
Wielu niedoświadczonych użytkowników podczas zakupu komputera klasy PC (tzw. 
składaka) skupia się wyłącznie na wyborze mikroprocesora, zapominając, że równie 
ważnym komponentem jest płyta główna. 

Płyta główna (ang. motherboard) to laminowana płyta z odpowiednio wytrawionymi 
ścieżkami oraz powierzchniowo przylutowanymi układami scalonymi i gniazdami. 
Najważniejsze elementy współczesnej płyty głównej to:

 Chipset q . Przyjmuje postać dwóch oddzielnych układów scalonych odpowiedzial-
nych za komunikację między komponentami montowanymi na płycie. 
 Gniazdo mikroprocesora  q (socket, slot). Umożliwia montaż układu mikroproceso-
ra na płycie głównej (rozdział 6.).
 Regulator napięcia q . Zasilacze komputerowe generują napięcie 3,3 V, 5 V i 12 V, 
jednak procesor może potrzebować mniejszych potencjałów. W okolicy gniazda 
mikroprocesora najczęściej montuje się szereg cewek i kondensatorów elektro-
litycznych generujących specjalne napięcia dla mikroprocesora (1,7 V). Starsze 
płyty zasilały regulatory napięcia 5 V bezpośrednio z gniazda zasilania, obecnie 
jest to 12 V dostarczane za pomocą wtyczki ATX 12 V.
 Gniazda pamięci operacyjnej q . Umożliwiają montaż modułów określonej wersji 
pamięci operacyjnej. Kolejne odmiany pamięci SDRAM nie są kompatybilne 
napięciowo, więc nowsze wersje nie mogą być instalowane w gniazdach poprzed-
nich generacji i odwrotnie (rozdział 7.). 
 Złącza magistral I/O q  (wejścia/wyjścia). Płyty główne wyposażone są zwykle 
w szereg slotów umożliwiających instalację kart rozszerzeń. Na płycie może znaj-
dować się kilka różnych magistral, na przykład PCI i PCI Express (rozdział 9.).

5
Płyta główna

Uogólniając, mikroprocesor możemy przyrównać do mózgu komputera, a płytę główną 
do kręgosłupa wraz z rdzeniem kręgowym — chipsetem.

DEFINICJA
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 BIOS ROM q . Układ scalony typu Flash przechowujący oprogramowanie niezbęd-
ne do działania płyty głównej.
 Porty I/O q . Zestaw portów komunikacyjnych umożliwiających montaż klawiatury, 
myszy, drukarki, skanera, kamery internetowej itd. (rozdział 12.).
 Kanały interfejsów pamięci masowych q . Płyty główne umożliwiają przyłączenie 
napędów optycznych i twardych dysków za pomocą kanałów interfejsów ATA 
i SATA. Stacje dyskietek przyłączane są do dedykowanego interfejsu stacji dyskie-
tek.
 Piny konfiguracyjne i sygnalizacyjne q . Na płycie głównej mogą się znajdować 
specjalne piny lub mikroprzełączniki służące do konfiguracji niektórych ustawień 
płyty. Dodatkowy panel umożliwia podłączenie przycisków obudowy kompute-
rowej (power, reset) i diod sygnalizacyjnych.

W produkcji płyt głównych specjalizuje się kilka firm. Listę popularnych producentów 
zawiera tabela 5.1.

Tabela 5.1. Producenci płyt głównych

Producent Opis

Abit/USI Tajwański producent płyt głównych w 2006 roku przejęty przez Universal 
Scientific Industrial (USI). Płyty Abit cenione były wśród overclockerów1.

A-Open Duży tajwański producent elektroniki wytwarzający również płyty główne 
dla produktów Intela i AMD.

ASRock Firma z Tajwanu specjalizująca się w produkcji tańszych płyt głównych 
obsługujących mikroprocesory Intela i AMD.

ASUS Jeden z największych producentów płyt głównych dla platform Intela 
i AMD. Główna siedziba firmy znajduje się na Tajwanie.

ECS Drugi potentat w dziedzinie produkcji płyt głównych rodem z Tajwanu. 
Produkty ECS przeznaczone są dla mikroprocesorów Intela i AMD. 

GIGABYTE Tajwańska firma specjalizująca się w produkcji osprzętu komputerowego, 
w tym płyt głównych dla produktów Intela i AMD.

Intel Firma specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy płyt głównych na bazie 
swoich chipsetów i wyłącznie dla swoich mikroprocesorów.

MSI Tajwańska firma specjalizująca się w produkcji osprzętu komputerowego, 
w tym płyt głównych dla produktów Intela i AMD.

W niniejszym rozdziale skupimy się na najpopularniejszych formatach płyt głównych, 
architekturze współczesnych chipsetów oraz BIOS-ie. 

1  Osoba, która przetaktowuje częstotliwość pracy poszczególnych komponentów komputera 
w celu zwiększenia jego wydajności.
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5.1. Formaty płyt głównych

5.1. Formaty płyt głównych
Podstawowym pojęciem związanym z płytami głównymi jest format płyty (ang. form 
factor), który jednoznacznie określa jej wielkość, rozmieszczenie poszczególnych ele-
mentów, gniazd i otworów montażowych. Od formatu płyty zależy rodzaj zastosowa-
nej obudowy czy zasilacza.

Spośród różnych formatów płyt głównych najpopularniejsze to:

AT (przestarzały), q

ATX, q

NLX. q

5.1.1. Format AT
W 1984 r. firma IBM opracowała komputer pod nazwą IBM AT (ang. Advanced Tech-
nology — zaawansowana technologia) wyposażony w płytę główną określaną później 
mianem Full size AT. Format AT oparty został na wcześniejszym rozwiązaniu oznaczo-
nym jako XT (1983 r.), które z kolei bazowało na płycie pierwszego mikrokomputera 
IBM PC (1981 r).

Pod ogólną nazwą AT ukrywają się dwie odmiany formatów płyt głównych:

 Full size AT q . Płyty o wymiarach 30 cm szerokości i 34,5 cm długości, stanowiące 
rozwinięcie wcześniejszego standardu XT. Płyty montowane były w specjalnie 
przystosowanych obudowach typu Desktop (leżąca) lub Tower (stojąca), również 
określanych skrótem AT.
 Baby AT q . W 1986 r. IBM wypuszcza komputer XT-286, w którym pierwszy raz 
zastosowano pomniejszoną wersję płyty Full size AT. Inni producenci zrezygno-
wali z nazwy XT i opracowali własny standard Baby AT (rysunek 5.1). Płytę Baby 
AT można zamontować w obudowach przeznaczonych dla płyt Full size AT. Dla 
nowych płyt opracowano również specjalne obudowy typu mini tower, w których 
nie można było zamontować starszego formatu Full size AT. Pomniejszone płyty 
mają 21 – 23 cm szerokości i 33 cm długości.

Rysunek 5.1.  
Płyta Baby At 
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Aby jednoznacznie stwierdzić, że płyta jest zbudowana w formacie AT, musimy zwró-
cić uwagę na następujące elementy:

 Złącze zasilania q . Umożliwia przyłączenie zasilacza do płyty głównej (rysunek 
5.2). Zasilacz AT wyposażony jest w dwie identyczne wtyczki oznaczone jako 
P8 i P9 (czasami P1 i P2), niemające żadnych fizycznych zabezpieczeń przed 
błędnym montażem w gnieździe. Prawidłowo czarne przewody masy powinny, 
podczas montażu w gnieździe zasilania płyty głównej, znajdować się koło siebie. 
Odwrotne podłączenie zakończy się uszkodzeniem płyty głównej.

 Złącze klawiatury DIN q  (niem. Deutsches Institut für Normung — Niemiecki 
Instytut Norm). Jest to pięciopinowe złącze, zamontowane na krawędzi płyty, 
umożliwiające podłączenie klawiatury. Pozostałe elementy, takie jak porty szere-
gowe i równoległy, wyprowadzono na tylną ścianę obudowy za pomocą zestawu 
taśm (rysunek 5.3). Z jednej strony taśmy podłączone były do płyty głównej, 
z drugiej kończyły się gniazdami portów przytwierdzonymi do metalowych 
blaszek. Blaszki te potocznie nazywano śledziami i montowano w otworach prze-
znaczonych dla kart rozszerzeń.

 Gniazda pamięci operacyjnej q . Montowano je po tej samej stronie płyty głównej 
co złącze DIN. Często zasłaniane były zasilaczem, co utrudniało dostęp do modu-
łów pamięci.

5.1.2. Format ATX
W 1995 r. firma Intel zaprezentowała nowy format płyty głównej ATX (ang. Advanced 
Technology Extended — rozszerzona zaawansowana technologia), który stał się następ-
cą formatu Baby AT. Otwarty charakter licencji pozwolił na stosunkowo szybki rozwój 
nowego standardu. Format ATX (rysunek 5.4) nie jest kompatybilny pod względem 
montażowym z AT. Dla komputera z płytą ATX potrzebna jest obudowa ATX oraz 
zasilacz ATX.

Rysunek 5.2.  
Złącze zasilania płyty At

Rysunek 5.3.  
Złącze DIN klawiatury
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Format ATX w stosunku do AT został przeprojektowany w celu zniwelowania wad 
wcześniejszego rozwiązania. Do podstawowych zmian możemy zaliczyć:

 Nowe złącze zasilania q . Jednoczęściowe, 20-pinowe złącze (obecnie 24-pinowe) 
zostało tak wyprofilowane, aby uniemożliwić błędny montaż wtyczki zasilającej 
(rysunek 5.5). 

 Zestaw portów i złączy I/O q . Gniazda portów wyprowadzone zostały na krawędź 
płyty głównej (pomysł zaczerpnięty z nieformalnego formatu LPX) (rysunek 5.6). 
Zintegrowanie podstawowych portów z płytą zmniejszyło ilość wykorzystanego 
okablowania, a to przełożyło się na zmniejszenie kosztów wyposażenia płyty.

 Przesunięte gniazda pamięci i mikroprocesora q . Gniazda zostały przesunięte, 
dzięki czemu — po zamontowaniu płyty głównej w obudowie — dostęp do mi-
kroprocesora i pamięci jest lepszy. 
 Kierunek przepływu powietrza q . Zasilacze AT zasysają powietrze do środka 
obudowy, natomiast zasilacze ATX wydmuchują ciepłe powietrze na zewnątrz. 
Odwrotny kierunek przepływu zmniejszył ilość zanieczyszczeń wtłaczanych do 
obudowy komputera PC.

Rysunek 5.4.  
Płyta w formacie AtX 

Rysunek 5.5.  
Wtyczka i 24-pinowe  
złącze zasilania AtX 2.0

Rysunek 5.6.  
Zestaw portów montowany  
na krawędzi płyty AtX
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Pod ogólną nazwą ATX kryje się kilka różnych formatów (rysunek 5.7). Najważniej-
szym parametrem różnicującym jest wielkość płyty głównej oraz liczba zamontowa-
nych gniazd magistral I/O (rozdział 9.). Do najpopularniejszych odmian zaliczymy:

 Standard-ATX q . Standardowy format ATX, określany również jako Full size ATX, 
o wymiarach 305×244 mm. 
 Micro-ATX q . Standard wprowadzony w 1997 r. przez firmę Intel. Jest to pomniej-
szony format ATX o wymiarach 244×244 mm (lub mniejszy). Wraz ze zmniej-
szeniem rozmiarów zredukowano liczbę niektórych gniazd wejścia-wyjścia na 
powierzchni płyty.
 Flex-ATX q . Kolejny format ATX wprowadzony w 1999 r. przez firmę Intel, o wy-
miarach 229×191 mm. Flex-ATX opracowany został z myślą o tanich i małych 
wersjach komputerów klasy PC. 

Rysunek 5.7. Płyty w formacie AtX

5.1.3. Format NLX
Specyficzną grupę płyt głównych stanowią rozwiązania dla obudów komputerowych 
typu desktop, low profile, slimline (biurkowych, niskoprofilowych), do których zaliczy-
my standard NLX opracowany w 1996 r. przez firmę Intel. Format NLX powstał jako 
połączenie najlepszych cech (częściowo zastrzeżonego) standardu niskoprofilowego 
LPX i ATX. Format NLX opracowano z myślą o komputerach klasy PC pracujących 
w miejscach z ograniczoną przestrzenią roboczą (np. gdy brak miejsca pod biurkiem 
na obudowę typu tower).

Płyt w formacie NLX nie spotkamy w tradycyjnych komputerach klasy PC (tzw. skła-
dakach). Najczęściej są one elementami tzw. komputerów firmowych (OEM) wytwa-
rzanych przez znanych producentów, takich jak IBM, Compaq, Dell, Siemens. Kom-
putery w obudowach desktop (rysunek 5.8) najczęściej zamawiane są przez instytucje, 
na przykład banki lub pocztę.
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5.1. Formaty płyt głównych

Główną cechą formatu NLX jest brak na płycie głównej gniazd magistral wejścia-wyj-
ścia (rozdział 9.). Wyprowadzenia magistral I/O dołączane są w postaci dodatkowej 
karty (podobnie jak w standardzie LPX) montowanej do specjalnie wyprofilowanej 
krawędzi płyty głównej (krawędź płyty jest jednocześnie złączem) (rysunek 5.9). 
Karty rozszerzeń instalowane są w gniazdach umieszczonych równolegle do płyty, 
dzięki czemu nawet wysoka karta zmieści się w obudowie typu slimline. W celu 
zmniejszenia kosztów zestawu komputerowego komponenty typu karta graficzna, 
dźwiękowa czy sieciowa zintegrowane zostały z płytą główną. Złącze zasilania oraz 
wyprowadzenie wszystkich portów wejścia-wyjścia na krawędź płyty zaadaptowano 
ze standardu ATX.

5.1.4. Inne formaty płyt głównych
Od czasu wprowadzenia pierwszego komputera IBM PC w 1981 r. powstało wiele 
formatów płyt głównych, jednak nie wszystkie przyjęły się na rynku komputerów 
osobistych (tabela 5.2). Do ciekawszych rozwiązań możemy zaliczyć:

 WTX q  (ang. Workstation Technology Extended). Format opracowany w 1998 r. 
przez firmę Intel dla droższych stacji roboczych i serwerów. Płyty WTX cha-
rakteryzują się większymi rozmiarami niż ATX i przystosowane są do obudów 
z zestawem szuflad i ruchomych paneli ułatwiających rozbudowę oraz dostęp do 
wewnętrznych komponentów (rysunek 5.10). Oficjalnie standard nie jest już roz-
wijany, istnieje jednak kilka firm, które opracowują płyty główne dla serwerów 
— zgodne z formatem WTX.

Rysunek 5.8.  
Komputer firmy Fujitsu Siemens 
w obudowie typu slimline

Rysunek 5.9.  
Płyta główna NLX
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 BTX q  (ang. Balanced Technology Extended). Jest formatem opracowanym w 2003 r. 
przez firmę Intel w celu zastąpienia formatu ATX (brak kompatybilności z ATX). 
W założeniu projektantów najbardziej nagrzewające się elementy (mikroprocesor, 
chipset, pamięć RAM, chipset graficzny itd.) montuje się na płycie głównej w jed-
nej linii, tworząc kanał termiczny (rysunek 5.11). W kanale umieszcza się duży 
radiator z bocznym wentylatorem. Mimo nowatorskiego podejścia do problemu 
odprowadzania ciepła format BTX się nie przyjął, a producenci pozostali przy 
sprawdzonym standardzie ATX.

 ITX q . Standard opracowany w 2001 r. przez firmę VIA dla najmniejszych obudów 
komputerowych. Z technicznego punktu widzenia płyty ITX kompatybilne są ze 
standardem Flex-ATX. Powstały trzy odmiany standardu ITX: Mini-ITX (17×17 
cm), Nano-ITX (12×12 cm), Pico-ITX (10×7,2 cm).

Rysunek 5.10.  
Płyta główna w formacie WtX

Rysunek 5.11.  
Obudowa i płyta w formacie BtX
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5.2. Chipset

Tabela 5.2. Formaty płyt głównych 

Nazwa formatu Wymiary [mm]

WTX 356×425

AT 350×305

Baby AT 330×216

ATX 305×244

Micro-ATX 244×244

Flex-ATX 229×191

BTX 325×266

LPX 330×229

NLX 254×228

Mini-ITX 170×170

Nano-ITX 120×120

Pico-ITX 100×72

5.2. Chipset
Najważniejszym komponentem płyty głównej jest chipset, odpowiedzialny za komu-
nikację między mikroprocesorem a pozostałymi elementami płyty. Fizycznie chipset 
składa się z dwóch układów scalonych: mostka północnego (ang. North Bridge) oraz 
mostka południowego (ang. South Bridge) (rysunek 5.12).

Rysunek 5.12. Lokalizacja układów scalonych chipsetu na płycie głównej

Chipset integruje interfejs magistrali mikroprocesora, kontroler pamięci (architektura 
dwóch niezależnych magistral DIB — więcej na ten temat w rozdziale 6.), kontrolery 
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urządzeń wejścia-wyjścia i kontrolery magistral. Generuje częstotliwości mikroproce-
sora i magistral oraz steruje nimi. Zawiera kontrolery pamięci masowej, zegar czasu 
rzeczywistego i CMOS, kontrolery DMA (ang. Direct Memory Access — bezpośredni 
dostęp do pamięci), a w niektórych przypadkach także zintegrowany układ graficzny, 
muzyczny i sieciowy. Od możliwości chipsetu w dużej mierze zależą właściwości pro-
duktu finalnego, jakim jest płyta główna.

Początki układów chipset (w formie, jaką znamy dzisiaj) sięgają połowy lat 80. ubie-
głego wieku, gdy firma Chips and Technologies zaprezentowała układ 82C206. Stano-
wił on główną część pierwszego chipsetu i oferował funkcjonalność różnych kompo-
nentów. Pomysł połączenia kilku podzespołów w jednym układzie scalonym szybko 
znalazł naśladowców wśród innych producentów.

Współczesne chipsety integrują wiele elementów komputera klasy PC, które niedaw-
no jeszcze były oddzielnymi komponentami. Można nabyć płyty główne zawierające 
zintegrowane karty graficzne, akceleratory grafiki trójwymiarowej, karty dźwiękowe 
czy karty sieciowe. 

5.2.1. Architektura North and South Bridge
W klasycznej architekturze funkcje chipsetu są rozdzielone na dwa oddzielne układy 
scalone (mostki) połączone magistralą PCI (ang. Peripheral Component Interconnect 
— magistrala komunikacyjna). Mostek północny łączy magistralę mikroprocesora 
z pamięcią RAM, magistralą AGP (ang. Advanced/Accelerated Graphics Port — zaawan-
sowany/przyspieszający interfejs graficzny) i magistralą PCI. Mostek południowy po-
średniczy w komunikacji między mostkiem północnym (za pośrednictwem magistrali 
PCI) a wolniejszymi komponentami płyty głównej (rysunek 5.13).

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. wykształciła się ostateczna postać chipsetu 
zgodna z architekturą North and South Bridge:

 North Bridge  q (mostek północny). Główny układ chipsetu odpowiedzialny za 
bezpośrednią komunikację mikroprocesora, za pomocą magistrali mikroprocesora 
(ang. Front Side Bus, FSB — magistrala zewnętrzna), z pamięcią operacyjną RAM, 
magistralą karty graficznej (AGP) oraz magistralą PCI.
 South Bridge  q (mostek południowy). Wolniejszy komponent układu integrujący 
kontrolery pamięci masowych (twardych dysków i napędów optycznych) i magi-
stralę USB (ang. Universal Serial Bus — uniwersalna magistrala szeregowa).
 Super I/O q . Układ, który nie jest częścią chipsetu, jednak ściśle z nim współpra-
cuje. Połączony jest z mostkiem południowym za pomocą magistrali ISA (ang. In-
dustry Standard Architecture — standardowa architektura przemysłowa). Integruje 
wszystkie pozostałe komponenty obsługujące urządzenia wejścia-wyjścia nie-
wspierane przez chipset: porty PS-2 myszy i klawiatury, porty szeregowe (COM) 
i równoległy (LPT), kontroler stacji dyskietek, połączenie z BIOS. 
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5.2. Chipset

Rysunek 5.13. Architektura typowego chipsetu dla mikroprocesora Pentium II

5.2.2. Architektura współczesnych chipsetów
Architektura współczesnych chipsetów, projektowanych przez czołowych producen-
tów, odbiega od klasycznego układu North and South Bridge. Największe zmiany wpro-
wadzono na poziomie komunikacji między układami chipsetu, gdzie równoległą ma-
gistralę PCI zastąpiono dedykowanym interfejsem. Dzięki nowej koncepcji odciążono 
magistralę PCI, przeznaczając całe jej pasmo transmisyjne do współpracy z kartami 
rozszerzeń, oraz poprawiono szybkość komunikacji między układami chipsetu. 

Jeżeli na płycie głównej nie zamontowano oddzielnego układu Super I/O, oznacza to, 
że został zintegrowany z chipsetem, a dokładniej — z mostkiem południowym.

WSKAZÓWKA
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Architektura chipsetów firmy Intel
Od momentu wypuszczenia na rynek procesorów 286 i 386 firma Intel musiała czekać 
aż dwa lata na pojawienie się chipsetów i płyt głównych obsługujących jej nowe pro-
dukty. Jednak już dla kolejnego mikroprocesora, oznaczonego jako 486, Intel samo-
dzielnie opracował chipset i płytę główną, dzięki czemu nowy produkt mógł od razu 
zaistnieć na rynku. 

Intel jako pierwszy postanowił odejść od tradycyjnej architektury North and South 
Bridge i skonstruował serię chipsetów oznaczonych jako 8xx. Nową koncepcję na-
zwano IHA (ang. Intel Hub Architecture — architekturą koncentratora). Zmieniono 
nazewnictwo układów chipsetu: North Bridge przemianowano na MCH (ang. Memory 
Controller Hub — kontroler pamięci), a South Bridge na ICH (ang. I/O Controller Hub 
— kontroler wejścia-wyjścia) (rysunek 5.14). Intel zrezygnował z łączenia układów 
chipsetu za pomocą magistrali PCI i zastąpił ją 8-bitowym dedykowanym interfejsem 
HI8 (ang. Hub Link I/O) działającym z prędkością 266 MB/s (PCI to 133 MB/s). 

W 2004 r. Intel wprowadził kolejną generację chipsetów oznaczoną jako 9xx (rysunek 
5.15), gdzie dedykowany interfejs HI8 zastąpiono nową magistralą DMI (ang. Direct 
Media Interface) o przepustowości 2 GB/s, opracowaną na bazie szeregowej magistrali 
PCI Express. 

Najnowsze chipsety obsługują różne wersje magistrali PCI Express (x1, x8, x16), magi-
stralę USB 2.0, interfejsy SATA i eSATA, gigabitowe karty sieciowe LAN oraz Wi-Fi G/N, 
32-bitową magistralę PCI, opcjonalnie także macierze dyskowe RAID oraz zintegrowa-
ne układy graficzne i dźwiękowe.

UWAGA

Rysunek 5.14.  
Architektura koncentratora chipsetu Intel 845
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Najnowsze procesory wielordzeniowe Intel Core 7 mają wbudowany kontroler pamię-
ci DDR 3 SDRAM, co wymusiło kolejne zmiany w architekturze chipsetów (seria X). 
Dawny kontroler pamięci MCH przemianowano na koncentrator wejścia-wyjścia — 
IOH (ang. Input/Output Hub). IOH ogranicza swoje funkcje do obsługi magistrali PCI 
Express. Opcjonalnie jest wyposażony w zintegrowany układ graficzny oraz pośred-
niczy w połączeniu z mikroprocesorem za pomocą magistrali QPI (25,6 GB/s). Układ 
ICH obsługuje magistralę USB 2.0, dodatkowe gniazda PCI Express x1, gigabitową 
kartę sieciową LAN, kontrolery SATA i eSATA, zintegrowaną kartę dźwiękową High 
Definition, a opcjonalnie także macierze dyskowe (rysunek 5.16).

Rysunek 5.15.  
Architektura chipsetu 975X 

Rysunek 5.16.  
Architektura chipsetu X58
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Architektura chipsetów firmy VIA Technologies
Znany producent układów graficznych VIA specjalizuje się również w projektowaniu 
i produkcji chipsetów dla własnych mikroprocesorów oraz produktów firm AMD i Intel.

Najnowsze chipsety firmy VIA odbiegają koncepcyjnie od klasycznej architektury North 
and South Bridge, jednak firma tradycyjnie określa elementy chipsetu jako mostek pół-
nocny i południowy. Obydwa układy połączone są specjalną magistralą V-Link wcho-
dzącą w skład technologii V-MAP (ang. VIA Modular Architecture Platforms). V-MAP 
pozwala na szybkie (elastyczne) przystosowanie płyt głównych do nowych chipsetów, 
dzięki zastosowaniu jednego typu końcówek układów scalonych (rysunek 5.17).

Rysunek 5.17. Architektura chipsetu VIA Pt880 dla mikroprocesorów firmy Intel

Najnowszy interfejs Ultra V-Link umożliwia wymianę danych między mostkiem pół-
nocnym i południowym z prędkością 1066 MB/s przy niskim poziomie opóźnień (ry-
sunek 5.18).

Architektura chipsetów firmy AMD
Firma AMD, kiedy wprowadzała na rynek mikroprocesory Athlon i Duron (niekompa-
tybilne sprzętowo z produktami Intela), opracowała również nowe chipsety. 

Pierwsze chipsety AMD-750 i AMD-760 były zgodne z klasyczną architekturą North 
and South Bridge, zmieniono jednak nazewnictwo układów (rysunek 5.19). Mostek 
północny nazwano kontrolerem systemowym (ang. System Controller), a mostek połu-
dniowy — kontrolerem urządzeń peryferyjnych (ang. Peripheral Bus Controller). 
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Rysunek 5.18. Architektura chipsetu VIA K8t900 dla mikroprocesorów firmy AMD

W 2006 r. korporacja AMD przejęła firmę ATI Technologies Inc. (ang. Array Technolo-
gies Incorporated) specjalizującą się w projektowaniu i produkcji układów graficznych 
oraz chipsetów. Nowe produkty AMD zostały wyposażone w opracowaną przez ATI 
magistralę A-Link umożliwiającą szybką wymianę danych między dwoma układami 
chipsetu. W najnowszych chipsetach z serii 7 wykorzystano zmodyfikowaną wersję 

Rysunek 5.19.  
Architektura chipsetu AMD-751 
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A-Link nazwaną A-Link Express II, opartą na magistrali PCI Express i umożliwiającą 
transfer do 2 GB/s (rysunek 5.20).

Od 2004 r. chipsety firmy AMD nie mają kontrolera pamięci, został on przeniesiony 
do struktury mikroprocesora. Główne zadania mostka północnego to komunikacja 
z mikroprocesorem za pomocą magistrali Hyper Transport i obsługa magistrali PCI 
Express 2.0. Opcjonalnie może także zawierać zintegrowany układ graficzny. Mostek 
południowy obsługuje magistralę USB 2.0, kontroler SATA, magistralę PCI, równole-
głą ATA, zintegrowaną kartę dźwiękową HD.

Architektura chipsetów firmy SIS
Firma Silicon Integrated Systems Corp. (SIS) specjalizuje się w projektowaniu i pro-
dukcji chipsetów dla mikroprocesorów Intel i AMD. Chipsety dla mikroprocesorów 
Pentium II i III budowane były zgodnie z architekturą North and South Bridge. Nowsze 
produkty firmy SIS zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi trendami, a do 
połączenia układów chipsetu opracowano 16-bitowy interfejs MuTIOL (ang. Multi-
Threaded I/O Link). SIS szybsze komponenty swojego chipsetu tradycyjnie nazywa 
North Bridge, natomiast mostek południowy przemianowano na Media I/O.

Firma SIS produkuje chipsety dla mikroprocesorów Intel Core 2 Duo i Pentium. Naj-
nowsze produkty firmy SIS zostały wyposażone w magistralę MuTIOL umożliwiają-
cą transfer do 1 GB/s. Mostek północny dla mikroprocesorów Intela komunikuje się 
z mikroprocesorem za pomocą tradycyjnej magistrali FSB, obsługuje pamięć DDR2 
SDRAM, magistralę PCI Express x16, a z mostkiem południowym (MuTIOL 1G Media 
I/O) połączony jest magistralą MuTIOL. Media I/O obsługuje magistralę PCI Express 
x1, magistralę USB 2.0, interfejsy SATA i ATA, magistralę PCI, kontroler stacji dyskie-
tek, porty PS-2 myszy i klawiatury, gigabitowy LAN oraz zintegrowaną kartę dźwięko-
wą HD (rysunek 5.21). 

Rysunek 5.20.  
Architektura chipsetu 790GX
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Mostek północny chipsetów firmy SIS dla mikroprocesorów AMD Athlon 64 X2 Du-
al-Core i Athlon 64 FX komunikuje się z CPU za pomocą magistrali Hyper Trans-
port oraz obsługuje magistralę PCI Express x16. Jest połączony z Media I/O magistralą 
MuTIOL o przepustowości 1 GB/s. Media I/O integruje analogiczne technologie jak 
w przypadku produktów dla mikroprocesorów Intela (rysunek 5.22).

Rysunek 5.21.  
Architektura chipsetu SIS672FX  
obsługującego mikroprocesory Intel

Rysunek 5.22.  
Architektura chipsetu SIS756FX  
obsługującego mikroprocesory AMD
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Architektura chipsetów firmy NVIDIA
Stosunkowo niedawno do grupy producentów chipsetów dołączył potentat w dziedzi-
nie produkcji układów graficznych — firma NVIDIA Corporation. Chipsety NVIDIA 
współpracują z mikroprocesorami firm Intel i AMD i noszą wspólną nazwą nForce. 

Odpowiednik mostka północnego NVIDIA określa się mianem SPP (ang. System 
Platform Processor — procesor platformy systemowej), mostek południowy nazwano 
MCP (ang. Media and Communications Processor — procesor komunikacyjny i me-
diów). Układy mostka północnego zintegrowane z chipsetem graficznym noszą na-
zwę IGP (ang. Integrated Graphics Platform — zintegrowana platforma graficzna). Do 
wymiany informacji między komponentami chipsetu wykorzystano magistralę Hy-
per Transport.

Chipsety przeznaczone dla mikroprocesorów Intela oznaczone są małą literą „i” (np. 
nForce 790i Ultra SLI obsługujący Intel Penryn, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 
2 Duo). Układ SPP, stosowany w najnowszych chipsetach, obsługuje trzy kanały PCI 
Express x16 pozwalające na pracę w trybie SLI (ang. Scalable Link Interface — inter-
fejs skalowalnego łącza). SLI umożliwia zamontowanie trzech kart graficznych, które 
jednocześnie renderują obraz widoczny na monitorze, zwiększając wydajność podsys-
temu graficznego. Dodatkowo SPP obsługuje dwukanałową pamięć DDR3 SDRAM 
i umożliwia komunikację z mikroprocesorem za pomocą magistrali FSB pracującej 
z prędkością 1,6 GHz. SPP wymienia informacje z MCP za pomocą magistrali Hyper 
Transport pracującej z częstotliwością 1 GHz. Układ MCP obsługuje magistrale PCI 
Express x1 i x8, USB 2.0, Gigabit Ethernet, kartę dźwiękową HD, interfejs SATA i ma-
gistralę PCI (rysunek 5.23).

Chipsety NVIDIA projektowane dla mikroprocesorów firmy AMD oznaczone są małą 
literą „a” (np. nForce 980a SLI). Na uwagę zasługuje fakt, że w najnowszych produk-
tach układ MCP (w chipsetach dla CPU Intela MCP jest odpowiednikiem mostka po-

Rysunek 5.23.  
Architektura chipsetu NVIDIA 
nForce 790i Ultra SLI
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łudniowego) przejął rolę mostka północnego połączonego z mikroprocesorem AMD za 
pomocą magistrali Hyper Transport 3.0 (51,2 GB/s). Odpowiednikiem mostka połu-
dniowego jest układ nForce 200, który obsługuje wyłącznie trzy kanały PCI Express x16 
w układzie SLI służące do współbieżnej pracy z kartami graficznymi (rysunek 5.24). 

Oddzielną grupę produktów firmy NVIDIA stanowią układy mGPU (ang. motherboard 
Graphics Processing Unit — procesor graficzny dla płyt głównych), czyli układy gra-
ficzne o cechach chipsetu. Najnowsze produkty dla mikroprocesorów Intela to seria 
9000, a dla AMD — 8000 (rysunek 5.25). W założeniu linia tego typu produktów ad-
resowana jest do użytkowników, którzy chcą posiadać komputer o niezłej wydajności 
za przystępną cenę.

Rysunek 5.24.  
Architektura chipsetu NVIDIA 
nForce 720a SLI

Po przeanalizowaniu budowy chipsetów dla mikroprocesorów AMD można pokusić się 
o stwierdzenie, że inżynierowie firmy NVIDIA całkowicie przeprojektowali dotychczaso-
wą architekturę układów tego typu.

INFORMACJA

Rysunek 5.25.  
Architektura układu mGPU oznaczonego 
GeForce 8300 dla płyt współpracujących 
z mikroprocesorami firmy AMD
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5.3. BIOS płyty głównej
Podczas włączania komputera klasy PC (inicjacji po naciśnięciu przycisku Power na 
obudowie) na ekranie pojawiają się różnego rodzaju informacje dotyczące zainstalo-
wanej karty graficznej, konfiguracji kanałów IDE, ilości pamięci operacyjnej itp. Jak to 
się dzieje, że mimo niewczytanego systemu operacyjnego płyta główna testuje zamon-
towane komponenty, sprawdza poprawność podłączenia pamięci masowej i operacyj-
nej i dodatkowo informuje użytkownika o efektach?

Każda płyta główna przeznaczona dla komputera klasy PC wyposażona jest w specjal-
ne oprogramowanie określane skrótem BIOS (ang. Basic Input/Output System — pod-
stawowy system wejścia-wyjścia), umieszczone w układzie typu ROM (ang. Read Only 
Memory — pamięć tylko do odczytu) zamontowanym na powierzchni płyty (rysunek 
5.26). BIOS jest swojego rodzaju pomostem pomiędzy zainstalowanymi urządzeniami 
a systemem operacyjnym i uruchamianymi aplikacjami.

5.3.1. Typy układów ROM
Oprogramowanie niskopoziomowe BIOS instalowane jest w pamięci określanej skró-
tem ROM BIOS. Jest to pamięć nieulotna, a dane są przechowywane w niej nawet po 
odłączeniu napięcia. Idealnie nadaje się zatem do przechowywania informacji wyko-
rzystywanych podczas inicjacji komputera (w przeciwieństwie do pamięci RAM). 

W 2006 r. firma ALi (ang. Acer Laboratories Incorporated) znana z produkcji układów 
scalonych przeznaczonych dla komputerów osobistych, w tym chipsetów (seria M), 
została przejęta przez NVIDIA. 

DEFINICJA

Pojęcie BIOS-u nie jest związane wyłącznie z płytami głównymi, możemy spotkać na 
przykład BIOS karty graficznej, niektórych kart sieciowych, napędu optycznego (okre-
ślany częściej jako Firmware) lub kontrolera SCSI.

DEFINICJA

Rysunek 5.26.  
Układ Flash ROM z zapisanym BIOS-em 
firmy Phoenix technologies
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Pamięć ROM przechowuje dane w postaci przerw w siatce „drucików” tworzących 
matrycę z wierszami i kolumnami. Przerwy traktowane są jako zera binarne, natomiast 
ciągłe połączenia oznaczają binarną jedynkę. W celu odwołania się do określonej ko-
mórki należy podać adres (wiersza i kolumny).

Pamięć ROM ewoluowała przez kolejne lata, co sprawiło, że można spotkać płyty 
główne z BIOS-em zapisanym na różnych typach pamięci nieulotnej:

 ROM q . Zwana również MROM (ang. Mask ROM), jest najstarszym typem pamięci 
ROM. Podczas wytwarzania układu scalonego (proces fotolitografii) producent 
programuje układ, bez możliwości późniejszej modyfikacji zawartości.
 PROM q  (ang. Programmable ROM). Odmiana pamięci ROM, która po wypro-
dukowaniu jest pusta, co daje możliwość jednokrotnego zaprogramowania. 
Układ PROM zawiera kompletną siatkę reprezentującą same jedynki. Za pomocą 
urządzenia zwanego programatorem układów PROM w odpowiednich miejscach 
„przepalane” są przerwy (zera). W programowaniu pamięci PROM można doszu-
kać się analogii do zapisu danych na płytach CD-R.
 EPROM q  (ang. Erasable PROM — wymazywalny PROM). Odmiana pamięci 
PROM, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego. Kwarcowa 
szybka (rysunek 5.27) umożliwia promieniowaniu ultrafioletowemu dostęp do 
płytki układu pamięci, co powoduje przywrócenie struktury „drucików” do pier-
wotnego stanu (same jedynki). Do kasowania układów EPROM można użyć spe-
cjalnych urządzeń dających możliwość ustawienia czasu naświetlania układów. 
Zapis umożliwia programator, analogicznie jak w przypadku pamięci PROM. Po 
zaprogramowaniu szybkę zabezpiecza się metalizowaną naklejką uniemożliwiają-
cą przypadkowe skasowanie (światło słoneczne i oświetlenie jarzeniowe emitują 
promieniowanie ultrafioletowe). 

Obecnie termin „tylko do odczytu” stracił na znaczeniu, ponieważ nowsze wersje pa-
mięci ROM typu EPROM, EEPROM lub Flash ROM umożliwiają wielokrotny zapis i od-
czyt danych.

DEFINICJA

Rysunek 5.27.  
Układ EPROM
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 EEPROM q  (ang. Electrically Erasable PROM — elektrycznie wymazywalny 
PROM). Jest to odmiana pamięci PROM z możliwością kasowania za pomocą 
elektryczności. Jej szybsza wersja z buforowaniem nazwana została Flash ROM. 
Charakterystyczne dla układów EEPROM jest to, że aby wykasować i ponownie 
zaprogramować układ, nie trzeba wymontowywać pamięci z powierzchni płyty 
głównej. Układy Flash ROM umożliwiły aktualizowanie BIOS-a za pomocą opro-
gramowania pobranego z internetu. Pamięci Flash ROM wytrzymują od 10 000 
do 100 000 cykli kasowania. 

5.3.2. Składniki BIOS
Podstawowym błędem niedoświadczonego użytkownika peceta jest utożsamianie 
BIOS-u wyłącznie z programem BIOS Setup, który można uruchomić po naciśnięciu 
określonego klawisza po włączeniu komputera. Jednak układ ROM BIOS przechowuje 
znacznie bogatszy zestaw oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjono-
wania płyty głównej i zamontowanych komponentów. 

Standardowy BIOS płyty głównej zawiera następujące funkcje:

 POST q  (ang. Power On Self Test). Procedura POST sprawdza, podczas inicjacji 
komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów: mikroproce-
sora, pamięci operacyjnej, napędów i kontrolerów, karty graficznej itp. Umożli-
wia tym samym wykrycie ewentualnych uszkodzeń i nieprawidłowości montażo-
wych jeszcze przed wczytaniem systemu operacyjnego. Wykryte anomalie POST 
płyta sygnalizuje, generując odpowiednie kombinacje dźwiękowe lub wizualne 
(diody LED).
 BIOS Setup q . Program umożliwiający użytkownikowi zmianę ustawień BIOS-u. 
W celu jego uruchomienia zaraz po włączeniu komputera należy wcisnąć określo-
ny klawisz lub kombinację klawiszy. Wszystkie ustawienia programu BIOS Setup 
przechowywane są w pamięci CMOS RAM (ang. Complementary Metal Oxide 
Semiconductor RAM), której zawartość podtrzymuje bateria litowa zamontowana 
na płycie głównej (rysunek 5.28). 

 BIOS q . Zestawienie odpowiednich sterowników stanowiących pomost pomiędzy 
zainstalowanym sprzętem a systemem operacyjnym. 

Rysunek 5.28.  
Bateria zamontowana na płycie głównej 
podtrzymująca ustawienia programu 
BIOS Setup i ustawienia zegara czasu 
rzeczywistego

SINGIEL_Urządzenia techniki komputerowej.indd   36 2010-04-25   11:02:51



37

5.3. BIOS płyty głównej

 ACPI q  (ang. Advanced Configuration and Power Interface — zaawansowany interfejs 
zarządzania konfiguracją i energią) będący następcą APM (ang. Advanced Power 
Management — zaawansowane zarządzanie energią). Interfejs ACPI poprzez BIOS 
udostępnia systemowi operacyjnemu narzędzia i mechanizmy umożliwiające 
zarządzanie poborem energii przez zainstalowane urządzenia. 
 Bootstrap loader q  (program rozruchowy). Program umożliwiający odnalezienie 
głównego rekordu rozruchowego (ang. Master Boot Record — MBR) wczytującego 
z aktywnej partycji system operacyjny. 

5.3.3. Aktualizacja oprogramowania BIOS
Jedno z prawideł informatycznych mówi: „Jeżeli coś działa dobrze, to nic nie zmie-
niaj”. W przypadku oprogramowania BIOS jak najbardziej należałoby się trzymać tej 
reguły. Istnieją jednak okoliczności, gdy aktualizacja BIOS-u wydaje się uzasadniona.

 Konflikty w menedżerze urządzeń q . Czasami, mimo zainstalowania najnowszych 
sterowników płyty głównej, w menedżerze urządzeń pojawiają się konflikty 
uniemożliwiające działanie jej komponentów. Taka sytuacja może zachodzić, 
gdy płyta główna zawiera nowe rozwiązania, a zainstalowana pierwotnie wersja 
BIOS-u jest jeszcze niedopracowana.
 Obsługa nowszych urządzeń q . Aktualizacja BIOS-u może na przykład umożliwić 
obsługę nowszych mikroprocesorów lub innych komponentów płyty głównej nie-
obsługiwanych przez wcześniejszą wersję.
 Brak obsługi dużych dysków q . Co jakiś czas łamane są kolejne bariery maksy-
malnej pojemności dysków twardych. Może się okazać, że starsza wersja BIOS
-u nie obsługuje napędów powyżej określonej pojemności.
 Brak możliwości bootowania niektórych napędów q . Czasami istnieje potrzeba 
uruchomienia systemu operacyjnego z określonego napędu, na przykład z urzą-
dzenia typu pendrive. Zainstalowana wersja BIOS-u może nie dawać takich 
możliwości.

Istnieje trzech podstawowych producentów oprogramowania BIOS:

 American Megatrends Incorporated (AMI) ( q http://www.ami.com/),
 Phoenix Technologies ( q http://www.phoenix.com/),
 Award Software (obecnie firma Award została przejęta przez Phoenix) ( q http://
award-bios.com/).

Najszybszą i najprostszą metodą instalacji nowszej wersji oprogramowania BIOS jest 
automatyczna aktualizacja poprzez internet. Firma MSI (Micro-Star International) spe-
cjalizująca się w produkcji płyt głównych przygotowała pakiet Live Update Online dla 
systemu Windows. Oprogramowanie pozwala automatycznie odnaleźć i zaktualizo-
wać BIOS oraz sterowniki płyty głównej. Zdarza się jednak, że Live Update Online 
nie znajduje na serwerze najnowszej wersji BIOS-u, mimo że takowa istnieje. Wtedy 
jedyną metodą jest aktualizacja ręczna z poziomu systemu Windows lub DOS.
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W celu przeprowadzenia samodzielnego procesu aktualizacji oprogramowania BIOS 
należy wykonać następujące czynności:

 Identyfikacja modelu płyty głównej i wersji BIOS1. . Najłatwiejszą metodą spraw-
dzenia wersji posiadanej płyty głównej jest sięgnięcie do dokumentacji sprzętu. 
Jeśli nie posiadamy instrukcji obsługi, możemy odszukać odpowiednie symbole 
bezpośrednio na powierzchni płyty. Dodatkowe wskazówki uzyskamy podczas 
inicjacji komputera, gdy przez moment wyświetlane są informacje dotyczące 
typu płyty i wersji zainstalowanego BIOS-u (rysunek 5.29). Ostatecznie można 
pobrać ze strony producenta BIOS-u oprogramowanie do identyfikacji.

 Pozyskanie odpowiedniej wersji BIOS-u2. . Po określeniu typu płyty głównej 
i aktualnie zainstalowanej wersji BIOS-u musimy pobrać jego najnowszy pakiet 
instalacyjny. Najszybszą metodą jest odwiedzenie strony producenta płyty głów-

Użytkownik chcący wykonać aktualizację oprogramowania BIOS musi mieć świado-
mość niebezpieczeństw związanych z tą operacją:

Nowa wersja BIOS-u musi być odpowiednia dla używanego modelu płyty głównej.  q
Wybranie nieodpowiedniej wersji może spowodować nieodwracalne uszkodzenie 
sprzętu.
W miarę możliwości należy zabezpieczyć się przed ewentualną utratą zasilania pod- q
czas procesu aktualizacji BIOS-u. Chwilowy brak prądu może spowodować uszko-
dzenie pamięci BIOS ROM. W tym celu należy zastosować zasilacz awaryjny UPS.

WSKAZÓWKA

Rysunek 5.29.  
Ekran z informacjami o wersji  
płyty głównej
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nej i ściągnięcie odpowiedniego pliku z sekcji „Support — pomoc techniczna”, 
„Download — pliki do pobrania” lub podobnej. Pakiet najczęściej ma postać 
archiwum ZIP z kilkoma plikami, z których jeden powinien mieć rozszerzenie 
BIN, ROM lub ciągu liter i cyfr (plik BIOS-u).
 Pozyskanie programu do aktualizacji BIOS-u3. . Jeżeli posiadamy już odpowied-
nią wersję BIOS-u, musimy pobrać oprogramowanie umożliwiające aktualizację. 
W zależności od producenta płyty głównej oprogramowanie do aktualizacji 
BIOS-u może być przeznaczone dla systemu Windows 98, 2000, XP, Vista lub 
dla DOS-u.
 Aktualizacja BIOS-u4. . Firma ASUS wykorzystuje do aktualizacji BIOS-u opro-
gramowanie z poziomu MS-DOS. Instrukcję aktualizacji odnajdziemy na 
stronie: http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?ro-
ot=198&SLanguage=pl-pl. 
Firma Intel wyposażyła swoje płyty główne w mechanizm aktualizacji BIOS z po-
ziomu programu BIOS Setup. Instrukcję obsługi można przeczytać na stronie pro-
ducenta: http://www.intel.com/support/pl/motherboards/desktop/sb/CS-022312.htm. 

Podobne mechanizmy aktualizacji od jakiegoś czasu stosują również inne firmy, 
jak na przykład ASUS i GIGABYTE.

5.3.4. BIOS Setup
Współczesne komponenty wchodzące w skład komputera klasy PC mają układy ROM 
(rysunek 5.30), w których przechowywane są informacje na temat parametrów sprzę-
tu. Dzięki temu BIOS potrafi automatycznie konfigurować urządzenia.

Podczas użytkowania komputera PC przychodzi jednak taki moment, gdy zmiana 
ustawień płyty głównej wydaje się co najmniej uzasadniona, a w wielu przypadkach 
jest wręcz niezbędna. W celu uruchomienia programu BIOS Setup należy, w pierwszej 
fazie inicjacji komputera (zaraz po uruchomieniu), nacisnąć odpowiedni klawisz lub 
kombinację klawiszy (tabela 5.4).

Rysunek 5.30.  
Moduł DIMM DDR SDRAM z układem 
ROM przechowującym informacje na 
temat parametrów pamięci RAM
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Tabela 5.4. Zestawienie niektórych kombinacji  
klawiszy uruchamiających program BIOS Setup

Producent BIOS-u Klawisze

AWARD Del lub F1

PHOENIX Del, F1, F2, Ctrl+S, Ctrl+Alt+S 

AMI Del lub F1

IBM F1

W zależności od producenta oprogramowania BIOS i wersji płyty głównej ustawienia 
konfiguracyjne mogą się różnić, jednak zestaw i funkcjonalność podstawowych opcji 
będzie podobna (rysunek 5.31).

Rysunek 5.31. Przykład programu BIOS Setup firmy AWARD

Menu programu BIOS Setup podzielone jest na działy skupiające określone ustawienia 
płyty głównej, na przykład (rysunek 5.32):

 Standard CMOS Setup q  (ustawienia podstawowe). Umożliwia skonfigurowanie 
takich funkcji jak data, godzina, rodzaj stacji dyskietek, napędy ATA/IDE i SATA. 

W celu znalezienia odpowiedniej kombinacji klawiszy można sięgnąć do instrukcji ob-
sługi płyty głównej lub obserwować komunikaty wyświetlane na ekranie podczas inicja-
cji komputera (rysunek 5.29).

WSKAZÓWKA
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Domyślne ustawienia pozwalają na automatyczne wykrywanie parametrów napę-
dów. Wyświetlane są również informacje o ilości pamięci operacyjnej.
 Advanced Chipset Features q  lub Chipset Features Setup (ustawienia chipsetu). 
W celu zachowania stabilności komputera ustawienia w tej sekcji powinny po-
zostać niezmienione. Opcje pozwalają na dokonanie zmian dotyczących pamięci 
operacyjnej lub pamięci karty graficznej. 
 Advanced BIOS Features q  lub BIOS Features Setup (ustawienia BIOS-u). Umożli-
wia skonfigurowanie zaawansowanych funkcji chipsetu — domyślne ustawienia 
powinny pozwolić na prawidłowe funkcjonowanie komputera. Warto zwrócić 
uwagę na opcje First, Second, Third Boot Device służące do konfigurowania kolej-
ności przeszukiwania napędów podczas inicjacji komputera.
 Power Management Setup q  (ustawienia zarządzania energią). Pozwala na usta-
wienie różnych funkcji oszczędzania energii, gdy komputer przechodzi w stan 
wstrzymania.
 PnP/PCI Configurations q  (ustawienia Plug and Play oraz konfiguracji magistrali 
PCI). To menu pozwala skonfigurować gniazda PCI. Można przypisać przerwania 
IRQ (ang. Interrupt ReQuest) dla poszczególnych slotów PCI. Zaleca się pozosta-
wienie ustawień domyślnych.
 Integrated Peripherals q  (ustawienia urządzeń peryferyjnych). To menu pozwala na 
zmianę parametrów różnych urządzeń wejścia-wyjścia, takich jak kontrolery IDE, 
porty szeregowe, port równoległy, klawiatura itp.
 PC Health Status q  lub Hardware Monitor (funkcje diagnostyczne). To menu wy-
świetla aktualną temperaturę procesora, prędkość wentylatora itp. 
 CPU Frequency/Voltage Control q  (ustawienia dotyczące zasilania i częstotliwości 
mikroprocesora i magistral). To menu pozwala zmienić ustawienia częstotliwości 
oraz poziomy napięć mikroprocesora. 
 Load Fail-Safe Options q  (ustawienie bezpiecznych opcji). Jeśli zmiany wprowa-
dzone w BIOS Setup wpłynęły na stabilność komputera, za pomocą tej opcji 
można przywrócić ustawienia domyślne. 
 Load Optimized Defaults q  (ustawienie domyślnych/serwisowych opcji). Pozwala 
na automatyczną konfigurację BIOS-u pod kątem optymalnej wydajności.
 Set Password q  (ustawienia dostępu do BIOS Setup). Umożliwia ustawienie hasła 
zabezpieczającego dostęp do BIOS Setup. 
 Save & Exit Setup q  (zapisanie ustawień i wyjście z BIOS Setup). Aby zapisać zmia-
ny wprowadzone do BIOS Setup, należy wybrać tę opcję, a następnie potwierdzić 
klawiszem Y.
 Exit Without Saving q  (wyjście bez zapisania zmian w ustawieniach). Aby nie zapi-
sywać zmian wprowadzonych do BIOS Setup, należy wybrać tę opcję, a następnie 
potwierdzić klawiszem Y.
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Interfejsy BIOS Setup z rozwijanym menu (firmy AMI) umieszczonym w górnej części 
ekranu mogą zawierać następujące grupy opcji (rysunek 5.32):

 Main q  (ustawienia podstawowe). Pozwala na skonfigurowanie takich funkcji jak 
data czy godzina. Wyświetlane są również informacje dotyczące ilości pamięci 
operacyjnej.
 Advanced q  (ustawienia zaawansowane). Pozwala dokonać zmian dotyczących 
pamięci operacyjnej lub pamięci karty graficznej. Umożliwia skonfigurowanie 
zaawansowanych funkcji chipsetu — domyślne ustawienia powinny umożliwić 
prawidłowe funkcjonowanie komputera.
 Power q  (ustawienia związane z zarządzaniem energią). Grupa opcji dotyczących 
różnorodnych funkcji BIOS-u związanych z zasilaniem i oszczędzaniem energii.
 Boot q  (ang. Bootable — startowy). W tym zestawie opcji można ustalić kolejność 
uruchamiania napędów podczas inicjacji systemu. 
 Exit q  (opcje dotyczące zapisu ustawień oraz wyjścia z BIOS Setup). Grupa opcji 
dotyczących zapisu i odczytu całościowych parametrów konfiguracyjnych BIOS-u.

Rysunek 5.32. Interfejs BIOS Setup z górnym menu firmy AMI

Dokładny opis poszczególnych ustawień BIOS Setup użytkownik powinien znaleźć 
w dokumentacji dołączonej do zakupionego komputera.

WSKAZÓWKA
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Rozpoznawanie formatów płyt głównych.1. 
 Wybierz jedną płytę główną udostępnioną przez nauczyciela (np. AT,  q
ATX, NLX).
Zidentyfikuj ogólny format płyty głównej. q

Opisz cechy wybranej płyty głównej w kontekście jej formatu. q

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia. q

Charakteryzowanie architektury chipsetów.2. 
 Odszukaj w instrukcji lub w internecie schemat blokowy chipsetu płyty  q
głównej komputera z pracowni informatycznej.
Scharakteryzuj chipset według następujących kryteriów: q

obsługiwany mikroprocesor,o 

magistrala procesora, pamięci (FSB, HT, QPI),o 

zadania poszczególnych mostków,o 

interfejs łączący komponenty chipsetu (V-Link, A-Link, HT, DMI),o 

nazewnictwo mostków.o 

Przygotuj sprawozdanie z ćwiczenia. q

Identyfikowanie układu ROM BIOS na powierzchni płyty głównej.3. 
Wybierz jedną płytę główną udostępnioną przez nauczyciela. q

Zidentyfikuj układ ROM BIOS. q

Określ producenta układu ROM BIOS. q

 Odszukaj w instrukcji płyty lub w internecie klawisz uruchamiający BIOS  q
Setup. 

ĆWICZENIA
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Porównaj płyty główne w formatach AT i ATX.1. 
Czym charakteryzuje się płyta główna w formacie NLX?2. 
Jakie znasz formaty płyt głównych inne niż AT, ATX i NLX?3. 
 Co charakteryzuje architekturę chipsetów określaną jako North and 4. 
South Bridge?
 Wymień zmiany, jakie firma Intel wprowadziła w architekturze koncen-5. 
tratora.
 Na podstawie ilustracji z podręcznika scharakteryzuj najnowsze architek-6. 
tury chipsetów poszczególnych producentów.
Co oznaczają skróty MCH i ICH?7. 
Wymień typy układów ROM.8. 
Jakie składniki zawiera układ ROMBIOS?9. 
W jakich przypadkach aktualizacja BIOS-u jest uzasadniona?10. 
Wymień sposoby aktualizacji BIOS-u.11. 
Wymień producentów układów BIOS.12. 
Wymień klawisze (kombinacje) uruchamiające program BIOS Setup.13. 

PytANIA I POlECENIA KONtROlNE
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