ATI driver telepítése Zenwalk Linuxra
ATI driver telepítéséhez Zenwalk Linuxon kérem kövesse az alábbi lépéseket:
Nyisson egy terminált, majd váltson át root felhasználóra a su paranccsal. Keresse meg
a /etc/netpkg.conf fájlt és szerkessze a kedvenc szerkesztőjével (pl.: mcedit /etc/netpkg.conf). Keresse meg a fájlban a Black_list kezdetű sort és tegyen elé egy # (kett s
kereszt) jelet. Mentse el a fájlt (A driver sikeres telepítése után ismét szerkessze ezt a
fájlt és vegye ki ezt a kettős keresztet amit beírt).
Telepítse a kernel forrást (kernelsource):
#netpkg kernelsource
Töltse le a driver-t a gyártó weboldaláról : http://ati.amd.com/support/driver.html
root felhasználóként tegye futtathatóvá a letöltött fájlt, ehhez nyisson egy terminált és a
cd parancs segítségével jusson el abba a könyvtárba ahova a driver-t letöltötte, majd itt
adja ki a chmod a+x ati-driver-installer-verziószám.run parancsot.
A driver most már futtatható. A telepítéshez adja ki a ./ati-driver-installer-verziószám.run parancsot Zenwalk 4.4.1 esetén, illetve X_VERSION=x710 ./ati-driver-installer-verziószám.run parancsot 4.6.szám esetén.
Miután a telepítés sikeresen megtörtént futtatnunk kell az aticonfig parancsot, hogy az
xorg.conf fájlunkat frissítse, ehhez adjuk ki a /usr/X11R6/bin/aticonfig –-initial –input=/etc/X11/xorg.conf parancsot (MEGJ.: BÁR A TELEPÍTŐ CSINÁL BIZTONSÁGI MÁSOLATOT AZ EREDETI
XORG.CONF FÁJLUNKRÓL NEM ÁRT HA MI MAGUNK IS MEGTESSZÜK EZT, EZ ABBAN AZ ESETBEN JÓ HA A DRIVER A TELEPÍTÉS
UTÁN NEM AKARNA MŰKÖDNI. EKKOR EGYSZERŰEN BE TUDUNK JELENTKEZNI KARAKTERES FELÜLETEN (ALT+F2) ÉS FELÜLÍRNI
AZ ÚJ XORG.CONF-OT A LEMETETT RÉGIVEL, EZÁLTAL A GRAFIKUS FELÜLET ISMÉT HASZNÁLHATÓ LESZ.).
Győződjön meg róla, hogy az xorg.conf fájlban megtalálható-e a DRI section, ehhez a cd
parancs segítségével menjen el a /etc/X11 könyvtárba majd kedvenc szerkesztőjével nyissa meg az xorg.conf fájlt és írja be az alábbi sorokat ha szükséges :
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Mivel az ATI driverünk nem támogatja a „Composit”-ot ezért kapcsoljuk azt ki. Ehhez
szintén az xorg.conf fájlt kell szerkeszteni. Keressük meg a fájlban az alábbi részt:
Section “Extensions”
Option “Composite” “Disable”
EndSection
Végül adjuk hozzá az xorg.conf fájlunk Files section részéhez az alábbi sort :
ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"
Ezt követően mentsük el a fájlt, majd lépjünk ki a szerkesztőből és indítsuk újra a számítógépet.
A gép újraindulása után valamint bejelentkezés után adjuk ki az fglrxinfo parancsot
egy terminálban és láthatjuk, hogy a driver működik.
Ha látni akarjuk az új 3D meghajtónkat működés közben akkor adjuk ki a terminálban
fgl_glxgears parancsot.
Sok szerencsét!
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