
BİOS və onun proqramlaşdırılması 

Adətən istifadəçilər kompüterin proqram və aparat hissələri arasında elə də 

fərq görmürlər. Bu sistemin yüksək inteqrasiya dərəcəsi ilə izah olunur. 

BİOS (Basic Input-Output System) termini giriş-çıxış baza sistemini təsvir 

etmək üçün istifadə edilir. Bir növ BİOS proqram və aparat hissələri arasında 

“aralıq lay” kimi baxılır. Bir çox istifadəçilər BİOS-u qurğuların drayveri kimi 

nəzərdə tutur. 

BIOS-un böyük hissəsi sistem qoşulanda işləyir və əməliyyat sistemi 

fəaliyyətə keçdikdə işini bitirir. Buna baxmayaraq onun vəzifəsi bitmiş sayılmır, 

çünki sistemin dərinliyindəki bəzi funksiyalar və enerji qənaət funksiyaları hələ 

BIOS-un idarəsindədir. 

Sistemdə bir problem olmadıqda, ya da yeni qoşulan başqa bir qurğu ilə üst-

üstə düşmədikcə BIOS arxa planda işləyir. 

İlk dəfə hazırlandıqda BIOS-un 4 funksiyası var idi: 

1. Sistem açıldıqda, ilk olaraq aparat hissəsinə nəzarət edərək bir səhv olub 

olmadığını təsbit etmək (Power On Self Test - POST). 

2. Sistem işlədikdən sonra RAM yaddaşı davamlı olaraq yoxlamaq. 

3. Sistem açılanda bəzi kiçik RAM bloklarına sistem haqqında məlumatlar 

yazmaq. 

Bunun məqsədi isə, proqramlarınızın sisteminizdəki qurğular haqqında məlumat 

sahibi olmamasıdır. Məsələn, bir proqramın yaddaşdakı müəyyən bir sahəyə 

baxaraq neçə Gblik bir disk istifadə edildiyini və neçə diskin olduğunu anlaya 

bilməsi üçün. Bu bloklara BIOS Data Area deyilir. 

4. Proqramların aparat hissəsi ilə əlaqələndirilməsini təmin etmək. 

İndiki vaxtda, inkişaf etmiş əməliyyat sistemləri BIOS-un gördüyü bir çox işi 

üzərilərinə götürür. BIOS-dan hələ də istifadə olunur, amma əməliyyat 

sistemlərinin çoxu BIOS parametrini də keçə bilirlər. Məsələn, BIOS-un Setup 

ekranına girib, sistemə taxılı disklərinizdən birini sıradan çıxarsanız da, Windowsa 

girərkən diskin yerində olduğunu görəcəksiniz. 



BIOS-un ilk funksiyası, sistemin açılmasını təmin etməkdir. Əgər 

prosessorunuza nə edəcəyini söyləməsəniz, ana platanın üzərində öz başına 

işləyəcək. Halbuki BIOS, prosessora ilk əsas əmrləri verərək, sistemin açılışını 

başladır. POST əməliyyatı tamamlandıqdan sonra da idarəni digər proqramlara 

verir. BIOS işini qurtardıqdan sonra əməliyyat sistemi fəaliyyətə keçir. 

Sistem BİOS-u ilə yanaşı sistemin yüklənməsi zamanı yüklənən adapter BİOS-u 

da mövcuddur. Aparıcı BİOS istehsalçıları AMİ (American Megatrends, 

Incorporated), Award və Phoenix, ASUS, İntel firmalarıdır. 

İlk PC təqdim olunduqda sistem platasında yerləşən ROM (Daimi yaddaş 

qurğusu) mikrosxeminə yazılan BİOS sistemin proqram təminatına bütün 

qurğuların drayverləri daxildir. Drayverlər əvvəlcədən yaddaşa yüklənirdi və 

kompüterin işi boyu istifadə olunurdu. 

ROM mikrosxemində POST (Power On Self Test – qoşulma zamanı 

testləşdirmə) proqramı və özüyükləmə (autorun) proqramı yazılır. Sərt diskdə 

yükləyici sektoru yoxlayan özüyükləmə proqramı ƏS (əməliyyat sisemi) 

yüklənməsini təmin edir. Yükləmədən sonra ƏS BİOS-un aşağı səviyyəli 

(qurğuların drayverlərinə) prosedurlara müraciət edir. 

Kompüter erasının əvvəlində BİOS-da qurğuların bütün drayverləri saxlanırdı – 

klaviatura drayveri, videoadapter, paralel və ardıcıl port, cevik və sərt diskin 

kontrolleri və s. 

ƏS yükləndikdən sonra qurğularla iş üçün drayverləri yükləmək lazım gəlmir, 

cünki onlar əvvəlcədən ROM-a yüklənib. Belə yanaşma o vaxta qədər yaxşı idi ki, 

sistemə yeni qurğu qoşulmayıb. 

İlk yükləmədə ƏS yükləmə faylı (İO.SYS) qurğuların drayverləri haqda 

məlumat təsbit edən konfiqurasiya faylına (CONFİG.SYS) müraciət edir. 

CONFİG.SYS faylı göstərilən drayverlərlə yükləmə diskində yerləşməlidirlər. 

İO.SYS tələb olunan məlumatı əldə edəndən sonra, o göstərilən drayverləri 

yaddaşa yükləyir və BİOS-la əlaqələndirir. Sistem platasının və ya adapter 

platasının mikrosxemində yerləşən BİOS-un bir hissəsi firmware (ROM-da 



qoruyucu proqramlar) adlanır və bu mikrosxem mövcud olduğu üçün bəzən 

istifadəçilər BİOS-u kompüterin aparat hissəsinə aid edirlər. 

BİOS bir və ya bir neçə mikrosxemdə yerləşən kompleks proqramıdır. BİOS 

əsasən aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir. 

1. Bütün Ana platalarda proqram təminatı yazılan BİOS və ya ROM BİOS 

mikrosxemi mövcuddur. Bu mikrosxemə tələb olunan sistemin yüklənməsi üçün 

və əsas aparat təminatının işlənməsi üçün start proqramları və drayverləri təsbit 

edir. Buraya avtomatik testləşdirmə POST(Power On Self Test) və sistem 

konfiqurasiyasının verilənləri daxildir. Bütün bu parametrlər sistem platasında 

yerləşən və batareyadan qidalanan CMOS(Complementary Metal-Oxside 

Seminconductor) proqramı yaddaşa yazılıb. CMOS yaddaşı bəzən NVRAM(Non- 

Volatile RAM - enerjidən asılı olmayan ixtiyari müraciətli yaddaş) adlanır. 

NVRAM tipli yaddaşın ən geniş istifadə olunan –fləş yaddaşdır . 

2. Testləşdirmə bitdikdən sonra ƏS (Boot Loader) başlanğıc yüklənməsi təmin 

olunur. ƏS-nin yaddaşa yüklənməsi iki pillədə yerinə yetirilir: BİOS sistem 

diskindən ƏY-ya başlanğıc yükləmənin xüsusi blokunu yükləyir, sonra ona 

idarəetməni ötürür, o da öz növbəsində ƏS digər modullarını yükləyir. 

3. Müxtəlif əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş sistem 

müraciətlərin və kəsilmələrin xidməti. Sistem müraciətlərin yerinə yetirilməsi üçün 

kəsilmələr mexanizmi nəzərdə tutulub. 

BİOS-a servis funksiyaların minimal dəsti daxildir. Məs. klaviaturadan 

simvolların yığılması, ekranda hər hansı bir məlumatın əks olunması. BİOS-un 

versiyasından və ana platanın modelindən asılı olaraq, BİOS-u sazlama 

funksiyaları dəyişə bilər və eyni funksiya müxtəlif adla ifadə oluna bilər. 

BİOS səsli səhv xəbərdarlıqlarının və POST mesajları: 

Normal bir boot (yükləmə) əməliyyatı əsnasında elektrikə qoşulma zamanı 

kompüterin bütün komponentlərinə enerji verilir, ekran kartı dərhal öz reklamını 

edir və POST ekranı gəlir. Ekranda prosessorun sürəti, RAM həcmi kimi bəzi 

məlumatlar verilir. Əməliyyat sisteminin yüklənməyə başlamasından dərhal əvvəl 

ekrana bir cədvəl gəlir. Bu cədvəldə POST əməliyyatının nəticələri verilir. 



Kompüterin işə başlamasına maneə törədəcək hər hansı bir səhvə görə ya səsli ya 

da yazılı POST səhv mesajları verilir. Səsli səhv mesajları qəza, yazılı POST 

mesajları isə xəbərdarlıq xarakterlidir. Məsələn, ekran kartı qəzasını ifadə edən bir 

səsli xətt mesajı yalnız ekran kartı (AGP) yerindən oynayanda ortaya çıxa bilər. 

Xəta Mənası 

1 Davamlı Səs Güc qaynağı qəzası 

2 Bir çox qısa bip Anakart qəzası 

3 1 uzun Yaddaş təzələnilməsində səhv 

4 1 uzun 1qısa Anakart və ya BIOS çipi qəzası 

5 1 uzun 2 qısa 

Ekran kartı qəzası (Ümumiyyətlə köhnə kartlardakı DIP 

switch qaynaqlıdır) 

6 1 uzun 3 qısa Ekran kartı qəzası 

7 2 uzun 1 qısa Ekran kartı qəzası (RAMDAC qaynaqlı) 

8 2 qısa Yaddaş parity (yoldaşlıq) səhvi 

9 3 qısa Yaddaşın ilk 64kb-lik hissəsində səhv 

10 4 qısa Timer səhvi 

11 5 qısa Prosessor səhvi 

12 6 qısa Klaviatura prosessoru səhvi 

13 7 qısa Prosessor səhvi 

14 8 qısa Ekran kartı yaddaşında oxuma/yazma səhvi 

15 9 qısa BIOS ROM səhvi 

16 10 qısa CMOS oxuma/yazma səhvi 

Yazılı POST mesajları: 

BIOS ROM checksum error - System halted: BIOS tipindəki bir səhvi göstərir. 

Tipdə fiziki səhv və ya BIOS proqramında pozuqluq ola bilər. Sisteminizi yeni bir 

BIOS ilə update edin, problem davam edirsə, yeni bir BIOS tipi əldə etmək lazım 

olacaq. 

CMOS battery failed: BIOS batareyası boşalıb və ya işləməmüddəti bitmək 

üzrədir. Batareyanın növünü təyin edib ən yaxın saatsazdan yenisini ala bilərsiniz. 



CMOS checksum error - Defaults loaded: Hər hansı bir səbəbdən ötrü BIOS 

nizamlarında pozuqluq meydana gəlmişdir (böyük ehtimalla vaxtı bitmək üzrə olan 

BIOS batareyası üzündən). Fərz edilən nizamlar yüklənərək sistemin zərər 

görməsinə maneə törədilmişdir. 

Floppy disk(s) fail: Sistemə taxılmış olan disket idarəediciləri ilə BIOS-dakı 

disket drayveri nizamları bir-birini tutmur. 

Keyboard error or no keyboard present: Bəlkə də ən çox qarşılaşılan POST 

mesajıdır. Bu mesaj ümumiyyətlə "Press F1 to continue" deyə davam edir. Siz də 

olmayan klaviaturanın F1 düyməsinə basaraq səhvdən xilas ola bilər və ya yeni bir 

klaviatura taxaraq əməliyyata davam edə bilərsiniz. 

Memory test fail: POST mesajlarının bəlkə də ən cansıxıcısıdır. BIOS-dakı 

yaddaş nizamlarınızda ola biləcək bir problemdən qaynaqlana bildiyi kimi, yaddaş 

modullarınızdakı qismi (bəlli bir hissəsindəki) qəza səbəbiylə də ortaya çıxa bilər. 

Nizamlarınızdan əminsinizsə, başqa bir yaddaş ilə sisteminizi təkrar açmağı 

yoxlayın. 

Hard Disk(s) Fail: Sisteminizdə mövcud disk(lər)lə BIOS-da meydana çıxmış disk 

nizamları bir-birini tutmur. BIOS-dan disk nizamlarını avtomatikə gətirin, 

master/slavenizamlarına nəzarət edin. Problem davam edirsə, disk qurğusunda 

fiziki bir pozuqluğun olması deməkdir. 

Setup menyusunu başlıqları ana platanın markasına görə dəyişə bilər amma 

ümumiyyətlə eynidirlər. 

CMOS Setup Utility 

ADVANCED BIOS FEATURES 

ADVANCED CHIPSET FEATURES 

INTEGRATED PERIPHERALS 

POWER MANAGEMENT SETUP 

PNP/PCI CONFIGURATİONS 

PC HEALTH STATUS/HARDWARE MONITOR 

LOAD FAIL SAFE DEFAULTS 

LOAD O PTIMIZED DEFAULTS 



SET SUPERVISOR & USER PASSWORD 

SAVE AND EXIT SETUP 

EXIT WHITOUT SAVING 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor): BIOS məlumatlarını 

saxlayan yarımkeçirici mikroçipə verilən addır. BIOS Setup-ı ilk açildıqda ekrana 

gələn menyuya CMOS Setup adı verilir. OK düymələri ilə buradakı seçimlərdən 

birinin üzərinə gəlib Enter düyməsinə basdığınızda ya alt menyulara keçilir, ya da 

bu seçimlər onsuz da öz başına bir əmrdir, bu əmr yerinə yetirilir. BIOS Setup-ın 

bütün pəncərələrində olduğu kimi bu pəncərədən də Esc düyməsinə basılaraq çıxa 

bilər və ya F10 düyməsinə basaraq etdiyiniz dəyişiklikləri yazaraq çıxa bilərsiniz. 

Standart CMOS Setup 

Əsas Menyudan bu bölməyə girdiyinizdə, əsas sistem nizamları və sistem saatı ilə 

əlaqədar seçimlərlə qarçılaşacaqsınız. Bunların funksiyaları aşağıda təqdim 

edilmişdir. 

Date/Time: Sistem saatını və tarixini buradan nizamlaya bilərsiniz. 

Sərt Disklər: BIOS və ana platalar 4 IDE driver-e (sərt disk və ya CD-ROM) 

dəstəkləyir. IDE disketlərinizin nizamlarını "Hard Disks" adlı bu bölmədə görə 

bilərsiniz. 

Disk Driver-lər: Bu bölmədən disket driver-inizin tipini seçəcəksiniz. Bir disket 

driver-iniz varsa bunu 1.44M, 3.5 olaraq seçə bilərsiniz. Digər disket driver-i 

(Drive B) isə "Not Installed" (Qurulmamış) olaraq buraxılır. 

Halt-On: POST, yəni BIOS-un həyata keçirdiyi təchizat testləri əsnasında bir 

təchizat səhvi ilə qarşılaşılsa sistem dayanır. Halt-On seçimi ilə bəzi səhvlərin 

diqqətə alınmamasını, POST əməliyyatının davam edərək sistemin açılmasını 

söyləyə bilərsiniz. Bu seçimlər aşağıdakı kimidir: 

• No errors POST - heç bir səhvdə dayanmır. 

• All errors BIOS - bir səhv təsbit etdiyində dayanır və sizə bu səhvi düzəltməyiniz 

üçün xəbərdarlıq edir. 

• All, But Keyboard POST - klaviatura səhvləri xaricindəki səhvlərdə dayanır. 

• All, But Disket POST - disket driver səhvləri xaricindəki səhvlərdə dayanır. 



• All, But disk/Key POST - klaviatura və disket driver səhvləri xaricindəki 

səhvlərdə dayanır. 

Yaddaş Məlumatları : Bu sahədəki məlumatlarda dəyişiklik edə bilməzsiniz. 

Burada ənənəvi (base), genişləndirilmiş (extended) və digər yaddaş tutumları 

haqqında məlumatlar verilir. 

BIOS Features Setup 

CPU Internal Core Speed: Bəzi ana platalarda istifadəçinin sürəti görünür. 

(233MHz, 300MHz kimi). Yeni Abit, Chaintech kimi ana platalarda bu bir seçim 

olaraq verilmişdir və prosessor sürətini BIOS proqramından nizamlağa icazə verir. 

Virus Warning: Bu seçim Boot virusları üçün gözəl vasitədir. 

CPU Internal Cache: Çox istifadə edilən bəzi məlumatlar müəyyən müddətlik 

sürətli operativ yaddaşda saxlana bilər - bəzi əməliyyatlar daha sürətli həyata 

keçirilir. 

BIOS Update: BIOS yeniləmə modulunun prosessora lazımlı məlumatları 

çatdırmasını təmin edir. Enabled mövqeyində olmalıdır. 

Quick Power On Self Test: POST əməliyyatının 4 dəfə yerinə (bəzi PClərdə 3 

dəfə) bir dəfə edilməsini təmin edir. 

Boot Sequence: PC-niz açıldıqda BIOS-un əməliyyat sistemi üçün öncə hansı 

driver-ə baxması lazım olduğunu bildirir. 

Gate A20 Option: Bu seçim, sistemin 1 MB-dan çox genişlənmiş yaddaşı 

(extended memory) necə istifadə edəcəyi ilə əlaqədardır. 

Security Option: Sisteminizə və BIOS Setupındakı nizamlara başqalarının girə 

bilməməsi üçün BIOS Setupdan şifrə qoya bilərsiniz . 

CHIPSET Features Setup 

Ana platanın chipseti ilə əlaqədar nizamlar bu hissədə olur. Çox ana platada olan 

chipset və yaddaş nizamları ilə əlaqədar seçimləri bu bölmədə izah edəcəyik. 

EDO Avto Configuration: EDO RAM ilə əlaqədar texniki məlumatlar saxlayan 

nizamları olduğu kimi buraxmanız məsləhətdir. 

SDRAM Configuration: Sisteminizdə SDRAM tipində yaddaş istifadə edirsinizsə 

yaddaşlarınızın sürətini burada təyin edə bilərsiniz. 



8/16 Bit I/O Recovery Time: 8 və 16 bitlik ISA kartlar üçün zamanlama. 

CPU Warning Temperature: Prosessor istiliyi neçə dərəcəyə gəldikdə sistemin 

siqnal verəcəyini təyin edir. 

POWER Management Setup 

Bu bölmədə sisteminizin enerji istifadəsini azaltmaq üçün nizamlar var. 

Power Management: Nizamı "Max Saving"-ə gətirsəniz sistem qısa bir vaxt 

istifadə edilmədən dayansa enerji qənaət rejiminə keçəcək. "Min Saving"də də eyni 

əməliyyat olur amma bu dəfə sistem enerji qənaət rejiminə daha uzun müddətdə 

keçir. 

Video Off Option: Bu seçim monitorun nə vaxt enerji qoruyucusunun qənaət edə 

biləcəyini göstərir. 

Video Off Method: Monitorun nə şəkildə asqıya alınacağını təyin edir. 

PM Timers: Bu bölmədə diski enerji qənaət rejiminə keçirən "HDD Power Down" 

vaxtı, və sistemin Yuxu, Gözlətmə və Təxirə salma (Doze, Standby, Suspend) 

rejimlərinə keçmələri üçün lazımlı vaxtlar nizamlana bilər. 

Power Up Control: Sistemin nə vaxt avtomatik açılacağı təyin olunur. 

Automatic Power Up: Sisteminizin günün təyin etdiyiniz saatlarında avtomatik 

olaraq açılmasını təmin edir. 

PNP/PCI Setup 

Bu pəncərədə BIOS-u istifadə etmək yerinə PCI məlumatları nizamlayaraq 

Qoşİşlət (Plug and Play) əməliyyat sistemlərindən faydalanmaq üçün lazımlı 

seçimlər olur. 

Nizamların qarşısında "Yes" seçilmişsə əməliyyat sistemi cihazla əlaqədar 

kəsmələri özü nizamlayır. 

Resources Controlled By: Qoş-İşlət funksiyasını dəstəkləyən BIOS-lar bütün boot 

əməliyyatlarını və Qoş-İşlət cihazları idarə edə bilər. 

Load BIOS Defaults 

BIOS nizamları ilə əlaqədar hər hansı ciddi bir problem ilə qarşılaşdığınızda 

istifadə edilir. 

Load Setup Defaults 



Bu BIOS-un zavod nizamlarını yükləyir. 

Supervisor/User Password 

Supervisor Password, həm BIOS Setup-a həm də sistemə şifrə qoyur. 

HDD Low Level Format: Bəzi BIOS-larda olan bu seçim sabit diski aşağı 

səviyyəli format edir. Çox təkrarlanması diski poza bilər. 

Save & Exit Setup 

BIOS Setupda edilmiş dəyişikliklərin heç biri BIOS-a yazılmadan fəaliyyətə 

girmir. 'Enter' vurub Y düyməsinə basaraq etdiklərimizi yazaraq və təkrar sistem 

açılışına geri dönmək olar. 

Exit Without Saving 

Dəyişiklikləri yadda saxlamadan, yəni bu dəyişiklikləri fəaliyyətə keçirmədən 

BIOS Setupdan çıxmaq üçün bu seçimin üzərinə gəlib Enter düyməsini sıxmaq 

lazımdır. 


