ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ :ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﻮس

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎ ﻫﻤﻪﮐﺎرهاﻧﺪ! (1) -

ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ رواج ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی  UEFIدرﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻮس و ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آن در ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﺪا ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ و ﻣﻮاردی
ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ،
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﻮس ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره
و ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺣﺘﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ درﺑﺎره ﺑﺎﯾﻮس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑﺎ ﺑﺎﯾﻮس آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .در
ﺳﺎلﻫﺎی ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  UEFIﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻟﺬت اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽروح ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ
داﻓﻌﻪ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ راهﯾﺎﺑﯽ راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  UEFIﺑﻪ درون ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎ ،واﻫﻤﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺑﺎﯾﻮس ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻪراﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﺗﺮس از
اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل ،وارد ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﻪ رواج ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی  UEFIدرﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻮس و ﻧﻘﺶ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آن در ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ،
ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﺪا ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺨﺶ ﺗﺨﺼﺼﯽ اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ و ﻣﻮاردی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻟﺒﺘﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ،ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾﻮس
ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره و ﺷﻤﺎرهﻫﺎی
آﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
) BIOSﺳﺮﻧﺎم  (Basic Input/Output Systemاز ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ و ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺮاﺷﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ )دارای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﻮت ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ( روی ﯾﮏ ﻣﺎدرﺑﻮرد
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،ﺑﺎﯾﻮس از دو ﺑﺨﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰار )ﺗﺮاﺷﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﻮس( و ﻧﺮماﻓﺰار )ﻓﺮموﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ
در ﺑﺎﯾﻮس( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺪود ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ آن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ از ﻓﺸﺎر دادن ﮐﻠﯿﺪ ﭘﺎور روی ﮐﯿﺲ ،ﺑﺎﯾﻮس ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه و
ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰا ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ،ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ،درﮔﺎه  USBو دراﯾﻮ اﭘﺘﯿﮑﺎل را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺮدازﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز روی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .درواﻗﻊ ،وﻇﯿﻔﻪ اراﺋﻪ دﺳﺘﻮرات ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺰرﯾﻖ

ﮐﺪﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط و ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ درﮔﺎهﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ )ﺳﺎﺗﺎ ،ﯾﻮاسﺑﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ و (...ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ دوش اﯾﻦ
ﺗﺮاﺷﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  POSTﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ وﯾﻨﺪوز روی
ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﻮس از ﭼﺮﺧﻪ اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎر را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﻮس
وﻇﯿﻔﻪ راهاﻧﺪازی ،آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﮐﺎرﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﻮﺗﻮر
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی  UEFIاﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺣﺠﻤﯽ ﺗﺎ  14ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و در ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی
ردهﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺑﺎﯾﻮس اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺑﺎﯾﻮس اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﻮس ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وﻇﯿﻔﻪ راهاﻧﺪازی و ﺑﻮت
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ .(1

ﺷﮑﻞ  :1دو ﺑﺎﯾﻮس اﺻﻠﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﯾﮏ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺣﺮﻓﻪای

 BIOSرا ﺑﺎ  CMOSاﺷﺘﺒﺎه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ!
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از  CMOSﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﻫﻤﺎن  BIOSﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ و دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،وﻟﯽ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،
ﻣﯿﺎناﻓﺰار )ﻓﺮموﯾﺮ( ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﻮس ﯾﮏ ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﺻﻞ ﻓﺮموﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی
ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﯾﻮس ﻗﺮار دارد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ راهاﻧﺪازی و ﺑﻮت ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ دارد و درواﻗﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ) CMOSﺳﺮﻧﺎم  (Complimentary Metal Oxide Semiconductorﯾﮏ
ﻣﺪار ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﯿﻤﻪﻫﺎدی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ و در اﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺮاﺷﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﻄﻌﺎت و
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ روی اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در اﺻﻞ ،ﺳﯿﻤﻮس ﺑﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﻮس ،ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ذﺧﯿﺮهﺳﺎز را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻮت ،ﺗﻨﻈﯿﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد و اﻋﻤﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﺑﺮای ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ آن ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻮس اﻃﻼﻋﺎت و
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﺗﺮاﺷﻪ ﺳﯿﻤﻮس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ) POSTﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﯾﯽ
وﯾﻨﺪوز( را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺳﯿﻤﻮس ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮری از ﻧﻮع  MOSFETاﺳﺖ و از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر
 Negativeو  Positiveﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻤﻮس ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﮕﻪداری از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺮژی
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ از ﻧﻮع  CR 2032ﺑﺎ  3وﻟﺖ ﻧﯿﺮو وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻧﺮژی اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری دادهﻫﺎی ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ) ESCDﺳﺮﻧﺎم Extended System
 (Conﬁguration Dataرا ﭘﺲاز ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد )ﺷﮑﻞ .(2

ﺷﮑﻞ  :2ﺗﺮاﺷﻪ  CMOSو ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻐﺬﯾﻪﮐﻨﻨﺪه
اﺻﻄﻼح ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد »ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻮس« از ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان راﯾﺞ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،در اﺻﻞ وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺮاﺷﻪ ﺳﯿﻤﻮس ﺷﺪهاﯾﺪ .ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﯾﻮس ﯾﮏ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ) (ROMاﺳﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﻤﻮس ﺑﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان دردﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ .درواﻗﻊ ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﻮس و
روی ﺳﯿﻤﻮس اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻓﺮموﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﻮس ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد.

مقایسه بایوس و سیموس
 بایوس یک تراشه فرمویر بنیان و فقط خواندنی است که دستورالعملهای پایه برای کنترل سطحپایین سختافزار را بر عهده دارد ،در صورتی که سیموس تراشهای از نوع  RAMو خواندنی /نوشتنی
است که تنظیمات متنوع مورد نیاز بایوس را ذخیره و نگهداری میکند.
 بایوس دستورالعملهایی اساسی دارد که تغییر یا بهروزرسانی آن توسط کاربرغیرممکن است ،ولی کاربران میتوانند بهراحتی و با بهروزرسانی به رفع خطاها و تغییر تنظیمات
سیموس اقدام کنند.
 دستورالعملهای پایه بایوس در کارخانه روی تراشه آن ذخیره شدهاند و برای نگهداریاطلاعات به مصرف انرژی نیازی نیست ،اما تنظیمات سیموس روی حافظه آن ذخیره شده است و برای
نگهداری از این اطلاعات به انرژی مداومی نیاز دارد )باتری سیموس( و با قطع انرژی ،تنظیمات
سیموس به حالت اطلاعات کارخانه باز میشود و کامپیوتر قادر به آغاز فعالیت نخواهد بود.
 بهدلیل ماهیت ساختاری ،دسترسی به اطلاعات بایوس توسط کاربر غیرممکن است ،در حالی کهانجام تغییرات و ذخیرهسازی
مجدد تنظیمات سیموس بهراحتی برای کاربران مهیا است.
 تنظیمات بایوس تغییرناپذیر است )مگر در موارد خاص و به واسطه استفاده از برنامهنویسهایمخصوص( ،ولی برگرداندن تنظیمات سیموس به حالت نخست توسط اتصال کوتاه جامپر ) (Clear CMOSیا
برداشتن باتری آن برای چند دقیقه امکانپذیر است.

ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﻮس و ﺳﯿﻤﻮس
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻮس اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ارﺗﻘﺎ ﺗﻨﻬﺎ روی ﺳﯿﻤﻮس ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﻗﻄﻌﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻮت وﯾﻨﺪوز روی ﺳﯿﻤﻮس
ﻗﺮار دارﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎگﻫﺎ و اﯾﺮادﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ

ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﻓﺰودن ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و در ﮐﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ از ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺑﺪون
اﯾﺮاد ،ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪه را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎ از ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری
»ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ« ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﯾﻮس ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮموﯾﺮ ﺑﺎﯾﻮس ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮوس ﯾﺎ وﻗﻮع ﺧﻄﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﺷﻮد ﯾﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،راﻫﯽ ﺟﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ) (Programآن ﻧﯿﺴﺖ! ﻋﻤﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﯾﻮس ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺧﺎص ﮐﺎرﺑﺮی از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮرد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ،
راﻫﯽ ﺑﻪﺟﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺠﺪد ﺑﺎﯾﻮس ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﯾﻮس را از روی ﺑﻮرد ﺟﺪا ﮐﻨﯿﻢ
و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن روی آداﭘﺘﻮر ﻣﺨﺼﻮص ) (ZIFﻫﺸﺖﭘﺎﯾﻪ و اﺗﺼﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﯾﻮس اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﻮس دوﺑﺎره روی ﻣﺎدرﺑﻮرد و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺷﮑﻞ  .(3وﻟﯽ ﺧﺮاﺑﯽ در
ﺳﯿﻤﻮسﻫﺎ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﻪﺟﺰ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺮاﺑﯽ ﻧﺪارد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ در اﻋﻤﺎل ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روﺑﻪرو
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،از ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻮس ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﻢ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺪاوم
و ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﻪارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و در ﺑﺨﺶ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ،ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺪون اﯾﺮاد ﺑﺎﯾﻮس را ﺑﺎرﮔﺬاری و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺧﻮد
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﺎدرﺑﻮرد از دﯾﺒﺎﮔﺮ ) (Debuggerاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﺒﺎﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﻮرد
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺳﻮن ﺳﮕﻤﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ  PCIﻣﺎدرﺑﻮرد ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و
ﮐﺎرﺑﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﯾﻮس ﺑﻪ دﯾﺒﺎﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺸﮑﻞدار ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  :3ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﺑﺎﯾﻮس و دﯾﺒﺎﮔﺮ

UEFI
ﺑﻪ ﺣﺘﻢ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮی دارﻧﺪ ،ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺻﻔﺤﻪ زﻣﺨﺖ و ﺑﯽروح آﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮕﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮرات ﮐﺎرﺑﺮ را
ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ )ﮐﯿﺒﻮرد( درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯽ از ﺧﺎﻃﺮات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ اﯾﻨﺘﺮ ﻣﻨﻮط ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی ﻗﺒﻞ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻓﺸﺮدن ﮐﻠﯿﺪ
 Escوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎ و ﻣﺘﻘﺎرن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﺎزدﻫﯽ آنﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﮔﺮاﻓﯿﮑﺎل ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ) UEFIﺳﺮﻧﺎم Uniﬁed
 (Extensible Firmware Interfaceدادهاﻧﺪ .درواﻗﻊ EFI ،ﯾﮏ راﺑﻂ ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
ﻟﻮدرﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ،ﺑﺎﯾﻮس وﺳﺨﺖاﻓﺰار را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﯾﻮس ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ و
ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎ ،زﯾﺮﻣﻨﻮﻫﺎ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ اﻗﺒﺎل ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻂ  UEFIدر ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎ ﺑﻪﻗﺪری ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ اﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮان ﻣﺎدرﺑﻮردی را دﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﯾﻮس ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ،
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻤﺎدﯾﻦ در ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
 UEFIﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮاﻣﯿﻦ از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻈﺎرت دﻣﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺤﻮه ﺑﻮت
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﺣﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦﻫﺎ و ﺗﻬﯿﻪ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
رواج  UEFIﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎص در ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﯿﺲ )در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮﻓﺸﺎرﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ( ،اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺪون

ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی  EFIو دراﯾﻮﻫﺎی اﺑﺰار ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی  UEFIﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ .(4

ﺷﮑﻞ  :4ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﺎل ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮرد

ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی دﺳﺖﭼﯿﻦ ،اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت!
ﺑﯽﺷﮏ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﻮردهاﯾﺪ ﮐﻪ اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی آن ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم اورﮐﻼﮐﺮﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ
ﺟﻬﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روی ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ از ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی »  « .....اورﮐﻼﮐﺮ ﻣﻄﺮح
ﻗﺮار دارد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎﯾﻮس ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل از ﻗﺒﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
دﺳﺖﭼﯿﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ) (Hand Pickداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎ ،وﻟﺘﺎژﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اورﮐﻼﮐﺮ ﻣﻌﺮوف
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ آن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻧﺪارﯾﻢ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ﮐﻪ
دﺳﺖآوﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻓﺮوش ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﺑﯽﺷﮏ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﻗﺪرتﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ را ﺑﺮای ﺑﺎﯾﻮس ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

آیا بایوس مادربورد شما به بهروزرسانی نیاز دارد؟
اگر پاسخ شما به این پرسش مثبت است ،پیشنهاد میکنم قبل از دست به کار شدن برای بهروزرسانی
بایوس ،موارد زیر را در نظر بگیرید:
 -1قبل از انجام هر کاری ،نسخه پیشفرض )دیفالت( کارخانه را بارگذاری کنید تا در صورت ایجاد
مشکلات احتمالی )(Down Grade
از آن بهره ببرید.
 -2با جستوجوی مدل و برند مادربورد در گوگل و با استفاده از لینک مربوط به سازنده ،به
بارگذاری آخرین نسخه از بایوس مادربوردتان اقدام کنید .استفاده از بایوسهایی که حتی در
سایتهای معتبر نیز ارائه میشوند ،به هیچ عنوان توصیه نمیشود.

 -3میتوانید ویرایش فعلی بایوس مادربورد خود را از زبانه سوم نرمافزار  CPUZمشاهده کنید.
این نرمافزار رایگان را میتوانید از نشانی http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
بارگذاری کنید.
 -4با استفاده از دیویدیحاوی نرمافزارهای مورد نیاز همراه مادربوردتان نرمافزار مربوط به
بهروزرسانی مادربورد را نصب کنید .حتی در صورت مثبت بودن نتایج دیگران ،از برنامههای مشابه
استفاده نکنید .این برنامهها میتوانند خسارتهای مالی زیادی را به مادربورد شما وارد کنند.
 -5برخی کاربران حرفهای ترجیح میدهند از محیط داس بایوس خود را بهروزرسانی کنند ،ولی
پیشنهاد میکنیم شما از نرمافزار بهروزرسانی تحت ویندوز استفاده کنید تا در مراحل کار
مشکلی بهوجود نیاید.
 -6فرآیند بهروزرسانی بایوس از داخل ویندوز بسیار ساده بوده و کافی است با انتخاب فایل
جدید در نرمافزار و فشار کلید  Updateکار بهروزرسانی را آغاز کنید .بهیاد داشته باشید در
طی این فرآیند به هیچ عنوان نباید برق کامپیوتر شما قطع شود؛ زیرا در این صورت بایوس خود
را از دست دادهاید! البته مادربوردهای میانرده و حرفهای که از قیمتهای به مراتب بالاتری
نیز برخوردارند به دو بایوس مجهز شدهاند که درواقع ،دومی بایوس پشتیبان است .متأسفانه
مادربوردهای ردهپایین از این قابلیت بیبهره هستند.
 -7پیشنهاد میکنیم از نسخههای بتای بایوسها استفاده نکنید؛ زیرا این نسخهها هنوز در مراحل
آزمایش و رفع اشکال هستند .بهتر است که نسخههای نهایی را برای بهروزرسانی بایوس خود انتخاب
کنید.

ﻋﻼﯾﻢ ﻫﺸﺪار ﺧﻄﺎ در ﺑﺎﯾﻮس
ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺷﮑﺎﻻت در ﺑﺎﯾﻮس ﺑﺎ ﺑﻮق ﻫﺸﺪار ) (Beepﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﻮس در درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ،ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎ اﺷﮑﺎل روﺑﻪرو ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،ﺧﻄﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮقﻫﺎی ﺗﮏ ،ﻣﻤﺘﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺪد از
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﮐﯿﺲ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﮓﻫﺎی ﻫﺸﺪار در ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻮت ﭘﯽ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺸﺪارﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ،
ﺗﻌﺒﯿﻪ ﯾﮏ دﯾﺒﺎﮔﺮ الایدی ﯾﺎ ﺳﻮن ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺸﺪار ﺻﻮﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی دﯾﺒﺎﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع اﺷﮑﺎل ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎ ،ﺳﺎزﻧﺪه ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺪﻫﺎی
اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻤﺖ دﯾﺒﺎﮔﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت
ﺑﺎﯾﻮس اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ )ﺟﺪول .(1

ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮس
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺮاﺷﻪ ﺑﺎﯾﻮس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ AMI، Award، IBM،

 SST، PMC، Asus، Winbond، Abit، macronixو  Phoenixﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﻮس و ﮔﺎﻫﯽ
ﺳﯿﻤﻮس از ﺑﯿﻦ ﺣﺪود  45ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻄﺮح در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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