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BIOS بایوس( چیست؟( 

 ROM )بایوس( یا  BIOS افزاری قرار دارد کههمه مادربردها شامل یک چیپ مخصوص هستند که بر روی آن نرم
BIOS شودنامیده می . 

 هایی استو گرداننده اندازیای راههشامل برنامه ROM این چیپ
 .افزار پایه سیستم استاندازی سیستم موردنیاز است و یک واسطه به سختکه در هنگام راه

گویند چون با یک میلینیوم آمپر فعال نیز می NVRAM(Non-Volatile) حافظه پاک نشدنی CMOS RAM اغلب به 
 .مانندها باقی می دادهکه باطری لیتیوم فعال باشد شود و تا هنگامیمی 

BIOS شده است،هایی است که در یک یا چند چیپ ذخیرهای از برنامهمجموعه 
 .شوندعامل بارگذاری میای حتی سیستمها قبل از هر برنامهستم این مجموعه از برنامهاندازی سی که در طول راه

BIOS های)بایوس( در اکثر سیستم PC شامل چهار تابع است: 

• POS Power Self On Test 

و… را  کلید های دیسکی،صفحهاین برنامه پردازنده، حافظه، چیپستها، وفق دهنده ویدئویی، دیسک کنترلر،گرداننده
 .کندتست می 

• Bios Setup 

 دهدشود و به شما اجازه میبا فشار دادن کلید خاصی فعال می  POST ای است که در طول اجرای برنامهبرنامه
 .تنظیم پارامترهایی همانند ساعت و تاریخ و پسورد و… را انجام دهید  کربندی کنید ومادربرد را پی

ها وجود ندارد و الزم است که شما سیستم را توسط دیسک  آن ROM در Setup برنامه 3۸6و  2۸6در سیستمهای 
 .اندازی نماییدراه Setup مخصوص

• Boot Strap 

 :بارگذاری کننده یا لودر

 .کندجستجو می Boot دا کردن سیستمسیستم را برای پی

• BIOS   بایوس 

 .افزار است افزار و نرمهایی است که واسط بین سختای از گردانندهکه مجموعه
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BIOS نمایدافزار متصل می افزار را به سختدر حقیقت نرم. 
 FIRE کههای وفق دهنده قرار دارد  و قسمت دیگر بر روی چیپ کارت ROM قسمتی از بایوس بر روی چیپ

WARE شودیا میانه افزار نامیده می. 

 بایوس  BIOS با و مقایسه آن  UEFI فیمعر 

هایی همراه بوده است ولی این بهبودها انچنان که  روزرسانیبااینکه این سیستم در طی این مدت با بهبودها و به
 باید،

 .وده استهای کامپیوترهای شخصی نبهای صورت گرفته در فناوریهمگام با پیشرفت
 BIOS ه این حقیقت فکر کنید که در زمان معرفیتر شدن این موضوع کافی است ب برای روشن

 .گرفتدر همه کامپیوترهای شخصی مورداستفاده قرار می MS-DOS عاملسیستم
برای   اعتناعنوان یک جایگزین قابل روزتر و با قابلت های بیشتر بهرو متخصصان به فکر ارائه یک سیستم بهازاین

 .شد UEFI نوان)بایوس( افتادند که حاصل آن، سیستمی تحت ع 

 

UEFI  تواند همان کارهایبه معنای رابط فریمور یکپارچه قابل توسعه است و می BIOS   را منتهی به شکلی
 .تر انجام دهدصرفهبه
مادر بوردی تهیه  و درواقع  افزارسخت بهره ببرید باید UEFI هایخواهید از قابلیتکه می صورت کلی درصورتیبه

 .کنید که از این فریمور پشتیبانی نماید
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 .کننداستفاده می UEFI فرض ازصورت پیشاکثر مادربوردهای جدید به
 .که کاربر قادر به انتخاب بین آن دو خواهد بودطوریاز بایاس هم بهره برده شده است. به UEFI البته معمواًل در
 .تر روی مادر بوردهای جدید استهای عامل قدیمی نصب سیستم خاطر امکاناین مسئله به 

 !)بایوس( برای ذخیره اطالعات BIOS استفاده

BIOS از پروتکل MBR که این عمل درکند درحالیهای هارددیسک استفاده می برای ذخیره اطالعات و داده UEFI 
 .گیردصورت می GPT از طریق

 بیتی آن، 32به دلیل ماهیت  MBR ست که دروتکل این اتفاوت اصلی بین این دو پر 
ترابایتی ازلحاظ اندازه مواجه خواهد   2پارتیشن پرداخت و هر پارتیشن نیز با محدودیت  4توان به ایجاد تنها می 

 .بود
 UEFI بندی در حالتتوان گفت که تقریبًا هیچ محدودیتی برای پارتیشنبیتی است و می  GPT 64 کهدرحالی

 .د نداردوجو
 .تواند موجب افزایش سرعت و کارایی کامپیوتر شود مستقل از پلتفرم است می UEFI آنجاکهزا

 .کنیدهایی با ظرفیت باال استفاده می آید که از هارددیسکاین نکته مخصوصًا وقتی به چشم می
 .هم در این میان بسیار مهم است UEFI البته نوع پیکربندی

 .افزارها بهتر از بایوس عمل کندختد درزمینٔه ارزیابی ستوانمی UEFIطورکلی، به
 .قدر محسوس نیست که شما متوجه آن شویدالبته این افزایش سرعت آن

 

 دهد، )بایوس( را افزایش می  BIOS نسبت به  UEFI همچنین یکی از مواردی که کارایی
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 .تر کرده استبصری خود، بسیار راحت محیط و پوسته آن است که کار اجرای انواع دستورات را به خاطر ماهیت
Secure boot هاییکی از ویژگی UEFI  و نصب در حالت ۸است که همراه با ویندوز UEFI معرفی شد. 

 .نسبت به بایاس را در امنیت آن دانست UEFI ترین مزیتتوان بزرگدرواقع می 
 .عامل را خواهند داشتبارگذاری سیستمهای تائید شده اجازه اجرا در میان فقط درایورها و سرویس UEFI در

 .تواند راحت باشدبدین ترتیب خیالتان از راحت عدم اجرای هرگونه بدافزاری در هنگام آغاز به کار ویندوز می 
 .ده از بوت لودر استشآوریبر پایه امضاهای دیجیتالی جمع Secure Boot اساس کار

 .ویندوز خواهد داشت (Kernel) اجازه هستهبوت لودر نیز برای تحویل این امضاها نیاز به  
 .طور کامل بارگذاری شودعامل بهکند که سیستماین فرآیند تا جایی ادامه پیدا می

 چیست؟ UEFI و Legacy Mode فرق بین

Legacy Boot شده برای بوت توسط بایوس است درواقع فرآیند استفاده. 
های دارای امکان بوت نظیر درایوهای مل لیستی از دستگاهشا BIOS ازاین گفته شد فریمورطور که پیشهمان

 ,فالپی دیسک
 .شودبندی شده تنظیم می صورت اولویتدرایو هارددیسک و … است که این لیست به

شده را داخل های ذخیره)بایوس( قسمت اول هر یک از این بخش BIOSانجام شد،  POST یندوقتی که فرا
 .کنداسکن می MBR ها را برای بررسی داشتننحافظه بارگذاری کرده و سپس آ

 .کندمعتبر پیدا شد، فرایند ادامه پیدا می MBR اگر
 .شوددر غیر این صورت، این فرآیند در درایوهای بعدی تکرار می

UEFI چگونه کار می کند؟ 

UEFI هم مانند Legacy Mode دارای یک لیست است که البته نام آن در اینجا پارتیشن خدمات EFI  باشدمی. 
شوند تا اسکن می EFI های قابل بوت که به کامپیوتر متصل هستند توسط، همه دستگاهPOST در طول فرآیند
 .ندمعتبر موردبررسی قرار گیر  GPT ازلحاظ داشتن

شود و این کار مستقیمًا زیر نظر  ها استفاده نمیاز هیچ بوت لودری برای اسکن دستگاه GPT ، درMBR برخالف
 .گیرد انجام می UEFI خود

کند و پشتیبانی نمی UEFI شود که آن پارتیشن ازپیدا نشد مشخص می GPT که هیچ پارتیشنی دارایدرصورتی
 .گیردصورت می  Legacy به UEFI به همین دلیل تغییر حالت

 ظه راماز حاف Legacy Mode توان به این اشاره نمود که در می UEFI و Legacy Mode هایاز دیگر تفاوت 
(ROM)  شودبرای اجرا کمک گرفته می. 

قرار دهد.   Legacy Mode تواند در اختیارها میکیلوبایت برای ذخیره انواع داده 64این در حالی است که رام تنها 
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 .این مشکل را با استفاده از درایورها حل نموده است UEFI شبختانه خو
افزاری کاماًل سازگار هستند، محدودیتی هم در خصوص ای سختهروزرسانیزیرا درایورها عالوه بر اینکه با به

 .فضای موردنیاز خود ندارند 
که البته خوانایی و کار با آن را به  های آن است از زبان اسمبلی نیز یکی دیگر از ویژگی Legacy Mode استفاده
 .ارتر نموده استشده است، بسیار دشودر توسعه آن استفاده C که از زبان سطح باالتر  UEFI نسبت

 !اطالع

و ابزار تجاری را از یک شرکت   BIOS گواهینامه استفاده از  PC اکثریت قریب بسیاری از تأمین کنندگان مادربرد
 .کنندتهیه می IBV یا ” independent BIOS vendor ” ثالث شناخته شده مانند

کند. به  زار خاص خود سفارشی وتنظیم می افرا با توجه به سخت BIOS پس از آن کارخانه سازنده مادربرد این
 .آیندطور مستقیم از تولیدکننده مادربرد به دست آمده میهای به روز رسانی شده معمواًل بهBIOSهمین دلیل، 

 .ید نگاه کنی، تاریکی پشت سرت خواهد بوداگر به خورش
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