fitxategia editatu: sudo nano /etc/apt/sources.list 

• gehitu lerro hau amaieran: deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main universe 

• aldaketak gordez irten. 

• Gakoen zerbitzaria gehitu: sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 3B4FE6ACC0B21F32  

• eguneratzeak deskargatu: sudo apt-get update 

• GTK 2.0 instalatu: sudo apt-get install libwebkitgtk-1.0.0 
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3. EF4KTUR-EN INSTALATZEA UBUNTU GNU/LINUX-EN 

3.1 DESCARGA DEL PAQUETE DE INSTALACIÓN 

www.ef4ktur.com – etik instalazio paketearen deskarga egingo da. Deskarga egiteko orduan, sistema eragilearen arkitekturako mota kontuan hartu 

behar da: 32 bit edo 64 bit. 

3.2 EGITE BAIMENAK PRESTATZEA 

Egite baimenak prestatzeko, ef4ktur-instalazioko jar fitxategia dagoen lekura sartzen gara. Eskuineko click-a egiten dugu haren gainean, eta agertuko 

den menuan “Permisos” atala aukeratu behar izango dugu eta “Permitir ejecutar el archivo como un programa” markatuko dugu. 

 

 

3.3 INSTALATZAILEA EXEKUTATZEA 

OpenJDK Java 8 Runtime-ekin fitxategia ireki. Ohiko erabiltzaile eta pribilegioekin egin behar da, ez “root” erabiltzailearekin. 

 

 

Laguntzailea jarraitu 

http://www.ef4ktur.com/
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 “Next” botoian klik egin. 

 

 Baldintzak baieztatu eta “Next” botoian klik egin. 
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 “Next” botoian klik egin. 

 

Abisu-leihoan OK aukeratzen dugu eta instalazioa hasten da 

 

 Bukatzen denean “Next” botoian klik egin. 
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Zein sarbide sortu nahi diren aukeratu: 

 

Instalazioa bukatzen denean “Done” botoian” klik egin. 

 

 

 

  

 


