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A számítógépek BIOS-áról...

Idôrôl idôre fellángoló vitatéma az inter-
netes fórumokon a Windows megbízha-
tósága; sok esetben parázs Linux-
Windows háborúvá fajulva. Ha engem
kérdeznek, én jó bíró lennék: azt mon-
dom, hogy mindkét félnek igaza van! Va-
lóban igaz, hogy bizonyos gépeken a
Windows maga a megtestesült hibahal-
maz, míg ugyanazon a gépen a Linux tel-
jes stabilitással tud mûködni. Más gépe-
ken viszont komoly problémák nélkül is
évekig elmûködik a Windows, bizonyít-
va megbízhatóságát. Akkor most hogy is
van ez? Félmûvelt-önjelölt fórumos szak-
értôk – gondolkodás nélkül – a RAM
megbízhatatlanságára esküsznek, és vég
nélkül cserélgetik a RAM-modulokat. Pe-
dig a magyarázat a két operációs rend-
szer mûködésének különbségébôl adó-
dik. A Linux ugyanis csak a BOOT-folya-
mat alatt, azaz a kernel betöltésének ide-
jére használja a számítógép BIOS-át, on-
nantól fogva a legalapvetôbb funkcióktól
kezdve mindent saját maga old meg. 
A Windows ezzel szemben fôleg a BIOS
funkcióit hívogatja, és csak indokolt ese-
tekben kezeli a hardvert direktben. (Aki
nem tudná: a BIOS a számítógépnek az
az alapvetô mûködtetô szoftverkönyvtá-
ra, amit EEPROM- vagy FLASH-memória
tárol, és már a számítógép bekapcsolásá-
tól kezdve mûködik. Ennek egy kisebb
része a CMOS SETUP, ahol a számítógép
alapvetô beállításait lehet megtenni, míg
a nagyobbik része a számítógép hardver
részegységeinek mûködtetésével, ill. az
egyedi hardverspecifikus megoldások le-
kezelésével – ha úgy tetszik, az inkom-
patibilitások elfedésével – foglalkozó
rész.) Sajnos a BIOS, mint minden ember
által írt szoftver, tartalmaz hibákat, néha
egészen súlyosakat is. Nem lehet ebben
a mai feszített fejlesztési-gyártási tempó-
ban minden részfunkciót és elágazást le-
tesztelni egy programban. Ezek a gyári
BIOS-szoftverhibák okozzák az esetek
döntô többségében azt, hogy egyes szá-
mítógépeken a Windows különösen
megbízhatatlanul mûködik. Mivel egyik
cég sem érdekelt abban, hogy az elköve-
tett hibáit világgá kürtölje, így, ha írnak is
valamit a BIOS-frissítések verzióiról, rit-
kán említik meg a hibákat is, inkább csak
az új funkciókat sorolják fel. (Egy újabb,

idôközben megjelent processzor auto-
matikus felismerése, a nagyobb kapacitá-
sú winchesterek kezelése stb.) Ezért
mind a használt, mind pedig az új számí-
tógépeknél kötelezô a BIOS frissítése,
legalább a Windows elsô telepítése elôtt;
különösen igaz ez a laptopra és az ipari
számítógépekre, amelyekre a kisebb da-
rabszámú gyártás és a több speciális
hardveregység miatt sokkal inkább igaz a
BIOS-hibák gyakoribb elôfordulása. 
A BIOS-frissítés már a 486-os számítógé-
pek óta otthon is megoldható, hiszen
azok már többször újraprogramozható
FLASH-memóriát tartalmaznak, de a
szervizek is reális áron vállalnak BIOS
frissítést. Amennyiben az alapvetô biz-
tonsági szabályokat betartjuk – floppy-
ról, sima DOS alól indítjuk a BIOS-fris-
sítôprogramot –, akkor nem kell félni a
BIOS-frissítéstôl, már csak azért sem,
mert a mai BIOS-ok kettôs kivitelûek:
van bennük egy pici vész-BIOS rész, ami
nem frissíthetô; és a rendes BIOS, amely-
nek megsérülése vagy hibás programo-
zása esetén a vész-BIOS-ról indulva még
ekkor is újraprogramozható a BIOS. Ter-
mészetesen arra is figyelni kell, hogy
csak az alaplaphoz való BIOS-verziót
égessük be; ez a márkás, használt gépek-
nél általában eltéveszthetetlen, mert
azok supportoldala meglepôen színvo-
nalas, a BIOS-frissítôprogramjai pedig át-
programozás elôtt ellenôrzik az alaplap
verzióját.

Az adatokról...

Cikkem elsô felében a számítógépekrôl,
azok karbantartásáról és gyakoribb hibá-
iról írtam, és ez talán azt a téves érzetet
kelti, hogy a számítógép a lényeg. Pedig
nem; a számítógép egy munkaeszköz,
amely értéktelen és hasznavehetetlen, ha
nem produkál adatokat, eredményeket!
Ezek az eredmények jelentik munkánk
gyümölcsét, amelyeket ezért illik
megôrizni, megvédeni a lehetséges meg-
hibásodások hatásaitól. A számítógép
megfelelô karbantartása, a szünetmentes
tápegység használata, ill. idônkénti rege-
nerálása, a BIOS frissítése, és a többi, ko-
rábban leírt és elmagyarázott teendô
csak annak a célszerû módja, hogy ma-
gát a számítógépet és a rajta futó szoftve-
reket sokáig mûködôképes állapotban

tartsuk. De mi van, hogyha mégis beüt a
mennykô, és meghibásodik valami?
Elôrelátó ember mindig tart menekülési
útvonalat – alternatív megoldást – arra
az esetre, ha baj következne be, és nem
spontán vészakciókkal, hanem preventív
intézkedések sorával biztosítja magát a
legrosszabb esetre is. A megoldás az
adatok védelme, akár lokális intézkedé-
sekkel, akár mentéssel. De mire ment-
sünk és hogyan? Errôl szól a most
következô rész.

Az adatvesztések kialakulása...

Mielôtt a lehetséges adattároló médiu-
mokat sorra venném, pár szó a fájlrend-
szerekrôl és az adattárolásról. Bár ma
már az NTFS-fájlrendszer az általános a
Windows XP alatt, a FAT16/32 még kel-
lôen elterjedt ahhoz, hogy megérje be-
mutatnom. Már csak azért is, mert az
NTFS és az összes hasonló fájlrendszer-
re igazak bizonyos megállapítások. 
A FAT-fájlrendszer áll egy soha nem vál-
tozó BOOT-szektorrészbôl, ahol többek
között a fájlrendszer paramétereire vo-
natkozó adatok is vannak; a második fô
rész a ROOT DIR és a FAT, azaz a Fájl
Allokációs Tábla, amelyek a tényleges
adatok helyét tárolják el, míg a harmadik
az a tényleges adatterület, ahol az ada-
tok tárolódnak. Amikor adatvesztésrôl
beszélünk, akkor sokan sajnos azt hiszik,
hogy ez az adatok tényleges fizikai eltû-
nését jelenti, holott az esetek 90-95%-
ában az adatok sértetlenül a helyükön
vannak, egyetlen bitnyi hiba nincsen
bennük, csak éppen azok a naplózási
adatok – a FAT- és a könyvtári bejegyzé-
sek – sérülnek meg, amelyek alapján az
adat visszaolvasható. Ennek az az oka,
hogy ha egy adatot rögzítettünk, akkor a
tárolóeszköz már többet nem írja azt a
területet, ellentétben a FAT- és könyvtári
bejegyzésekkel, amelyeket olyan nagy
számban és ezért olyan gyorsan kell mó-
dosítania, hogy legtöbbször folyamato-
san a memóriában tartja egyes részeit, és
csak, ha elegendô szabad kapacitást ér-
zékel az operációs rendszer, akkor hajtja
végre a FAT frissítését. Ebbôl adódik rög-
tön az adatvesztések magyarázata is: ha a
számítógép bármilyen hiba miatt leáll
(tápfeszültséghiba, szoftverlefagyás), ak-
kor ezeket a frissített FAT-információkat
nem tudja eltárolni, és az adattárolón al-
lokációs hibák keletkeznek, amelyek
után szinte garantált a hibás mûködés.
DOS alatt még ezen hibák halmozódása
rövid idô alatt súlyos adatvesztéseket tu-
dott elôidézni, ha a felhasználó nem fut-
tatta maga a szükséges ellenôrzô-javító
programokat, ezért a Windows már – ér-
zékelve a lefagyásokat – automatikusan
futtatta a lemezellenôrzéseket hasonló
esetben. Ez nagyon jó mindaddig, amíg a
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hiba kisméretû és csak korlátozott hatású,
azonban ha az adatsérülés súlyosabb, ak-
kor ezek az automatikus javítások már
több kárt okoznak, mint hasznot. (Vannak
persze olyan adatsérülések is, amikor
tényleg maga az adat sérül, jellemzôen
az adathordozó fizikai sérülése miatt, de
ez a tapasztalatok szerint jóval kisebb
arányú. Ez sem feltétlenül megoldhatat-
lan helyzet, de errôl majd késôbb.)

A partícionálásról...

Kihasználhatjuk azonban azt a tényt pre-
venciós céllal, hogy egy DIR/FAT sérülés
csak egy meghajtóra van hatással, a töb-
bit nem érinti. Tehát ha egy nagy kapaci-
tású winchestert több logikai meghajtóra
vágunk, akkor minden logikai meghajtó
külön FAT-táblával rendelkezik, így az
egyiken bekövetkezô tetszôlegesen sú-
lyos hiba ellenére a többi meghajtó hi-
bátlan marad. Ha ezt azzal kombináljuk,
hogy a gyorsan változó adatokat, azaz az
operációs rendszert és annak programja-
it tartjuk az egyik meghajtón, és a mási-
kon meg a valóban fontos adatokat, ak-
kor ezzel elérhetjük azt, hogy az operá-
ciós rendszer legkomolyabb sérülése
esetén is az összes fontos adatunk köny-
nyûszerrel visszanyerhetô, menthetô. Ez
a partícionálás lényege.

A feladat tehát a következô: egy mai
winchestert legalább kettô, de inkább
három vagy több részre illik partícionál-
ni a formattálást megelôzôen. Az elsô
rész az ún. BOOT-partíció, ezen legyen
az operációs rendszer, és az összes prog-
ram, ami a gépre van telepítve. Mérete
operációs rendszerfüggô, Win98SE ese-
tén minimum 500 MiB, de lehetôség sze-
rint inkább 1, max. 2 GiB. WinXP esetén
minimum 4,5 GiB, de inkább 9 GiB java-
solható átlagos esetben. (Azért pont eny-
nyi, mert akkor az egész meghajtó egy-
ben lementhetô egy DVD-re, de errôl
majd késôbb.) Persze aki programok mil-
lióit használja, annak a csillagos ég a ha-
tár, de ilyenkor az az elsô kérdésem,
hogy honnan van pénze ennyi program-
ra; erre le is szoktak az igények jóval sze-
rényebb értékre csökkenni... 

A második rész mérete a winchester
méretének függvénye, én olyan
20 … 33% közé szoktam választani, de
minimum 2 GiB azért legyen. Ide kellene
kerülnie az összes általunk gyártott adat-
nak. Minden komoly program beállítha-
tó úgy, hogy ne az alapértelmezett, ha-
nem általunk megadott helyre mentse az
adatokat és a konfigurációs beállításokat.
A C:\Dokumentumok könyvtár legyen
pl. az elsô, amit megpróbálunk átrakatni
a másik meghajtóra. WinXP alatt ez kissé
nehéz feladat, mert az XP mániákusan a

C:\Dokumentumok könyvtárba pakolja
az egyes felhasználók adatait, így fel-
használónként kell neki megmagyarázni,
hogy ne oda tegye. Így is marad egy cso-
mó olyan adat, amit csak oda tud tenni,
de ezek szerencsére már csak a WinXP
munkafájljai, amelyek számunkra lénye-
ges adatokat nem igazán tartalmaznak.

Végül a harmadik rész a maradék
hely, a „szekrény”, ahol nyugodtan
ôrizhetjük a fontosnak tartott, innen-on-
nan letöltött programjainkat, videóinkat,
egyebet. Célszerûen ennek a mérete a
legnagyobb, legalább 50%-os méretet
szoktam használni. Nagyon fontos do-
log, hogy kezdettôl fogva válasszuk ketté
az internetrôl letöltött, jellemzôen nagy
összméretû adatainkat, amelyek bármi-
kor pótolhatók azoktól a ténylegesen sa-
ját gyártmányú adatainktól, amelyek
csak nálunk találhatóak meg! Ezért cél-
szerû külön meghajtóra tenni a két adat-
típust is. Amennyiben nagy mennyiségû
anyagot töltünk le az internetrôl párhu-
zamosan, akkor ez igen nagy mértékû le-
mezdarabolódással jár (fragmentálódás);
ilyen esetben célszerû egy külön, kisebb
méretû meghajtót (pl. egy negyediket)
használni erre, és a fájlok letöltôdése
után onnan átmásolni ôket a végleges
helyükre, ezt a külön letöltô meghajtót
pedig célszerû gyakran defragmentálni,
kompresszálni.

Mi ennek az egész partícionálásnak az
értelme vagy haszna? Nos, több is van:

Miután egy számítógépet teljesen felins-
talláltunk, de még adatokkal nem töltöt-
tük fel, az elsô partíciót lementhetjük egy
vagy több CD-re vagy DVD-re. Ez egy
korábbi cikkben nagyon szépen le volt
írva, nem idézem vissza. Így, ha késôbb
az operációs rendszer „megborul”, akkor
csak vissza kell tölteni ezt a meghajtót,
és máris használhatjuk a gépünket to-
vább! Nem kell több napot a formattálás-
sal, installálással, a szoftverek ismételt
összeszedésével tölteni, ami pont a mun-
kavégzés zökkenômentessége miatt na-
gyon fontos! A Win98SE legnagyobb
elônyét én pont abban látom, hogy na-
gyon egyszerû, már-már fapados, így
nagyszerûen lehet vele ilyen gyorsjavítá-
sokat csinálni, szemben a lényegesen
komplexebb WinXP-vel. A Win98SE má-
ra már nagyon jól ismert és dokumentált
lett, ami megkönnyíti a kezelését. Mivel
a személyes adatainkat egy másik meg-
hajtón tároljuk, ezért a visszatöltés elôtt
nem kell kiválogatni a romok közül,
hogy mi az, ami fontos, és mi nem az,
nem kell lementeni az esetleg romhal-
mazzá vált régi tartalmat, hanem egysze-
rûen felülírva a meghajtó tartalmát, már
készen is vagyunk.

A hétköznapi munkavégzés során
keletkezô adatainkat célszerû rendsze-
resen menteni; ennek gyakorisága na-
gyon változó. Van, akinél heti, de van,
akinél a háromhavi mentés is elég lehet.
A külön második meghajtó nagy elônye,
hogy mérete folytán könnyen menthetô,
ha egy igazi adatvesztés lépne fel. A mai
60 … 120 … 250 GiB-os winchesterek
korában nem csekély probléma lemen-
teni a teljes winchester-tartalmat hiba
esetén, ha épp nem lehetetlen; ezért van
az, hogy sokan a számítógép rakoncát-
lankodása esetén úgy próbálják azt javí-
tani, hogy az összes friss adatuk mentés
nélkül rajta van a számítógépen, és a
szentekhez imádkoznak, hogy csak baja
ne essen. A tapasztalat azonban azt mu-
tatja, hogy a szentek szeretik az izgal-
makat nézni, így sok esetben ekkor sé-
rülnek meg igazán az adatok – pl. azért,
mert a Windows automatikusan próbál
kijavítani egy vélt vagy valós hibát. Te-
hát ha bármilyen gond van a géppel –
bekaptunk egy vírust vagy férget, idióta
hibaüzeneteket kezd küldözgetni az
operációs rendszer stb. – akkor gyorsan
le kell menteni az adatainkat tartalmazó
teljes meghajtót egyben, és csak ezután
állni neki a hiba megkeresésének, javítá-
sának. És ezért nem mindegy, hogy mek-
kora a mérete: 2 … 4 GiB-ot még 2 … 6
CD-re is fel lehet írni gyorsan, ha nincs
más, de pl. egy 400 GiB-os winchester
már nem menthetô méretû. Ha kiderül,
hogy nincs semmi baj, akkor vesztettünk
úgy pár száz forintot óvatosságunk mi-
att, de ennyit mindenkinek megér az
adata, nemde?

Végezetül a harmadik meghajtón talál-
ható, fôleg az internetrôl letöltött, eseten-
ként több száz GiB külön mentése szerin-
tem felesleges. Rengeteg felesleges költ-
ségtôl kíméljük meg magunkat, ha csak azt
mentjük, amire szükségünk is van. 

Sokan azért nem vállalják a partí-
cionálást, mert elôre installált operációs
rendszerrel vették vagy kapták a számí-
tógépüket, laptopjukat. Szerencsére lé-
teznek átpartícionáló programok, ame-
lyek mûködô és programokkal/adatok-
kal megpakolt winchestert is át tudnak
méretezni; ilyen program pl. a Partition
Magic. Ezekkel formattálás és adatmentés
nélkül, kb. 10 … 15 perc alatt meg lehet
csinálni egy 60 GiB-os átlagos winchester
átpartícionálását, mindennemû szaktudás
és bitbûvészkedés nélkül. Tényleg már-
már sértô némelyik program egyszerûsé-
ge, a takarítónôre rá merném bízni a
használatát. Akinek eme programok be-
szerzése gondot okozna, annak csak
annyit súgok meg: Hiren's Boot CD.

(folytatjuk)
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