Technical Reference - Q&A

1. P:

TSD-QA (2014/03)

Jak uruchomi funkcj AMD Dual Graphics na platformie AMD?
O:

Krok 1:
Prosz upewni si , e masz zainstalowane dwie ko ci RAM w trybie dual channel o cz stotliwo ci 1866 MHz lub
wy szej, i najnowsz wersj BIOS-u. Pozostaw tak e domy lnie opcj „Dual Graphics” w UEFI na pozycji [Auto].
Link do strony www z BIOSami: http://www.asrock.com/support/download.asp
Krok 2:
Zainstaluj jedn kart graficzn AMD RADEON PCI Express w slocie PCIE.
Krok 3:
Pod cz kabel monitora do portu VGA na p ycie g ównej. Zauwa , e aktualnie sterowniki VGA pozwalaj na
ytkownie trybu Dual Graphics tylko po pod czeniu wy wietlacza do p yty g ównej.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat przysz ych aktualizacji, prosz uda si na nasz stron internetow .
Krok 4:
Uruchom system operacyjny.
Nast pnie prosz usun

sterowniki AMD, je li masz zainstalowany jakikolwiek sterownik grafiki na swoim

systemie.
Krok 5:
Zainstaluj sterownik dla zintegrowanego uk adu graficznego z do czonej przez nas p yty CD, zarówno dla
zintegrowanej, jak i dedykowanej karty graficznej.
Krok 6:
Uruchom ponownie komputer. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie. Wybierz opcj “AMD VISION Engine
Control Center”.

Krok 7:
Aby uruchomi AMD VISION Engine Control Center , mo esz tak e klikn
Center” w zasobniku systemowym.

„AMD VISION Engine Control

Krok 8:
TM

W AMD VISION Engine Control Center, prosz wybra opcj “Performance”. Kliknij “AMD CrossFire ”.

Krok 9:
TM

Kliknij “Enable CrossFire ”, a nast pnie kliknij “Apply“ aby zatwierdzi zmian .

Krok 10:
Uruchom ponownie system. Teraz mo esz w pe ni korzysta z funkcji Dual Graphics.
2. P: Chcia bym ustawi rozmiar wspó dzielonej pami ci na p ycie g ównej FM2+ na 2 GB, ale nie ma takiej opcji w
BIOS-ie. Co zrobi , aby ta opcja si pojawi a?

O: Ca kowity rozmiar pami ci musi wynosi powy ej 6 GB, aby by a mo liwo
warto

2 GB. Prosz zainstalowa wi cej ni 6 GB pami ci.

ustawienia pami ci wspó dzielonej na

