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УРОК 2-3 

ТЕМА: «Самоперевірка та екранні повідомлення» 
 

МЕТА:  
- Розглянути поняття «самоперевірки» 

- Вивчити  особливості роботи POST плат 

- Опанувати принцип робот програми POST 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Вивчення нового матеріалу: 
 

1. Поняття про POST плати 

Більшість інтегральних схем програм BIOS володіють не дуже широким набором 

вбудованих діагностичних засобів. У цьому зв'язку ряд компаній випускають плати 

POST та діагностичні програми, що допомагають у виявленні несправностей 

апаратного забезпечення ЕОМ. 

   

Плата POST - це діагностичний пристрій, що включається в розширювальне гніздо 

системи й перевіряє роботу системи під час її завантаження. Ці плати можуть бути 

простими моніторами переривань і каналів прямого доступу до пам'яті або навіть 

складними повнофункціональними пакетами діагностики ПЗУ BIOS, які реалізують 

великий обсяг системних тестів. 

Плата POST встановлюється в роз'єм розширення. У момент виконання процедури 

POST на її вбудованому індикаторі швидко міняються двозначні шістнадцятиричні 

числа. Якщо комп'ютер зненацька припинить тестування або "зависне", у цьому 

індикаторі буде відображений код того тесту, під час виконання якого відбувся 

збій. Це дозволяє істотно звузити коло пошуку несправного елемента. 

Багато старих адаптерів POST підключалися в 8-бітовий роз'єм, що є частиною 

стандарту ISA/EISA. Багато систем (навіть зі слотами PCI) усе ще підтримують 



інтерфейс ISA. Проте більшість системних плат більше не оснащуються 

застарілими роз'ємами ISA, тому тестові плати POST ISA стають даремними. Тому 

сьогодні скрізь випускаються адаптери PCI.  

Вбудований динамік видає звукові коди помилок, але не в усіх ПК є вбудований 

динамік, тому необхідно підключити пищалку 
 

Звичайно плати POST використовуються, коли система виглядає повністю 

несправною або ж не в змозі виконувати зчитування із гнучкого або жорсткого диска. 

Запрограмовані на платі тести програмно-апаратного забезпечення замінюють 

звичайні функції BIOS і піддають систему певному тестуванню. Цінність плати 

полягає в тому, що тести можуть проводитися без звертання до програм діагностики 

на твердому або гнучкому диску. 

Тести POST, вбудовані в більшість чипів BIOS, будуть повідомляти про два 

типи помилок: катастрофічні і некатастрофічні. 

Якщо програма POST виявляє катастрофічну помилку, вона зупиняє систему. 

Відображуваний на індикаторі код відповідає несправній функції. Однак, якщо плата 

POST виявляє некатастрофічну помилку, вона відзначає її й продовжує виконання 

підпрограми ініціалізації з метою активізації максимального числа додаткових 

системних ресурсів. При наявності цих типів помилок варто уважно стежити за 

індикатором плати POST, оскільки відображуваний на ньому код буде потрібно 

зіставити з повідомленням про помилку або звуковий код, що генерирується 

підпрограмами BIOS. 

Прості плати POST мають набір світлодіодів, які при виявленні проблем 

відображають закодовані сигнали про помилки. Інші плати генерують звукові коди й 

мають семисегментные світлодіодні дисплеї, на яких відображаються коди помилок. 

 Приклад  цифрових повідомлень на табло з помилками: 

 
 

 



2. Самотестування ПК до завантаження операційної системи 

При натисканні кнопки включення ПК запускається програма POST, що виробляє 

самотестування. 

 
Щоразу під час завантаження комп’ютера виконується програма самотестування POST 

Вона проводить опитування всіх основних компонентів системи і порівнює поточну 

конфігурацію з тієї, яка була записана в пам’ять під час попередньої завантаження. 

Якщо були зроблені будь-які зміни в системі, POST зробить виправлення у власній 

пам’яті CMOS. 

Підпрограма BIOS SETUP дозволяє змінювати деякі пункти процесу завантаження і 

апаратних налаштувань. Наприклад, можна відключити деякі вбудовані пристрої, 

якщо вони не потрібні, налаштувати роботу термоконтроля процесора і т.д. 

Якщо одне або кілька пристроїв визнані несправними або не підтримуються системою, 

користувач почує комбінацію звукових сигналів і побачить відповідне повідомлення 

на моніторі. 

Звучання цих сигналів залежить від моделі материнської плати, а точніше — 

виробника мікросхеми BIOS. 



Основні фірми-виробники чіпів BIOS 

 
Чіпи BIOS основних фірм-виробників 

Якщо з точки зору основних налаштувань назва фірми виробника не має особливого 

значення, так як вони стандартні для всіх, то при виявленні НЕ справності по звукових 

сигналів потрібно знати виробника заводської прошивки-програми. 

Основні види BIOS: 

1. Award BIOS — компанія Award Software. 

2. AMI BIOS — виробник American Megatrends. 

3. Phoenix BIOS — фірми Phoenix Technologies. 

Рідше зустрічаються чіпи виробників комп’ютерної електроніки Intel, IBM, Compaq, 

Toshiba, Dell. 

Звукове сповіщення системи являє собою комбінацію з довгих і коротких сигналів. 

Таблиця сигналів Award BIOS 

Один з найпоширеніших виробників. 

 
звукові сигнали версії Award BIOS: 

1 короткий - Самотестування завершено без помилок  

2 коротких- Потрібно вимкнути ПК і перевірити кріплення всіх роз’ємів на 

материнській платі і шлейфів  

3 довгих - помилка клавіатури  

1 короткий 1 довгий - проблеми з оперативною пам’яттю  

1 довгий 2 коротких - помилка відеосистеми  

1 довгий 3 коротких- несправна відеокарта або відеопам’ять  

1 довгий 9 коротких - помилка читання з мікросхеми ПЗУ. Потрібно 

перезавантажити ПК. Перепрошити BIOS  



Короткий повторюваний- несправний блок живлення або ОЗУ  

Довгий повторюваний- несправна ОЗУ або центральний процесор  

 

Поради 

Якщо після тестування BIOS ПК не завантажується, не працює відеосистема і є 

підозра про несправності конкретного пристрою, не варто поспішати купувати нову 

запчастину. Важливо переконатися в тому, що проблема саме в даній деталі. 

Наприклад, відеокарту або модулі оперативної пам’яті можна виймати і перевірити на 

іншому ПК. Могли призвести до несправності або забруднені (окислені) роз’єми на 

материнській платі або будь-які чіпи. 

Деякі комплект не будуть коректно працювати на підтримуються материнські плати, в 

такому випадку їх слід замінити. 

 

4. Програма CMOS Setup 

 

Під час виконання програми POST можна запустити програму CMOS Setup, на-

тиснувши клавішу чи комбінацію клавіш. Зазвичай це клавіша «Delete (Del)», але 

можуть використовуватися й інші клавіші (їх описують в документації з материнської 

плати). 

Програма CMOSSetupфункціонує в повноекранному режимі під керуванням меню і 

дозволяє переглядати і (чи) змінювати поточну конфігурацію комп'ютера. Кожна мо-

дель BIOS використовує свою програму CMOS Setup, однак всі вони мають багато за-

гального. Оскільки сучасні BIOS використовують технологію Plug&Play, у більшості 

випадків немає потреби переконфігуровувати систему для вмикання або вимикання 

пристроїв, оскільки за допомогою BIOS комп'ютера і BIOS пристроїв виконується 

автоматичне настроювання на оптимальні значення параметрів функціонування 

комп'ютера. Тому програму CMOS Setup зазвичай використовують для установлення 

материнської плати або інсталяції операційної системи (у цьому разі як 

завантажувальний пристрій указується дисковод CD-ROM). Майже всі параметри 

конфігурації (їх кілька десятків) мають значення за замовчуванням, тому змінювати їх 

можна лише у разі крайньої потреби. 

Описаний процес називається початковим завантаженням системи. 

Якщо комп'ютер запускається з вимкненого стану, процес називається «холодним» 

початковим завантаженням. 
Якщо система перезапускається з включеного стану, процес носить назвау скидання 

або «гарячого» перезавантаження. 
 

Типові помилки CMOS: 

• Після перезавантаження комп'ютера в пам'яті CMOS не зберігаються зміни - частіше 

за все, причиною такої несправності є неправильне збереження зроблених змін. Для 

усунення несправності досить заново ввести зміни, і, перед виходом з головного меню 

настройки параметрів, зберегти зміни (пункт "Save and Exit" або "Save Then Exit and 

Reboot") і перезавантажити комп'ютер. 

• Неможливо увійти в CMOS Setup використовуючи правильну комбінацію клавіш - як 

правило, причиною подібної несправності стає повільне натискання комбінації клавіш, 

оскільки багато в багатьох версіях BIOS для входу в CMOS Setup надається лише 



кілька секунд. Також необхідно переконається в тому, що використовується правильна 

комбінація клавіш (потрібну комбінацію клавіш можна дізнатися в документації на 

системну плату - доступ до пам'яті CMOS). 

• На моніторі з'являється повідомлення «Battery Low Level» або «CMOS-chercksum 

error» - якщо Ви побачили на моніторі таке повідомлення, не варто панікувати, і 

викидати свій комп'ютер. Швидше за все, батарейка на материнській платі "села", і не 

може забезпечити необхідну напругу (3В). Щоб Ваша «машинка» знову запрацювала 

досить поміняти батарейку, яку дуже легко знайти. 

• При відключенні харчування комп'ютер не зберігає час - це явна ознака несправності 

батареї пам'яті CMOS і мікросхеми системних годин. Усунути несправність можна 

заміною батарейки. Однак перед цим необхідно записати значення розумних 

налаштувань системи. 

• Помилки неузгодженості з CMOS - повідомлення про подібні помилки з'являються 

при невідповідності зазначеним у пам'яті CMOS процедурам POST пристрою. 

Найчастіше, причиною таких помилок є батарея живлення мікросхеми CMOS, тому її 

необхідно замінити. Після заміни батарейки потрібно буде спочатку заповнити CMOS 

прийнятими за замовчуванням значеннями параметрів, а потім оптимізувати їх. 

 

Скидання індивідуальних налаштувань BIOS за допомогою CMOS  

Базові настройки BIOS зберігаються безпосередньо в мікросхемі CMOS. У CMOS 

вони прописуються або при первинному включенні, або при порожньому CMOS 

(наприклад, після того як сіла батарейка). До слова, саме завдяки «скидання» вмісту 

CMOS можна легко скинути настройки BIOS до базових. І досить таки часто тільки 

такий спосіб може допомогти. Якщо Вам необхідно терміново скинути до базових 

настройки BIOS зовсім необов'язково чекати, поки сяде батарейка. Можна просто її 

витягнути з материнської плати всього лише на 15-20 секунд. Після такої нехитрої 

операції CMOS обнулитися, встановляться базові настройки BIOS, а апаратна 

конфігурація комп'ютера буде заново визначена і записана. 

 

 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте призначення POST плати 

2. Розкрийте призначення POST програми 

3. Дайте визначення холодного та гарячого перезавантаження 

4. Розкрийте призначення програми CMOS Setup 

 

Домашнє завдання:  

- Законспектувати матеріал уроку, переглянути презентацію до уроку 

- Знайти звукові сигнали при діагностиці Звукові сигнали версії Phoenix-

AwardBIOS та записати у зошит 



 
- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 

 

 
 


