
 

 

 Technikai tájékoztató - kérdések és válaszok TSD-QA (2012/01) 

1. K: Hogyan telepítem az „XP üzemmódot” Win7 alatt AM3R2 CPU-ra? 

V: El ször telepítse a Microsoft kb2519949 javítókészletét; különben az XP üzemmódot nem lehet megfelel en 

telepíteni. 
 

Kérjük, az alábbi hivatkozásról töltse le ezt a javítókészletet. 

http://support.microsoft.com/kb/2519949 

 

2. K: Hogyan telepíthetem az Ubuntu 11.10 rendszert a Vision 3D sorozatra (Sandy Bridge)? 

V: Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket: 

1.lépés Adja hozzá a „nomodeset” paramétert telepítés el tt. (szóköz, majd nomodeset) 

 

2.lépés Ha a telepítést követ en el ször bootol a HDD-r l, bootolás közben tartsa nyomva a shift billenty t, míg 

meg nem jelenik a GRUB menü. 

3.lépés Nyomja meg az „e” billenty t az opció szerkesztéséhez. Cserélje a „quiet splash” tételt „nomodeset-re”. 



 

 

 

4.lépés Nyomja meg a Ctrl+X kombinációt a bootolás folytatásához. 

5.lépés Csatlakozzon az internetre, és kezdje el frissíteni a grafikus kártya illeszt programjait. 

[System Settings] > [Hardware] > [Additional Drivers] > [NVIDIA accelerated graphics driver] aktiválása 

 
 

 

3. K: Hogyan lehet az ASRock XFast LAN Teaming funkcióját beállítani? 

V: Kövesse az alábbi beállítási lépéseket:  

1.lépés Húzzon ki minden LAN kábelt a rendszerb l. 



 

 

2. lépés Miután befejezte az operációs rendszer telepítését, helyezze be az illeszt program CD-t, és telepítse a 

rendszer illeszt programjait és az XFast LAN-t 

3.lépés Töltse le a teaming illeszt programot az alábbi hivatkozásról és telepítse. 

       Broadcom teaming illeszt program letöltése:   32-bites op.rendszer   64-bites op.rendszer       
4.lépés Az operációs rendszerben jobb gombbal kattintson az XFaslt LAN ikonra, és válassza a Settings opciót 

  
 

5.lépés A Traffic Shaping oldalon állítson minden opciót [No]-ra, kivéve a BASP Virtual Adapter-t  

 

  

6.lépés Lásd a Broadcom Teaming funkció SOP-t. 

Broadcom Teaming beállítás SOP: Kattintson ide 

7.lépés Lépjen be a Hálózati kapcsolatokba, és vegye ki a jelölést a [cFos Speed for faster Internet connections 

(NDIS 6)] el l a Helyi hálózati kapcsolat és Helyi hálózati kapcsolat 2 beállításaiban. 
 

 

Jobb klikk 



 

 

  
 

 

8.lépés Indítsa újra a rendszert, és csatlakoztassa mindkét LAN kábelt a rendszerhez. 

 

 


