
ّ (BIOS)خشّجی اغلی –چگًَْ سیستن ّسّدی 

    کاس هی کٌذ؟( DRIVERS)دسایْسُا

 فشؼ کٌیذ تش سّی غٌذلی ساًٌذٍ یک هاضیي ًطستَ ایذ فمف تخاـش

ایٌکَ پی تثشیذ کَ فشهاى اتْهثیل تا فشهاى یک ُْاپیوا جایگضیي ضذٍ 

 .خْضثختاًَ ،ضوا تا ُیچ هطکلی هْاجَ ًخْاُیذ ضذ.است 

 ػلیشغن ایٌکَ هوکي است هکاًیضم ُای هاضیي فشق داضتَ تاضذ، ضوا کافی

است تذاًیذ کَ چگًَْ فشهاى سا تچشخاًیذ ّ پذالِای گاص ّتشهض سا فطاس 

ضٌا  –اُشم ُا ، دًذٍ ُا ،ّ سیستن ُای ُیذسّلیک  -یک الیَ هیاًی. دُیذ

دس ّالغ . سا اص تخطِایی کَ کاس ّالؼی سا اًجام هی دٌُذ هجضا هی ساصد

سا تَ  BIOLسیستن اجشایی ّ سخت افضاسی کَ  –،سَ الیَ ّجْد داسد 

ضوا ػشؾَ هی کٌذ تا یاد تگیشیذ چگًَْ تجِیضات جاًثی سا ساٍ اًذاصی 

 .کٌیذ



،یک ضیٍْ خْب تفکش دس هْسد سیستن اجشاییBIOL( سیستن ّسّدی– 
، هذشکاى ّ سخت افضاس ،ایي است کَ آى ُا سا تا (خشّجی اغلی

 .هؼیاسُای تذى اًساى همایسَ کٌین

ایي سیستن . سیستن اجشایی هاًٌذ هغض است ّ تَ ـْس دلیك هاًذ هخ است
توام ػولکشدُای اسادی ّ آگاُاًَ سخت افضاسی سا ُذایت ّ اداسٍ هی 

 .  اص ایٌشّ هخ هجثْس ًیست دس هْسد آًِا فکش کٌذ. کٌذ 

 اها دس هْسد هذشکِا فشؼ کٌیذ یک ػؿْ هػٌْػی دسیافت کشدٍ ایذ ّ
ًَ هخ ّ ًَ تػل الٌخاع دلیما ًوی داًٌذ کَ چگًَْ ایي ػؿْ سا کٌتشل . 

کٌٌذ ّ اها تا داًص خْیص دسک خْاُذ کشد کَ چگًَْ ًسثت تَ ػالئن 
هغض هیتْاًذ غشایض ػػثی سا .هؼیي دسیافتی اص هغض ّاکٌص ًطاى دُذ

ّ ػؿْ هػٌْػی ایي " دشکت کٌیذ"اسسال کٌذ کَ تَ ضوا هی گْیذ 
غشایض سا تَ غْست جشیاًات الکتشیکی ّ دشکات هْتْس کَ تَ هٌظْس 

 .  دشکت دسآّسدى ػؿْ هْسد ًیاص است، تاصگْ هی کٌذ



 خشّجی اغلی –سیستن ّسّدی(BIOS ) دسایْسُا اجاصٍ هی دٌُذ ّ
ػولکشدُای ضوا ّ تسیاسی اص سیستن ُای اجشایی گًْاگْى ، تَ ًتیجَ 

ُن ُواٌُگ تا سایاًَ، آًِا تَ IBMتذّى تْجَ تَ ًْع  . ای هطاتَ تشسٌذ
ایي کاس اداهَ هی دٌُذ ّ تذّى تْجَ تَ ًْع چاپگش ،سخت افضاس ّ دیگش 

 .  تجِیضات جاًثی ،سایاًَ ضوا تَ کاس کشدى اداهَ هی دُذ

 خشّجی اغلی  –سیستن ّسّدی(BIOS ) تش اسسال ّ تطخیع ػالئن
الکتشیکی غذیخ کَ تا لطؼات هتٌْع سخت افضاسی دس (سیگٌالِای )

تَ جای داًستي ایي هْؾْع ایي هْؾْع کَ . استثاـ است، ًظاست داسد 
چگًَْ یک هذشک خاظ کاس هی کٌذ،یک تشًاهَ کاستشدی تایستی فمف 

–ایي هْؾْع سا تذاًذ کَ چگًَْ تیي سیستن اجشایی ّ سیستن ّسّدی 
توام کاسی سا کَ ضوا تایستی .استثاـ تشلشا کٌذ( BIOS)خشّجی اغلی 

اًجام دُیذ ایي است کَ یک پْضَ سا دس سثذ تیشًّی تگزاسیذ ّ دستیاس تَ 
 .ضوا اـویٌاى هی دُذ کَ آى سا دس گیطَ ّ لفسَ ی غذیخ لشاس دُذ



 خشّجی اغلی  –تخص کاستشدی سیستن ّسّدی(BIOS ) تَ غْست

لشاس ( ROM)کذی است کَ دس یک یا چٌذ لطؼَ دافظَ تٌِا خْاًذًی 

ایي لطؼات . ًْػی اص دافظَ کَ ًوی تْاى آى سا اغالح ًوْد. داسد

هؼوْال دس تْسد اغلی سایاًَ ضوا یا ُواى هادستْسد لشاس داسًذ ّ تخطی 

اص سایاًَ ضوا هذسْب هی ضْد کَ هؼوْال ًوی تْاًیذ چیضی سا جایگضیي 

تَ استثٌای پیام کْتاُی کَ تَ ٌُگام ساٍ اًذاصی سایاًَ تشسّی . آى کٌیذ

خشّجی –سیتن ّسّدی )BIOSغفذَ ًوایطگش ظاُش هی ضْد کذ 

ضوا تَ ًذست اص کذُای ّ دسایْسُای .سا تاسگزاسی هی کٌذ( اغلی

سایاًَ تاى آگاٍ هی ضْیذ ّ ( BIOS)خشّجی اغلی –سیستن ّسّدی 

چیضی کَ آى کذُا اًجام هی دٌُذ دلیما تَ گًَْ ای است کَ تایستی اًجام 

خشّجی اغلی خْب یک یاس ؾشّسی ّ –یک سیستن ّسّدی . هی ضذ 

 .دس ػیي دال ؾشّسی ّ دس ػیي دال ساکت است



1- تَ ػٌْاى هثال، ّلتی ضوا دستْسی سا اًتخاب هی کٌیذ تا ّاژٍ پشداصی

کَ تذاًذ چگًَْ ُاسد خْاى ست سٌذی سا رخیشٍ کٌذ ایي ػولکشد ًیاصی ا

دس ػْؼ ّاژٍ پشداص دستْسی سا اسسال هی کٌذ ّ ایي .س کٌتشل کٌذ

 .رخیشٍ هی ضْد 98اـالػات دس ّیٌذّص 

4-  خشّجی اغل ، –اگش دیسک خْاى تشای ایي است کَ سیستن ّسّدی

یک سشی دستْسالؼول ُای ـشادی ضذٍ ّ تستَ تٌذی ضذٍ سا ًگِذاسی 

کٌذ، ایي سیستن خْدش دستْسالؼول ُا ّ اـالػات سا تَ کٌتشل گش 

کٌتشل گش دس IDEتشسّی دسایْسُای . دیسک خْاى اسسال هی کٌذ 

دسّى دسایْس ساختَ هی ضْد اگش دستْسات دس تیي آًِایی کَ دس دسّى 

دک ضذٍ است ( BIOS)خشّجی اغلی  –دافظَ دائوی سیستن ّسّدی 

ّجْد ًذاسد، ایي دستْسالؼول ُا اـالػات خْد سا تَ هٌظْس ًظاست تش 

 .ًْع ،اًذاصٍ ّ ـشح دیسک خْاى تاصیاتی هی کٌٌذ

 



5- کٌتشل گش دیسک دستْسالؼول ُا یی سا کَ اص سیستن ّسّدی– 

دسیافت هی کٌذ تَ ( DRIVERS)یا دسایْسُا ( BIOS)خشّجی اغلی

خْاًذًی /غْست ػالئن الکتشیکی تاصگْ هی کٌذ کَ تیتشُای ًْضتاسی 

دسایْس سا تَ هکاًِای هٌاسة تش سّی دیسک هٌتمل هی ساصد ّ ػالئن 

هغٌاـیسی ای سا تْجْد هی آّسد تا اـالػات هستٌذ سا تش سّی دیسک 

 . ثثت کٌذ

2- سیستن اجشایی ُوَ چیض سا کٌتشل هی کٌذ تا اـویٌاى داغل هی کٌذ

کَ ًام فایل هجاص تْد ّ ضوا سؼی ًکٌیذ تش سّی فایلِایی کَ فمف خْاًذًی 

 .ُستٌذ اـالػات سا رخیشٍ کٌیذ

 



3- اگش ُوَ چیض خْب ّ سّ تَ ساٍ تاضذ،سیستن اجشایی تشایي اهش ًظاست
هی کٌذ کَ ایا رخیشٍ ساصی ًیاص تَ یک دسایْس داسد کَ تَ غْست کذ 
ـشادی ضذٍ است تا تجِیضات جاًثی سخت افضاسی سایاًَ سا کٌتشل ّ 

خشّجی سایاًَ کَ داسای دافظَ  –دسایْس تَ سیستن ّسّدی . ًظاست کٌذ
دائوَ است ضاهل توام دستْسات ّ فشاهیٌی هی تاضذ تشای ُش لطؼَ اص 

 .سخت افضاسی کَ ضوا هوکي است ادتواال تَ سایاًَ خْد هتػل کٌیذ

 خشّجی اغلی –ًَ تٌِا سیستن ّسّدی(BIOS) تَ ـْس سشسام اّسی
تضسگ هی تاضذ تلکَ تَ هذؽ ّسّد ُاسد دیسک ُا ّ یا یک چاپگش 

تؼؿی دسایْسُا . جذیذ تَ تاصاس ، اص هذ افتادٍ ّ تی اػتثاس هی ضْد 
ضشّع تَ تاسگیشی هی کٌٌذ صهاًیکَ سایاًَ ساٍ اًذاصی گشدد ّ یا ّیٌذّص 

هْجْد  RAMاگش ًیاص دسایْس تشای رخیشٍ ساصی لثالدس . ًػة ضْد 
ًثْدٍ ّیٌذّص آى سا اص دسایْس تشسّی دافظَ کپی هی کٌذ سپس آى تَ 

کاسکشد اغلی خْدش کَ ػثاست است اص رخیشٍ اـالػات تش سّی 
 .ّ دسایْسُا تاص هی گشدد( BIOS)خشّجی اغلی–سیستن ّسّدی 

 



 اـالػاتBIOS  سایاًَ هؼوْال دس لطؼاتEPROM(دافظَ تٌِا-

رخیشٍ هی ضْد کَ اـالػات ( خْاًذًی، لاتل تشًاهَ سیضی ّ پاک ضذًی

اًِا سا دتی صهاًی کَ سایاًَ خاهْش است دفع ّ ًگِذاسی هی کٌذ 

جِت تاصیاتی ، ّلت تیطتشی سا ًسثت تَ EPROMکذگزاسی .

RAM تَ ُویي دلیل اغلة سایاًَ ُای جذیذ کذُای سیستن . هی گیشد

کپی RAMتشّی EPROMسا اص (BIOS)خشّجی اغلی –ّسّدی 

هی کٌٌذ سپس هؼادل ػالئن اًذشافی سیضگشداًِا سا ًػة هی کٌذ اص ایي 

دست هی یاتذ (BIOS)خشّجی -سّ ّلتی سایاًَ تَ کذ سیستن ّسّدی

 .هی ضْد RAMّاسد EPROM تجای 

 


