Ati driver telepítése openSUSE-ra
(Tesztelve: openSUSE 10.0-tól 10.3-ig)
Figyelem! A leírást először ﬁgyelmesen olvassák el és csak aztán vágjanak bele azok, akik biztosak a
dolgukban!

A 32 bites rendszereket használóknak fel kell telepíteniük (ajánlott a YAST
segítségével) néhány csomagot, hogy zökkenőmentes legyen a telepítés.
A csomagok listája: (64 bites rendszer esetén, ezen csomagok megfelelője)
kernel-source
qt3
compat
compat-libstdc++
libstdc++
libstdc++-devel
libgcc
xorg-x11-libs
xorg-x11-devel
Mesa
Mesa-devel
fontconﬁg
fontconﬁg-devel
expat
freetype
freetype2
freetype2-devel
zlib
zlib-devel
gcc
A Yast rendszeradminisztrátort a KDE, vagy GNOME menüben találjuk meg. A
Szoftver kategóriában a Szoftverek telepítését kell kiválasztanunk, hogy a
fent említett csomagokat feltelepíthessük.
Le kell töltenünk a linuxra szánt ATI drivert a hivatalos weboldalról. A fájl
neve valahogy így néz ki:
ati-driver-installer-8.35.5-x86.x86_64.run (Termész etesen a verz iósz ám mindig
változ ik.)

Lépjünk át rendszergazdai módba a su parancs graﬁkus terminálba (Konsole,
Gnome-terminál, Xterm) való megadásával! Kérni fogja a root jelszavát.
init 3 paranccsot használva lépjünk ki a graﬁkus módból.
Újra be kell jelentkeznünk, de most root-ként (rendszergazdaként) tegyük!
Felhasználó neve: root
Jelszó: a root jelszava

A cd parancs segítségével lépjünk be a linux-kernel forrásához!
cd /usr/src/linux
És adjuk ki a következő parancsokat:
make mrproper
make cloneconfig
make modules-prepare
make clean
Lépjünk abba a mappába, ahol a driver van.
cd /mappa1/mappa2/
Írjuk be a következő parancssort!
sh ati-driver.run –-listpkg
Ennek hatására lejön egy lista a támogatott rendszerekről és típusokról.
Nekünk a SuSE kell...
S uS E/NLD9-IA32
S uS E/S LES 9-IA32
S uS E/S US E91-IA32
S uS E/NLD9-AMD64
S uS E/S LES 9-AMD64
S uS E/S US E91-AMD64
S uS E/S US E100-IA32
S uS E/S US E92-IA32
S uS E/S US E93-IA32
S uS E/S US E100-AMD64
S uS E/S US E92-AMD64
S uS E/S US E93-AMD64
S uS E/S LED10-IA32
S uS E/S LES 10-IA32
S uS E/S US E101-IA32
S uS E/S LED10-AMD64
S uS E/S LES 10-AMD64
S uS E/S US E101-AMD64
S uS E/S US E102-IA32
S uS E/S US E103-IA32
S uS E/S US E102-AMD64
S uS E/S US E103-AMD64

El kell készítenünk a rendszerünkhöz passzoló csomagot. Például, ha nekem
egy 32 bites openSUSE 10.3-as rendszerem van, akkor a parancs:
sh ati-driver.run --buildpkg SuSE/SUSE103-IA32
A gép egy kicsit gondolkozik, de végül létrehozza a driver mellé az fglrx
csomagot. Mivel ennek neve is esetenként változik, csak fglrx.rpm-nek hívom
Két módszerrel telepíthető. Vagy az mc-ben egyszerűen belelépünk és az
INSTALL fájlt (vagy már korábbi telepítés esetén az UP GRADE) elindítjuk.

Vagy az rpm parancs használatával. Például így:
rpm -i fglrx.rpm (első telepítés)
rpm -U fglrx.rpm (upgrade-frissítés)
Ezzel fel is telepítettük a driver-t.
Az openSUSE 10.3 megköveteli, hogy ezután a lépés után indítsuk újra a
számítógépet a reboot paranccsal!
Miután újra felállt a rendszer, lépjünk ismét egy alacsonyabb futási szintre az
init 3 paranccsal! (terminálba írva, átlépve rendszergazdai módba).
Az utolsó lépés nem más, mint beírni a sax2 -r -m 0=fglrx sort. Várni míg
bejön a graﬁkus SAX beállító és ütni egy enter-t.
Egy reboot paranccsal újraindítjuk a rendszert és miután bejött a graﬁkus
felület egy terminálban ellenőrizzük munkálkodásunkat. Erre szolgál az
fglrxinfo parancs. Figyelem, ezt felhasználóként futtassuk! Tehát mihelyst
megnyílik a Konsole ablaka már írhatjuk is egyből ezt.
Megjegyzés: A SAX-ban történő enter leütése után előfordulhat, hogy nem
jön vissza a kép. Ekkor vakon írjuk be a reboot parancsot! A fájlnevek csak
példák voltak, a valóságban ezek sokkal hosszabbak. Figyeljünk oda, hogy a
teljes nevet adjuk meg kiterjesztéssel együtt!
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