Technical Reference - Q&A

TSD-QA (2012/05)

1. P: Jakie s podstawowe wymagania dla technologii Intel Smart Response?
O: Aby komputer wspiera technologi Intel Smart Response musi posiada :
• p yt wyposa on w chipset Intel® Z68/Z77 Express
• procesor Intel® Core™ i3/i5/i7, LGA 1155
• BIOS z funkcj RAID dla dysków SATA
• oprogramowanie Intel Rapid Storage w wersji 10.5 lub nowszej
• jeden dysk twardy lub kilka dysków twardych w pojedynczej macierzy RAID
• dysk SSD o minimalnej pojemno ci 18,6 GB
• system operacyjny: Microsoft Windows Vista 32/64-bit lub Microsoft Windows 7 32/64-bit.
Wi cej informacji na temat technologii Intel Smart Response mo na znale

w instrukcji obs ugi:

http://download.intel.com/support/chipsets/sb/intel_smart_response_technology_user_guide.pdf

2. P: Nie mog uko czy instalacji AXTU na japo skiej wersji Windows 7. Co mam zrobi ?
O: Prosz zainstalowa wersj AXTU v0.1.216 lub nowsz .
Wersj AXTU v0.1.216 mo na pobra z tej strony: http://download.asrock.com/utility/AXTU/AXTU(v0.1.216).zip

3. P: Dlaczego nie widz warto ci S.M.A.R.T w narz dziach takich jak AIAX64 czy CrystalDiskInfo, kiedy dysk SATA
ustawiony jest w trybie RAID lub AHCI?
O: Warto ci S.M.A.R.T. dysków pokazywane s w panelu oprogramowania Intel Rapid Storage Technology
dost pnego m.in. z obszaru powiadomie paska zada .
Szczegó y mo na znale

na oficjalniej stronie firmy Intel:

http://www.intel.com/support/chipsets/imsm/sb/cs-015002.htm

4. P: Gdy pod cz dysk twardy z interfejsem SATA3 i nap d optyczny do p yty g ównej H67M, adowanie systemu
Windows XP trwa troch d
O:

ej, ni zwykle. Jak temu zapobiec?

Nale y przestrzega poni szych dwóch zasad pod czania dysku twardego oraz nap du optycznego wg
poni szych metod:
Metoda 1: Je li pod czasz HDD do portu SATA3_0, nap d optyczny musisz pod czy do portu SATA2_2 lub
SATA2_4.
Method2: Je li pod czasz HDD do portu SATA3_1, nap d optyczny musisz pod czy do portu SATA2_3 lub
SATA2_5.
Poni sza tabela prezentuje obydwie metody:
Dysk pod czony

Prosz pod czy nap d optyczny

do portu

do portów

Lokalizacja portów

SATA3_0

SATA2_2 lub SATA2_4

SATA3_1

SATA2_3 lub SATA2_5

5. P: Jak zainstalowa system na macierzy RAID o pojemno ci powy ej 2,2 TB dla p yty ASRock 970/990FX?
O: Wykonaj poni sze polecenia, aby zainstalowa system Windows Vista 7 64 bit na macierzy RAID:
Krok 1: Zaktualizuj BIOS do najnowszej wersji.
Krok 2: Pod cz wszystkie dyski twarde, a nast pnie:
Zmie [SATA Mode] na [RAID Mode]
[Onboard RAID 3TB+ Unlocker] to [EFI Compatible ROM]
Opcje znajduj sie w BIOS-ie > [Advamced] > [Storage configuration]
Zapisz zmiany za pomoc klawisza F10.
Krok 3: Naci nij F11 podczas rozruchu, aby zmieni bootowanie na [Built-in EFI Shell].
Krok 4: Wprowad “drvcfg”, zobaczysz nast puj
Drv[4E]

Ctrl[B5]

Lang[eng]

informacj :

Krok 5: Wprowad warto

“dh [numer dysku]”, np.: “dh 4E”.

Krok 6: Wprowad warto

“drvfcg –s [Numer dysku] [Ctrl number]” by wej

B5”.

w narz dzie RAID, np.: “drvcfg –s 4E

Krok 7: Wybierz [Logical Drive Main Menu] aby przej

do menu tworzenia macierzy RAID.

Krok 8: Wybierz [Logical Drive Create Menu] aby utworzy macierz RAID.

Krok 9: Wybierz [Usable Physical Drive List] aby wybra dyski do macierzy RAID.

Krok 10: Naci nij spacj , by przej

do pola wyboru.

Krok11: Wybierz [Ld Size setting] i wpisz rozmiar macierzy RAID.

Krok 12: Po wpisaniu rozmiaru wybierz opcje [Start to Create]

Krok13: Wci nij “F10” aby zapisa ustawienia i wyj .
Krok14: Podczas restaru naci nij “F11”, aby wej

do menu startowego.

Wybierz UEFI: CD/DVD

* Ta opcja pokazuje tylko w przypadku systemu Windows7 64 bit oraz Vista 64 bit.
Krok 15: Post puj zgodnie z poleceniami instalowania systemu Windows.
Za aduj najnowszy sterownik SATA RAID ver.3.3.1540.22 podczas instalacji systemu z naszej strony internetowej.
Krok 16: Zainstaluj najnowsze sterowniki ze strony ASRock.

