ﺑﺨﺶ دوم :ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ UEFI

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎ ﻫﻤﻪﮐﺎرهاﻧﺪ! (2) -

در ﺷﻤﺎره ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﻮس ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮس و ﺳﯿﻤﻮس ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﻮس و ﺗﻌﺎﻣﻞ آن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺨﺶ دوم ،ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻮس ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن در ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی  UEFIﺑﯿﺶﺗﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎرﺑﺮدی را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی  UEFIﺑﻪﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎری )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻦﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺮدازﻧﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس( و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻮس اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﻞ ،ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺧﺘﺼﺎص دارد.

ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﺳﺮی  Vاﯾﺴﻮس
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺴﻮس آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ زﯾﺎدی در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدرﺑﻮرد
ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت دارد .ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﺳﺮی  7و  8اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﻨﻮع و ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در
اداﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﯾﻮس  UEFIﯾﮑﯽ از ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی اﯾﺴﻮس ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی اﯾﺴﻮس ﺑﻪﺻﻮرت
ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  :1ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (EZ Modeدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی اﯾﺴﻮس

 -1زﺑﺎﻧﻪ EZ Mode
در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﻮس ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﻣﺎدرﺑﻮرد ،ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﯾﻮس ﺟﺎری ،ﻣﺪل و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ،ﻧﺸﺎنﮔﺮ
دﻣﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد و ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژﻫﺎ و ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﻧﮓ آﺑﯽ
ﻧﺸﺎنﮔﺮﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺻﺤﺖ ﻣﯿﺰان وﻟﺘﺎژ ورودی ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد و در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ورودی از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻗﻄﻌﺎت و اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﻓﻦﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎنﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ اﯾﺮاد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Performance، Quietو Energy
 Savingﻣﻘﺪار ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺻﻔﺤﻪ  EZ Modeﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮت اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 -2زﺑﺎﻧﻪ Ai Tweaker
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  Ai Tweakerﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ )اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و وﻟﺘﺎژﻫﺎ( اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

 -3زﺑﺎﻧﻪ Advance
اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﺮﺑﻮط و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮ روی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺗﺐ
 Advanceﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ زﯾﺮﻣﻨﻮﻫﺎ اﺳﺖ:
 CPU Conﬁguration- PCH Conﬁguration
- SATA Conﬁguration
- System Agent Conﬁguration
- USB Conﬁguration
- Onboard Devices Conﬁguration

- APM
- Network Stack

ﺷﮑﻞ  :2ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ) (Advanceدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی اﯾﺴﻮس

 CPU Conﬁgurationدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را )ﺑﻪﺟﺰ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ( ﺑﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺟﺒﺎری ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ) ، (Throttleﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ،ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻠﻪای ﺿﺮاﯾﺐ
ﻫﺴﺘﻪ و ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
 Cﭘﺮدازﻧﺪه ) C1Eو  (C Stateﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ را در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﺮدازﻧﺪه ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 PCH Conﬁgurationﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  Platform Control Hubﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .در زﯾﺮﻣﻨﻮ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ High Precision Timer ،ﮐﻪ در
واﻗﻊ زﻣﺎنﺑﻨﺪی دﻗﯿﻘﯽ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮده و در دو ﻗﺴﻤﺖ
 Rapid Start Technologyو  Smart Connect Technologyدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻮع ﺧﺎص ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﻋﻤﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ.
 SATA Conﬁgurationاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ  SATAﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ SATA Mode Start Selection .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ در دﺳﺘﺮس
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری  ،RAIDﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ AHCI
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺖ ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎ روﺑﻪرو ﻧﺸﻮﯾﺪ.
 Smart Connect Technologyﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮﻣﻨﻮ دوم ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮی از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﺎرددﯾﺴﮏ
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.
 System Agent Conﬁguration SACﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه
ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .در زﯾﺮﻣﻨﻮ  SACﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺨﺶ  Memory Remap Featureاﺳﺖ

ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  4ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ  .Graphic Conﬁgاﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﺷﻮد:
  :Primary Displayاوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی در اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﺰا را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.  :iGPU Memoryﮐﺎرﺑﺮ را در اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ آﻧﺒﺮد ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ.  :Render Standbyدر ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﯿﮑﺎری ) (Idleﺗﺮاﺷﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را در ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﻪﮐﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.  :iGPU Multi-Monitorاﻣﮑﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم درﮔﺎهﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮ و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﻨﺎوری  Lucidرا اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم  .MB PCIe Conﬁgﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.

بهروزرسانی بایوس مادربوردهای ایسوس با ابزار EZ-Flash
 -1ابتدا ،آخرین نسخه بایوس مادربوردتان را از سایت سازنده دانلود و روی یک حافظه فلش کپی
کنید .بگذارید حافظه فلش به مادربوردتان متصل بماند.
 -2سیستم را مجدد راهاندازی کنید و پس از ورود به محیط بایوس )با فشردن دکمه  ،(Deleteتمام
تنظیمات اعمال شده از قبل را با فشردن کلید  F5به حالت پیشفرض بازگردانید و با فشار دادن
کلید  F10آن را ذخیره کنید.
 -3سپس ،در زبانه  Bootنخستین درایو راهانداز را  USB Flashیا  Removable Deviceقرار دهید
و تنظیمات را ذخیره کنید.
 -4پس از خاموش و روشن کردن و ورود به محیط بایوس ،از زبانه  Toolsگزینه
 EZ-Flashرا انتخاب کنید .بعد از گذشت
چند ثانیه ،این برنامه محتویات فلش شما را بررسی میکند و فایل اصلی بایوس دانلود شده را
نمایش میدهد.
 -5با استفاده از کلید تب و نشانگرهای صفحه کلید فایل مورد نظر را انتخاب کنید و کلید اینتر
را بفشارید .سپس ،پیغام نمایش داده شده نرمافزار را تأیید کنید تا کار خواندن و نوشتن نسخه
جدید بایوس آغاز شود .متناسب با سرعت حافظه فلش و سیستم شما ،این عمل ممکن است از چند ثانیه
تا چند دقیقه به طول انجامد.
 -6پس اتمام کار ،سیستم دوباره راهاندازی میشود و در صفحه  Postباید بتوانید مشخصات بایوس
جدید را مشاهده کنید.
به یاد داشته باشید ،بعد از شروع عملیات بهروزرسانی ،بههیچ عنوان نباید برق کامپیوتر قطع
شود .در این صورت ،عملیات نوشتن روی تراشه بایوس ناقص انجام میشود و بایوس قابل استفاده
نخواهد بود و نیاز است تا مادربورد را به مراکز ضمانت یا تعمیر مجاز ارسال کنید.

 APM Advance Power Managementﯾﺎ  APMﯾﮏ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﮔﺰﯾﻨﻪ  Erp Readyﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 Network Stackﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد .ﺑﻮت ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ از
روی ﺷﺒﮑﻪ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮور ﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ از روی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻮت ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪﻧﺪرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.

 -4زﺑﺎﻧﻪ Monitor
در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﻨﻮ ﺑﺎﯾﻮس ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ،وﻟﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺎﻣﻞ

وﻟﺘﺎژﻫﺎی  5 ،3.3و  12وﻟﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﺑﺎﻧﻪ  Monitorرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ  Q-Fanﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی را روی ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﻓﻦﻫﺎ )ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ( ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ،ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦﻫﺎ دﺳﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد .ﻓﻨﺎوری  Q-Fanدر ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺤﺖ وﯾﻨﺪوز
اﯾﺴﻮس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  FAN Xpert 2ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :3ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ) (Monitorدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی اﯾﺴﻮس

 -5زﺑﺎﻧﻪ BOOT
در ﺑﺨﺶ ﺑﻮت ،ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﮐﻪ در ﺑﻮت ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز،
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دراﯾﻮ ﺑﻮت ﺑﺎﯾﺪ روی  DVD-ROMﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز از روی آن ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ از
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﺼﺐ وﯾﻨﺪوز ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دراﯾﻮ در ﺑﺨﺶ ﺑﻮت ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﯾﺎ ) SSDﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ روی آن ﻗﺮار دارد( اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻓﻠﺶ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮت ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ  :4اﻧﺘﺨﺎب راهاﻧﺪازﻫﺎ ) (BOOTدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی اﯾﺴﻮس

 -6زﺑﺎﻧﻪ Tools
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ،ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ  EZ Flashﻧﺎم دارد .اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اورﮐﻼک و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  RAIDاز دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﺑﺎﻧﻪ  Toolsاﺳﺖ.

ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﺎدرﺑﻮرد در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی  UEFIدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
از ﭼﯿﭗﺳﺖ ﺳﺮی  8ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺶ اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ دﺳﺖﺧﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی
ﺳﺮی  7ﻣﻨﻮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ  M.I.Tﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮی  8ﺑﻪ  Performanceﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده
اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰودن ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻣﻨﻮ ﺑﺎﯾﻮس ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .در اداﻣﻪ،
ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ از  7ﺑﺨﺶ ﮐﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

 -1زﺑﺎﻧﻪ HOME
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮑﯿﺪهای از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ  Performanceاﺳﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه
ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ زﺑﺎﻧﻪ  Standardدر ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺳﺎﺗﺎ و اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ  Init Display Firstاﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﺑﺎﻧﻪ  Internal Graphicﮐﺎرﺑﺮ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺰا.
اﻣﺎ  (SATA Controller (Sو  SATA Mode Selectionﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺳﺎﺗﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻟﺖ
 AHCIﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﭼﻬﺎر زﺑﺎﻧﻪ  Your Nameﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  :5ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (HOMEدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

 -2زﺑﺎﻧﻪ Performance
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و وﻟﺘﺎژﻫﺎ )ﻋﻤﻠﯿﺎت اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ( اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در
ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 -3زﺑﺎﻧﻪ System
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از دو ﺑﺨﺶ  Systemو  System Statusﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ اﺷﺎرهای ﻣﺨﺘﺼﺮ دارﯾﻢ:
  :System Languageاﻧﺘﺨﺎب زﺑﺎن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس.  :Access Levelاﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻮس.  :Administrator Passwordاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬرواژه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ.  :User Passwordاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺬرواژه ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان.  :Resolution Toggleاﻧﺘﺨﺎب رزوﻟﻮﺷﻦ راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس.  :Background Wallpaperاﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻣﯿﻨﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ.  :Start-up Pageﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس.در ﻗﺴﻤﺖ دوم زﺑﺎﻧﻪ  System Statusﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎوی ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
 ،Bus Speedوﻟﺘﺎژﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد ،دﻣﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد و  PCHو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد
اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  :6ﻣﻨﻮ  Systemدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

 -4زﺑﺎﻧﻪ Bios Features
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﯾﮋه ﺑﺎﯾﻮس ﮐﻢﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  :Bootup NumLock Stateﺗﻨﻈﯿﻢ روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﺪ  Numﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ.  :Security Optionﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ.  :Full Screen LOGO Showﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻟﻮﮔﻮ ﻣﺎدرﺑﻮرد در ﺻﻔﺤﻪ Post. :- Fast Bootاﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮت ﺳﺮﯾﻊ وﯾﻨﺪوز.
  :USB Supportﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ راﺑﻂ ) USBﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻮاره ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ(.  :PS2 Device Supportﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از درﮔﺎه  PS2ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻮسﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ.  :Limit CPUID Maximumﻓﻌﺎل ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻗﺪرت ﭘﺮدازﻧﺪهرا ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری وﯾﻨﺪوز اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ وﯾﻨﺪوزﻫﺎی  7و  8ﺑﻪﺻﻮرت ذاﺗﯽ در ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺪرت  CPUIDﺗﻮاﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﻮاره ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪ.
  :Execute Disable Bitﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  EDBوﯾﮋﮔﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺘﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪداده ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﯾﺮوسﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻄﺮ اﺳﺘﻘﺮار
ﮐﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﯾﺎ وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺘﻮنﻫﺎی آدرسدﻫﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  :7ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﯾﮋه ) (Bios Featuresدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ

 : - Intel TXT (LT) Supportاﯾﻦ ﻓﻨﺎوری )ﺳﺮﻧﺎم  ( Trusted Execution Technologyﺷﺮﮐﺖ اﯾﻨﺘﻞ از اﻃﻼﻋﺎت
در ﺳﺮورﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﺎوری آن در ﺳﺮورﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ
ﻓﻌﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪ.
  :Intel Virtualization Technologyﻓﻨﺎوری ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﺪرتﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر ) (VM Wareاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
  :VT-dاﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ  I/Oرا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ آدرس ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل  Remapping DMAو رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ  VT-dاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪ.

پیادهسازی  RAID 0در ویندوز 7
از این فناوری برای افزایش سرعت خواندن و نوشتن روی دیسک مغناطیسی و کاهش زمان تأخیر
دسترسی پردازنده به هارددیسک استفاده میشود .برای راهاندازی  RAID 0بهتر است از دو
هارددیسک )ترجیحاً جدید( با ظرفیت و مدل یکسان استفاده کنید.
 -1مادربورد باید قابلیت پشتیبانی از این فناوری را داشته باشد.
 -2از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید .برای فعالسازی این فناوری ،اطلاعات شما در اثر
پارتیشنبندی مجدد از بین خواهند رفت.
 -3در بایوس و تنظیمات مربوط به هارددیسک ،گزینه  IDEرا به  RAIDتغییر دهید و تنظیم جدید را
ذخیره کنید.
 -4اگر در بخش تنظیمات کنترلر ساتا گزینه  RAIDرا نیافتید ،این مشکل با بهروزرسانی بایوس
به نسخه جدید رفع خواهد شد.

 -5پس از خاموش و روشن شدن سیستم و در صفحه  ،Postکلیدهای ترکیبی  Ctrlو  Iرا بفشارید .پس از
آن به صفحهای هدایت میشوید که چهار گزینه دارد .گزینه  Createرا انتخاب و در صفحه بعد ،برای
 RAIDخود نام انتخاب کنید.
 -6پس از انتخاب نام ،نوع آن را که RAID 0
است انتخاب کنید .قرار دادن بلوکها روی عدد  128kباعث میشود سرعت بیشتری داشته باشد.
 -7مرحله آخر دریافت تأییدیه از شماست و با فشردن دکمه  Agreeقبول میکنید که تمام اطلاعات
شما روی هارددیسکها حذف و هارددیسکها یکپارچه شوند.
 -8حالا  RAIDشما آماده است .با سرعت و امنیتی مضاعف از نصب ویندوز و استفاده از سیستم خود
لذت ببرید.

 -5زﺑﺎﻧﻪ Peripherals
ﻣﻨﻮ  Peripheralsﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮏ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﺗﺎ و ﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻨﺘﻞ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  :8ﻣﻨﻮ اﺑﺰار ﺟﺎﻧﺒﯽ ) (Peripheralsدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
اﻟﻒ( Device Conﬁg
 :- PCH LAN Controllerﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺷﺒﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ PCH.
 :- Audio Controllerﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺻﺪا.
  :Internal Graphicsﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﭘﺮدازﻧﺪه.  :Internal Graphic Memory Sizeاﻧﺘﺨﺎب ﺣﺠﻤﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای iGPU. :- DVMT Total Memory Sizeﻓﻨﺎوری اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم  Dynamic Video Memoryﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺧﺘﺼﺎص
ﺣﺠﻤﯽ از ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ را در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  MAXاﺳﺖ.
  :Intel Rapid Storage Technologyﻓﻨﺎوری اﻧﺤﺼﺎری اﯾﻨﺘﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﯿﻨﺶ ﭼﻨﺪ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﺑﻪﺻﻮرت RAIDﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،راه ﺣﻠﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دارد .ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪ  AHCIاز ﺑﺨﺶ SATA Mode Selection

ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﺶﺗﺮ ،در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪوﯾﮋه در ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ از ﭼﯿﻨﺶ
 RAIDاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻤﺎﻧﺪ.
  :Onboard Ethernet Controllerﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﺠﺰای ﺷﺒﮑﻪ.ب( SATA Conﬁg
 :- SATA Controllerﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ درﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺗﺎ.
  :SATA Mode Selectionاﻧﺘﺨﺎب وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ درﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺗﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ،اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ روی  AHCIﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.
  :Serial ATA Port 1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ درﮔﺎه ﺳﺎﺗﺎ.  :Hot Plugﻓﻌﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺰودن ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدنﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﻪای ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد آن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ج(  Super IO Conﬁgﮐﻪ در آن ﺗﺮاﺷﻪ  IOﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﻐﺎمﻫﺎی اﺧﻄﺎر ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎراﯾﯽ  ،WLANاﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﯾﯿﭻ  RF Killﺷﺒﮑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب
ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻓﻨﺎوری اﺳﻤﺎرت ﮐﺎﻧﮑﺖ اﯾﻨﺘﻞ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

نصب سریع ویندوز از روی حافظه فلش
همانطور که میدانید ،با استفاده از برخی نرمافزارهای ساخت دیسک قابل بوت ،امکان تبدیل
حافظه فلش به دیسک قابل بوت و نصب ویندوز از روی سرعت بیشتر امکانپذیر خواهد بود .بدون
بهرهگیری از نرمافزارهای خاص و توسط خط فرمان  CMDدر ویندوز ،میتوانید حافظه فلش خود را
به یک دیسک قابل بوت با قابلیت نصب ویندوز با سرعت بالا تبدیل کنید:
 -1حافظه فلش با ظرفیت  4گیگابایت یا بیشتر را به کامپیوتر متصل کنید.
 -2از منو  ،Startگزینه  CMDرا در حالت  Administratorاجرا کنید.
 -3پس از ورود به  CMDدستور  Diskpartرا تایپ کنید.
 -4سپس ،دستور  List diskرا وارد کنید و کلید  Enterرا بفشارید تا تمام ذخیرهسازهای متصل به
سیستم نمایان شوند.
 -5شماره حافظه فلش مورد نظر را با تشخیص میزان ظرفیت آن بهخاطر بسپارید.
 -6دستور Select Disk #را وارد کنید )به جای  #شماره اختصاص داده شده به حافظه فلش خود را
وارد کنید(.
 -7دستور  Cleanرا وارد کرده تا اطلاعات حافظه فلش حذف شوند.
 -8دستور  Create Partition Primaryرا وارد کنید تا یک پارتیشن اولیه با پارامترهای پیشفرض
ایجاد شود.
 -9دستور  Select Partition 1را برای انتخاب پارتیشن جدید وارد کنید.
 -10با دستور  Activeپارتیشن ایجاد شده را معتبر میکنید.
 -11با دستور  Format FS=NTFSحافظه فلش شما به حالت  NTFSفرمت میشود.
 -12دستور  Assignبه حافظه فلش شما یک نام )حرف( اختصاص میدهد.
 -13دستور  Exitرا برای خروج از بخش  Diskpartوارد کنید .حال حافظه فلش شما آماده است ،اما
 CMDرا همچنان باز بگذارید.
 -14در مرحله دوم ،اگر ویندوز شما بهصورت ایمیج است ،ابتدا باید آن را توسط نرمافزارهای
مجازی ) (Ultra ISOبارگذاری کنید .اگر از دیویدی ویندوز استفاده میکنید ،آن را داخل درایو
اپتیکال قرار دهید.
 -15در این مرحله دو بار دستور cd..را وارد کنید تا به مسیر اصلی درایو  Cبروید.
 -16دستور  / :#را تایپ و به جای حرف  #نام درایو اپتیکال یا درایو مجازی بارگذاری شده در
سیستم که در صفحه  My Computerمشخص است را جایگزین کنید.
 -17با وارد کردن دستور  CD Bootبه پوشه  Bootوارد شوید.
 -18دستور  # Bootsect.exe /nt60را تایپ و به جای حرف  #نام اختصاص داده شده به حافظه فلش

خود را جایگزین کنید و اینتر را بفشارید .این عمل حافظه فلش شما را به یک درایو قابل بوت
تبدیل میکند.
 -19نیاز است تا فایلهای ویندوز داخل دیویدی را روی حافظه فلش خود کپی کنید .اگر میخواهید
عمل کپی فایلها توسط  CMDانجام شود ،دستور  XCOPY F:\*.* G:\ /E /F /Hرا تایپ و به جای حرف ،F
نام درایو اپتیکال )درایو مجازی( و به جای حرف  ،Gنام حافظه فلش خود را جایگزین کنید و کلید
اینتر را بفشارید.
 -20کار کپی فایلهای ویندوز به داخل حافظه فلش آغاز میشود و دقایقی بعد به پایان میرسد.
 -21حال میتوانید ویندوز را از روی حافظه فلش خود با سرعتی بسیار بالا نصب کنید.

 -6زﺑﺎﻧﻪ Power Management
در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮان ﻣﺎدرﺑﻮرد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 -7زﺑﺎﻧﻪ Save & Exit
ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ:
  :Save & Exitذﺧﯿﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺧﺮوج از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.  :Boot Overrideﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻮت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ روی ﺑﻮت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.  :Load Proﬁlesﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ.  :Save Proﬁlesذﺧﯿﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم.  :Load Defaultﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه در ﺑﺎﯾﻮس ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﻪ )ﭘﯿﺶﻓﺮض(.  :Q-Flashﻧﺮماﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮرد در ﻣﺤﯿﻂ  .DOSاﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ  F8ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂﺑﺎﯾﻮس ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ازراک
ﺷﺮﮐﺖ ازراک ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻫﺮ دو ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﻞ و
 AMDدر دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ .راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺤﺼﻮﻻت ازراک
ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎﺑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﺨﺶ آﺧﺮ اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎﯾﻮس  UEFIﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﺳﺮی  8ﺷﺮﮐﺖ ازراک ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎﯾﻮس
ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ازراک از  8ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.

 -1زﺑﺎﻧﻪ Main
در ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﻮس  UEFIازراک اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﯾﻮس ،ﻣﺪل و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﺣﺠﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻧﻬﺎن و ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﺷﮑﻞ  :9ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (Mainدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ازراک

 -2زﺑﺎﻧﻪ OC Tweaker
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای اورﮐﻼک ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺣﺎﻓﻈﻪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ
درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 -3زﺑﺎﻧﻪ Advance
ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ،ﭼﯿﭗﺳﺖﻫﺎ ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎ USB ،و ﭼﯿﭗﺳﺖ  IOدر اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی
زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
  :CPU Conﬁgurationﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
  :Chipset Conﬁgurationدر اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ،ﮐﺎرﺑﺮ اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺮ ﭼﯿﭗﺳﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺎدرﺑﻮردﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ.
  :Storage Conﬁgurationاﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ،دراﯾﻮ اﭘﺘﯿﮑﺎل و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﮑﻞ  :10ﻣﻨﻮ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻪ ) (Advanceدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ازراک

  :Intel Rapid Storage Technologyﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری اﻧﺤﺼﺎری راﭘﯿﺪ اﺳﺘﻮرﯾﺞ اﯾﻨﺘﻞ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮدﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.
  :Intel Smart Connect Technologyاﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎرم ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی اﯾﻨﺘﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎنارﺗﺒﺎط ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺪون ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
  :Super IO Conﬁgurationﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺨﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ  IOﻣﺎدرﺑﻮرد )ﺑﺨﺶ  IOﻣﺎدرﺑﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﺷﻪ IOﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻌﺎﻣﻞ درﮔﺎهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﺎ ﭘﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﭘﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﯿﺴﺮ
ﻣﯽﺳﺎزد(.
 :USB Conﬁguration -در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  USBﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

 -4زﺑﺎﻧﻪ Tools
در اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی زﯾﺮ ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد:
  :System Browserﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ وارﺗﺒﺎط را ﺑﺎ آنﻫﺎ دارد.
  :Online Management Guardﮔﺰﯾﻨﻪ  OMGﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﻧﻼﯾﻦ راﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺶﺗﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
  :UEFI Tech Serviceارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ازراک و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺷﮑﺎﻻت.  :Easy RAID Installerاﮔﺮ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﺗﺎ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد از ﭼﯿﻨﺶ  RAIDاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 :Easy Drive Installer -ﻧﺼﺐ آﺳﺎن دراﯾﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﺷﮑﻞ  :11ﻣﻨﻮ اﺑﺰار ) (Toolsدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ازراک

  :Instant Flashﻧﺮماﻓﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ازراک ﺑﺮای ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺎدرﺑﻮرد.  :Secure Backup UEFIاﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از ﺑﺎﯾﻮس ﮔﺮاﻓﯿﮑﺎل ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ازﻣﺸﮑﻼت آﺗﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
  :Network Conﬁgurationﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. :User Proﬁle -ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺳﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﻮس.

 -5زﺑﺎﻧﻪ H/W Monitor
ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻣﺎ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻓﻦﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .دﻣﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻣﺎدرﺑﻮرد،
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮدش ﻓﻦﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه و  ،Chassisﻣﯿﺰان وﻟﺘﺎژﻫﺎی ورودی  5 ،3/3و  12وﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدرﺑﻮرد و اﯾﺠﺎد ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
وﯾﮋه ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ
ﮐﺎرﺑﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  :12ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﻣﺎ ) (H/W Monitorدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ازراک

 -6زﺑﺎﻧﻪ BOOT
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ وﯾﻨﺪوز ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺼﺐ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ و در ﭼﻪ اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﺑﻮت ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺨﺶ  Fast Bootﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ زﺑﺎﻧﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن آن اﺻﺮار دارﯾﻢ .ﺑﻮت ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ از روی ﺷﺒﮑﻪ ،روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﺮاغ Num
و ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺻﺪای  Beepﻋﻤﻠﯿﺎت  Postاز دﯾﮕﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  :13اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻗﻄﻌﺎت ) (BOOTدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ازراک

 -7زﺑﺎﻧﻪ Security
ﺑﺨﺶ اﻣﻨﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻤﺎم ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﮑﺎن ﻗﺮار دادن ﮔﺬرواژه ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﮐﺎرﺑﺮ روی ﺑﺎﯾﻮس و
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮت اﯾﻤﻦ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -8زﺑﺎﻧﻪ Exit
ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻫﺮ ﺑﺎﯾﻮس ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺶﻓﺮض و ﺧﺮوج اﺧﺘﺼﺎص دارد:
  :Save Changes and Exitذﺧﯿﺮه ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺧﺮوج از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس.  :Discard Changes and Exitﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و ﺧﺮوج از ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﻮس.  :Discard Changesﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه و اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎرﮔﺬاری وﯾﻨﺪوز. :Load UEFI Default -ﺑﺎزﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶﻓﺮض.

ﺷﮑﻞ  :14اﻣﻨﯿﺖ و ﺧﺮوج از ﺑﺎﯾﻮس ) ( Exit & Securityدر ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ازراک

از ﻧﺼﺐ دراﯾﻮرﻫﺎی ﻣﺎدرﺑﻮردﺗﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ وﯾﻨﺪوز  7و  8ﺑﻪﺻﻮرت ذاﺗﯽ ﺣﺎوی ﺑﯿﺶﺗﺮ دراﯾﻮرﻫﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ
ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐﺎر در وﯾﻨﺪوز ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ،
اﯾﻦ دراﯾﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪروز ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دوم ﮐﺎراﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری دراﯾﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺧﻮد
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ از ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده دیویدی ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺑﻪ ﻧﺼﺐ
دراﯾﻮر ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ،Chipset، Lan، Audioﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺠﺰا و ﺑﻪوﯾﮋه  USB 3.0اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ دراﯾﻮر و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری  RAIDرا ﻧﯿﺰ از
داﺧﻞ دیویدی ﺣﺎوی دراﯾﻮرﻫﺎی ﻣﺎدرﺑﻮرد ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻨﻮﻫﺎ و زﯾﺮﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﺎدرﺑﻮردﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﻮس ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺎز و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻨﻮﻫﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ
و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ
در ﺑﺎﯾﻮسﻫﺎی  UEFIﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺨﺶ اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ اورﮐﻼﮐﯿﻨﮓ
ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 13ﺑﻬﻤﻦ 1393
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