Dream Machines nie zapewnia sterowników do użytku w systemie Linux / Unix, ale może
potwierdzić, że działa wiele funkcji systemu operacyjnego.
Sterowniki zawarte w niektórych dystrybucjach systemu Linux są kompatybilne z naszymi
laptopami.
Personel pomocy technicznej Dream Machines może zaoferować ograniczoną pomoc, dostarczając
programistom i zgłaszając problemy do zbadania, gdy są używane na platformach wymienionych
poniżej. Dream Machines nie ma kontroli nad tym, kiedy problemy mogą zostać zbadane lub
rozwiązane.
Wsparcie ogranicza się do ogólnych zapytań dotyczących wymienionych poniżej systemów
operacyjnych i dostarczenia istniejącej dokumentacji dla działań opisanych poniżej. Przedstawiciele
pomocy Dream Machines nie są w stanie zapewnić instalacji krok po kroku przez telefon. Aby
zapewnić rozwiązania, wszelkie zapytania lub problemy powinny być odtwarzalne w naszym
laboratorium wsparcia.
Ograniczone wsparcie i dokumentacja są dostępne dla następujących działań:
Konfigurowanie rozruchowego dysku flash USB
Instalowanie systemu operacyjnego
Konfigurowanie systemu operacyjnego dla dyskretnego trybu VGA
Dream Machines zapewnia ograniczoną pomoc na następujących platformach:
RedHat
SUSE
Ubuntu

Gotowy? No to zaczynamy!
Instrukcja instalacji Ubuntu 18.04.2 LTS
(wykonano na modelu G1660Ti-15PL20)

Tworzenie nośnika instalacyjnego na Windowsie.
1. Pobierz Ubuntu - https://ubuntu.com/download/desktop
2. Pobierz program Rufus - https://rufus.ie/
3. Uruchom program Rufus. W polu Device wybierz dysk USB z którego chcesz skorzystać.

4. Przy opcji Boot selection wybierz “SELECT” oraz wyszukaj pobrany wcześniej obraz Ubuntu.

5. Pozostałe parametry ustaw jak na zdjęciu poniżej i wybierz “START”.

Instalacja systemu
1. Włóż nośnik z Linuxem do portu USB.
2. Przy opcji “Try Ubuntu without installing” przyciśnij “E”.

3. W 4 wierszu po komendzie “quiet” wpisz widoczną na zdjęciu poniżej komendę “nomodeset”.

4. Wciśnij przycisk F10, aby zapisać ustawienia oraz uruchomić system.
5. Uruchom widoczny na pulpicie instalator Ubuntu oraz dowolnie skonfiguruj instalację.
6. Po ukończeniu instalacji, zresetuj system oraz wyjmij nośnik USB.
7. Przed uruchomieniem systemu wciśnij przycisk “Esc”, aż do momentu otwarcia menu
widocznego poniżej (Jeśli system się nie uruchomił, zresetuj go i spróbuj ponownie).

8. Wybierz “Advanced options for Ubuntu”, a następnie opcję (recovery mode).

9. W Recovery Menu wybierz “resume”.

10. Po uruchomieniu systemu wyszukaj aplikację Software Updater.

11. Po pobraniu aktualizacji, wciśnij przycisk Install Now, a następnie Restart Later.
12. Następnie wyszukujemy aplikację Software & Updates.

13. W zakładce “Additional Drivers” wybierz opcję Nvidia driver jak widać na zdjęciu poniżej

14. Wciśnij “Apply Changes”.
15. Zresetuj system.
Gotowe! Twój system Linux jest gotowy do działania. Jeżeli będziesz mieć jakieś pytania, pamiętaj
by skontaktować się z nami na adres e-mail support@dreammachines.pl
Miłego użytkowania!
Zespół Dream Machines

