Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2012/01)

1. P: Jak zainstalowa “XP mode” na komputerze z systemem Windows 7 z procesorem AM3R2?
O: Prosz zainstalowa poprawk Microsoft kb2519949, inaczej tryb XP mo e nie zosta zainstalowany poprawnie.
Poprawk mo na pobra z adresu poni ej.
http://support.microsoft.com/kb/2519949

2. P: Jak zainstalowa system Ubuntu 11.10 na komputerze z serii Vision 3D (Sandy Bridge)?
O: Prosz wykona poni sze czynno ci:
Krok 1: Dodaj parametr “nomodeset” przed instalacj (spacja, pó niej nomodeset).

Krok 2: Podczas pierwszego bootowania po instalacji, prosz wcisn

klawisz “Shift” by pojawi si ekran GRUB.

Krok 3: Wci nij klawisz “e” by edytowa opcj . Zamie “quiet splash” warto ci “nomodeset”.

Krok 4: Wci nij kombinacj klawiszy Ctrl+X celem kontynuuacji procesu bootowania.
Krok 5: Pod cz internet oraz rozpocznij aktualizacj sterowników karty graficznej.
[System Settings] > [Hardware] > [Additional Drivers] > Activate [NVIDIA accelerated graphics driver]

3. P: Jak przystosowa oprogramowanie ASRock XFast LAN by dzia

o z funkcj Teaming?

O: Prosz wykona poni sze czynno ci:
Krok 1: Prosz usun

wszystkie po czenia LAN z system operacyjnego.

Krok 2: Po zako czeniu procedury deinstalacji, prosz w

p yt CD i zainstalowa oprogramowanie XFast LAN

wraz ze sterownikami.
Krok 3: Prosz pobra sterowniki funkcji Teaming oraz zainstalowa je.
Linki do pobrania: system operacyjny 32-bit / 64-bit
Krok 4: W systemie operacyjnym, kliknij ikon XFast LAN oraz

Settings

Right click

Krok 5: W zak adce “Traffic Shaping” ustaw wszystkie pozycje na [No] poza “BASP Virtual Adapter”.

Krok 6: Prosz odnie

si do kolejnych instrukcji dzia ania funkcji Teaming Function.

Instrukcja znajduje si tutaj.
Krok 7: Wejd w Po czenia sieciowe oraz odznacz zaznaczenia [cFos Speed for faster Internet connections (NDIS
6)] dla po cze Lokalne po czenie sieciowe oraz Lokalne po czenie sieciowe 2.

Krok 8: Uruchom system ponownie oraz pod cz obydwa kable LAN do komputera.

