
1 skyrius. Kompiuterio sandara

Kas yra sisteminiame bloke
Procesorius ir jo parametrai
Sisteminė plokštė ir mikroschemų rinkinys
Darbo atmintinė
Magistralės
Jungtys
Standieji diskai
Įrenginiai su pakeičiamomis laikmenomis
Sisteminiai ištekliai

2 skyrius. BIOS įranga ir darbas. BIOS Setup programa

BIOS paskirtis ir funkcijos
BIOS mikroschemos ir jų išdėstymas
POST procedūra
BIOS versijos
Pagrindiniai BIOS gamintojai
BIOS Setup programos atidarymas
BIOS Setup naudotojo sąsaja ir nuostatų pasirinkimo metodai
BIOS Setup programos uždarymas
BIOS Setup nuostatų koregavimo pavyzdžiai
Patarimai, kaip saugiai naudotis BIOS Setup programa
Pagrindiniai BIOS Setup skyriai
BIOS nuostatų programa su horizontalia meniu eilute

3 skyrius. Kompiuterio diagnostika ir remontas naudojant BIOS

BIOS garso signalai ir gedimų šalinimo metodai
Pranešimai apie klaidas
POST kodai
Esamų BIOS nuostatų pašalinimas

4 skyrius. BIOS atnaujinimas

BIOS atnaujinimo priežastys
Naujos BIOS versijos paieška
Įkelties diskelio paruošimas
Sistemos darbo stabilumo užtikrinimas
BIOS atnaujinimo metodo pasirinkimas
AwardBIOS atnaujinimas
AMIBIOS atnaujinimas
Žinomų sisteminių plokščių gamintojų BIOS atnaujinimo ypatybės
Pažeisto BIOS kodo atkūrimas

5 skyrius. Kompiuterio spartinimas

Kas yra kompiuterio spartinimas
Kombinuotos spartinimo nuostatos
Procesoriaus spartinimo nuostatos
Darbo atmintinės spartinimo nuostatos
Mikroschemų rinkinio ir magistralių spartinimo nuostatos



Pasiruošimas spartinimui
Intel Core 2 procesorių spartinimas
AMD Athlon 64 / Sempron procesorių spartinimas
Spartinto kompiuterio patikrinimas

6 skyrius. Standartinės ir išplėstinės BIOS nuostatos

Bendrosios standartinės nuostatos
Standžiųjų diskų nuostatos
Informacinės nuostatos
Bendrųjų nuostatų reikšmės
Procesorius ir tarpinė atmintinė

7 skyrius. Kompiuterio paleisties nuostatos ir slaptažodžių tvarkymas

Sistemos paleisties tvarka
Paleisties optimizacija
Paleisties meniu
Slaptažodžių nustatymas
Slaptažodžių pašalinimas

8 skyrius. Mikroschemų rinkinio ir sisteminės plokštės komponentų nustatymas

AGP magistralė
PCI Express magistralė
Kitos mikroschemų rinkinio nuostatos
IDE valdiklis
Serial ATA ir RAID valdikliai
USB magistralė
Lygiagrečiosiosios ir nuosekliosios jungtys

9 skyrius. Išteklių paskirstymas, elektros maitinimo valdymas ir sistemos būsenos priežiūra

DMA kanalų ir pertraukčių paskirstymas
Kitos išteklių paskirstymo nuostatos
Pagrindinės elektros maitinimo nuostatos
Sistemos žadinimo funkcijos
Sistemos būsenos nuostatos
Apsaugos nuo perkaitimo nuostatos


