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Wprowadzenie
Prawid³owa konfiguracja biosu nie jest tak prosta jak siê wydaje. W wielu wypadkach nieznajomoœæ
podstawowych opcji konfiguracji biosu mo¿e spowodowaæ, ¿e nasz komputer mo¿e siê ju¿ nie w³¹czyæ.
W tym, ¿e dokumencie postaram siê przedstawiæ, w jaki sposób nale¿y bezpiecznie modyfikowaæ
ustawienia biosu, aby uzyskaæ zamierzony efekt.
Podstawow¹ informacj¹ dla osób, które pierwszy raz zetknê³y siê z konfiguracj¹ biosu jest to, i¿ wszystkie
ustawione informacje zapisywane s¹ w koœci pamiêci CMOS na p³ycie g³ównej. Je¿eli ju¿ spowodujemy,
¿e nasz komputer nie dzia³a tak jak powinien, a w najgorszym wypadku nie chce siê w³¹czyæ, nie nale¿y
wpadaæ w panikê, gdy¿ istniej¹ 3 sposoby przywrócenia ustawieñ fabrycznych biosu.
Wszystkie metody przywracania ustawieñ fabrycznych wi¹¿¹ siê z tzw. „grzebaniem w komputerze”, czyli
nale¿y zdj¹æ obudowê komputera i dostaæ siê do p³yty g³ównej. Je¿eli ju¿ „jesteœmy w œrodku” w pierwszej
kolejnoœci nale¿y odszukaæ zworkê odpowiedzialn¹ za kasowanie pamiêci CMOS. Przewa¿nie
umieszczona jest ona niedaleko koœci BIOS i jest widocznie oznaczona czerwonym kolorem. W przypadku,
gdy posiadamy p³ytê g³ówn¹, która nie zosta³a jeszcze wyposa¿ona w opcjê do szybkiego kasowania
pamiêci CMOS nale¿y spróbowaæ drugiej metody, czyli odszukania na p³ycie g³ównej bateryjki
odpowiedzialnej za podtrzymanie pamiêci CMOS w czasie, gdy komputer pozbawiony jest zasilania.
Odnalezion¹ bateryjkê nale¿y delikatnie wyj¹æ i odczekaæ, dla bezpieczeñstwa 3 minuty, aby ca³a pamiêæ
uleg³a skasowaniu. W przypadku, gdy kasujemy pamiêæ za pomoc¹ zworki nale¿y ja odpowiednio
przestawiæ i w³¹czyæ komputer. Zazwyczaj komputer siê w³¹czy i ponownie wy³¹czy, lub nic siê nie bêdzie
dzia³o, jednak¿e podczas tej próby ca³a pamiêæ CMOS ulegnie skasowaniu. Nastêpnie nale¿y ustawiæ
zworkê ponownie w pozycji 0 i w³¹czyæ komputer. W przypadku wyjêcia bateryjki po odczekaniu
okreœlonego czasu nale¿y w³o¿yæ bateriê na swoje miejsce i w³¹czyæ komputer.
W obu przypadkach powinno to pomóc przywróciæ standardowe ustawienia pamiêci BIOS. Jednak jak
wspomina³em istnieje równie¿ trzecia metoda, która polega na wyczyszczeniu pamiêci koœci BIOS
specjalnym flasherem, jednak zalecam, aby tak¹ operacjê wykona³a osoba z serwisu zajmuj¹ca siê,
na co dzieñ takimi rzeczami.
Po zapoznaniu siê ze sposobem bezpiecznego przywracania ustawieñ biosu nale¿y wiedzieæ,
po co s¹ te wszystkie informacje w pamiêci CMOS.
Program konfiguracyjny BIOS zbiera i zapisuje informacje na temat wszystkich komponentów p³yty g³ównej
i urz¹dzeñ do niej pod³¹czonych. Podczas uruchamiania komputera BIOS automatycznie testuje
i uruchamia wszystkie komponenty p³yty g³ównej, lub tylko te, które zosta³y zapisane w konfiguracji biosu.
To jednak nie wszystko, system BIOS pracuje ca³y czas. To on jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie
urz¹dzenia przez niego kontrolowane poprawnie by³y widziane przez systemy operacyjne (Windows etc.).
Podczas pierwszej konfiguracji BIOS pos³uguje siê standardowymi ustawieniami (default values).
Ustawienia standardowe s¹ tak ustawione, aby wszystkie komponenty p³yty g³ównej dzia³a³y poprawnie
na ka¿dym systemie operacyjnym. Prawdopodobnie ka¿dy z was podczas dostrajania komputera
do w³asnych potrzeb bêdzie musia³ wprowadziæ pewne modyfikacje w ustawieniach standardowych
(o ile tego nie zrobi³ za nas sprzedawca w sklepie), a przede wszystkim BIOS bêdzie nam przydatny
w ka¿dym przypadku gdy zechcemy pod³¹czyæ jakieœ nowe urz¹dzenia do komputera, które wymagaj¹
odpowiedniej konfiguracji (np. dyski twarde).
Pamiêtaj, ¿e ka¿de wprowadzone zmiany wp³ywaj¹ odpowiednio na pracê ca³ego komputera, a dla
bezpieczeñstwa ¿eby nie przedobrzyæ, kochani producenci wprowadzili nam liczne ograniczenia, które
uniemo¿liwiaj¹ nam m.in. jedn¹ zmian¹ spalenie p³yty g³ównej czy procesora.
Po ka¿dej, nawet najbardziej lichej zmianie w ustawieniach nale¿y obserwowaæ ekran komputera zaraz
po starcie i sprawdzaæ czy system BIOS nie wyœwietli nam jakiegoœ b³êdu, który móg³ byæ spowodowany
b³êdn¹ konfiguracj¹.

Pocz¹tki konfiguracji systemu BIOS.
System konfiguracji BIOS mo¿emy tylko i wy³¹cznie uruchomiæ podczas startu komputera, zaraz
po w³¹czeniu zasilania. Po znikniêciu informacji generowanych przez urz¹dzenia pod³¹czone do komputera
(kartê graficzn¹) na dole ekranu pojawi siê nam napis „Press (or Hit) DEL to run SETUP”, co oznacza,
¿e aby dostaæ siê do systemu konfiguracji nale¿y nacisn¹æ (przytrzymaæ) przycisk, Delete na klawiaturze,
a po chwili pojawi siê nam okno g³ówne systemu konfiguracji BIOS (zazwyczaj niebieskie ramki).

U¿ytkowanie systemu konfiguracji
Po wejœciu do BIOSu, naszym oczom uka¿e siê ramka z list¹ dostêpnych opcji do wyboru.
Podœwietlony temat informuje nas o mo¿liwoœci wejœcia do danego menu. Aby dostaæ siê do innych opcji
z listy nale¿y u¿yæ strza³ek kursorów aby przenieœæ podœwietlenie na inny temat lub na inn¹ opcjê.
Kiedy temat lub opcja jest podœwietlona, mo¿esz do niej wejœæ, lub j¹ uruchomiæ poprzez naciœniêcie
klawisz Enter. Tak samo postêpujemy w przypadku wyœwietlenia siê ró¿nego rodzaju opcji wyboru.
Na wszelkie generowane przez system BIOS pytania przewa¿nie odpowiadamy Y jako akceptacja lub
N jako zaprzeczenie.
Niektóre opcje mog¹ wymagaæ dodatkowych operacji ze strony u¿ytkownika, np. ustawienia has³a
chroni¹cego BIOS przed dostêpem osób postronnych etc.

Klawiszologia systemu BIOS
Kursor w górê
Kursor w dó³
Kursor w lewo
Kursor w prawo
Esc
PgUp
PgDown
Klawisz +
Klawisz
F1
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Przesuwa podœwietlenie do poprzedniej pozycji
Przesuwa podœwietlenie do nastêpnej pozycji
Przesuwa podœwietlenie w lew¹ stronê
Przesuwa podœwietlenie w praw¹ stronê
W menu g³ównym: Opuszczenie menu bez zachowywania zmian
W podmenu: Przejœcie z danego podmenu na wy¿szy poziom.
Zwiêksza wartoœci numeryczne lub zmienia opcje w górê
Zmniejsza wartoœæ numeryczn¹ lub zmienia opcje w dó³
Zwiêksza wartoœci numeryczne lub zmienia opcje w górê
Zmniejsza wartoœæ numeryczn¹ lub zmienia opcje w dó³
Menu pomocy dla danego menu lub opcji
Przywraca poprzednie ustawienia zapisane w pamiêci CMOS
Przywraca ustawienia standardowe pamiêci CMOS, dla danego menu lub opcji.
Przywraca ustawienia fabryczne
Zarezerwowany dla producenta
Zarezerwowany dla producenta
Zapisuje zmiany w pamiêci CMOS, tylko w g³ównym menu.

Menu g³ówne
Po wejœciu do menu g³ównego uka¿e nam siê tabela z opcjami do wyboru. Poruszaj¹c siê po menu
mo¿emy u¿ywaæ klawiszy PgUp i PgDown lub Plus i Minus w celu dokonania zmiany ustawieñ.

Standard CMOS Setup
Menu zawiera ustawienia bêd¹ce uznawane za standard BIOSu.
Advanced BIOS Features
Menu zawiera ustawienia bêd¹cymi zaawansowanymi ustawieniami w twoim komputerze.
Advanced Chipsem Features
Menu zawiera ustawienia dotycz¹ce konfiguracji chipsetu.
Integreted Peripherals
Menu zawiera ustawienia dotycz¹ce kontrolerów twardego dysku IDE jak i programowalne
opcje wejœcia i wyjœcia.
Power Management Setup
Menu zawiera ustawienia dotycz¹ce zarz¹dzaniem energi¹ przez jednostkê centraln¹, monitor etc.
PnP/PCI Configurations
Menu zawiera ustawienia s³u¿¹ce do konfiguracji i modyfikacji dzia³ania urz¹dzeñ Plug'n'Play
na gniazdach PCI
PC Health Status
Menu zawiera informacje dotycz¹ce pracy procesora i urz¹dzeñ dostarczaj¹cych energiê
Fraquency/Voltage Control
Menu zawiera ustawienia odpowiedzialne za przyœpieszenie procesora etc.
Load Fail-Save Defaults
U¿yj tej opcji, aby przywróciæ standardowe ustawienia BIOS, z minimaln¹ obs³ug¹ dostêpnych opcji
(stosowane w przypadku awarii).
Load Optimized Defaults
U¿yj tej opcji, aby przywróciæ ustawienia fabryczne BIOS, z optymaln¹ konfiguracj¹ wszystkich
dostêpnych opcji.

Supervisor/User Password Setting
Opcje s³u¿¹ce do zabezpieczenia dostêpu do BIOSu przez niepowo³ane osoby poprzez zabezpieczenie
go has³em na poziomie u¿ytkownika lub administratora.
Save & Exit Setup
Zapisuje ustawienia do pamiêci CMOS i opuszcza BIOS.
Exit Without Saving
Opuszcza BIOS, nie zapisuje do pamiêci wprowadzonych zmian.

Standard CMOS Setup
Menu Standard CMOS Setup podzielone jest na kilka kategorii. Ka¿da z kategorii mo¿e mieæ jedn¹ lub
wiêcej opcji do wyboru. U¿ywaj kursorów, aby sprawnie poruszaæ siê po menu. U¿yj PgUp lub PgDown,
aby zmieniæ wybrany przez ciebie parametr.

Data and Time
Opcja s³u¿y do ustawienia aktualnego czasu i daty w ca³ym systemie.
Opcja ta u¿ywana jest równie¿ przez ró¿ne programy i systemy operacyjne w celu identyfikacji czasu.
Hard Disks Standardowo: Auto
Opcja ta s³u¿y do wykrywania, instalacji i konfiguracji dysków twardych i innych urz¹dzeñ
pod³¹czanych przez kontroler IDE. (Nie dotyczy SCSI)
Opcja Auto Detect dostêpna w tym miejscu s³u¿y do automatycznej identyfikacji dysku twardego
pod³¹czonego do komputera. Jednak¿e je¿eli dysk nie mo¿e zostaæ automatycznie znaleziony mo¿esz
u¿yæ opcji User i samemu wprowadziæ wszystkie wymagane parametry dysku jaki jest pod³¹czony do
komputera (liczba Cylindrów, G³owic etc.)
Drive A and B Standardowo: 1.44M, 3,5 in., None
Opcja s³u¿¹ca do ustawienia, jakie rodzaje stacji dyskietek mamy pod³¹czone do komputera.
Mo¿na pod³¹czyæ 2 stacje dyskietek do jednego komputera.
Floppy 3 Mode Support Standardowo: Disabled (wy³.)
Opcja ta stosowana jest tylko dla stacji dyskietek 3.5” o pojemnoœci 1.2MB.
Video Standardowo: EGA/VGA
Opcja okreœlaj¹ca, jaki typ karty graficznej bêdzie obs³ugiwany przez system.
Przyk³adowa p³yta g³ówna ma wbudowan¹ kartê graficzn¹ VGA.
Halt On Default: All, But Keyboard (wszystkie, oprócz klawiatury)
Opcja okreœla, ¿e podczas startu zostanie przeprowadzony test na poprawnoœæ zainstalowanych
sk³adników, i je¿eli wykryje jakiœ b³¹d, dalszy rozruch komputera zostanie wstrzymany.
Base, Extended and Other Memory Standardowo: Auto Detect
Opcja informuj¹ca nas ile pamiêci dostêpnej jest w systemie.
Opcja automatycznie wykrywa wszystkie parametry, wiêc nie mo¿na jej zmieniæ.

Advanced BIOS Features
Opcja zaawansowanych ustawieñ BIOSu. S³u¿y do ustawienia m.in. standardowej prêdkoœci systemu,
sekwencji startowania z noœników danych (co ma byæ pierwsze uruchamiane: dyskietka czy dysk
twardy etc.), opcje klawiatury, zabezpieczenia etc.

Anti-Virus Protection Standardowo: Enabled (w³.)
Program antywirusowy chroni¹cy twoje dane przed zainfekowaniem przez wirusy. Jego g³ówne
przeznaczenie to chroniæ pocz¹tkowe sektory dysku twardego odpowiadaj¹ce za rozruch systemu
operacyjnego. Je¿eli jakiœ wirus lub program bêdzie próbowa³ ingerowaæ w strze¿on¹ czêœæ dysku
twardego antywirus zatrzyma t¹ operacjê i spyta ciebie co zrobiæ.
CPU Internal Cache Standardowo: Enabled
Opcja odpowiedzialna za zarz¹dzanie pamiêci¹ cache procesora, który mo¿e byæ zainstalowany
na p³ycie g³ównej, w celu zwiêkszenia osi¹gów ca³ej jednostki centralnej.
External Cache Standardowo: Enabled
Opcja odpowiedzialna za zarz¹dzanie rozszerzon¹ pamiêci¹ cache, która mo¿e byæ zainstalowana
na p³ycie g³ównej, w celu zwiêkszenia osi¹gów ca³ej jednostki centralnej.
CPU L2 Cache ECC Checking Standardowo: Enabled
Opcja odpowiedzialna za sprawdzanie pamiêci cache pod wzglêdem poprawnoœci przesy³ania danych.
Quick Power On Self Test Standardowo: Enabled
Opcja skracaj¹ca testy przeprowadzane przez BIOS podczas startu systemu, pod wzglêdem zgodnoœci
zainstalowanych komponentów na p³ycie g³ównej.
First/Second/Third BOOT Device Standardowo: Floppy, Hdd-0, LS/ZIP
Kolejnoœæ, w jakiej system BIOS bêdzie szuka³ systemu operacyjnego na poszczególnych dyskach,
w celu jego uruchomienia.
Swap Floppy Device - Standardowo: Disabled
Je¿eli posiadasz dwie stacje dyskietek, opcja umo¿liwia na zamianê liter dysków, w taki sposób,
¿e stacja A staje siê stacj¹ B i odwrotnie.
Boot Up Floppy Seek - Standardowo: Disabled
Podczas startowania, je¿eli opcja jest w³¹czona, system BIOS bêdzie sprawdza³ czy dana stacja
dyskietek jest stacj¹ 40 czy 80 œcie¿kow¹, 360K czy 1.44MB etc.

Boot Up NumLock Status Standardowo: On (w³.)
Opcja odpowiadaj¹ca za to, czy przy starcie systemu klawiatura numeryczna jest standardowo w³¹czona.
Gate A20 Option - Standardowo: Normal
Ta opcja odpowiada za zgodnoœæ programów napisanych na komputerze z procesorem 286.
Typemetic Rate Setting - Standardowo: Disabled
Opcja odpowiadaj¹ca za to czy po wciœniêciu klawisza na klawiaturze i jego przytrzymaniu, BIOS bêdzie
identyfikowa³ go jako pojedyncze naciœniêcie klawisza czy jako ca³y ci¹g. Kiedy ta opcja jest w³¹czona
BIOS bêdzie informowa³ o tym ¿e zosta³ przytrzymany dany klawisz, nastêpnie wyda komunikat o b³êdzie.
Typematic Rate (Chars/Sec) - Standardowo: 6
Kiedy powy¿sza opcja jest w³¹czona, ta odpowiada za to po jakim czasie system ma stwierdziæ ¿e klawisz
zosta³ przytrzymany. BIOS wyœwietli odpowiedni¹ informacje o b³êdzie.
Typematic Delay (Sec) - Standardowo: 250
Kiedy opcja Typematic jest w³¹czona, ta opcja odpowiada za to jaki odstêp czasowy w milisekundach
pomiêdzy naciœniêciem klawisza bêdzie identyfikowany jako przytrzymanie.
Security Option - Standardowo: Setup
Je¿eli w BIOSie zosta³o ustalone has³o, opcja ta odpowiada czy ¿¹danie has³a bêdzie wyœwietlone tylko
przy próbie wejœcia do BIOSu czy równie¿ przy próbie uruchomienia komputera.
OS Select For DRAM > 64 MB Standardowo: Non-OS2
Opcja ta potrzebna jest wtedy, gdy w na p³ycie g³ównej zainstalowana jest pamiêæ RAM przekraczaj¹ca
swoj¹ wielkoœci¹ 64MB a systemem operacyjnym jest system z grupy OS2.
BIOS Write Protect - Standardowo: Disabled
Opcja zabezpieczaj¹ca przed modyfikacj¹ g³ównego systemu konfiguracyjnego BIOS (wgrywanie
nowego systemu BIOS etc.)
HDD S.M.A.R.T Capability - Standardowo: Enabled
Je¿eli twój dysk jest wyposa¿ony w system samokontroli (temperatury, obrotów etc), i zamierzasz
wykorzystywaæ te dane do pracy z dyskiem, powinieneœ aktywowaæ t¹ opcjê.
Report No FDD for WIN 95 - Standardowo: No
Opcja przeznaczona dla systemu operacyjnego Windows 95, w celu poprawnej identyfikacji stacji
dyskietek w tym systemie.

Advanced Chipset Features
Ta opcja pozwoli ci skonfigurowaæ zaawansowane elementy zainstalowanego chipsetu, m..in. prêdkoœci
dostêpu do pamiêci DRAM czy do rozszerzonej pamiêci cache. Standardowe ustawienia chipsetu
wprowadzone przez producenta gwarantuj¹ jego najlepsze wykorzystanie i zaleca siê zostanie przy nich.
Jedynym powodem, jaki mo¿e sk³oniæ ciê jednak do zmiany ustawieñ chipsetu mo¿e byæ wtedy, kiedy
zobaczysz ¿e system operacyjny gubi czêœæ przetwarzanych w pamiêci danych.

SDRAM CAS Latency Timer Standardowo: 3
W przypadku zainstalowanego synchronizatora DRAM, odpowiedni numer odpowiada czasowemu
cyklowi dostêpu CAS do pamiêci DRAM w okreœlonym czasie.
SDRAM Cycle Time Tras/Trc Standardowo: 6/8
Wybór numeryczny SCLK cyklicznego dostêpu do pamiêci.
SDRAM RAS-to-CAS Delay Standardowo: 3
Opcja kontroluje czas dostêpowy miêdzy modu³em pamiêci CAS a RAS, pomiêdzy czasem zapisu
do pamiêci DRAM, a odczytem i jej odœwie¿eniem. Opcja u¿yteczna tylko w przypadku zainstalowanego
synchronizatora DRAM.
SDRAM RAS Precharge Time Standardowo: 3
Je¿eli system cykliczny dostêpu do czêœci RAS w pamiêci ulegnie zmianie przed odœwie¿eniem
pamiêci DRAM, to po odœwie¿eniu odzyskanie danych zapisanych w pamiêci mo¿e byæ niemo¿liwe.
Opcja u¿yteczna tylko w przypadku zainstalowanego synchronizatora DRAM.
System BIOS Cacheable Standardowo: Enabled
Ustaw opcjê na w³¹czon¹, je¿eli chcesz, aby system BIOS ko¿ysta³ z adresu pamiêci F0000h-FFFFFh
podczas pracy. Opcja ta znacznie polepsza efektywnoœæ ca³ego systemu, jednak¿e podczas zapisu
przez program danych w t¹ czêœæ pamiêci mo¿e wyst¹piæ nieoczekiwany b³¹d.
Video BIOS Cacheable Standardowo: Enabled
Ustaw opcjê na w³¹czon¹, je¿eli chcesz, aby system pamiêci Video BIOS korzysta³ z przydzielonej
pamiêci cache, w celu zwiêkszenia jej wydajnoœci, jednak¿e podczas zapisu przez program danych
w t¹ czêœæ pamiêci mo¿e wyst¹piæ nieoczekiwany b³¹d.
Memory Hole At 15M-16M Standardowo: Disabled
Opcja ta rezerwuje zapas pamiêci dla urz¹dzeñ pracuj¹cych na magistrali ISA.

Delayed Transaction Standardowo: Enabled
Opcja odpowiedzialna za przesy³ 32-bitowych danych pomiêdzy urz¹dzeniami na magistrali PCI
On-Chip Video Windows Size Standardowo: 64MB
Zakres pamiêæ, jaki zostaje przydzielony na wspomaganie pracy karty graficznej VGA.
Power-Supply Type Standardowo: ATX
Opcja odpowiedzialna za formê dostarczania energii dla p³yt g³ównych AT, AT/ATX czy ATX.

Integrated Peripherals
Menu przedstawiaj¹ce opcje, które w systemie odpowiedzialne s¹ za przesy³anie sygna³ów
wejœcia/wyjœcia do poszczególnych portów i kontrolerów.

On-Chip Primary/Secondary PCI IDE Standardowo: Enabled
Opcja identyfikuje poszczególne gniazda PCI w przypadaj¹cej im kolejnoœci. Ka¿dy z nich jest sobie
równy, a prawa dostêpu przydzielane s¹ równomiernie. Przy wy³¹czonej opcji mo¿na nadaæ specjalne
prawo dla poszczególnego portu PCI.
IDE Primary/Secondary Maste/Slave Standardowo: Auto
PIO
Opcja ustawia programowalne przesy³anie sygna³ów wejœcia/wyjœcia dla urz¹dzeñ pracuj¹cych na
kontrolerze IDE. Opcje odpowiednio od 0 do 4 mog¹ zwiêkszyæ odpowiednio wydajnoœæ poszczególnych
urz¹dzeñ.
IDE Primary/Secondary Maste/Slave Standardowo: Auto
UDMA
Opcja odpowiedzialna za synchroniczne i równomierne, ze sta³¹ prêdkoœci¹ przesy³anie danych miêdzy
urz¹dzeniami IDE.
USB Controler Standardowo: Enabled
Opcja odpowiedzialna za aktywnoœæ portów USB w systemie operacyjnym. W przyk³adowej p³ycie
wystêpuje ona jako kontroler do przystawki USB.
USB Keyboard Suport Standardowo: Disabled
Opcja identyfikuj¹ca klawiaturê jako urz¹dzenie pracuj¹ce na porcie USB. Pozwala zainstalowaæ j¹ dla
systemów nieobs³uguj¹cych takich typów modeli.
Init Display First Standardowo: PCI Slot
Opcja okreœlaj¹ca, który kontroler wyœwietlania (grafiki) bêdzie instalowany jako pierwszy
(pod³¹czony do gniazda PCI czy wbudowany w p³ytê g³ówn¹)

Audio/Modem Standardowo: Auto
Opcja odpowiedzialna za obs³ugê karty dŸwiêkowej lub modemu wbudowanego w p³ytê g³ówn¹.
Dla modemu opcja ta spe³ni funkcjê kontrolera urz¹dzenia wewnêtrznego.
IDE HDD Block Mode Standardowo: Enabled
Opcja umo¿liwiaj¹ca na wielokrotny dostêp zapisu/odczytu w danym momencie dla dysku twardego
(o ile tak¹ opcjê obs³ugujê).
POWER ON Function Standardowo: BUTTON ONLY
Opcja odpowiedzialna za formê uruchomienia komputera. Standardowo mo¿e to byæ poprzez naciœniêcie
klawisza na obudowie, jednak opcjonalnie mo¿e byœ dostêpne np. poprzez poruszenie myszy etc.
Onboard FDC Kontroler Standardowo: Enabled
Opcja ta w³¹cz/wy³¹cza kontroler stacji dyskietek.
FDC Write Protect Standardowo: Disabled
Opcja ta w³¹cza/wy³¹cza zabezpieczenie zapisu dla stacji dyskietek.
Onboard Serial Port 1/Port 2 Standardowo: 3F8/IRQ4
Opcja umo¿liwia przydzielenie adresu dla poszczególnego portu w systemie. Przydatne w razie
konfliktów przerywañ.
UART Mode Select Standardowo: Normal
Opcja konfiguruj¹ca system dostêpu i komunikacji z komputerem urz¹dzeñ pracuj¹cych w systemie
podczerwieni.
Onboard Parallel Port Standardowo: 378/IRQ7
Opcja umo¿liwiaj¹ca przydzielenie adresu dla poszczególnych urz¹dzeñ zintegrowanych z p³yt¹ g³ówn¹.
EPP Mode Select Standardowo: EPP 1.9
System komunikacji urz¹dzeñ zewnêtrznych (skaner) pod³¹czanych poprzez port typu LPT.
ECP Mode Use DMA Standardowo: 3
System równomiernego przekazywania danych poprzez porty wejœcia/wyjœcia.

Power Management Setup

ACPI function Standardowo: Enabled
System oszczêdzania energii
Power Management Standardowo: User Define
Opcja ta przeznaczona jest do indywidualnego okreœlenia sposobu oszczêdzania energii przez
poszczególne komponenty jednostki centralnej.
Video Off Metod Standardowo: DPMS
Specjalna opcja dotycz¹ca oszczêdzania energii przez monitor.
Opcja V/H SYNC+Blank ustawi nam oszczêdnoœæ energii w taki sposób, ¿e po okreœlonym czasie
w monitorze zostanie wy³¹czone odœwie¿anie poziome i pionowe, ekran stanie siê czarny a karta
graficzna przestanie przetwarzaæ do niego grafikê.
Blank Screen, do monitora zostaje przerwany dostêp strumienia graficznego. Ekran zrobi siê czarny,
a monitor przejdzie w stan wstrzymania.
DPMS, na monitorze wyœwietlany zostaje odpowiedni komunikat, gdy komputer pracuje w systemie
oszczêdzania energii.
Video Off In Suspend Standardowo: Yes
Opcja wy³¹czaj¹ca pracê karty graficznej, podczas gdy monitor jest w stanie wstrzymania.
Suspend Type Standardowo: Stop Grand
Typ stanu zawieszenia pracy urz¹dzeñ w celu oszczêdzania energii.
MODEM Use IRQ Standardowo: 3
Opcja przydziela odpowiedni adres przerywania dla modemu obecnego komputerze.
Suspens Mode Standardowo: Disabled
Opcja okreœlaj¹ca czas, po jakim komputer przejdzie do stanu wstrzymania (oszczêdzania energii)
HDD Power Down Standardowo: Disabled
Opcja okreœlaj¹ca czas, po jakim dyski twarde zostan¹ wy³¹czone.

Soft-off by PWR-BTTN Standardowo: Instant-Off
Opcja okreœlaj¹ca sposób wy³¹czenia jednostki centralnej w przypadku za¿¹dania wy³¹czenia komputera.
Instant-Off okreœla nam ¿e komputer automatycznie siê wy³¹czy je¿eli zostanie wciœniêty przycisk
od wy³¹czenia komputera, zaœ Delay 4 Sec. po przytrzymaniu tego przycisku przez minimum 4 sekundy.
Je¿eli komputer zosta³ wy³¹czony za pomoc¹ odpowiedniego oprogramowania (by software), ponowne
wznowienie systemu mo¿e nast¹piæ za pomoc¹ sieci lokalnej, modemu lub ustawionego alarmu
odpowiadaj¹cego za w³¹czenie komputera w okreœlonym czasie.
PowerOn by Ring Standardowo: Disabled
Je¿eli jednostka centralna jest w czasie wstrzymania, praca jej mo¿e zostaæ wznowiona poprzez sygna³
uzyskany przez modem.
Wake Up On LAN Standardowo: Enabled
Opcja umo¿liwiaj¹ca zdalne w³¹czenie jednostki centralnej poprzez osoby z sieci lokalnej LAN, przy
zainstalowanym oprogramowaniu LDCM do zarz¹dzania energi¹ przez sieæ.
Resume by Alarm Standardowo: Disabled
Opcja ta pozwala na okreœlenie dok³adnej daty i czasu, o której jednostka centralna powinna zostaæ
uruchomiona.
Reload Global Timer Events
Podczas powracania ze stanu wstrzymania, opcja ta zarz¹dza ponownym mierzeniem czasu pracy
danego urz¹dzenia. Urz¹dzenie identyfikowane jest, tak jakby dopiero, co zosta³o w³¹czone, a nie tak,
¿e by³o w stanie wstrzymania i w³aœnie z niego wróci³o.

PnP/PCI Configurations
Menu zawiera wszystkie ustawienia s³u¿¹ce do konfiguracji i modyfikacji dzia³ania urz¹dzeñ Plug'n'Play
na gniazdach PCI.

Resources Controlled By Standardowo: Auto (ESCD)
Opcja ta odpowiada za automatyczne lub rêczne przypisanie adresów przerywania dla poszczególnych
urz¹dzeñ, systemu dostêpu do pamiêci etc. Zalecane jest, aby system sam dobiera³ sobie te opcje w celu
unikniêcia póŸniejszych konfliktów sprzêtowych.
Assign IRQ For VGA Standardowo: Enabled
Opcja odpowiada za automatyczne przypisanie adresu przerywania dla karty graficznej.
Assign IRQ For USB Standardowo: Enabled
Opcja odpowiada za automatyczne przypisanie adresu przerywania dla kontrolerów USB.

PC Health Status
Menu zawiera informacje dotycz¹ce pracy procesora i urz¹dzeñ dostarczaj¹cych energiê

CPU Warning Temperature Standardowo: Disabled
Opcja umo¿liwiaj¹ca poinformowanie u¿ytkownika o nadmiernym nagrzaniu siê procesora, co mo¿e
sprawiæ, ¿e mo¿e on zostaæ uszkodzony.
Current System Temperature
Opcja wyœwietlaj¹ca aktualn¹ temperaturê systemu pracy procesora.
Current CPU1 Temperature
Opcja wyœwietlaj¹ca aktualn¹ temperaturê procesora.
Current CPUFAN1-3 Speed
Opcja okreœlaj¹ca, z jak¹ prêdkoœci¹ krêc¹ siê wiatraczki ch³odz¹ce procesor.
Shutdown Temperature Standardowo: 60C/140F
Opcja okreœlaj¹ca granicê temperatury, jak¹ mo¿e osi¹gn¹æ procesor. Po przekroczeniu tej granicy
system automatycznie siê wy³¹czy.

Fraquency/Voltage Control
Menu zawiera ustawienia odpowiedzialne za przyœpieszenie procesora etc.

Auto Detect DIMM/PCI Clk Standardowo: Enabled
Opcja odpowiadaj¹ca za automatyczne wykrycie prêdkoœci szyn PCI i DIMM.
Spread Spectrum Modulated Standardowo: Disabled
Opcja automatycznie generuj¹ca zasiêg zegara procesora.
CPU/SDRAM/PCI Clock Standardowo: Disabled
Opcja odpowiedzialna za rêczne przypisanie prêdkoœci szyn na p³ycie g³ównej. Odpowiednie ustawienie
tej opcji przyœpiesza dzia³anie procesora.
CPU Clock Ratio
Opcja okreœlaj¹ca mno¿nik czêstotliwoœci procesora. Odpowiednie ustawienie tej opcji przyœpiesza
dzia³anie procesora o ile opcja ta nie zosta³a fabrycznie zablokowana.

Load Fail-Save Defaults
U¿yj tej opcji, aby przywróciæ standardowe ustawienia BIOS, z minimaln¹ obs³ug¹ dostêpnych opcji
(stosowane w przypadku awarii).
Kiedy wciœniesz przycisk Enter, system BIOS zapyta ciê czy rzeczywiœcie chcesz przywróciæ te ustawienia.

Load Optimized Defaults
U¿yj tej opcji, aby przywróciæ ustawienia fabryczne BIOS, z optymaln¹ konfiguracj¹ wszystkich
dostêpnych opcji.
Kiedy wciœniesz przycisk Enter, system BIOS zapyta ciê czy rzeczywiœcie chcesz przywróciæ te ustawienia.

Supervisor/User Password Setting
Opcje s³u¿¹ce do zabezpieczenia dostêpu do BIOSu przez niepowo³ane osoby poprzez zabezpieczenie
go has³em na poziomie u¿ytkownika lub administratora.
Po wybraniu jednej z tych opcji system BIOS poprosi ciê o podanie has³a, jakie chcesz ustawiæ,
a nastêpnie poprosi o powtórzenie has³a w celu weryfikacji.
Has³o mo¿e mieæ d³ugoœæ do 8 znaków.
Aby usun¹æ has³o w polu o podanie has³a nie nale¿y nic wpisywaæ tylko nacisn¹æ przycisk Enter.

Save & Exit Setup
Opcja ta zapisuje ustawienia do pamiêci CMOS i opuszcza BIOS.

Exit Without Saving
Opcja ta opuszcza BIOS, nie zapisuj¹c do pamiêci wprowadzonych zmian.
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