
Bios vs UEFI



BIOS



Bios i UEFI (Ogólnie)

oprogramowanie wewnętrze (z jęz. ang. firmware), wbudowane na stałe w 
jeden z układów scalonych wewnątrz komputera. To właśnie BIOS i/lub UEFI. 
Oprogramowanie to odpowiada m.in. za sprawdzenie stanu poszczególnych 
podzespołów po włączeniu zasilania komputera czy za prawidłowy wybór 
nośnika, z którego następuje odczytanie do pamięci operacyjnej właściwego, 
znanego użytkownikowi systemu operacyjnego.



BIOS (Basic Input/Output System)

jest rozwiązaniem już bardzo starym. Odpowiedzialnym za bezpośrednią 
komunikację z komponentami sprzętowymi podczas uruchamiania 
komputera. Ewolucję ogranicza przestarzała architektura tego rozwiązania, a 
ze względu na konieczność zachowania kompatybilności wstecznej, BIOS jest 
po prostu hamulcem w rozwoju współczesnego oprogramowania i 
uniemożliwia pełne wykorzystanie możliwości dzisiejszych urządzeń oraz 
systemów operacyjnych.



UEFI



UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

Jest nowym niskopoziomowym interfejsem systemowym mającym zastąpić 
BIOS. 

UEFI posiada przemyślaną i rozwojową architekturę rozwiązanie to jest 
znacznie elastyczniejsze i bardziej skalowalne niż przestarzały BIOS.



Różnice pomiędzy obydwoma rozwiązaniami:

•Obsługa pamięci: BIOS jest w stanie zaadresować jedynie 1 MB pamięci 
RAM, dokładniej: pierwszy megabajt przestrzeni adresowej pamięci. W przypadku 
UEFI nie ma tego ograniczenia, dostępna jest od razu cała zainstalowana pamięć w 
danym komputerze.

• Interfejs: BIOS oferuje jedynie interfejs tekstowy, w przypadku UEFI możliwe 
jest korzystanie z interfejsu graficznego, choć nie wszyscy producenci się na to 
decydują; warto o tym pamiętać, brak interfejsu graficznego we wstępnym 
programie konfiguracyjnym komputera nie oznacza braku UEFI.



•Dyski: BIOS potrafi obsłużyć jedynie dyski, na których dane rozruchowe 
zostały umieszczone w specjalnym obszarze zwanym MBR (Master Boot
Record); niestety MBR to również rozwiązanie przestarzałe (z 1983 roku), 
charakteryzuje się ograniczeniami związanymi z maksymalną pojemnością 
dysku oraz liczbą partycji. W przypadku UEFI obsługiwane są dyski GPT 
(GUID Partition Table), w których praktycznie nie ma ograniczeń 
użytkowych. Zarówno MBR jak i GPT to różne metody przechowywania na 
dysku informacji o jego strukturze (m.in. liczbie partycji).



•Wielkość dysku/partycji: BIOS obsługuje partycje/dyski o wielkości 
maksymalnej 2 TB, w przypadku UEFI teoretyczna maksymalna pojemność 
partycji/dysku to 9,4 ZB (zettabajtów; 1 zettabajt to miliard terabajtów).

• Liczba partycji: W systemie zainstalowanym na komputerze z BIOS-em, na 
jednym dysku można utworzyć maksymalnie 4 partycje, w przypadku UEFI i dysku 
GPT teoretycznie nie ma ograniczeń liczby partycji, w praktyce jednak zależy to od 
systemu operacyjnego; w przypadku Windows 8 czy Windows 10 liczba partycji 
została ograniczona do 128.



• Tryb pracy: BIOS jest oprogramowaniem 16-bitowym, UEFI może w pełni 
wykorzystywać możliwości współczesnych procesorów (32/64-bit).

• Sieć: BIOS nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do sieci. W przypadku 
UEFI taki dostęp jest możliwy.

• Bezpieczeństwo: BIOS poza możliwością założenia hasła na program 
konfiguracyjny nie oferuje żadnych mechanizmów ochronnych, w przypadku UEFI 
możliwa jest implementacja niskopoziomowych funkcji kryptograficznych, 
szyfrowanie całych dysków i wiele więcej.



brak graficznego interfejsu nie oznacza że 
dany komputer nie ma UEFI



Różnice prędkości

Przykład wykonywanych poszczególnych czynności w jednostce czasu 
(sekundy)  na Bios-ie (bootowanie w trybie Legacy)  oraz na UEFI z 
funkcją Fast Boot (szybki rozruch), na tych samych konfiguracjach 
sprzętowych.



UEFI a kompatybilność.

Przed instalacją systemu za pomocą UEFI może się okazać, że jakiś element 
nie będzie zgodny z UEFI. Na przykład karta graficzna powinna obsługiwać 
protokół UEFI GOP (Graphics Output Protocol), by była zdolna do wyświetlania 
informacji podczas uruchamiania komputera i ładowania się systemu 
operacyjnego. UEFI GOP zastępuje przestarzały tryb VGA używany przez 
BIOS. Niestety nawet niezbyt wiekowe karty graficzne (choćby wciąż 
dostępny w wielu sklepach Radeon HD 7950) nie obsługują GOP. W efekcie aby 
zainstalować Windows w trybie UEFI należy przynajmniej na czas instalacji 
przepiąć monitor pod gniazdo grafiki zintegrowanej.


