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Tipp-sarok:
Hardverkompatibilitási
gondok
a Windows XP-ben

A Windows XP speciális szolgáltatása, hogy te-
lepítés elõtt felajánlja a jelenleg futó rendszer
vizsgálatát (ez jó ideig eltart), s eredményül ad
egy (esetleg tekintélyes méretû) jegyzéket arról,
mely hardverekhez és szoftverekhez ajánlatos fris-
sítéseket beszereznünk.

Ez pedig gyakran nem is olyan egyszerû.
Oktatótermünkben Windows 98-ról tértünk át

XP-re. Miután minden gépünk ugyanabból a fé-
szekaljból való, elegendõ volt egy gépen lefuttat-
ni a tesztet, hogy kiderüljön, mit kell beszerez-
nünk. Bár nem
voltak régiek, az
összes hálózati
kártyát cserél-
nünk kellett. Az
elsõ kellemes
meglepetés az
volt, mennyivel
olcsóbban jutot-
tunk hozzájuk,
mint elõzõleg.
Mindegyik dobozban telepítõ CD is volt, de ezek-
re nem volt szükségünk, a Windows minden
beavatkozás nélkül installálta õket.

A másik hardvergondunk már komolyabb
fejtörést okozott. A jók közé sorolták vásár-
lása idején a gépeinkben lévõ S3 Trio 3D
grafikus videokártyáinkat, s korábban kitû-
nõen dolgoztak is. 8 MB saját memóriájuk is
elegendõ volt minden feladathoz. A Windows
azonban nem vette át a Windows-frissítés-
ként kért telepítés során az eredeti illesz-
tõprogramokat, hanem a sajátját telepítette
hozzájuk. Ennek az lett a következménye,
hogy a képernyõfrissítés rendkívül lelassult,
nem is lehetett 60 MHz-nél magasabb érték-
re állítani, a fájlkezelõkben csak cammogtak a
fájlsorok a gördítés során. A VEZÉRLÕPULT/REND-
SZER/HARDVER/ESZKÖZKEZELÕ paneljén a Videokár-
tya sor sárga ikonja egyértelmûvé tette, hogy a
kártyaillesztéssel gond van.

Nem lehet más a megoldás, mint hogy keresni
kezdjük az XP-frissítésû illesztõprogramokat. Az

S3 weblapja azonban néhány másodpercnyi vá-
rakozás után továbbküld egy másik lapra, ahol
három cég lapja közül is választhatunk. Sorra
megnyitva kiderül, hogy ezeknek a Szlovákiában
és Csehországban székelõ cégeknek immár sem-
mi közük sincs a PC videokártyájához, audio-
cégek ezek.

Telefon a hajdani hazai forgalmazóhoz. Õ is
úgy tudja, a cég megszûnt. A megoldás? Ki kell
cserélni a kártyákat. Ajánl is egy olcsó és meg-
bízható típust. Ámde olcsósága ellenére is össze-
sen 150 ezer forint az ár. Elmegy a kérelem a
beszerzés jóváhagyásáért.

A várakozás közben mocorog az emberben a
morcos kétkedés: bele kell mindebbe nyugodni?

Egy ráérõsebb délelõttön (egy reggeli unott
borotválkozás közben jött ötlet nyomán) kattintás
a WINDOWS SÚGÓ/TÁMOGATÓ WEBHELY ablakára:

A megnyíló webhely:

A terméktámogatás cikkek között keresve re-
mélhetünk választ kérdésünkre. Ehhez válasszuk
a Magyar tudásbázist és töltsük ki a keresõ ûrla-
pot.

A találatok között ott a számunkra megfelelõ,
ami elvisz egy webhelyre, ahol letölthetjük a
kártyatípus szerinti illesztõprogramot. Igaz, a
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Windows jelzi, hogy ez nem ment át a Microsoft
tesztjén, de ha nem esünk pánikba a figyelmezte-
téstõl és folytatjuk a telepítést, megnyugtató ered-
ményre jutunk.

A legjobb bizonyíték erre (ha nem hinnénk a
szemünknek), hogy a VEZÉRLÕPULTon a video-
kártya mellõl eltûnt a bizonytalan mûködést jelö-
lõ sárga színû ikon, a monitorbeállítás sokféle le-
hetõséget ajánl, s ami a legfõbb, a típusával meg-
egyezõ illesztõprogram nevét látjuk a párbeszéd-
ablakban.

Másfélszázezer forintot spóroltunk. (F.L.)


