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1. МЕМОРИЈА. ROM. RAM. УЛОГА. ХИЈЕРАРХИЈА 
МЕМОРИЈСКОГ СИСТЕМА. 

2. ОПЕРАТИВНА И РЕГИСТАРСКА МЕМОРИЈА. 

3. BIOS. 

4. АСОЦИЈАТИВНА, КЕШ, ВИРТУЕЛНА, МАСОВНА 
МЕМОРИЈА. 

 

1. Меморија или меморијски систем - уређаји који обезбеђују записивање (регистровање) 
бинарних података.  

 
Меморија је намењена упису (уношењу), памћењу (складиштењу, чувању) и читању 

(издавању) података. 
 
Меморијски систем обезбеђује 2 основне операције : 

 
1) упис ( памћење ) података ; 
 
2) читање ( позивање ) података. 
 
Сваки меморијски систем обично има два основна функционална дела : 

 
1) управљачку јединицу - служи за тражење, упис и читање података на меморијском 
медијуму ; 
 
2) меморијски медијум на коме се памте подаци. 
 

 

Управљачка јединица меморије 
 

- Кола за читање / упис 
- Кола за синхронизационе 

сигнале 
- Кола за друге управљачке 

сигнале 

Меморијски медијум 

Централни процесор 

Инструкција Декодер 

Регистар 
података

Меморијски 
систем Подаци Управљање

Општа организација меморијског 
система

Адреса 

Подаци 

 
Меморија рачунара се састоји од оперативне и спољне меморије. 

 
Оперативна ( основна, главна ) меморија намењена је привременом памћењу 

података и програма. Направљена је од бистабилних меморијских елемената. Назива се и 
интерна меморија, јер јој процесор може директно приступити. 
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Спољна ( масовна, секундарна ) меморија - великог капацитета, служи за дуготрајно 

чување програма и података, састоји се од периферних меморијских уређаја којима 
процесор приступа преко улазно - излазног подсистема. 

 
Класификација меморија се може извршити на следећи начин : 
 
1) Физички начин записивања ( електронски, магнетни, оптички ) ; 
 
2) Метод приступа ( меморије са непосредним приступом, меморије са директним 
приступом, меморије са секвенцијалним приступом, асоцијативне меморије ) ; 
 
3) Начин организације ( адресне меморије, асоцијативне меморије, стек - меморије ) ; 
 
4) Задржавање података по престанку напајања (постојане меморије, непостојане 
меморије). 
 
Параметри меморија : 
 
1) капацитет меморије - број бајтова или битова који се могу запамтити у меморији ; 
 
2) време приступа - временски интервал који протекне од довођења сигнала за 
дефинисање приступа до завршетка уписа или читања ; 
 
3) меморијски циклус ( циклус приступа ) - минимални дозвољени временски 
интервал између два узастопна приступа меморији ; 
 
4) јединица преноса - за оперативну меморију меморијска реч ( број битова који се 
истовремено чита или уписује ) или блок ( више суксцесивних меморијских речи ) ; за 
спољну меморију сектор или блок код дискова и блок код магнетних трака ; 
 
5) брзина преноса података - број битова, бајтова или меморијских речи које уређај 
може пренети у једној секунди после постављања уписно - читајуће главе на почетак 
блока или сегмента података ; 
 
6) цена 1 бита меморије - однос укупне цене меморије према капацитету меморије. 
 

Регистарска меморија

Кеш - меморија

RAM меморија

Диск кеш - меморија

Тврди диск

CD - ROM диск 
       Магнетооптички диск 

Магнетна трака, стример трака

Цена по 
MB 

Време 
приступа 

Краће 

Дуже

Већа 

Мања 

Хијерархија 
меморија
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Кеш - 
- меморија 

Оперативна 
меморија 

Спољна 
меморија 

Хијерархијско повезивање меморија 

Централни 
 
 

процесор 
Регистри 

 
 
 
 
Системска меморија је место где рачунар држи програме и податке који се тренутно 

користе и, због потреба све моћнијег софтвера, захтеви који се постављају пред системску 
меморију, повећавају се последњих неколико година алармантном брзином. Последица је да 
модерни рачунари имају много више меморије од првих PC рачунара из раних 1980-их 
година, што је имало утицаја на развој њихове архитектуре.  
 

Што се тиче брзине приступа, данас процесори превазилазе меморијске чипове и та 
разлика се стално повећава. То значи да процесори све више морају да чекају на податке 
који иду у, или излазе из главне меморије. Једно од решења је да се употреби "скривена 
меморија" између главне меморије и процесора, као и паметна електроника, да би се 
осигурало да се следећи податак који је потребан процесору већ налази у скривеној 
меморији. 
 

Примарна скривена меморија 
 

Примарна, или скривена меморија првог нивоа, је на централној процесорској 
јединици и користи се за привремено смештање инструкција и података организованих у 
блоковима од по 32 бајта. Примарна скривена меморија је најбржи облик меморије. Она је 
ограничена по величини, зато што је уграђена на чипу са спрегом са нултим стањем чекања 
(без кашњења) према процесорској извршној јединици. 
 

Секундарна скривена меморија 
 

Већина PC рачунара се нуде са секундарном скривеном меморијом, да би се премостио 
јаз између перформанси процесора и меморија. Секундарна скривена меморија (такође 
позната и као "спољашња" или скривена меморија другог нивоа) користи исту управљачку 
логику као и примарна скривена меморија и зато се имплементира помоћу SRAM меморије. 
 

Главна меморија 
 

Трећи и најважнији ниво системске меморије PC рачунара је главна меморија, или 
меморија са директним приступом (RAM - Random Access Memory). Она је извор 
привремених података, али је главно подручје меморије којој приступа чврсти диск. Она 
ради, да тако кажемо, као пролазна станица између чврстог диска и процесора. Што се више 
података може имати у RAM меморији, то ће брже радити рачунар.  
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Главна меморија је прикључена на процесор преко њених магистрала за адресе и 

податке. Свака магистрала се састоји од извесног броја електричних кола, односно битова. 
Ширина адресне магистрале одређује коликом броју различитих меморијских локација се 
може приступити, а ширина магистрале за податке - колико је информација смештено у 
свакој од локација. Сваки пут када се један бит дода адресној магистрали, опсег адреса се 
удвостручи. Сви Intel-ови процесори, почевши од 386 па на даље, имају 32-битну адресну 
магистралу која им омогућава да приступе меморији до 4 Gbajta. Савремени процесори 
имају 64-битне магистрале за податке, па могу да приступе на 8 бајтова података 
истовремено.  
 

Главна меморија се гради употребом DRAM чипова, што је скраћеница за Динамичку 
RAM меморију. 
 
 

DRAM 
 

DRAM чипови су велике, правоугаоне матрице 
меморијских ћелија, са логиком за подршку која се користи 
за читање и уписивање података у матрице и са склопом за 
освежавање да би се одржао интегритет смештених података. 
Меморијске матрице су распоређене по редовима и колонама 
меморијских ћелија који се зову линије речи и линије битова, 
респективно. Свака меморијска ћелија има јединствену 
локацију или адресу, дефинисану пресеком реда и колоне. 
 

DRAM се производи коришћењем сличног процеса као и за процесоре: силицијумски 
субстрат се гравира узорцима распореда транзистора и кондензатора (као и подржавајуће 
структуре) од којих се састоји сваки бит. Она је много јевтинија од процесора, јер 
представља серију једноставних, понављајућих структура, тако да није компликовано 
прављење јединственог чипа са више милиона индиовидуално смештених транзистора, а 
DRAM је јевтинија од SRAM меморије јер користи упола мање транзистора. Током година, 
више различитих структура је коришћено да би се створиле меморијске ћелије на чипу, а у 
данашњим технологијама, електронска кола за подршку обично укључују: 
 
• сенс-појачаваче, за појачање сигнала или наелектрисања на меморијској ћелији 
• адресну логику, за избор редова и колона 
• логику за сигнале /RAS (Row Adress Select - избор реда адресе) и /CAS (избор колоне 

адресе), за памћење и разрешавање адреса реда и колоне и започињање и окончање 
операција читања и уписивања 

• кола за читање и уписивање за смештање информација у меморијске ћелије или читање 
онога што је тамо смештено 

• унутрашње бројаче или регистре, за чување трага о секвенци освежавања или за 
започињање циклуса освежавања по потреби 

• логику за омогућавање излаза, која спречава да се подаци појављују на излазима, сем 
када се то изричито жели. 
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FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM - динамичка меморија са директним 
приступом) 

 
 

Све врсте меморије се адресирају као матрица редова и колона, а индивидуални 
битови су смештени у свакој ћелији матрице. Код стандардне DRAM меморије или FPM 
DRAM меморије, која долази на тржиште са приступним временима од 70 ns или 60 ns, 
јединица за управљање меморијом чита податке тако што прво активира одговарајући ред 
матрице, затим активира тачну колону, потврђује податак и преноси га систему. Тада се 
колона деактивира, што уноси нежељено стање чекања у коме процесор мора да чека док 
меморија заврши пренос. Онда се искључује излазни бафер за податке, чиме систем постаје 
спреман за следећи приступ меморији. 
 

У најбољем случају, са оваквом шемом, FPM може да постигне временски распоред 
преноса непрекидне групе података од 5-3-3-3. То значи да читање првог елемента података 
узима пет циклуса генератора такта и при том садржи четири стања чекања, док следећа три 
елемента узимају сваки по три циклуса. 
 

Повећања брзине DRAM меморија историјски потичу од напредака у процесу и 
фотолитографији. Новија побољшања перформансе, међутим, резултовала су из промена 
основне архитектуре DRAM меморија, која су захтевала мало или никакво повећање 
величине чипа. Једдан такав пример je EDO (Extended Data Out - проширени излаз 
података) DRAM memorиja. 
 

EDO DRAM (Extended Data Out DRAM - динамичка меморија са директним 
приступом и проширеним излазом података) 

 
EDO меморија долази на тржиште са брзинама од 70 ns, 60 ns и 50 ns. Од тих брзина, 

60 ns је најспорија која би требало да се употреби у системима са брзином магистрале од 66 
MHz (односно Pentijum 100 MHz и бржи), а скупови чипова Triton HX и VX могу такође да 
имају користи од верзије са брзином од 50 ns. EDO DRAM не захтева да се колона 
деактивира и бафер искључи пре него што почне следећи пренос података. Она зато достиже 
типични временски распоред преноса непрекидне групе података од 5-2-2-2 при брзини 
магистрале од 66 MHz и може да обави нека читања меморије теоретски 27 % брже од FPM 
DRAM меморије.  
 
Burst Extended Data Out DRAM (EDO DRAM са степеном за непрекидну групу 

података) 
 

Burst EDO DRAM је еволуционо побољшање EDO DRAM меморије које садржи 
степен за проточну обраду и 2-битни бројач непрекидне групе података. Код 
конвенционалних DRAM меморија као што су FPM и EDO, иницијатор приступа меморији 
преко контролера меморије. Контролер мора да чека да податак постане спреман пре него 
што га пошаље иницијатору. BEDO DRAM меморија елиминише стања чекања, 
побољшавајући на тај начин перформансу система до 100 % у односу на FPM DRAM и до 50 
% у односу на стандардну EDO DRAM меморију, достижући системске временске распореде 
од 5-1-1-1 када се користи са подржавајућим скупом чипова. 
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Упркос чињеници да BEDO убедљиво обезбеђује више побољшања у односу над EDO 
и од EDO у односу над FPM, тај стандард пати од недостатка подршке скупа чипова и зато 
никада није стварно прошао у утакмици са Синхроном DRAM меморијом (SDRAM). 
 

SDRAM (синхрона динамичка меморија са директним приступом) 
 

Синхрона DRAM меморија ради сасвим 
другачије од других типова меморија. Она користи 
чињеницу да су већина PC приступа меморији 
секвенцијални и пројектована је да доноси све 
битове у непрекидним групама што је брже могуће. 
Код SDRAM меморије бројач непрекидне групе 
података на чипу дозвољава да се део адресе који се 
односи на колону инкрементира веома брзо, што 
помаже да се значајно убрза извлачење 
информација у секвенцијалним читањима. 
Контролер меморије обезбеђује захтевано место и 
величину блока меморије, а чип SDRAM даје 
битове онако брзо како централна процесорска 
јединица може да их преузме, користећи генератор такта да синхронизује временско 
усклађење меморијског чипа са системским генератором такта централне процесорске 
јединице.  
 

Ова кључна особина SDRAM меморије даје јој значајну предност над осталим, 
асинхроним типовима меморија, омогућавајући подацима да буду испоручени ван чипа 
брзинама непрекидних група до 100 MHz. Једном када је почео пренос непрекидне групе 
података, сви преостали битови групе се испоручују брзином од 10 ns. При брзини 
магистрале од 66 MHz, SDRAM меморије могу да смање брзине преноса групе на 5-1-1-1. 
Први број је већи од одговарајућег временског усклађења за FPM и EDO RAM, јер је 
потребно више постављања за почетни пренос података. Чак и тако, постоји теоретско 
побољшање од 18 % у односу на EDO за прави тип преноса података. 
 
DDR DRAM (double data rate DRAM - DRAM са двоструком брзином података) 

 
 

Double Data Rate DRAM (DDR DRAM – DRAM са двоструком брзином података) је 
друга меморијска технологија која се бори да обезбеди конструкторе система са 
алтернативом високих перформанси за Direct RDRAM меморије. Традиционално, да би се 
синхронизовали логички уређаји, преноси података треба да се појаве на ивици сигнала 
генератора такта. Како импулс генератора такта осцилује између 1 и 0, подаци би излазили 
или на предњој ивици (када се импулс мења од ¨0¨ на ¨1¨) или на задњој ивици. DDR DRAM 
ради тако што дозвољава активирање излазних операција и на предњој и на задњој ивици, 
дајући тако ефективно удвостручење учестаности генератора такта без повећања његове 
стварне учестаности.  
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Direct RDRAM 
  

Direct RDRAM је резултат сарадње између Intel-a и компаније по имену Rambus на 
развоју новог меморијског система. То је потпуно нова RAM архитектура, комплетна са 
управљањем магистралом (Rambus Channel Master) и новим путем (Rambus Channel) између 
меморијских уређаја (Rambus Channel Slaves). Direct RDRAM је у ствари трећа верзија 
Rambus технологије. Оригинална (основна) конструкција радила је на 600 MHz, што је било 
повећано на 700 MHz у другој итерацији, познатој као Concurrent RDRAM. 
 

Канал Direct Rambus 
обухвата контролер и једну или 
више Direct RDRAM меморија 
међусобно повезаних преко 
заједничке магистрале - која исто 
тако може да повеже и друге уређаје 
као што су микропроцесори, 
дигитални сигнал-процесори, 
графички процесори и ASIC-кола 
(Application Specific Integrated 
Circuit – интегрисана кола 
развијена посебно за подршку 
одређене примене). Контролер се 
налази на једном крају, а RDRAM 
меморије су распоређене дуж 
магистрале, која је паралелно 
завршена на супротном крају. 
Канал ширине два бајта користи 
мали број веома брзих сигнала да 
пренесе све адресе, податке и 
управљачке информације на 
фреквенцији до 800 MHz. Сигнална 
технологија се зове Rambus сигнална логика (RSL – Rambus Signalling Logic). Сваки 
проводник RSL сигнала има исто оптерећење и његов излаз је упућен паралелно са осталима 
на горњој површини штампане плоче, са површином за уземљење смештеном испод.  
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SIMM меморијски модули 
 

Меморијски чипови се обично пакују у мала 
пластична или керамичка двострука inline паковања (DIP 
– dual inline package), која се склапају у оквиру 
меморијских модула. Једноструки inline меморијски 
модул или SIMM (single inline memory module) је мала 
штампана плоча конструисана тако да прихвати 
меморијске чипове у технологији површинске монтаже. 
SIMM модули користе мање простора на плочи и 
компактнији су од ранијег хардвера за монтирање 
меморије. 
 

Првобитни SIMM модул имао је 30-пински формат, 
али је то одавно замењено варијантом са 72 пина. 
Типична матична плоча нуди четири SIMM подножја која 
могу да прихвате  једностране или двостране SIMM меморијске модуле капацитета 4, 8, 16, 
32 или чак 64 Mbajta.  

DIMM меморијски модули 
 

Двоструки inline меморијски модул (DIMM – Dual 
In-line Memory Module) веома брзо замењује SIMM као 
следећи стандард модула за индустрију PC рачунара, јер 
се меморијски подсистеми стандардизују око 8-битне 
спреге за податке. DIMM меморијски модули имају 168 
пинова у два реда контаката - по један  на свакој страни 
картице. Помоћу додатних пинова рачунар може да 
извлачи информације из DIMM меморијских модула, по 
64 бита истовремено, уместо преноса од по 32 или 16 
бита који су уобичајени код SIMM меморијских модула. Што је битно, и за разлику од SIMM 
меморијских модула, они могу да се користе појединачно и типично је да савремени PC 
рачунар има само једно или два DIMM подножја. 
 
Изгледа да је небаферовани DIMM меморијски модула са напајањем од 3,3 V избио на 
површину као фаворизовани стандард. То  дозвољава компатибилност за SDRAM, BEDO, 
EDO и FPM DRAM, као и модуле x64 и x 72 са парношћу и модуле x72 и x80 са кодом за 
проверу грешака (ECC – Error Check Code). 
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Меморија са парношћу 

 
Меморијски модули су традиционално били расположиви у две основне верзије: без 

парности и са парношћу. Провера парности користи девети меморијски чип да држи 
контролни збир података из садржаја других осам чипова у тој меморијској секцији. Ако 
предвиђена вредност контролног збира одговара његовој стварној вредности, све је у реду. 
Ако не одговара, тада је садржај меморије оштећен и непоуздан. У том случају генерише се 
немаскирани прекид (NMI – non-mascable interrupt), да би се систем искључио и тиме 
избегло било какво могуће оштећење података. 
 

Провера парности је сасвим ограничених могућности – открива само непарне бројеве 
грешака битова (јер ће две грешке парности у истом бајту међусобно да се пониште) и нема 
начина да се идентификују или поправе неисправни битови. Зато је последњих година 
сложенија и скупља меморија са кодом за проверу грешака (ECC – Error Check Code) 
постала популарнија. 
 

ECC меморија 
 

За разлику од меморије са парношћу, која користи један бит да обезбеди заштиту осам 
битова, ECC користи веће групе. Потребно је пет ECC битова да се заштити реч од осам 
битова, шест за 16-битне, седам за 32-битне и осам за 64-битне речи. 
 

Потребан је додатни код за ECC заштиту, а фирмвер који генерише и проверава ECC 
може да буде на самој матичној плочи, или уграђен у скупове чипова на матичној плочи 
(већина Intel-ових чипова сада има и ECC код). Лоша страна је да је ECC меморија 
релативно спора – она захтева више додатног рада за смештање података од меморије са 
парношћу и проузрокује губитак перформансе у меморијском подсистему од око 3 %. 
Уопште узевши, употреба ECC меморија ограничена је на такозване критичне примене, па 
се зато много чешће налазе у серверима него у стоним рачунарима. 
 

Шта фирмвер ради када открије грешку може да буде веома различито. Савремени 
системи ће аутоматски исправити грешке на једном биту без заустављања система, што 
вреди за већину грешака у RAM меморији. Многи од њих могу такође да исправе грешке на 
више битова у току рада или, где то није могуће, да аутоматски поново покрену систем са 
означеном лошом меморијом. 
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2. Оперативна, основна или главна меморија ( RAM - Random Access Memory - 
меморија са произвољним приступом ) - меморија са непосредним приступом која служи за 
чување података који се користе у процесу извршења операције у ALU и CU процесора 
(полазни подаци за обраду, међурезултати, коначни резултати обраде, инструкције програма 
које се извршавају). К - ке ОМ битно утичу на перформансе рачунара, пре свега на брзину. 

 
Меморија са непосредним приступом састоји се од меморијских локација 

реализованих бистабилним колима и одговарајућих мрежа које обезбеђују упис и читање 
података. Како се на основу адресе приступа било којој локацији, користи се термин 
меморија са непосредним приступом или меморија са произвољним приступом. 

 
У процесу обраде остварује се стална комуникација између CPU и ОМ. Из ОМ у 

процесор се преносе инструкције програма и операнди над којима се извршавају операције 
предвиђене инструкцијама програма, а из процесора у ОМ шаљу се на чување 
међурезултати и коначни резултати обраде. 

 
У меморији се бинарни подаци чувају у облику група битова које се називају 

меморијске речи.  
 

Свака реч чува се у посебној локацији, а чита се или се уписује као целина и може 
бити бројчани податак, алфанумерички податак, код инструкције или било који бинарни 
код. 

 
Постоје статичке и динамичке меморије са непосредним приступом. 
 
Статичке меморије - користе као меморијске елементе полупроводничка бистабилна 

кола реализована у MOS технологији ( MOS - Metal-Oxиde-Semиconduktor - метал-оксид-
полупроводник ). 

 
Динамичке меморије - користе као меморијски елемент спрегу кондензатора и 

транзистора реализованих на интегрисаном колу у MOS технологији. Бит података се памти 
као већа или мања количина наелектрисања на p - n споју MOS транзистора који игра улогу 
кондензатора, а изолован је од других кола помоћу транзистора. Наелектрисање је 
ограниченог трајања, због чега се врши периодично освежавање наелектрисања ( отприлике 
сваке 2 ms ). 

 
Читачка меморија ( меморија са константним садржајем, фиксна меморија - ROM - 

Read Only Memory - меморија која се може само читати ) - меморија са непосредним 
приступом која омогућава само читање ( упис није могућ ).  

 
 
Бинарни подаци се у ову меморију уписују или у процесу производње или посебним 

уређајима. Садржај читачке меморије не може се мењати инструкцијама програма ( само се 
може читати ).  

 
Програмабилне читачке меморије могу се само једном програмирати ( PROM ), док 

репрограмабилне читачке меморије омогућавају да се посебним поступком њихов садржај 
избрише и упише нови жељени садржај ( EPROM, EEPROM, UVPROM ).  
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Читачка меморија се користи за програме и податке рачунара који се не мењају често 

( потпрограми, таблични подаци, константе, тест програми, ... ). Типичан пример је BIOS 
(Basиc Input - Output System - основни улазно - излазни систем ) - основни систем за уношење 
и издавање података ( иницијални програм који покреће рачунар, али садржи и важан скуп 
програма за подршку комуникације са свим периферним јединицама ). 

 
Регистарска меморија - скуп регистара у процесору који се називају регистри опште 

намене или регистарска поља.  
 

Користи се за привремено памћење операнада, међурезултата, компонената адреса, ... 
Ови регистри раде брзином коју има CPU. Сви нови процесори садрже више десетина или 
чак и неколико стотина регистара опште намене који су организовани као регистарске 
матрице или регистарска поља ( register file ). Регистрима опште намене додељују се адресе 
ради идентификације и приступа на исти начин као и локацијама оперативне меморије.  

 
Брзина регистарске меморије је око 2 пута већа од брзине кеш - меморије, а десетак 

пута већа од брзине оперативне меморије.  
 

Регистарска меморија има веома важну улогу код RISC архитектура, при чему се 
тежи да се подаци и инструкције за које се очекује да ће бити потребни CPU, као и 
међурезултати операција, чувају у регистарској или једној или више кеш - меморија. 
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3. BIOS 
 
 

ПОДЕШАВАЊЕ BIOS-a 
 
 

BIOS је скраћеница од Basic Input Output System, односно основни улазно-излазни 
систем. BIOS је смештен у један мали чип који се налази на самој матичној плочи и који се 
зове EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Као што му само име 
каже ово је својеврсна ROM меморија, али се ипак може брисати и преправљати одређеним 
поступцима и уз помоћ одређених алата. Када се укључи рачунар, прво што процесор ради је 
извршавање програма BIOS-a како би рачунар могао да настави са радом. BIOS се може 
дефинисати и као скуп инструкција, ниског нивоа написаних на машинском језику, чија је 
намена да управљају хардвером. 

 
Када вам се деси да рачунар ради веома споро или се дуго подиже систем или се руши 

Windows проблеми могу бити у самом BIOS-u. Врло је могуће да као узрок наведених 
проблема буде лоше подешен BIOS или чак лоше направљен BIOS. Бесмислено је направити 
хардверски добру плочу са 6-степеном филтрацијом напона, одличним распоредом 
компоненти и гомилом функција и на такву плочу уградити лоше оптимизован BIOS.  

 
Основе BIOS - a 

 
Као први програм који процесор извршава, BIOS је задужен да представи процесор 

основним компонентама на плочи, а затим одређује који је следећи програм који ће 
процесор да изврши. У одређеном тренутку BIOS приступа боот сектору оног уређаја који је 
за то предвиђен подешавањима у самом BIOS-у. Boot-овање може да се изврши са хард 
диска, флопи диска, CD-a, DVD-a, USB уређаја...Након тога из boot сектора се подиже boot 
manager, програм који покреће примарни оперативни систем (Windows, Linux...)  

 
Након што је завршен start-up BIOS и даље није завршио свој посао. Многи делови 

хардвера комуницирају са оперативним системом преко BIOS-a.  
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Верзије BIOS - a 
 
 

Сваки модел матичне плоче има свој уникатни BIOS који је специјално написан да 
контролише хардвер који се налази на самој плочи. Највећи број матичних плоча данас има 
Phoenix Award BIOS, а мањи део модела поседује AMI (American Megatrends International) 
BIOS. 

 
Структура менија у BIOS-у, као и називи појединих функција се разликују од 

произвођача до произвођача. Чак се дешава и то да се драстично разликују BIOS-и две плоче 
различитих верзија истог произвођача. Ова чињеница је непремостива препрека на путу да 
се детаљно објасне све опције у свим верзијама BIOS-а, свих произвођача матичних плоча. 
Овај текст ће вам помоћи да схватите како у принципу подесити различите опције, али 
немојте очекивати да ћете након читања овог упутства моћи да научите све опције у свим 
BIOS-има.  

 
Приступање BIOS - у  

 
 

Сваки пут када укључите рачунар, прво што видите је такозвани POST (Power On Self 
Test) screen где се исписују подаци о процесору, меморији, оптичким дисковима и хард 
дисковима. Ако уместо овога видите слику онда пробајте да прочитате текст који се обично 
појављује у доњем левом углу екрана и где обично пише који тастер треба да притиснете да 
би видели POST screen (обично је то TAB). У сваком случају када угледате POST screen (или 
слику) потребно је да притиснете одређени тастер како би приступили BIOS-у. Најчешће је 
потребно притиснути тастер Del, али то не мора да буде увек случај. Може да се деси да то 
буде и неки други тастер (на пример F2), али то већ морате да прочитате у упутству које 
добијате уз матичну плочу, а најчешће овај податак пише у доњем делу екрана приликом 
приказивања POST screen-а. Када установите који тастер је потребно да притиснете, 
укључите рачунар, притисните и држите секунду или две магични тастер у тренутку 
приказивања POST екрана. 

 
Ако све буде како треба у након што је BIOS проверио хард дискове учитаће се 

примарни BIOS мени. Ако се ово не деси сачекајте да се подигне оперативни систем, 
рестартујте рачунар па пробајте поново са неким другим тастером.  

 
 

Манипулисање менијима у BIOS-у 
 
 

На доњим сликама можете видети како изгледају две најчешће варијанте главног 
менија у BIOS-у. Кретање кроз меније је једноставно, али чини се да је много интуитивније у 
првом случају, јер се кретање врши стрелицама на тастатури, улазак у меније и подменије се 
врши притиском на Enter, а повратак у претходни ниво менија се постиже притиском на 
тастер Esc. Уосталом ако погледате дно екрана видећете сва потребна упутства за кретање 
кроз меније у BIOS-у.  
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У другом случају кретање је нешто другачије а упутство такође можете видети на дну 
и са десне стране екрана. 

 

 
 

Ево малог прегледа менија у једном типичном BIOS-у:  
 
Најчешће се се прва ставка у менију зове Main или Standard CMOS Setup и на овом 

месту се подешавају датум, време, атрибути хард дискова, тип флопи диска...  
 
Друга ставка је BIOS Features Setup или Advanced BIOS Settings и у овом менију 

можете наћи генерална подешавања везана за разне ствари. Често се у овом менију налазе 
разне boot опције, као што је одређивање списка и редоследа boot уређаја, затим хијерархија 
одређених boot уређаја и слично. Рецимо ако имате 2 хард диска онда се овде често може 
подесити опција под именом Hard disk boot prиorиty где се одређује са ког диска ће се 
подизати оперативни систем уколико на том диску постоји boot сектор.  

 
Integrated Peripherials служи за укључивање и искључивање разних интегрисаних 

решења која се налазе на матичној плочи, као што су звучна картица, LAN, VGA...Рецимо да 
имате интегрисану звучну картицу а управо сте уградили PCI звучну картицу у ваш 
рачунар. У том случају је неопходно искључити ону која је интегрисана како не би долазило 
до сукоба између две картице, а то се ради у овом менију.  

 
Power Management је мени везан за функције које се односе на паљење и гашење 

рачунара, одлазак у standby и слично.  
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PnP/PCI Configurations је мени путем којег можете ручно подешавати IRQ* (Interrupt 

ReQuest) адресе, али овде је најчешће најбоље оставити све на аутоматским подешавањима. 
Мој савет вам је да ова подешавања дирате једино ако сумњате да нека два уређаја користе 
исти IRQ па вам због тога праве проблеме. Ова подешавања се понекад могу наћи и у одељку 
BIOS-a под именом Advanced BIOS Features. 

 
(*IRQ - Хардверске компоненте морају да шаљу процесору захтеве за прекид како би 

га приморале да на време обради њихове захтеве. Сваки уређај има сопствени захтев за 
прекид (IRQ), путем којег привлачи пажњу процесора ).  

 
Hardware Monitor је одељак где можете видети очитавања разних сензора који се 

налазе на плочи. Овде најчешће можете прочитати вредности температуре процесора, 
northbridge чипа, напон на процесору, меморији, број обртаја вентилатора на кулеру...Овде 
најчешће можете подесити и температуру процесора при којој ће се угасити рачунар.  

 
Load Setup Defaults је мени који садржи фабричка подешавања свих вредности у 

BIOS-у. Обично се користи када имате проблема са рачунаром а сумњате да је неко 
подешавање у BIOS-у криво за те проблеме.  

 
Када подесите све што сте хтели у BIOS-у и желите да изађете из менија имате две 

опције. Прва је да сачувате сва подешавања (користи се тастер F10) а другa је да изађете из 
BIOS-а без чувања промена које сте направили (Esc). 

  
 
 
 

Основна подешавања BIOS - a 
 
 

Ево неколико основних подешавања која вам могу помоћи да свој рачунар учините 
бржим и функционалнијим. Можда ће вам помоћи да решите проблеме са USB уређајима, 
хард дисковима, вентилаторима...  

 
Boot priority order: Већина BIOS-a је по default-у подешена да се прво бутује са флопи 

диска, што може да успори подизање система. Ово такође може да узрокује заразу вирусом 
рачунара, уколико се на дискети нађе одговарајући вирус. Наравно у BIOS-у постоји 
механизам који ће вам омогућити да сами одредите који уређај ће бити први приликом 
операције boot-овања. Ако погледате доњу слику видећете како то изгледа у највећем броју 
случајева. Нађите у Advanced BIOS Settings опцију под именом Boot Seqуence или First Boot 
Device и из падајућег менија изаберите Hard disk или HDD0. На овај начин ћете убрзати 
подизање система јер рачунар више неће покушавати да пронађе boot сектор на флопију већ 
ће да пређе директно на хард диск. Осим овога можете искључити опцију boot-up floppy seek 
како рачунар не би при сваком стартовању тражио инсталиране флопи уређаје.  
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Како би избегли да вам рачунар сваки пут приликом подизања система проналази 
нове хард дискове (уколико не мењате или убацујете често нове дискове) идите у Main menu, 
пронађите опцију под именом Timeout и подесите је на 0.  

 
USB 2.0: Ако на рачунару имате инсталиран Windows XP SP1/2 онда обавезно подесите 

да вам USB портови на плочи раде 2.0 стандардом (наравно уколико поседујете плочу која 
има USB 2.0). Ова опција се обично налази у менију Integrated Peripherials или OnChip PCI 
Device. Такође вам се може десити да вам неки USB уређај не ради како треба или да уопште 
не раде на вашем рачунару а сигурни сте да је уређај исправан. Разлог овоме може да буде 
недовољна количина струје коју испоручује USB порт на вашој плочи. Пробајте да нађете у 
BIOS-у функцију под именом USB 2.0 HS Reference Voltage и ако постоји подесите је на 
Medium, High иlи Maximum.  

 
У менију Monitor PC Health имате опције праћења неких виталних параметара као 

што су напони, температуре и број обртаја разних вентилатора у систему. Овде бих вам 
препоручио да обавезно подесите да се рачунар аутоматски угаси ако температура процесора 
досегне критичну вредност. Критична вредност температуре зависи од процесора до 
процесора и оно што је за неки процесор екстремно висока температура, за други може да 
буде сасвим нормална радна температура па вам зато препоручујем да се мало распитате код 
сервисера и на форумима по интернету о овим вредностима. Такође можете подесити и 
вредност за температуру процесора на којој ће се огласити аларм, ја најчешће подешавам 
ову вредност тако да буде 5 степени целзијуса нижа од температуре гашења. Овај аларм вам 
може послужити да уколико се деси да процесор почне да се прегрева, сачувате оно што сте 
тренутно радили и да сами угасите рачунар пре него што се сам угаси. У овом менију можете 
често пронаћи и опције које су везане за контролу броја обртаја на вентилаторима, као и 
аларм везан за исте. Веома често се овде могу пронаћи и опције које ће вам омогућити да 
контролишете број обртаја вентилатора што вам може помоћи да утишате свој рачунар.  

 
Релативно често се дешава ситуација у којој рачунар неће да се укључи јер је број 

обртаја вентилатора исувише низак или се вентилатор уопште не окреће. Ово је посебно 
могуће код high-end кулера који имају посебну контролу броја обртаја вентилатора или 
термалне сензоре на основу којих одређују којом брзином ће се окретати вентилатор на 
кулеру. Како је температура процесора приликом укључивања рачунара ниска овакава 
ситуација може да превари BIOS који ће у том случају утврдити да је број обртаја кулера 
исувише низак да би се безбедно укључио рачунар и неће дозволити да се подигне систем или 
чак ни да се укључи рачунар. У оваквим случајевима постоји пар трикова који вам могу 
помоћи.  
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Као прво и најочигледније можете повећати број обртаја вентилатора на кулеру 
уколико је то могуће, али како то није комплетно решење постоје и друге опције. Пронађите 
у BIOS-у опцију под именом CPU Fan Failure Warning и ставите је на Disabled. Након овог 
захвата рачунар ће се укључити чак иако вентилатор на процесору не ради. У случају да 
поступите на овај начин будите сигурни да сте подесили да вам се рачунар искључује и/или 
даје звучне сигнале када се процесор прегрева. Наравно постоји и могућност да рачунар неће 
да се укључи па да не можете ни да уђете у BIOS. У овом случају ћете морати на неки начин 
да убрзате вентилатор на кулеру или да привремено ставите BOX кулер како би прво 
искључили ову опцију у BIOS-у.  

 
Избегавање рушења система: Модерни хард дискови могу да детектују потенцијалне 

проблеме и симптоме и пре него што се деси неки квар и уништи вам податке. Ова функција 
се зове Self Monitoring And Reporting Tool (S.M.A.R.T) и обично се у BIOS-у зове HDD 
SMART Capability, обавезно је подесите на Enabled.  

 
Коришћење старијих скенера и штампача: Ваш паралелни порт је начешће подешен 

тако да дозвољава унидирекциону комуникацију, односно комуникацију у једном смеру у 
одређеном тренутку. Ово подешавање ће радити са скоро свим уређајима, али на овај начин 
се такође ограничава и проток података на 100Kb/s. Уколико активирате ECP (Extended 
Capability Port) или EPP (Enhanced Parallel Port) можете убрзати ваш паралелни порт на 
читавих 1Mb/s. Уколико штампач и скенер деле исти паралелни порт ова опција најчешће 
треба да буде искључена јер може да прави проблеме. Овај проблем се може решити и на тај 
начин што ћете купити посебну PCI картицу која на себи има додатни паралелни порт, или 
да купите paralel/USB адаптер па да један од уређаја пребаците на USB.  

 
Конфигурисање рада хард дискова: Неколико следећих опција се најчешће налазе у 

Standard CMOS Setup или Main менију и везане су за рад хард дсикова :  
 
IDE Controler је опција која је обично постављена на вредност Both, чиме су укључена 

оба контролера на матичној плочи. Можете поставити Primary или Secondary како би сте 
ослободили једну IRQ линију. Ако инсталирате нови хард диск и он притом неће да ради 
проверите да ли су укључена оба канала.  

 
LBA Mode: Укључује и искључује LBA*. У неким верзијама BIOS-a ћете наћи опције 

Enable/Disable док ће у неким бити CHS, Large и LBA. У највећем броју случајева LBA је 
најбољи избор за модерне дискове.  

 
*LBA - Logical Block Adressing је начин адресирања сектора на хард диску која се 

примењује на све секторе без обзира на положај главе или цилиндра . Ово је савремена 
метода адресирања која је заменила CHS и ECHS методе, а већина модерних дискова 
прихвата ову методу као подразумевану.  

 
Hard disk pre-delay је време током којег систем прави малу паузу како би хард 

дискови могли да се покрену, односно да се заврте.  
 
Multi-Sector Transfers - Овом опцијом задајете колико се сектора у блоку премешта са 

чврстог диска у меморију. У 99% случајева је ову опцију најбоље оставити на Auto.  
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Ultra DMA - Ова опција обично може да се укључи или могу да се изаберу Mode 0, 1 

или 2 опције. Дискови који подржавају UDMA скоро увек подржавају и аутоматско 
подешавање овог параметра па важи савет као и у претходном случају. 

 
 

Напредна BIOS подешавања 
 

У овом одељку би требало да научите како да још више убрзате бутовање вашег 
рачунара, затим како да убрзате графичку картицу, како да искористите све потенцијале 
процесора који поседујете...  

 
Приказивање POST екрана 

  
 

POST или Power On Self Test је начин како да сазнате неке веома корисне 
информације о рачунару на коме радите. На пример ако се први пут срећете са неким 
рачунаром можда ће вас занимати који процесор се налази унутра, колико меморије има, 
који тастер служи за улазак у BIOS, која је верзија BIOS-a на плочи, који оптички и хард 
дискови се налазе у рачунару и слично. Све ове и још неке податке може да вам пружи POST 
екран. Као што сам већ напоменуо то је екран који се појављује када укључите рачунар и 
који се понекад веома кратко појављује па се чак не могу прочитати жељене информације. У 
том случају је најчешће решење проблема тастер Paуse/Break којим се може зауставити 
подизање система у одређеном тренутку. 

 
У Advanced BIOS Features менију се налази опција под именом Full Screen Logo Show 

или Full Screen Logo Display коју треба поставити на Disable уколико желите да видите POST 
екран.  

 
Убрзајтe boot још више 

  
 

Уз помоћ овог трика ваш компјутер ће прескочити разне тестове компоненти током 
укључивања рачунара.  

Из менија Advanced или Advanced BIOS Features изаберитe Quick Power On Self Test 
или Quick Boot опцију и подесите је на Enabled.  

Уколико након укључивања ове опције будете имали проблема вратите се у BIOS у 
наместите вредност на Disable, али у том случају морате знати да нешто није у реду са вашим 
рачунаром и POST би требало да вам помогне да установите шта није у реду.  

 
 

Стартовање праве графичке картице  
 

Сваки пут када укључите рачунар BIOS покушава да сазна која је права графичка 
картица коју би требало да користи приликом стартовања. Обзиром да је теоријски могуће 
уградити две графичке картице са различитим интерфејсом на један рачунар (рецимо AGP и 
PCI картицу) ово је врло згодна функција, али како 99% вас нема овакву конфигурацију 
онда је најбоље подесити ову опцију на оптималну вредност. Пронађите опцију под именом 
Init Display First или Primary VGA BIOS и уколико имате AGP картицу подесите вредност на 
AGP. Код нешто модернијих рачунара који имају PCI Express графичке картице ова опција 
се најчешће зове PEG Port/Graphic Accelerator Priority и треба је наместити на PCI Express. 
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Деактивирајте застареле функције 

 
 

Опције под називом Video RAM Cacheable и Video BIOS Cacheable су имале смисла 
још у време када се користио DOS, међутим у данашње време када се највише користи 
Windows оне су изгубиле смисао па их треба држати искљученим. Док се још налазите у 
истом менију пронађите и опцију под називом VGA Pallete Snoop и искључите и њу, а успут 
искључите и System BIOS Cacheable која у неким случајевима може чак да донесе 
нестабилност систему.  

 
Texture memory 

 
Опција Graphic Aperture Size или AGP Aperture Size је иницијално смишљена да би 

помогла AGP картицама како би што ефикасније могле да користе RAM меморију када 
рендерују текстуре. Данас када већина картица има 128 МB меморије а све више се 
појављују картице и са по 256 па чак и 512 МB меморије ова функција је изгубила смисао. У 
исто време графичка меморија је обично много бржа него системска па коришћење RAM 
меморије од стране графичке картице може само да успори систем. Због тога више не важи 
оно правило да би требало подесити ову вредност на половину расположиве системске 
меморије, уместо тога подесите ову вредност на 64 или 128 MB. 

 
Радни такт AGP/PCI/PCI Express магистрала 

 
Када се бавите "спортом" који се зове оверклоковање онда обично повећавате 

системску магистралу односно FSB. Када повећате FSB једна од ствари коју такође 
аутоматски повећавате јесте и радни такт PCI, AGP или PCI Express магистрале. Како је ово 
обично проблем и може да представља само узрок нестабилности система најбоље је ове 
вредности закључати на подразумеване, уколико вам то дозвољава BIOS матичне плоче. 
Подразумевани радни такт PCI магистрале је 33 MHz, AGP 66 MHz, a PCI Express 
магистрале 100 MHz, па пробајте да пронађете ове опције у BIOS-у и да их поставите на ове 
вредности. Неке матичне плоче дозвољавају чак да ручно подешавате вредности радног 
такта ове три магистрале, али ово најчешће доноси само нестабилност система и веома мало 
или готово никакво повећање перформанси зато вам је мој савет да ове магистрале оставите 
на подразумеваном радном такту. Притом ако не мењате радни такт неке од ових 
магистрала онда нема потребе ни да мењате напоне истих иако је та опција веома често 
омогућена. 

  
 

Активирање процесорске кеш* меморије 
 
Процесор поседује своју сопствену брзу меморију која је подељена на неколико нивоа 

(L1, L2, L3). Употреба ове меморије је веома често од огромне важности за брзину рада 
процесора, па самим тим и целокупног система. Како процесор ради углавном много брже 
него остале компонете у систему он веома често мора да чека податке, а убрзање овог 
процеса се постиже уграђивањем кеш меморије у сам процесор.  

 
Level 1 (L1) кеш меморија је обично веома мала, али је лоцирана на самом процесору 

и омогућује веома брзо, привремено складиштење података који чекају на обраду. Level 2 
(L2) кеш је меморија која је обично знатно већа од L1 и може да садржи читаве компоненте 
неког програма у себи. Неки системи имају уграђену и кеш меморију трећег нивоа (L3) али 
то није тема овог текста. 
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*Кеш меморија рачунара је такозвана статичка меморија (SRAM) која је у стању да 

ради на радном такту који је једнак процесорском, али њена мана је веома висока цена. Из 
овог разлога се и дан данас као системска меморија користи динамичка (DRAM) меморија 
која је много спорија али и јефтинија, док се SRAM уграђује углавном у виду кеш меморије. 
Произвођачи процесора често прибегавају смањивању кеш меморије на процесору како би 
добили јефтиније моделе. На тај начин је рецимо од оригиналног AMD-овог Venice језгра 
које је имало 512 KB L2 кеш меморије и које је било основа Athlon 64 процесора, 
смањивањем L2 кеша на 256 добијено Palermo језгро које је основа за Sempron процесоре 
који су доста јефтинији у односу на Athlon-e. У основи у питању су идентична језгра.  

 
Ако постоје опције у BIOS-у које омогућавају активирање/деактивирање кеш 

меморије процесора, обавезно активирајте сву распложиву кеш меморију. Понекад се може 
десити да се кеш меморија оштети па је ова опција корисна у том смислу што се у том 
случају може искључити кеш и донекле решити проблем, али у том случају би требало да 
што пре потражите нови процесор или да постојећи замените уколико је под гаранцијом јер 
ће рачунар радити екстремно споро са искљученом кеш меморијом.  

 
APIC  

 
Већина матичних плоча поседује две компонете на себи које се називају North Bridge и 

South Bridge. NB и SB су чипови у које су углавном уграђени контролери за разне уређаје 
који се налазе на плочи или се прикључују на исту. NB је најчешће меморијски контролер 
док се истовремено у SB-у крију PATA и SATA контролери, USB контролер...Када уђете у 
Advanced BIOS Features пронађите опцију APIC Mode и укључите је ако већ није укључена. 
Ова опција ће повећати број IRQ адреса са почетних 16 на 24, што аутоматски омогућава 
уградњу више картица и других уређаја у рачунар. 

 
Burst Mode 

 
 

Приступ хард дисковима, PCI картицама и RAM-у ће бити нешто бржи уколико 
укључите Burst Mode. На овај начин ћете убрзати комуникацију између два уређаја у 
рачунару, јер се на овај начин уствари омогућава да се једним сигналом шаље више 
података, а не само један. Када год налетите у BIOS-у на ову опцију постарајте се да увек 
буде постављена на Enabled. Ипак након ове промене препоручљиво је тестирати систем на 
стабилност. Узрок овоме је што неке PCI картице једноставно не функционишу добро када је 
укључен PCI Dynamic Bursting. 

  
Bus Mastering  

 
 

Ово подешавање у BIOS-у ће послати инструкције Windows-у да користи бржи DMA 
(Direct Memory Access) mod када се врши читање или уписивање података на хард диск. 
DMA mod омогућава хард дисковима да приступе директно RAM меморији избегавајући 
притом комуникацију са процесором, што може знатно да убрза рад хард дискова али и 
система уопште јер се на овај начин избегава беспотребно упошљавање процесора. 

 
Ако у Integrated Peripherials менију постоји опција PCI IDE BуsMaster, поставите 

њену вредност на Enabled, као што је приказано на слици. 
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Када је ова опција укључена идите у Control Panel>System>Hardware>Device Manager. 
Тамо пронађите IDE ATA/ATAPI controlers>Primary IDE Channel>Advanced Settings, па 
пронађите Current transfer mode и погледајте како је подешен. Требало би да стоји DMA if 
available или означите опцију Let BIOS select transfer mode. Хард дискови обично раде на 
Ultra DMA Mode 5 (Ultra 100 или 133) а оптички уређаји на Ultra DMA Mode 2 или 4 (33 или 
66). Уколико поседујете SATA хард диск вероватно ће писати нешто као на доњој слици.  
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Подешавање timing - a меморије 

 
 

Укратко сваки меморијски модул поседује чип под именом Serial Presence Detect 
(SPD), који је задужен за подешавање меморијских латенција. Међутим овај чип је обично 
подешен тако да обезбеђује стабилан рад у што је више могуће ситуација па су самим тим и 
латенције нешто ниже него што би могле да буду. Заоштравањем латенција меморије можете 
подићи перформансе рачунара за око 10-ак процената.  

 
Опција у BIOS-у може да носи назив System Performance или Memory Timings или 

Configure DRAM Timings. Као прво подесите меморијске латенције на By SPD како би 
сазнали које су SPD латенције. Затим укључите ручно подешавање меморијских латенција 
(изаберите опцију User Defined ili Manual).  

 

 
 
 

Интегрисане компоненте 
  

 
На модерним матичним плочама се обично налази гомила интегрисаних компоненти 

као што су звучна картица, графичка картица и слично. Понекад је неопходно да се ове 
компоненте искљиче како не би правиле сукобе са компонентама које се уграђују накнадно. 
Ако на пример имате интегрисану звучну картицу и нисте задовољни њеним квалитетом, 
онда ћете свакако купити посебну PCI звучну картицу и прикључити је на матичну плочу. 
Међутим да би нова картица прорадила како треба морате прво да искључите интегрисану 
картицу на плочи. Ово се наравно ради из BIOS-a, пронађите мени под називом Integrated 
Peripherials и тамо пронађите ставку AC97 Audio Select или нешто слично па је подесите на 
Disabled.  

 
Они који не користе старије џојстике за играње који се повезују на Game Port могу 

слободно исти да искључе.  
 
Већина данашњих матичних плоча долази са интегрисаном LAN (Local Area Network) 

картицом, а неке имају чак и две овакве картице. Уколико вам нису потребне LAN картице, 
односно ако нисте повезани на неку локалну мрежу ове картице такође можете да 
искључите. Ова опција се обично зове Onboard LAN или нешто слично.  
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Од осталих периферија које не користите можете искључити и FireWire (IEEE 1394 

или Onboard 1394) као и COM1 и COM2 портове уколико немате неки старији модем који 
користи COM портове. Пронађите опцију под именом IO Devices, COM Port или нешто 
слично и подесите је на Disabled. Такође можете искључити и LPT (Parallel) порт уколико не 
користите неки старији штампач.  

 
Искључивањем свих уређаја које имате на плочи, а које не користите ослободићете 

још IRQ канала и притом растеретити процесор који неће морати више да проверава ове 
IRQ адресе. 

 
Замена BIOS-a 

 
С'времена на време произвођачи матичних плоча избацују новије верзије BIOS-a које 

садрже побољшања у односу на претходне верзије. Нове верзије су обично боље 
оптимизоване за делове хардвера који су се појавили након појављивања плоче, а понекад 
нове верзије BIOS-a доносе и нове опције, боље оверколоковање и слично. Иако ће вам 
многи препоручити да обавезно промените постојећу верзију BIOS-a уколико изађе нова, мој 
савет вам је да то не радите уколико сте задовољни како вам ради рачунар. Једино ако је 
постојећи BIOS лош (што уопште није редак случај) или уколико сте купили неку 
компоненту која не ради добро са старијом верзијом BIOS-a онда мењајте. У супротном нема 
потребе да било шта дирате, нарочито кад се узме у обзир да је мењање BIOS-a прилично 
осетљива операција која може лако да се заврши лоше по вашу матичну плочу. Да нешто 
разјаснимо, не можете никако физички оштетити плочу флешовањем BIOS-a, али ако 
направите грешку или ако употребите погрешну верзију добићете само црн екран и ништа 
више и нећете моћи ништа да урадите. Односно мораћете да носите плочу (или само BIOS 
чип уколико може да се исчупа са плоче) у сервис који има EEPROM програматор (а таквих 
нема баш много код нас) како би вам средили тај проблем.  

 
Ако ипак одлучите да флешујете BIOS онда се обично намећу две алтернативе. Прва 

је флешовање уз помоћ неког Windows програма који многи произвођачи плоча испоручују 
на дисковима које добијате уз саму плочу, а врло често се могу скинути са сајта произвођача 
плоче. Овај софтвер најчешће има могућност да преко интернета провери да ли постоји 
новија верзија BIOS-a и да је скине ако постоји, а затим аутоматски да одради замену BIOS-
a. Овај метод може да буде ризичан ако је лоше стање вашег Windowsa. Уколико имате 
Windows који је давно инсталиран може се десити да неки процес који ради у позадини 
поремети ову операцију и да тиме уништи ваш BIOS. Моја препорука вам је да се ипак 
држите DOS методе која следи.  

 
Скините са интернета одговарајућу верзију BIOS-a, али добро обратите пажњу да 

ознаку плоче као и на верзију. Рецимо чувена је Abit-ова плоча NF7, али постоје v1.x и v2.0 и 
веома је важно да скинете BIOS који је баш за одговарајућу верзију иначе ће вам се десити 
већ горе описана ситуација. Такође ће вам бити потребан и одговарајући софтверски алат 
који врши уписивање новог BIOS-a (код Award BIOS-a се зове awdflash.exe). Направите 
бутабилну дискету и на њу наснимите нову верзију BIOS-a као и поменути софтвер. Ако 
користите преносни рачунар пазите да не обављате овај посао ако је укључен само на 
батерију јер ако вам се деси да нестане струје током флешовања...погађате већ - црни екран. 
Такође потражите на сајту произвођача документацију и упутства за надоградњу BIOS-a и 
добро их прочитајте пре него што кренете у акцију.  
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Када скинете са интернета одговарајућу датотеку која садржи тражени BIOS онда је 

то обично нека ZIP датотека која садржи више фајлова. Један од њих је BIOS имиџ и често 
има криптично име типа W7176IMS.110 или AN8D1007.BIN, а остало су највероватније 
упутства као и софтверски алат који ћете употребити за флешовање који има *.exe 
екстензију. Отпакујте све ове фајлове у један фолдер на хард диску а затим на припремљену 
дискету снимите све што је потребно. Упутство за употребу обавезно одштампајте пре него 
што рестартујете рачунар и имајте увек при руци упутство за употребу плоче.  
 

Како би направили бутабилну дискету отворите My Compуter, пронађите 
Floppy disk, убаците дискету, па десни клик на Floppy, затим изаберите 
Format...па у popup менију изаберите опцију Create MS-DOS startup disk и даље 
ће вам већ бити јасно. Након што сте успели да направите бутабилну дискету 
снимите на њу потребне фајлове за флешовање BIOS-a.  

 
Када сте сигурни да сте припремили све што је неопходно рестартујте рачунар, уђите 

у BIOS, подесите да се систем подиже са дискете* и сачувајте подешавања. 
  

Advanced BIOS Features или само Advanced па пронађите опцију Boot Sequence или 1st 
Boot Device па на прво место поставите floppy.  

 
Када изађете из BIOS-a рачунар ће се рестартовати и покренути подизање система са 

дискете. Када се на екрану појави <a:>> укуцајте назив програма који покреће флешовање 
BIOS-a и притисните Enter. Ако нисте сигурни како се тачно зове откуцајте команду DIR па 
притисните Enter да би видели списак свега што је снимљено на дискету. Када се једном 
покрене, програм ће тражити да укуцате назив фајла који садржи нови BIOS, а затим ће у 
потпуности преузети даљи процес флешовања новог BIOS-a. На доњој слици можете видети 
како то отприлике изгледа. </a:>> 

 

 
 

Ако мало боље погледате горњу слику видећете да постоји и опција Save current BIOS 
as, обавезно искористите ову могућност и наведите име под којим желите да се сачува 
постојећи BIOS, на пример old.bin или staribios.bin. На овај начин ћете сачувати на дискету 
стару верзију BIOS-a, што може бити јако корисно ако пожелите да је вратите јер због нечега 
нисте задовољни новим BIOS-ом.  

На крају ће програм да одради свој посао и да у EEPROM чип убаци нове податке. 
  
Упозорење: Немојте никако да искључујете или рестартујете рачунар док 

је у току флешовање BIOS-a!  
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Када програм заврши свој посао, рестартујте и одмах затим искључите рачунар пре 

него што се појави POST екран. Исчупајте кабал од напајања и урадите Clear CMOS* 
операцију.  
 

*Clear CMOS је операција којом бришете сва подешавања која се налазе у BIOS-у. 
Након ове операције ће BIOS почети из почетка да учитава нова подешавања која сматра за 
подразумевана. Да би одрадили ову операцију потребно је да отворите страницу кућишта и 
да пронађете џампер на плочи који носи ознаку C_CMOS или нешто слично и да га подесите 
у одговарајући положај. Након што прође 10-15 секунди вратите џампер како је био и онда 
можете да укључите рачунар. Ако не можете да пронађете одговарајући џампер извадите 
батерију на плочи, сачекајте 10-15 секунди па вратите батерију на место. У сваком случају 
није на одмет консултовати књижицу са упутствима за плочу.  

 
Након овога можете укључити рачунар и прво што треба да урадите је да уђете у BIOS 

и да подесите све поново. 
 
 

Неколико златних правила 
 

 
Ових неколико правила ће вам помоћи да себи уштедите много невоља и труда. 

Будимо искрени, када год мењамо нешто у BIOS-у то може потенцијално да допринесе 
нестабилности система, зато је важно поштовати ових неколико савета:  

 
1. Обавезно бекапујте стари BIOS када хоћете да убаците нови. Никад се не 

зна како ће нова верзија да ради са вашом плочом па ћете можда 
пожелети да вратите стару.  
 

2. Мењајте само једно подешавање у једном тренутку. Ако промените 
гомилу ствари у BIOS-у одједном и то доведе до тога да ваш систем 
постане нестабилан нећете имати појма које од ових подешавања је 
довело до тога. Искуснији корисници ће вероватно моћи да предпоставе 
шта није у реду, али и они могу да дођу у сличну ситуацију ако одједном 
промене гомиле ствари.  
 

3. Тестирајте ваш рачунар на стабилност. Када чачкате по напредним 
опцијама у BIOS-у онда је пожељно да након тога пустите неколико тест 
апликација које вам могу помоћи да установите стабилност вашег 
система након промене. Препоручујем вам Prиme95 и S&M за процесор и 
меморију, разне верзије 3D Markova за графику али и за укупну 
стабилност система. Постоје и многе друге алатке које вам могу 
послужити да тестирате систем на стабилност али то већ превазилази 
оквире овог текста.  
 

4. Користите Clear CMOS сваки пут када систем неће да се подигне након 
промена које сте извршили у BIOS-у. Понекад је неопходно извадити 
батерију и држати је тако по неколико сати, али може да успе.  
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Kako razumeti i pravilno podesiti BIOS, a pri tom ostati živ i prepricavati unucima 
 

 
 
Kao što mu ime kaže, BIOS (Basic Input-Output System) je jedan od najbitnijih elemenata svakog 
PC sistema i zadužen je za osnovne ulazno-izlazne operacije na nivou hardvera. Narodski receno, 
on je taj koji se trudi da sav hardver unutar kucišta racunara složno koegzistira i normalno 
funkcioniše – nešto kao najosnovniji vid operativnog sistema. Pravilno podešavanje BIOS-a je 
važno za ispravno funkcionisanje racunara i dok vecina BIOS-a ima opciju za automatsko 
podešavanje, moguce je i rucno podešavanje svih dostupnih stavki. S obzirom na to da se BIOS 
razlikuje od ploce do ploce i u zavisnosti od proizvodaca (Phoenix, Award, American 
Megatrends...), ovde cemo prikazati samo stavke koje se najcešce srecu, kao i one koje mogu da 
zbune manje iskusne korisnike. Neke od stavki postoje i pod drugacijim (ali ipak slicnim) imenom 
od onog koje cemo ovde navesti i bilo bi nemoguce prikupiti i imenovati sve postojece varijante.  
 
Standard CMOS Features (osnovni parametri sistema)  
 
System Time/System Date – putem ovih stavki vrši se podešavanje sistemskog sata i datuma.  
 
Primary/Secondary IDE Master/Slave – nekada je bilo potrebno rucno unositi podatke o 
instaliranom uredaju (broj cilindara, glava, sektora, maksimalni kapacitet hard diska...). Sada je 
dovoljno prepustiti BIOS-u da sam detektuje prisutne IDE/SATA uredaje. Ukoliko postoji dodatni 
IDE ili SATA kontroler, opseg opcija se širi i na Third/Fourth Master/Slave.  
 
Floppy Drive A:/B: – podešavanje tipa instaliranog flopi drajva; tip koji je nadživeo sve prethodne 
je 3,5-incni flopi drajv koji koristi diskete kapaciteta 1,44 MB.  
 
Advanced BIOS Features (napredni parametri sistema)  
 
Quick Boot – brže podizanje sistema izostavljanjem pojedinih testova, kao što je test instaliranih 
RAM modula.  
 
Boot Device Select – odabir uredaja s kojeg treba pokrenuti operativni sistem. Najcešce je to hard 
disk, a u zavisnosti od slucaja i potrebe korisnika, može da bude i flopi drajv ili CD/DVD. Vecina 
novijih maticnih ploca pruža korisniku opciju da tokom POST-a (Power-On Self-Test, proces 
nakon ukljucivanja racunara tokom kojeg sistem vrši niz testova ispravnosti hardvera) pritisne 
odredeni taster (na primer ’F11’) i dobije meni preko kojeg može direktno da izabere uredaj s 
kojeg ce sistem biti podignut, bez potrebe za ulaženjem u BIOS, rucnim podešavanjem i 
restartovanjem.  
 
1st/2nd/3rd... Boot Device – podešavanje redosleda kojim ce BIOS tražiti operativni sistem na 
instaliranim IDE/SATA uredajima (npr. 1st Boot Device – CD/DVD 1, 2nd Boot Device – Floppy, 
3rd Boot Device – IDE 0). Poslednja podopcija ovog menija je Try Other Boot Devices, a ukoliko je 
ukljucena, racunar ce tražiti operativni sistem i na svim ostalim uredajima ukoliko ga prethodno 
ne nade na nekom od tri uredaja predefinisana u glavnom delu opcije Boot Device.  
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Full Screen LOGO Show – ovu opciju poseduju modernije ploce, i to uglavnom one namenjene 
obicnim korisnicima. Kada je ukljucena, ova opcija umesto POST podataka prikazuje logotip 
proizvodaca ili neku drugu sliku. Preporucujemo zanemarivanje estetske vrednosti ove opcije tj. 
njeno iskljucivanje jer je bolje imati uvid u stanje racunara i komponenti tokom POST-a nego 
gledati u šarenu slicicu koja ionako vrlo brzo dosadi.  
 
S.M.A.R.T. for Hard Disks – ukljucuje opciju S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis & Reporting 
Tecnology) koja omogucava pracenje rada hard diska kompatibilnog s ovom tehnologijom i 
blagovremeno obaveštavanje o eventualnim anomalijama i kvarovima, bilo tokom POST-a ili preko 
specijalizovanih programa. Ova opcija je korisna zato što je sposobna da „predvidi” kada ce disk 
da otkaže, ali kada je ukljucena, negativno utice na brzinu diska.  
 
BootUp Num-Lock – stavka koja odreduje da li ce po startovanju sistema Numeric Lock (taster na 
numerickom delu tastature koji prebacuje ovaj deo u jedan od dva moda: unos cifara ili kontrola 
kursora) biti ukljucen ili ne.  
 
Floppy Drive Seek – opcija koja naglašava BIOS-u da proveri prisutnost flopi drajvova pri dizanju 
sistema, uz paljenje LED indikatora na flopi drajvu i karakteristican zvuk „oranja” prilikom 
pomeranja glave.  
 
Password Check – mogucnost zaštite BIOS-a šifrom ili traženja šifre od korisnika pri svakom 
ukljucivanju racunara. Korisno ukoliko imate dete koje voli da ceprka po racunaru ili želite da 
drugima potpuno onemogucite pristup.  
 
Boot to OS/2 – opcija koju 99,9% nas ne koristi, a omogucava startovanje IBM-ovog operativnog 
sistema OS/2 kada konfiguracija ima više od 64 MB RAM.  
 
Hyper Threading Function – ukljucuje Hyper Threading funkciju kod Intelovih Pentium 4 
procesora ukoliko je u njih implementirana. Da bi ova funkcija ispravno radila, potreban je i 
operativni sistem koji je podržava. O ovoj tehnologiji smo pisali u više navrata, a, ukratko receno, 
ubrzava rad sistema i treba uvek da bude ukljucena. Naravno, da još jednom ponovimo, iskljucivo 
ako imate HT procesor!  
 
APIC ACPI SCI IRQ – „I ja tebi”, rekli bi neki. Advanced Programmable Interrupt Controller 
proširuje IRQ resurse dostupne operativnom sistemu. Ostaviti ukljuceno.  
 
CPU L1 & L2 Cache – ukljucivanje/iskljucivanje interne (Level 1) i eksterne (Level 2) keš 
memorije koju koristi centralni procesor. U nju se podaci premeštaju iz sistemske memorije od 
koje je keš znatno brži, što omogucava procesoru da ih brže obradi. Uvek ostaviti ukljuceno – u 
suprotnom se spremite za ogroman pad performansi.  
 
System BIOS Cacheable – kod starijih maticnih ploca ova opcija je omogucavala keširanje BIOS-a 
u visokom adresnom prostoru memorije što je za sobom povlacilo bolje performanse. U današnjim 
uslovima ova opcija je manje–više nebitna.  
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Advanced Chipset Features (napredni parametri cip-seta)  
 
Configure DRAM Timing by SPD – jedna od bitnijih stvari ukoliko želite da se bavite 
overklokovanjem. Ukoliko je ukljucena, ova opcija automatski cita fabricki upisane podatke iz SPD 
(Serial Presence Detect) EEPROM cipa koji je smešten na memorijskom modulu i konfiguriše 
memoriju u skladu s njima. Zvuci dobro, ali u praksi nije baš tako jer najveci broj modula u ovom 
EEPROM-u ima zapisana najkonzervativnija moguca podešavanja, jednaka i za bolje i za lošije 
serije memorija. Ako iskljucite ovu opciju, što zdušno odobravamo, sledeca stvar koju cete ugledati 
jeste...  
 
CAS# Latency – razmak izmedu trenutka kada centralni procesor zatraži podatak iz memorije i 
trenutka kada podatak iz memorije biva poslat ka procesoru, mereno u ciklusima. Uobicajene 
vrednosti su 2, 2,5 i 3. Najveca vrednost omogucava najstabilniji rad, dok najmanja žrtvuje 
stabilnost zarad vece brzine. Postoji još nekoliko opcija tj. mogucnosti memorijskih modula koje 
funkcionišu u sprezi s ovom stavkom (RAS# Precharge, RAS# to CAS# Delay, Precharge Delay), a 
za sve važi pravilo manja vrednost – veca brzina. Pojedini memorijski moduli brži su od drugih, 
neki su stabilniji, a neki uopšte ne podržavaju odredene vrednosti, te je potrebno obratiti pažnju 
pri kupovini memorije. Postavljanjem ovih stavki na niže vrednosti nije moguce oštetiti hardver (tj. 
memorijske module), ali, ukoliko se upotrebljavaju loši (citaj: jeftini) memorijski moduli, i te kako 
može doci do nepravilnog funkcionisanja softvera (u vecini slucajeva ovo se manifestuje 
„pucanjem” Windowsa). Proizvodaci memorijskih modula uglavnom navode vrednosti za koje su 
njihovi moduli predvideni, a stvarno posebni primerci mogu da izdrže i niže vrednosti od 
navedenih.  
 
Burst Length – bursting je osobina svakog DDR modula da nakon obrade prve memorijske adrese 
„predvidi” adresu sledece memorijske lokacije kojoj ce se pristupati. Postoje samo dve vrednosti – 
4 i 8 (4 ili 8 citanja i upisa). Oba slucaja imaju isto vremensko trajanje, s tim što vrednost 4 
oznacava cetiri upisa/citanja smeštenih u dva ciklusa, a vrednost 8 predstavlja osam upisa/citanja u 
cetiri ciklusa. Kada ponovimo podatak da je trajanje obrade podataka u oba slucaja identicno, 
jasno je da je burst length vrednosti 8 neuporedivo bolje rešenje jer omogucava znatno veci protok 
u istom vremenskom intervalu, što predstavlja znacajan skok u performansama.  
 
AGP Aperture Size – kolicina sistemske memorije, izražena u megabajtima, koju ce graficka 
kartica upotrebiti ukoliko ispuni kompletni kapacitet sopstvene video-memorije. Nominalna 
vrednost iznosi 64 MB, ali je preporucljivo postaviti je na 128 MB. Kod nekih modela maticnih 
ploca AGP Aperture Size manji od 64 (ili u nekim slucajevima 32) MB znaci i automatsko obaranje 
AGP magistrale na „1X”. Takode, neke graficke kartice sa ATI cipovima zahtevaju da AGP 
Aperture Size bude 128 ili 256 MB. Ne treba se plašiti da ce graficka kartica „pojesti” sav RAM 
koji joj je dat na korišcenje jer svaka savremena graficka kartica ima najmanje 64 ili 128 MB 
video-memorije, što je dovoljno za 99% igara. Nekoliko igara traži 256 MB memorije za teksture, 
ali samo u posebnim slucajevima kada prepozna i odgovarajuci procesor na grafickoj kartici. 
Straha opet nema jer su procesori koji se traže samo NV40 ili R400 tj. graficke kartice nVidia 6800 
ili Radeon X800, a takve vec imaju svojih 256 MB.  
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Power Management Features (upotreba i štednja energije)  
 
ACPI Standby State – ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) je standard za 
kontrolu potrošnje elektricne energije koji omogucuje laku saradnju izmedu hardvera, operativnog 
sistema i aplikativnog softvera. Na primer, Windows uz pomoc ACPI kontrola proverava aktivnost 
pokrenutih aplikacija i prikljucenog hardvera i rasporeduje potrošnju elektricne energije za svaki 
uredaj ponaosob. Ovde postoje tri opcije:  
• S1/POS (osnovni režim niske potrošnje elektricne energije u kojem sav hardver dobija minimalnu 
kolicinu struje; naravno, tokom bilo kog sleep moda racunar je neupotrebljiv).  
• S3/STR (Suspend to RAM – režim veoma niske potrošnje elektricne energije u kojem su svi 
podaci o hardverskoj konfiguraciji i pokrenutim aplikacijama smešteni u sistemsku memoriju, koja 
je i jedini hardverski element koji dobija puno napajanje u ovom režimu, dok vecina ostalih 
uredaja biva potpuno iskljucena; pri „budenju” racunara iz ovog režima, sistem cita podatke iz 
memorije i racunar nesmetano može da nastavi s radom)  
• Auto (BIOS automatski odreduje najpogodniji režim štednje elektricne energije)  
 
Re-Call VGA BIOS at S3 Resuming – ovom opcijom odreduje se da li ce pri „budenju” iz S3/STR 
moda BIOS maticne ploce poslati komandu za inicijalizaciju graficke kartice direktno u njen BIOS. 
Budenje sistema se odvija brže ako je ova opcija iskljucena, ali je u tom slucaju potrebno da 
drajver za graficku karticu podržava inicijalizacionu funkciju.  
 
Power Management/APM – kada je ukljucena, ova opcija poboljšava štednju elektricne energije i 
po potrebi smanjuje interni klok centralnog procesora.  
 
Suspend Time Out – iskljucuje sve komponente izuzev centralnog procesora nakon perioda 
neaktivnosti koji se zadaje u minutima (od 1 do 60 minuta).  
 
Power Button Function – podešavanje uloge tastera za ukljucivanje racunara. Ovde je umesto 
standardne on/off funkcije za ukljucivanje i iskljucivanje ovom tasteru moguce pripisati funkciju 
Suspend, koja po pritisku tastera prebacuje racunar u mod štednje elektricne energije (ako je 
Suspend ukljucen u BIOS-u, a ako taster držite duže od cetiri sekunde, racunar ce svejedno biti 
iskljucen).  
 
Restore on AC/Power Loss – kada struja „dode” nakon prethodnog nestanka (recimo, udar groma 
ili havarija u nekoj centrali), ovom opcijom govorimo racunaru šta da radi u toj situaciji:  
• Power Off (racunar ostaje iskljucen)  
• Power On (racunar se ukljucuje onog trenutka kada ponovo dobije napajanje elektricnom 
energijom; pošto znamo kakve su varijacije napona kod nas, pogotovo nakon ponovnog 
ukljucivanja struje, ne preporucujemo aktivaciju ove opcije)  
• Last State (racunar se ukljucuje cim „dobije struju” i vraca sistem u stanje u kojem je bio pre 
nestanka struje)  
 
Set Monitor Events – u ovom podmeniju vrši se podešavanje nadziranja odredenih komponenti i 
njihove aktivnosti. Na primer, moguce je podesiti da se sistem probudi iz sleep moda cim detektuje 
aktivnost nekog uredaja i obrnuto, moguce je zadati da sistem za štednju elektricne energije 
ignoriše aktivnost zadatog uredaja kako bi racunar ostao u sleep modu).  
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Set WakeUp Events – izbor uslova u kojima ce se racunar buditi iz sleep moda:  
• USB Device Wakeup From S3 (sistem ce se „probuditi” iz S3/STR moda ako detektuje aktivnost 
USB uredaja)  
• Keyboard PowerOn Function (mogucnost budenja sistema uz pomoc tastature, putem odredenog 
ili bilo kog tastera; nakon budenja sistema uz pomoc ove opcije, potrebno je uneti šifru za pristup 
racunaru)  
• Mouse PowerOn Function (mogucnost budenja sistema uz pomoc miša)  
• Resume on RTC Alarm (pomocu ove opcije moguce je podesiti budenje sistema u zadato vreme)  
• RTC Alarm Date/Hour/Minute/Second (ukoliko je prethodna opcija ukljucena, ovde podešavamo 
datum i vreme kada ce se racunar aktivirati iz sleep moda ili ukljuciti ako je prethodno iskljucen)  
 
PNP/PCI Configuration (Plug’N’Play i PCI opcije)  
 
Clear NVRAM – Non-volatile Random Access Memory je interna memorija u koju BIOS smešta 
sve podatke o prikljucenom hardveru. Pošto se ova memorija ne prazni nakon resetovanja sistema, 
sistem pamti koju je adresu i interapt dodelio kojoj kartici radi bržeg dizanja. Ponekad se dešava 
da prilikom dodavanja novog hardvera dode do konflikta u rasporedu adresa i interapta i tada ova 
opcija služi da se sve „zaboravi” – racunar iznova podešava resurse za svaku karticu ponaosob.  
 
PCI Latency Timer – služi za podešavanje dužine vremenskog intervala tokom kojeg PCI uredaj 
koristi magistralu pre nego što je prepusti drugom uredaju. Vece vrednosti omogucavaju PCI 
uredaju da duže koristi magistralu što bi trebalo da donese i vecu brzinu rada, ali je realnost malo 
drugacija i svaka vrednost veca od 32 dovodi do nestabilnosti sistema, pogotovo ako imate više PCI 
uredaja.  
 
Init. Graphics Adapter Priority – ovom opcijom „govorimo” BIOS-u gde prvo da traži svoje „oci” 
tj. graficki adapter (integrisani adapter, PCI ili AGP).  
 
PCI IDE BusMaster – ukljucivanjem ove opcije saopštavamo BIOS-u da kontroler za IDE uredaje 
koji je uboden u PCI slot podržava bus mastering opciju. Ko još ima IDE kontroler na kartici?  
 
PCI Slot IRQ Priority – automatsko ili rucno podešavanje IRQ (Interrupt Request) vrednosti za 
svaki pojedinacni PCI slot.  
 
Set IRQs to PCI or ISA – vrlo bitna stavka ukoliko dolazi do hardverskog konflikta koji se 
manifestuje tako što više uredaja koristi isti IRQ jer omogucava rucnu IRQ dodelu svakom 
uredaju ponaosob. Pri tome treba obratiti pažnju na sledece: dok nije normalno da npr. modem i 
zvucna kartica dele IRQ, potpuno je bezazleno ako je to slucaj sa npr. USB i mrežnim kontrolerom 
(naravno, dokle god na doticni USB kontroler ne vezujete eksterni hard disk i istovremeno 
dovlacite podatke preko lokalne mreže).  
 
Set DMAs to PnP or ISA – (Direct Memory Access; omogucava hardveru da preuzima i šalje 
podatke direktno iz sistemske memorije i u nju bez posredstva centralnog procesora, što znatno 
ubrzava proces obrade podataka, pogotovo kod hard diskova) rezervisanje svakog pojedinacnog 
DMA kanala za upotrebu sa postojecim PnP ili ISA uredajima.  
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Integrated Peripherals (hardver na maticnoj ploci)  
 
USB Controller – ukljucivanje/iskljucivanje integrisanog USB kontrolera.  
 
USB Device Legacy Support – ovu opciju treba ukljuciti ukoliko imate potrebu da koristite neki 
USB uredaj zajedno s operativnim sistemom koji nema drajvere za USB uredaje (npr. DOS).  
 
ATA Configuration – ovde se vrši podešavanje ATA kontrolera prisutnih na ploci. Postojece opcije 
su: Disabled (iskljucivanje kontrolera), P-ATA Only (upotreba samo povezanih hard diskova 
izradenih po Parallel ATA standardu), S-ATA Only (upotreba samo povezanih hard diskova 
izradenih po Serial ATA standardu) i P-ATA + S-ATA. Za razlike izmedu pomenutih standarda 
konsultujte ranije brojeve našeg casopisa.  
 
OnBoard LAN – ukljucivanje/iskljucivanje integrisanog mrežnog adaptera (ukoliko postoji, 
naravno).  
 
OnBoard Audio (AC’97 Audio) – ukljucivanje/iskljucivanje integrisanog uredaja za reprodukciju 
zvuka (ono što se cesto pogrešno naziva „integrisanom zvucnom karticom”).  
 
OnBoard FDC – ukljucivanje/iskljucivanje flopi disk kontrolera (FDC).  
 
PC Health Status (temperature, naponi, obrtaji)  
 
CPU/System Temperature, CPU/System Fan Speed, Vcore – ove stavke prikazuju trenutnu 
temperaturu procesora i cip-seta, brzinu povezanih ventilatora (izraženo u obrtajima u minutu) i 
napon procesora.  
 
Frequency/voltage Control (overklokerska Meka)  
 
Dynamic OverClocking – skoro svaka maticna ploca ima ovakvu opciju (može da se sretne i pod 
drugim nazivom) koja služi za automatsko overklokovanje hardvera i takode automatsko obaranje 
brzine rada pri upotrebi manje zahtevnih aplikacija. Ovakva rešenja su na granici upotrebljivosti 
jer ne dozvoljavaju detaljna podešavanja.  
 
CPU Ratio Selection – podešavanje množioca magistrale. Ovde važi formula takt magistrale/FSB x 
vrednost množioca = takt procesora (npr. 133 x 12 = 1596, tj. približno 1,6 GHz). Još jedna od 
bitnih stavki za overklokovanje.  
 
DRAM Frequency – podešavanje radne frekvencije radne memorije. Postoji nekoliko standarda, a 
trenutno su najaktuelniji PC2700 i PC3200 koji rade na 166 tj. 200 MHz. Zbog cinjenice da DDR 
memorija šalje dva bita informacija u svakom taktu, moduli koji rade po ovim standardima se 
obeležavaju i kao DDR333 i DDR400. Mnoge memorije radice ispravno i na taktovima višim od 
nominalnih, medutim preterane vrednosti mogu ozbiljno da ugroze stabilnost racunara.  
 
Spread Spectrum – ukoliko pri radu primetite anomalije kod ostalih uredaja prouzrokovane 
elektromagnetnim smetnjama koje poticu iz maticne ploce, ukljucite ovu opciju. Pošto garantujemo 
da vam se ovo nikada nece desiti, ipak je iskljucite radi vece brzine rada.  
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Adjust CPU Bus Clock/FSB Clock – podešavanje takta magistrale. Iako BIOS automatski podešava 
takt magistrale, sve kvalitetnije ploce imaju ovu opciju za fino podešavanje takta, a od ploce zavisi 
do kojeg stepena cete moci da dižete takt. Jasno je da je ovo jedna od krucijalnih stavki kod 
overklokovanja. Ukoliko se upustite u overklok avanturu, ne zaboravite na množilac i uvek imajte 
u vidu da radna frekvencija procesora direktno zavisi od takta magistrale (u prevodu: previsok 
takt magistrale u sprezi sa dvocifrenim množiocem može da vas košta puno vremena, para i 
živaca).  
 
Adjust AGP/PCI Clock – podešavanje takta AGP/PCI magistrale. Preporucene vrednosti (66/33 
MHz) su u vecini slucajeva i najsigurnije.  
 
CPU Vcore Adjust – podešavanje napona procesora, što je takode bitno pri overklokovanju 
(logicno, više radne frekvencije zahtevaju i više struje). U vecini slucajeva veci napon obezbeduje 
stabilniji rad, ali i uzrokuje višu temperaturu procesora, te, ukoliko niste spremni na rizik i u 
novcaniku nemate spremnih stotinak evra za svaki slucaj, ovde važe tri jednostavna pravila: ne 
dirati, ne dirati i ne dirati.  
 
DDR Power Voltage i AGP Power Voltage – isto što i prethodna stavka, samo za memoriju i 
graficku karticu.  
 
Naoružani oprezom i strpljenjem...  
 
Iako vecina BIOS-a ima opcije Load Setup Defaults (ucitavanje podrazumevanih vrednosti za sve 
stavke u BIOS-u) i Load High Performance Settings (ucitavanje vrednosti koje bi trebalo da 
optimalno podese BIOS za što brži rad), ipak preporucujemo da, naoružani strpljenjem i ovim 
tekstom, sami podesite BIOS svog racunara. Ukoliko napravite „grešku u koracima” i potpuno 
onemogucite dizanje sistema, rešenje je u upotrebi džampera na maticnoj ploci koji služi za 
brisanje podešavanja smeštenih u CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor je 
memorija koja napajanje dobija iz baterije na maticnoj ploci i, kao što je receno, sadrži sva 
podešavanja BIOS-a). Za detaljniji opis ovog zahvata konsultujte prirucnik koji ste dobili uz 
maticnu plocu – u principu, kod svih ploca postupak je isti, ali je džamper na razlicitom mestu. 
Neke ploce imaju i mogucnost automatskog brisanja CMOS-a nakon nekoliko bezuspešnih 
pokušaja dizanja sistema.  
 
Nadamo se da vam je ovaj tekst bio od pomoci u podešavanju BIOS-a vašeg racunara i 
eventualnom prevazilaženju problema u radu. Preporucujemo download nove verzije BIOS-a 
ukoliko je ona dostupna za vaš model maticne ploce i „flešovanje”. Ako ste pažljivo procitali tekst i 
držali se odredenih smernica, vaš racunar ce poceti da „diše punim plucima”.  
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BIOS (pronounced [�baɪoʊs]), in computing, stands for Basic Input/Output System.  

The term is incorrectly known as Binary Input/Output System, Basic Integrated Operating System 
and occasionally Built In Operating System for example in Neal Stephenson's novel Snow Crash[1]. 

BIOS refers to the firmware code run by an IBM compatible PC when first powered on. The primary 
function of the BIOS is to prepare the machine so other software programs stored on various media (such 
as hard drives, floppies, and CDs) can load, execute, and assume control of the PC[3]. This process is 
known as booting up. 

BIOS can also be said to be a coded program embedded on a chip that recognizes and controls various 
devices that make up the PC. The term BIOS is specific to personal computer vendors. Among other 
classes of computers, the generic terms boot monitor, boot loader or boot ROM are commonly used. Boot 
is short for bootstrapping. 

The term first appeared in the CP/M operating system, describing the part of CP/M loaded during boot 
time that interfaced directly with the hardware (CP/M machines usually had a simple boot loader in 
ROM, and nothing else). Most versions of DOS have a file called "IBMBIO.COM" or "IO.SYS" that is 
analogous to the CP/M disk BIOS. 

How the BIOS boots 

The BIOS runs off the PROM, EPROM or, most commonly, flash memory when the computer is 
powered on. It initializes several motherboard components and peripherals, including: 

• the clock generator, 
• the processors and caches, 
• the chipset (memory controller and I/O controller), 
• the system memory, 
• all PCI devices (by assigning bus numbers and resources), 
• the primary graphics controller, 
• mass storage controllers (such as SATA and IDE controllers), 
• various I/O controllers (such keyboard/mouse and USB). 

 

Finally, it loads the boot loader for the operating system, and transfers control to it. The entire process is 
known as Power-on self-test (POST). On the original IBM PC, the hardware only needed minimal 
configuration and POST was indeed used for testing; on modern systems, most of POST actually consists 
of hardware configuration. 

Once system memory is initialized, the BIOS typically copies/decompresses itself into that memory and 
keeps executing from it. 

Nearly all BIOS implementations can optionally execute a setup program interfacing the nonvolatile 
BIOS memory (CMOS). This memory holds user-customizable configuration data (time, date, hard drive 
details, etc.) accessed by BIOS code. The 80x86 source code for early PC and AT BIOS was included 
with the IBM Technical Reference Manual. 
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In most modern BIOS implementations, users select which device boots first: CD, hard disk, floppy disk, 
flash keydrive and the like. This is particularly useful for installing operating systems or booting to Live 
CDs, and for selecting the order of testing for the presence of bootable media. 

Some BIOS's allow the user to select the operating system to load (e.g. load another OS from the second 
hard disk), though this is more often handled by a second-stage boot loader. 

The BIOS Chip and BIOS Recovery 

 
 

ROM with BIOS 

Before 1990 or so BIOSes were held on ROM chips that could not be altered. As its complexity and need 
for updates grew, BIOS firmware was subsequently stored on EEPROM or flash memory devices. The 
first flash chips attached to the ISA bus. Starting in 1998, the BIOS flash moved to the LPC bus, a 
functional replacement for ISA, following a new standard implementation known as "firmware hub" 
(FWH). In 2006, the first systems supporting a Serial Peripheral Interface (SPI) appeared, and the BIOS 
flash moved again. 

EEPROM chips are advantageous because they can easily be updated by the user; hardware 
manufacturers frequently issue BIOS updates to upgrade their products, improve compatibility and 
remove bugs. However, the risk is that an improperly executed or aborted BIOS update can render the 
computer or device unusable. To recover from BIOS corruption, some new motherboards have a backup 
BIOS (i.e. they are referred to as "Dual BIOS" boards, Gigabyte even offers a motherboard with quad 
BIOS). Also, most BIOSes have a "boot block" which is a portion of the ROM that runs first and is not 
updateable. This code will verify that the rest of the BIOS is intact (via checksum, hash, etc.) before 
transferring control to it. If the boot block detects that the main BIOS is corrupted, then it will typically 
initiate a recovery process, by booting to a removable device (floppy, CD or USB memory) so that the 
user can try flashing again. 

Due to the limitation on the number of times that flash memory can be flashed, a flash-based BIOS is 
vulnerable to "flash-burn" viruses that repeatedly write to the flash, permanently corrupting the chip. 
Such attacks can be prevented by some form of write-protection, the ultimate protection being the 
replacement of the flash memory with a true ROM. 

Firmware on adapter cards 

A computer system can contain several BIOS firmware chips. The motherboard BIOS typically contains 
code to access fundamental hardware components such as the keyboard, floppy drives, ATA (IDE) hard 
disk controllers, USB human interface devices, and storage devices. In addition, plug-in adapter cards 
such as SCSI, RAID, Network interface cards, and video boards often include their own BIOS, 
complementing or replacing the system BIOS code for the given component. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phoenix_bios.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Phoenix_bios.jpg�
http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc
http://en.wikipedia.org/wiki/Hard_disk
http://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_disk
http://en.wikipedia.org/wiki/USB_flash_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
http://en.wikipedia.org/wiki/Presence_information
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Boot_loader
http://en.wikipedia.org/wiki/Read-only_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/EEPROM
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
http://en.wikipedia.org/wiki/ISA_bus
http://en.wikipedia.org/wiki/LPC_bus
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_bug
http://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard
http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/Floppy_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://en.wikipedia.org/wiki/SCSI
http://en.wikipedia.org/wiki/RAID
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_interface_card


Рачунарство и информатика – Рачунарски систем 

Милорад Мурић  35 Техничка школа Ужице 

 

In some devices that can be used by add-in adapters and actually directly integrated on the motherboard, 
the add-in ROM may also be stored as separate code on the main BIOS flash chip. It may then be possible 
to upgrade this "add-in" BIOS (sometimes called an option ROM) separately from the main BIOS code. 

Add-in cards usually only require such an add-in BIOS if they: 

• Need to be used prior to the time that the operating system loads (e.g. they may be used as part of 
the process which loads (bootstraps) the operating system), and: 

• Are not sufficiently simple, or generic in operation to be handled by the main BIOS directly 

Older operating systems such as DOS, as well as bootloaders, may continue to make use of the BIOS to 
handle input and output. However, most modern operating systems will interact with hardware devices 
directly by using their own device drivers to directly access the hardware. Occasionally these add-in 
BIOSs are still called by modern operating systems, in order to carry out specific tasks such as 
preliminary device initialization. 

To find these memory mapped expansion ROMs during boot, PC BIOS implementations scan real 
memory from 0xC8000 to 0xF0000 on 2 kibibyte boundaries looking for a 0x55 0xaa signature, which is 
immediately followed by a byte indicating the number of 512 byte blocks the expansion ROM occupies in 
real memory. The BIOS then jumps to the offset immediately after the size byte, at which point the 
expansion ROM code takes over and uses BIOS services to provide a user configuration interface, 
register interrupt vectors for use by post-boot applications, or display diagnostic information. 

For UNIX and Windows/DOS systems there is a utility with which BIOS firmware software can be 
dumped at http://www.linuks.mine.nu/ree/ 
There is a tool to flash the BIOS from Linux at http://packages.debian.org/flashrom 

The BIOS boot specification 

If the expansion ROM wishes to change the way the system boots (such as from a network device or a 
SCSI adapter for which the BIOS has no driver code), it can use the BIOS Boot Specification (BBS) API 
to register its ability to do so. Once the expansion ROMs have registered using the BBS APIs, the user 
can select among the available boot options from within the BIOS's user interface. This is why most BBS 
compliant PC BIOS implementations will not allow the user to enter the BIOS's user interface until the 
expansion ROMs have finished executing and registering themselves with the BBS API. 

 

The Rise and Fall of the BIOS 

Older operating systems such as DOS relied on the BIOS to carry out most input-output tasks within the 
PC. A variety of technical reasons eventually made it inefficient—especially for more recent operating 
systems written for the Intel 80386 such as Linux and Microsoft Windows—to invoke the BIOS directly. 
Such operating systems instead used their own better-performing native drivers and were also much 
easier to extend to support new hardware. As such, the BIOS was mostly relegated to bootstrapping to the 
point where the operating system's own drivers could take control of the hardware. 

There was a similar transition for the Apple Macintosh, where the system software originally relied 
heavily on the ToolBox—a set of drivers and other useful routines stored in ROM—but later discarded 
this in favour of software drivers. 
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In recent years, however, by way of systems such as ACPI, the BIOS has taken on more complex 
functions such as power management, hot swapping and thermal management. This has led to renewed 
reliance on the BIOS by operating system producers, and an increase in complexity of BIOS code. This in 
turn led Intel to develop Extensible Firmware Interface (EFI), a specification which defines the firmware 
which replaces the functionality of the legacy BIOS. EFI is now driven by The Unified EFI Forum, an 
industry Special Interest Group (SIG). Linux has supported EFI via elilo boot loader since early 2000. 
Microsoft announced that support for EFI in Windows Vista is only available for the 64-bit versions 
starting with SP1, and for Windows Server 2008. 

The Open Source community increased their effort to develop a replacement for proprietary BIOSes and 
their future incarnations with an open sourced counterpart through the LinuxBIOS and OpenBIOS/Open 
Firmware projects. So far, those projects have met with some success, with AMD providing product 
specifications for a number of fairly recent chipsets, and Google sponsoring the project. Motherboard 
manufacturer Tyan offers LinuxBIOS next to the standard BIOS with their Opteron line of motherboards. 
MSI and Gigabyte have followed suit with the MSI K9ND MS-9282 and MSI K9SD MS-9185 resp. the 
M57SLI-S4 modems. 

The BIOS business 

The vast majority of PC motherboard suppliers license a BIOS "core", and toolkit from a commercial 
third party, which creates and maintains such a core. The motherboard manufacturer then customizes this 
BIOS to suit its own hardware. For this reason, updated BIOSes are normally obtained directly from the 
motherboard manufacturer. 

List of BIOS suppliers 

• Aexor Systems 
• American Megatrends (AMI) 
• Award Software International (merged with Phoenix Technologies in 1998) 
• coresystems GmbH 
• General Software 
• Insyde Software (Insyde) 
• MicroID Research (MRBIOS) 
• Nanjing Byosoft (Byosoft) 
• Phoenix Technologies 
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4. Стек - меморија или магацинска меморија јесте безадресна регистарска меморија 
са секвенцијалним приступом. Код ове меморије регистри формирају једнодимензионални 
низ у коме су суседни регистри повезани колима за паралелни пренос бинарних речи тако да 
се у њима упис и читање врши по принципу " последњи уписан - први прочитан " ( LIFO - 
Last In - First Out ). Ако је неки низ података уписан у стек, тада ће при читању њихов 
редослед бити обрнут. 

 
Упис и читање из стека врше се само на једном месту, у горњу ћелију која се назива 

врх стека. Због тога при коришћењу стека нема потребе за задавањем адреса, јер се подаци 
морају уписивати и читати одређеним редом преко врха стека. При упису података у стек 
садржаји свих регистара стека се померају у суседне ћелије за једно место " наниже ", а при 
читању се померају за једно место " навише ". Операција уписа у стек назива се PUSH 
(гурнути, убацити), а операција читања из стека назива се POP (изгурати, избацити). 
 

Меморија типа реда јесте регистарска меморија слична стеку, само се подаци у њу 
уписују и из ње читају по принципу " први уписан - први прочитан " ( FIFO - First In - First 
Out ). Користи се при опслуживању по принципу редова чекања.Осим реализације помоћу 
регистара, врло често се стек реализује и у оперативној меморији. Ради тога се у процесор 
уводи посебан адресни регистар за врх стека који се назива показивач стека или указивач 
стека.  

 
Код овако реализованог стека при упису и читању из стека приступа се на основу 

садржаја показивача стека, који указује на врх стека преко његове меморијске адресе. При 
томе нема физичког померања садржаја стека, већ се само подешава нови садржај 
показивача стека повећањем или смањењем адресе за 1. Треба напоменути да обично 
показивач стека садржи адресу прве слободне позиције стека. 

 
Да би се смањило време приступа подацима и инструкцијама у оперативној меморији 

процесору се додаје кеш - меморија ( ултрабрза меморија, приручна меморија ) чија брзина 
одговара брзини рада процесора. То је мала, ултрабрза полупроводничка меморија са 
непосредним приступом. Користи се за привремено чување делова програма који се 
тренутно извршава, као радна меморија за податке који се обрађују, ... У процесору се 
реализују посебне кеш - меморије за податке и инструкције.  

 
Кеш - меморија повећава брзину обраде, јер се у њој налазе текући подаци и 

инструкције програма којима процесор приступа великом брзином. На тај начин кеш - 
меморија компензује разлику између брзина рада процесора и времена приступа 
оперативној меморији, које је обично десетак пута веће, чиме се повећава продуктивност 
процесора. 
 

Кеш - меморија се користи на следећи начин. Оперативна и кеш - меморија су 
подељене на јединице које се називају блокови. Блок представља скуп суксцесивних 
меморијских локација који се увек преноси као целина између оперативне меморије и кеш - 
меморије. То значи да се сви подаци или инструкције неког блока истовремено налазе или не 
налазе у кеш - меморији.Величина блока обично износи између 4 и 128 бајтова. Капацитет 
кеш - меморије је у опсегу 1 - 256 kB. 
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Када CPU генерише адресу меморијске локације, формира се управљачки сигнал за 

приступ кеш - меморији. Уколико се податак са траженом адресом налази у кеш - меморији, 
он се преко магистрале 1 преноси у процесор ради обраде или се замењује новом вредношћу 
из процесора која представља резултат обраде. Уколико у кеш - меморији нема блока са 
траженом адресом, активира се процедура којом се из кеш - меморије један блок 
магистралом 2 шаље у ОМ, а на његово место се из ОМ позива тражени блок који се преко 
магистрале 3 преноси у кеш - меморију и истовремено се тражени податак преноси и у CPU 
ради обраде. 

 
Сличну намену и принцип има и диск - кеш меморија која се користи као бафер 

(међумеморија) за привремено чување података који се читају или уписују на диск. Њен је 
капацитет већи, а користи се тако што се при читању неког податка са диска фактички чита 
и преноси много више података, уз претпоставку да постоји велика вероватноћа да ће они 
бити потребни у наредним операцијама. 

 
Време неоходно за проналажење неког податка у меморији може се значајно скратити 

ако се подацима може приступати на основу њиховог садржаја, а не само на основу адреса. 
Меморија која омогућава овакав приступ назива се асоцијативна меморија  или садржајем 
адресирана меморија. Приступ меморијама овог типа врши се истовремено и паралелно на 
основу њиховог садржаја. Помоћу компаратора упоређује се кључ са садржајем сваке 
меморијске локације и проналазе се све меморијске речи које су исте са кључем. Све такве 
локације означе се у регистру индикатора, који има по 1 бит за сваку локацију. Тражење у 
асоцијативној меморији може бити на основу свих битова кључа, тј. целе меморијске речи 
или неког њеног дела, што се дефинише садржајем регистра маске. Овде је маска бинарна 
реч која одређује који битови кључа се упоређују са садржајима меморијских локација. 

 
Спољна, масовна или секундарна меморија је меморија великог капацитета ( за више 

редова величине већа од оперативне меморије ). За спољне меморије највише се као 
меморијски медијуми (носиоци података) користе магнетне траке, магнетни дискови, 
дискете и оптички дискови. Код свих ових меморија носилац података се креће, због чега је 
време приступа релативно дуго ( десетине или стотине милисекунди ), капацитет велики, а 
цена чувања 1 бита података ниска. Међутим, недостатак је баш постојање покретних 
делова. 

 
Спољна меморија се састоји од периферних меморијских уређаја као што су јединица 

магнетног диска, јединица дискете, јединица оптичког диска и јединица магнетне ( стример ) 
траке. Овим уређајима процесор приступа преко улазно - излазног подсистема. 

 
Спољна меморија служи за дуготрајно чување података и програма, за чување 

великих количина података, за архивирање података, за чување резервних копија података, 
... 

 
У хијерархијском меморијском систему програм и подаци се најпре припремају на 

спољној меморији. Затим се фрагменти програма и података преносе у оперативну 
меморију, онда када су потребни процесору. Међутим, оперативне меморије никад нема 
довољно. 
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Недовољан капацитет оперативне меморије може се надокнадити специфичним 

начином спрезања оперативне и спољне меморије који се назива виртуелна меморија. 
Виртуелна меморија омогућава да корисник пише програме као да је адресни простор једнак 
капацитету спољне меморије, а адресе се називају виртуелне адресе. CPU при извршењу 
програма обраћа се виртуелним адресама које се посебним поступцима преводе у реалне 
адресе оперативне меморије. Ово се превођење врши за време извршења програма. 

 
Решење проблема већег капацитета, а задовољавајуће брзине постиже се задржавањем 

оперативне меморије која се користи тако што се у њу из спољне меморије преносе актуелни 
подаци и инструкције. Када неки део оперативне меморије постане неактуелан, он се враћа 
на спољну меморију и замењује се новим актуелним подацима. 

 
При коришћењу виртуелне меморије постоји више врста адреса. Адреса коју користи 

програмер је виртуелна или секундарна адреса. Скуп виртуелних адреса образује виртуелни 
адресни простор. Адреса оперативне меморије назива се физичка или примарна адреса. Скуп 
адреса ОМ образује примарни адресни простор. 

 
Физичка тј. оперативна меморија дели се на групе суксцесивних локација исте 

величине које се називају странице. Она може садржати од 128 до 1024 меморијских 
локација, чак и више. Део адресног простора спољне меморије истог обима такође се назива 
страница. Делови програма и података преносе се са спољне меморије, или обратно, увек у 
обиму једне странице. 

 
Када почне извршење програма, једна или неколико страница се преносе у 

оперативну меморију. Програм се извршава коришћењем оперативне меморије све док 
централни процесор не покуша обраћање инструкцији или податку који се још налази на 
спољној меморији. Тада се генерише захтев за читање нове странице са спољне меморије. 
програми за управљање меморијом сада треба да реше која ће страница бити удаљена из ОМ 
да би се унела тражена страница. 

 
Систем за управљање виртуелном меморијом  реализује се комбинацијом хардвера и 

софтвера. Програми за управљање виртуелном меморијом обезбеђују ефикасно коришћење 
оперативне ( примарне ) меморије. 

 
Према томе виртуелна меморија је техника коју користи оперативни систем да 

управља локацијама сегментираног програма тако да корисник има илузију да меморија 
није ограничена. За овакво коришћење програми морају бити написани на посебан начин, 
тако да време утрошено на учитавање и исписивање страница на диск (overhead) буде мало у 
односу на укупно време рада програма. Ако програм није написан како треба, може се 
догодити да рачунар готово сво време троши на замену страница, а да корисно време рада по 
програму буде занемарљиво. Оваква појава се зове трешинг (threshing). 
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Питања за проверу знања 
 
 
 

1. Шта је меморија ? Које операције обезбеђује ? Из којих функционалних делова се 
састоји ? 

 
2. Које су одлике оперативне и спољне меморије ? 

3. Како се класификују меморије ? 

4. Који су параметри меморија ? 

5. Каква је хијерархија меморија ? 

6. Шта је оперативна меморија ?  

7. Како се реализује оперативна меморија ? 

8. Које врсте меморија са непосредним приступом постоје и које су њихове 

карактеристике ? 

9. Шта је регистарска меморија ? 

10. Које су карактеристике регистарске меморије ? 

11. Шта су и како функционишу стек - меморија и меморија типа реда ? 

12. Описати начин реализације стек - меморије у оперативној меморији. 

13. Чиме се одликује и чему служи кеш - меморија ? 

14. Која је улога диск - кеш меморије ? 

15. Чиме се одликује асоцијативна меморија ? 

16. Чиме се одликују и која је намена масовних меморија ? 

17. Која је намена виртуелне меморије ? 

18. Шта је страница ? 

19. Шта је примарна, а шта секундарна адреса виртуелне меморије ? 

20. Како се користи виртуелна меморија ? 

21. Које су основне карактеристике BIOS – а ? 

22. Која су најзначајнија подешавања у BIOS – у ? 
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