
 Biosآموزش تنظیمات 

 

Bios  َهخفف کلوBase Input Output System  ّ هیثاؽذ ّ ؽاهل اهکاًاتی خِت تٌظین ّ پیکشتٌذی تٌظیوات

 ن هیثاؽذ .اهکاًات عیغت

 دس آی عی هْعْم تَ آی عی عیواط تش سّی هاِدستْسد رخیشٍ هی ؽْد . Cmosتٌظیوات تایْط یا عیواط 

ٌُگاهی کَ کاهپیْتش خاهْػ اعت ، تاهشی تؼثیَ ؽذٍ تش سّی هاِدس تْسد تٌظیوات رخیشٍ ؽذٍ سا ًگِذاسی هی کٌذ . 

 یواط اعت کَ تْعو ایي تاهشی هحافظت هی ؽْدعِی ع¬ػالٍّ تش تٌظیوات ، عاػت ّ تاسیخ ًیض اهالػات آی

ّیا دس  Deleteتشای ّسّد تَ تخؼ تٌظیوات تایْط تایغتی ٌُگاهی کَ کاهپیْتش سا سّؽي هی کٌین دکوَ ُای 

 سا تضًین .) تغتگی تَ ًْع هاِدستْسد داسد ( . F۱۲ّ یا  Ctl+F۱تؼنی عیغتوِا 

ْاًیذ تٌظیوات تغیاس صیادی اًدام دُیذ کَ تَ هِوتشیي آًِا دس ایي تخؼ کَ فقو تا کیثْسد قاتل تٌظین اعت هیت

 اؽاسٍ هی ؽْد . 

تْخَ کٌیذ کَ هٌْ تٌذی ّ گضیٌَ ُا هوکي اعت دس هاِدستْسدُای هختلف هتفاّت تاؽذ اها افْل کلی ّ هفِْم توام 

 ( پشداختَ این :AMI  ّAwardاًِا یکی اعت کَ ها تَ گضیٌَ ُای افلی هشتْه تَ دّ عاصًذٍ هؼشّف آیغی تایْط ) 

۱ )Standard CMOS Features 

 ( قاتلیتِای اعتاًذاسد۱

 ایي تخؼ ؽاهل تٌظیوات افلی ّ هؾتشک تیي توام عیغتوِا هیثاؽذ ّ ؽاهل هْاسد صیش اعت :

 

 ▪Date  &Time : 

 تٌظین ّ ًوایؼ عاػت -تٌظین ّ ًوایؼ تاسیخ 

 

 ▪IDE ۰ Master : 

 قشاس داسد Masterسّی هادس تْسد ًقة ؽذٍ ّ دس حالت  IDE۰پْست تٌظین ّ ًوایؼ دعتگاُی کَ تَ 

 

 ▪IDE ۰ Slave : 

 قشاس داسد Slaveسّی هادس تْسد ًقة ؽذٍ ّ دس حالت  IDE۰تٌظین ّ ًوایؼ دعتگاُی کَ تَ پْست 

 

 ▪IDE ۱ Master : 

 قشاس داسد Masterؽذٍ ّ دس حالت سّی هادس تْسد ًقة  IDE۱تٌظین ّ ًوایؼ دعتگاُی کَ تَ پْست 

 

 ▪IDE ۱ Slave : 

 قشاس داسد Slaveسّی هادس تْسد ًقة ؽذٍ ّ دس حالت  IDE۱تٌظین ّ ًوایؼ دعتگاُی کَ تَ پْست 

 

 ▪Serial ATA ۰ : 

 سّی هادس تْسد ًقة ؽذٍ . SATA۰تٌظین ّ ًوایؼ دعتگاُی کَ تَ پْست 

 



 ▪Serial ATA ۱ : 

 سّی هادس تْسد ًقة ؽذٍ . SATA۱ی کَ تَ پْست تٌظین ّ ًوایؼ دعتگاُ

 

 ▪Floppy Device [Drive A / Drive B: ] 

 تٌظیوات ّ فؼال/غیشفؼال کشدى دسایْ فالپی دیغک

 

 ▪System Information : 

 ًوایؼ کلیاتی ساخغ تَ عیغتن )دس تشخی عیغتوِا ّخْد داسد (

 

 IDEسؽتَ ای هْعْم تَ  ۰۰ُغتٌذ ّ تا کاتلی  ATAُاسد اغلة سام ، سایتش ّ ¬دی¬ـ ًکتَ: دعتگاُِایی هاًٌذ عی

 ۲ُغتٌذ) یؼٌی  IDEکَ هطاتق ؽکل صیش اعت تَ هادستْسد ّفل هی ؽْد . اغلة هادستْسدُا داسای یک یا دّ پْست 

 ًیض گْیٌذ (. PATAدس هْاقؼی  ATAسا هیتْاى تَ آى ّفل کشد. تَ  ATAدعتگاٍ  ۴یا 
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ّ دیگشی  Slaveداسای عْکت هیثاؽذ دّ عْکت آى تَ دّ دعتگاٍ قاتل ًقة اعت کَ یکی  IDEاص آًدا کَ کاتل 

Master  خْاُذ تْد . تشای تٌظین ایٌکَ کذاهیکMaster  کذاهیک ّSalve  تاؽٌذ دس پؾت ایي دعتگاُِا خاهپشُایی

 اتل تٌظین ُغتٌذ .هطاتق ؽکل صیش تؼثیَ ؽذٍ کَ تا تْخَ تَ تْمیحات سّی دعتگاٍ ق

 

ًیض هْخْدًذ کَ عشػت تغیاس تیؾتشی داسًذ ّ کاتل آًِا کْچکتش هیثاؽذ . ایي  SATAُاسدُا ّ سایتشُا تا عْکت 

دعتگاُِا تا کاتل هْعْم تَ عاتا تَ هادستْسد ّفل هی ؽًْذ . تَ ُش پْست عاتا یک ّعیلَ ًقة هیؾْد . دس حال 

 پْست عاتا ُغتٌذ . ۶یا  ّ ۴،  ۲حامش اغلة هادستْسدُا داسای 

 

ًیض هْخْدًذ کَ عشػت تغیاس تیؾتشی داسًذ ّ کاتل آًِا کْچکتش هیثاؽذ . ایي  SATAُاسدُا ّ سایتشُا تا عْکت 

دعتگاُِا تا کاتل هْعْم تَ عاتا تَ هادستْسد ّفل هی ؽًْذ . تَ ُش پْست عاتا یک ّعیلَ ًقة هیؾْد . دس حال 

 پْست عاتا ُغتٌذ . ۶ّ یا  ۴،  ۲حامش اغلة هادستْسدُا داسای 

 

۲)Advanced CMOS Features 

 ( اهکاًات ّیژٍ ّ خاؿ۲

 عیغتن هیثاؽذ . BIOSؽاهل تٌظیوات اهکاًات ّیژٍ ّ خاؿ هشتْه تَ 

 

 هثال دس اغلة تایْط ُا ؽاهل هْاسد صیش اعت :

 تشای ُش تٌظین دس داخل کشّؽَ] [ قشاس دادٍ ؽذٍ () تْمیح: گضیٌَ ُای قاتل اًتخاب 

 



 ▪Boot Sector Protection : [ Enable/ Disable ] 

( تْدى عیغتن حفاظت اص خشاتی ّ دعتکاسی غیشهداص تایْط تْعو ّیشّط ّ یا Disable( یا غیشفؼال )Enableفؼال)

 اتفاقات ًاخْاعتَ

 

 ▪Full Screen Logo Screen : [ Enable/ Disable ] 

 ًوایؼ یا ػذم ًوایؼ لْگْی ؽشکت عاصًذٍ هاِدستْسد دس اتتذای سّؽي ؽذى عیغتن

 

 ▪Quick Booting : [ Enable/ Disable ] 

ثاًیَ اص چک کشدى تٌظیوات ؽشّع تَ تاال  ۱۰( ، عیغتن پظ اص گزؽت Enableتا قشاس دادى ایي گضیٌَ دس حالت فؼال )

 ثاًیَ هْل تکؾذ اص چک کشدى هاتقی فشفٌظش هی کٌذ ( ۱۰ آهذى هیکٌذ . )اگش چک قؼات تیؼ اص

 

 ▪Boot Up Num-Lock LED : [ON / OFF ] 

 (Numbers Keysهؾخـ کشدى ّمؼیت پیؼ فشك چشاؽ دکوَ ُای ؽواسٍ )

 

 ▪Boot Sequence [C, CD-Rom,A / A,CD-Rom,C / CD-Rom.C,A / CD- Rom,A,C ] 

 یت هشاخؼَ عیغتن تشای تاال آهذى سا تَ دعتگاٍ دلخْاٍ تذُیذ .تا ّسّد تَ ایي تخؼ هی تْاًیذ اّلْ

 

 ▪Hard Disk Boot Priority : [ HDD ۰ / HDD ۱ / HDD ۲ ] …/ 

 تٌظین اّلْیت تیي ُاسددیغکِا تشای تاال آهذى )ایٌکَ عیغتن ػاهل تا کوک کذام ُاسد تاال تیایذ(

 

 ▪First(۱st) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD] …/ 

 تٌظین اّلیي دعتگاُی کَ تْعو عیغتن تشای تْت ؽذى هْسد اعتفادٍ قشاس هیگیشد

 

 ▪Second(۲nd) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD] …/ 

دّم تٌِا صهاًی تٌظین دّهیي دعتگاُی کَ تْعو عیغتن تشای تْت ؽذى هْسد اعتفادٍ قشاس هیگیشد .) تَ دعتگاٍ 

 هشاخؼَ هی ؽْد کَ دعتگاٍ اّل ًتْاًغتَ عیغتن سا تْت کٌذ (

 

 ▪Third(۳rd) Boot Device : [ Hard Disk / CD-ROM / Floppy / USB HDD] …/ 

تٌظین عْهیي دعتگاُی کَ تْعو عیغتن تشای تْت ؽذى هْسد اعتفادٍ قشاس هیگیشد .) تَ دعتگاٍ عْم تٌِا 

 د کَ دعتگاٍ دّم ًتْاًغتَ عیغتن سا تْت کٌذ (صهاًی هشاخؼَ هی ؽْ

 

 ▪Other Boot Device 

 تٌظین دیگش دعتگاُِا کَ تْعو عیغتن تشای تْت ؽذى هْسد اعتفادٍ قشاس هیگیشًذ.

قشاس دُین  CD-ROMسا  First Boot Deviceـ ًکتَ : ٌُگاهی کَ هیخْاُین اص سّی عی دی ّیٌذّص ًقة کٌین تایغتی 

 ل سّؽي ؽذى تَ دسایْ عی دی هشاخؼَ کشدٍ ّ اص سّی عی دی تاال تیایذ .تا عیغتن تَ هح



قشاس دُین تا عیغتن تَ هحل سّؽي  Floppy Discسا  First Boot Deviceتشای ًقة عیغتن ػاهل داط تایغتی 

 ؽذى تَ دسایْ فالپی هشاخؼَ کشدٍ ّ اص سّی فالپی تاال تیایذ .

 

۳ )Integrated Peripherals 

 ُِای هدتوغ سّی هاِدستْسد( دعتگا۳

تٌظیوات هشتْه تَ تواهی دعتگاُِا ّ قطؼات سّی هاِدستْسد ) هدتوغ ؽذٍ تش سّی هاِدستْسد( یا افطالحا تٌظیوات 

 On Boardدعتگاُِای آًثْسد )

)یْ اِط تی( ّ )ُوچٌیي دس تؼنی اص  USBدعتگاُِای آًثْسد هاًٌذ عیغتن کاست فْت هادستْسد ّ یا پْستِای 

تْسدُا تٌظیوات کاست گشافیکِای تؼثیَ ؽذٍ سّی هاِدستْسد ( ّ ًیض تٌظیوات هشتْه تَ کاست ؽثکَ تؼثیَ ؽذٍ تش هادس

 سّی هاِدستْسد .

 تَ تْمیح تخؾِای هِن ایي قغوت هیپشداصین :

 

 ▪USB Controller : [Disable / ۲ Ports / ۴ Ports / ۶ Ports / ۰ Ports ] …/ 

 هاِدستْسد USBتٌظین فؼال یا غیش فؼال تْدى پْستِای 

 

 ▪USB Device Legacy Support : [Enable / Disable ] 

 دس عیغتن ػاهل USBتٌظین اهکاى/ػذم اهکاى اعتفادٍ اص دعتگاُِای 

 

 ▪Onboard Lan Controller : [Enable / Disable ] 

 تٌظین فؼال/غیشفؼال تْدى کٌتشلش ؽثکَ

 

 ▪Audio Controller : [Enable / Disable ] 

 تٌظین فؼال/غیشفؼال تْدى کاست فْت هدتوغ ؽذٍ

 

 ▪On-Chip ATA Controller : [Enable / Disable ] 

 (ATAتٌظین کٌتشلش دعتگاُِای اِتا )

 

 ▪On-Chip SATA Controller : [Enable / Disable ] 

 SATAتٌظین فؼال/غیشفؼال تْدى کٌتشلش دعتگاُِای 

 

 ▪Raid Sata Mode : [IDE / Raid۰ / Raid ۱ / Raid ۲ ]… / 

 ) اعتفادٍ تِیٌَ ّ تذّى خطا اص چٌذ ُاسددیغک( Raidتٌظین عیغتن اعتفادٍ اص 

 

 ▪I/O Device : 

 LPT ,Com,Midتٌظیوات هشتْه تَ پْستِای خشّخی ّ ّسّدی هاِدستْسد هاًٌذ 

 



 ▪USB Keyboard Support : [Enable / Disable ] 

 ) تشای کیثْسد ُای یْ اط تی حتوا تایذایي گضیٌَ فؼال تاؽذ ( USBفؼال یا غیشفؼال تْدى کیثْسد تا پْست 

 

 ▪USB Mouse Support : [Enable / Disable ] 

) تشای هْط ُای یْ اط تی حتوا تایذ ایي پْست فؼال تاؽذ ، دس غیش  USBفؼال یا غیشفؼال تْدى هاّط تا پْست 

 ٌُگام ًقة ّیٌذّص دس صهاًی کَ عیغتن یْ اط تی سا ؽٌاعایی ًوی کٌذ هْط غیش فؼال هی ؽْد (ایٌقْست 

 

 ▪Onboard Serial Port ۱  &۲ 

 تٌظیوات هشتْه تَ پْستِای عشیال

 

۴ )Power Management Setup 

 ( تٌظیوات هذیشیت تغزیَ عیغتن۴

 دس ایي قغوت اغلة چٌذ تخؼ اعاعی ّخْد داسد :

 

 ▪ACPI Function(Or Suspend Mode) : [Enable / Disable ] 

 ّ اکظ پی قاتل اعتفادٍ اعت ( ۲۰۰۰کَ دس ّیٌذّص  ACPIتٌظین ػولکشد حالت 

 

 ▪USB Device Wake UP : [Enable / Disable ] 

 اص حالت اعتٌذتای خاسج گشدد یا خیش USBایٌکَ عیغتن تا دعتگاُِای هتقل تَ 

 

 ▪Resume From S۳ By PS۲ Keyboard: [Enable / Disable ] 

 اص حالت اعتٌذتای خاسج گشدد یا خیش PS۲ایٌکَ عیغتن تا کیثْسد هتقل تَ 

 

 ▪Resume From S۳ By PS۲ Mouse : [Enable / Disable ] 

 اص حالت اعتٌذتای خاسج گشدد یا خیش PS۲ایٌکَ عیغتن تا هاّط هتقل تَ 

 

 ▪Power Button Function : [Power Off / Suspend ] 

 ػولکشد دکوَ پاّس سّی ِکیظ ) خاهْػ کٌذ ّ یا تَ حالت اعتٌذتای تشّد (

 

 ▪Keyboard Power ON : 

 گضیٌَ اعت : ۳ایي تخؼ داسای 

 : تا صدى پغّْسدی دلخْاٍ عیغتن سّؽي ؽْد Passwordـ 

 : حالت سّؽي ؽذى عیغتن تا ففحَ کلیذ غیشفؼال تاؽذ Disableـ 

 : تا صدى دکوَ پاّس سّی کیثْسدُای قذیوی عیغتن سّؽي ؽْد . Keyboard ۸۰ـ 

 



 ▪Mouse Power ON : [Enable / Disable ] 

 ایٌکَ ّقتی کلیک دکوَ چپ هاّط کلیک گشدد عیغتن سّؽي ؽْد .

 

 ▪Modem Ring resume : [Enable / Disable ] 

تقل تاؽذ ّ کغی تا ؽوا تواط تگیشد عیغتن سّؽي هی ایي گضیٌَ اگش فؼال تاؽذ ، اگش هْدم ؽوا تَ خو تلفي ه

 ؽْد

 

۵ )Pnp/PCI Configuration 

 ( پیکشتٌذی ّ تٌظیوات هشتْه تَ دعتگاُِای۵

 

 ▪PCI : Peripheral Compounent Interconnect 

 ّPNP : Plug  &Play 

سد هتقل هی ؽًْذ . هاًٌذ تَ هادستْ PCIدعتگاُِایی ُغتٌذ کَ اص هشیق اعالت ) ؽکاف( ُای  PCIدعتگاُای 

 هْدم ، تی ّی کپچش ّ یا کاست فْت

 ( اعتفادٍ کٌذ .IRQ( هادستْسد سا هیتْاى تٌظین کشد کَ اص کذام ؽواسٍ ّقفَ)Slotدس ایي تخؼ ُشکذام اص ؽکافِای )

 سا اًتخاب کٌین تا عیغتن تَ هْس اتْهاتیک ؽواسٍ ّقفَ تَ دعتگاُِا ًغثت دُذ . Autoتِتش اعت گضیٌَ 

 

۶ )PC Health Status  یاH/W Monitor 

 ( ّمؼیت عالهتی عیغتن۶

ایي تخؼ ًوایاًگش ّمؼیت کلی عیغتن ؽاهل عشػت فٌِا ، دهای خاسی عیغتن ّ پشداصًذٍ ، ّلتاژ پشداصًذٍ ّ ... 

 هیثاؽذ .

 دس تؼنی اص عیغتوِا دس ایي تخؼ گضیٌَ ُای صیش ًیض ّخْد داسًذ :

 

 ▪Chassis Instruction : [Enable / Disable ] 

 ػولکشدُای خاًثی کِیظ هاًٌذ تاص تْدى دسب

 

 ▪CPU Smart Fan Target : [Disable / Level ۱ / … / Level ۵ ] 

 تٌظین اتْهاتیک عشػت في پشداصًذٍ دس دهای صیاد

 

 ▪CPU Fan Fail Warning : [Enable / Disable ] 

 ػولکشد تِذ في پشداصًذٍُؾذاس دس ٌُگام خشاتی یا 

 

 ▪CPU Temp Warning : [Disable / ۵۰ / ۶۰ / ۰۰ / ۰۰ ] 

 ُؾذاس سعیذى دهای پشداصًذٍ تَ دهای خاؿ

 



 ▪CPU Temp Warning : [Enable / Disable ] 

 ُؾذاس دس ٌُگام خشاتی یا ػولکشد تذ في عیغتن )کِیظ(

 

۰ )Frequency/Voltage Control 

 فشکاًظ( کٌتشل ّلتاژ ّ ۰

دس ایي تخؼ هی تْاى فشکاًظ کاسی پشداصًذٍ ّ ّلتاژ کاسی سم ّ پشداصًذٍ ّ ُوچٌیي ّلتاژ کاست گشافیکی هتقل تَ 

 سا تٌظین کشد . AGPؽکاف 

 کشدى تکاس هیشّد .OverClockایي تخؼ تیؾتش تشای 

، پشداصًذٍ ّ یا کاست دعتکاسی ایي تخؼ تذّى داؽتي اهالػات دقیق ّ کافی هوکي اعت تاػث عْختي هادستْسد 

 گشافیک گشدد .

 

۰ )Top Performance / Loaf Fail-Safe / Optimized Default 

 ( تٌظیوات اّلیَ ّ تٌظیوات کاسا۰

ایي تخؼ کَ تا عَ ًام رکش ؽذٍ تاال دس دعتشط اعت ؽاهل تٌظیوات پیؼ فشك ّ اّلیَ کاسخاًَ عاصًذٍ ّ 

 ٍ هیثاؽذ .ُوچٌیي پیؼ تٌظیوات پیؾٌِادی ؽشکت عاصًذ

 تَ تشخی اص گضیٌَ ُای سایح آى هیپشداصین :

 

 ▪Load Fail-Safe Default : 

 تاسگضاسی تٌظیوات پیؼ فشمی کَ اص تشخی اص قاتلیتِای هادستْسد چؾوپْؽی هی کٌذ .

 

 ▪Top Performance  &Optimized Default : 

 ن سا تِوشاٍ داسد.تاسگضاسی تٌظیوات پیؼ فشمی کَ تیؾتشیي کاسایی هادستْسد عیغت

 

۸ )BIOS Setting Password - Set Supervisor  &User Password 

 ( کلوَ ػثْس تٌظیوات تایْط / تٌظین کلوَ ػثْس کاستش۸

 دس ایي تخؼ هیتْاى تشای ّسّد تَ عیغتن ّ یا ّسّد تَ تٌظیوات تایْط کلوَ ػثْس گزاؽت .

تْاى تشای تاال آهذى عیغتن یک کلوَ ػثْس گزاؽت تا کغی هی  User Passwordیا  System Passwordتا تٌظین 

 ًتْاًذ تذّى هدْص اص کاهپیْتش اعتفادٍ کٌذ .

 هی تْاى تشای ّسّد تَ تخؼ تٌظیوات تایْط کلوَ ػثْس قشاس دادس . Supervisor Passwordتا تٌظین 

کلیَ تٌظیوات تَ حالت اّلیَ ) تٌظوات  ـ ًکتَ : تا تشداؽتي تاهشی سّی هادستْسد ایي دّ کلوَ ػثْس پاک خْاٌُذ ؽذ ّ

 کاسخاًَ( تشهیگشدد .

 

۱۰ )Save And Exit 

 ( رخیشٍ ّ خشّج اص تایْط۱۰

تغییشات اػوال ؽذٍ دس تایْط رخیشٍ هی ؽْد ّ عیغتن سی اعتاست ّ آهادٍ کاس  F۱۰دس تیؾتش هْاسد تا صدى کلیذ 

 خْاُذ ؽذ .



 سا تشای رخیشٍ ّ خشّج اًتخاب کشد . Save And Exitدس تؼنی اص هادستْسدُا ُن تایغتی گضیٌَ 

 ًیض هْخة خشّج اص تخؼ تٌظیوات الثتَ تذّى رخیشٍ تغییشات اػوال ؽذٍ هیگشدد .  Exit Without Savingگضیٌَ 

 


