


CHIPSET składa się z dwóch układów scalonych: mostka północnego (North 

Bridge) oraz mostka południowego (South Bridge) i jest odpowiedzialny za 
komunikację między procesorem a pozostałymi elementami płyty.

Chipset integruje interfejs magistrali procesora, kontroler pamięci, kontrolery 
urządzeń wejścia-wyjścia i kontrolery magistral. Zawiera kontrolery pamięci 

masowej, zegar czasu rzeczywistego, kontrolery DMA, a w niektórych 
przypadkach także zintegrowany układ graficzny, sieciowy i dźwiękowy.

Obydwa mostki chipsetu połączone są ze sobą za pomocą magistrali PCI.



MOSTEK PÓŁNOCNY
Główny układ chipsetu odpowiedzialny za bezpośrednią komunikację 
mikroprocesora za pomocą magistrali FSB z pamięcią operacyjną RAM, 
magistralą karty graficznej (AGP, PCI-Express) oraz magistralą PCI.

MOSTEK POŁUDNIOWY
Wolniejszy komponent układu integrujący kontrolery pamięci masowych (HDD, 
DVD) i magistralę USB.

SUPER I/O
Układ ten nie jest częścią chipsetu ale ściśle z nim współpracuje. Połączony jest 
z mostkiem południowym za pomocą magistrali ISA, integruje wszystkie  
pozostałe komponenty np. porty PS2 (mysz i klawiatura), porty szeregowe 
(COM), port równoległy (LPT), kontroler FDD i połączenia z BIOS



Architektura typowego chipsetu



SKŁADNIKI BIOSU:

1.POST (Power On Self Test) – procedura POST sprawdza, podczas inicjacji 
komputera, poprawność działania najważniejszych komponentów: 
mikroprocesora, pamięci operacyjnej, napędów i kontrolerów, karty graficznej.  
Umożliwia tym samym wykrycie ewentualnych uszkodzeń i nieprawidłowości 
montażowych jeszcze przed wczytaniem systemu operacyjnego. Wykryte 
nieprawidłowości sygnalizowane są za pomocą dźwięków lub diodami LED na 
płycie głównej.
2.BIOS SETUP – program umożliwiający użytkownikowi zmianę ustawień BIOS’u. 
W celu uruchomienia zaraz po włączeniu komputera należy wcisnąć określony 
klawisz lub kombinację klawiszy (najczęściej DELETE). Wszystkie ustawienia 
przechowywane są w pamięci CMOS RAM, której zawartość przechowuje 
bateria litowa na płycie głównej.



SKŁADNIKI BIOSU:

3.BIOS – zestawienie odpowiednich sterowników stanowiących pomost 
pomiędzy zainstalowanym sprzętem a systemem operacyjnym.

4.ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) – zaawansowany interfesj 
zarządzania konfiguracją i energią. ACPI poprzez BIOS udostępnia systemowi 
operacyjnemu narzędzia i mechanizmy umożliwiające zarządzanie poborem 
energii przez zainstalowane urządzenia.

5.BOOTSTRAP LOADER – program rozruchowy, umożliwiający odnalezienie 
głównego rekordu rozruchowego (MBR) wczytującego z aktywnej partycji 
system operacyjny.








