
SYSTEMY OPERACYJNE
PROCES URUCHAMIANIA SYSTEMU



ETAPY URUCHAMIANIA SYSTEMU

• POST (test wewnętrzny po włączeniu) 

• Wyjściowy proces uruchamiania

• Proces początkowego ładowania

• Wykrywanie sprzętu

• Ładowanie jądra

• Logowanie w systemie operacyjnym

• ARC



PROCES URUCHAMIANIA

Test POST jest przeprowadzany w kilku fazach. Faza pierwsza to sprawdzenie 

obecności i prawidłowości działania układów niezbędnych do  działania 

komputera. Na tym etapie nie jest dostępna jeszcze  żadna karta rozszerzeń i 

błędy są komunikowane przez głośnik umieszczony w obudowie komputera.



PROCES URUCHAMIANIA

W pierwszej kolejności jest testowana poprawność pracy procesora, później 

pamięci RAM i następnie karty graficznej. Niepomyślny wynik POSTu skutkuje 

serią odgłosów wydanych przez głośnik. 

Odgłosy te, a dokładniej ich ilość i czas trwania są kodem błędu. Korzystając 

instrukcji obsługi płyty głównej można ustalić, co jest przyczyną problemów.



PROCES URUCHAMIANIA

Kolejny etap testu POST wykonywany jest już po zainicjowaniu większości 

podzespołów. Składa się z testu pamięci RAM oraz testu dysków twardych. 

Gdy test POST zostanie zakończony i nie zostaną znalezione żadne błędy 

komputer wyda pojedynczy dźwięk i rozpocznie procedurę uruchamiania 

systemu operacyjnego.



PROCES URUCHAMIANIA

Po zakończeniu testu POST system BIOS próbuje uruchomić system operacyjny.

BIOS – zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur 

pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem.

BIOS systemu odczytuje główny rekord rozruchowy (MBR – pierwszy sektor 

głównego dysku twardego) i przekazuje kontrolę kodowi w MBR, który 

utworzony został przez instalatora systemu. W tym momencie system 

przejmuje kontrolę nad rozruchem. 



PROCES URUCHAMIANIA

Po odnalezieniu aktywnej partycji dysku twardego BIOS przeczyta zapis MBR i 

załaduje go do pamięci. Następnie MBR odczyta informacje o partycji 

systemowej z tabeli partycji, załaduje do pamięci sektor 0 partycji systemowej i 

uruchomi ten sektor.



PROCES URUCHAMIANIA

Partycja systemowa musi znajdować się na pierwszym fizycznym dysku i musi 

zawierać pliki:

• NTLDR – katalog główny dysku startowego

• BOOT.INI – katalog główny dysku startowego

• NTDETECT.COM – katalog główny dysku startowego

• NTBOOTDD.SYS – katalog główny dysku startowego



PROCES URUCHAMIANIA

• NTOSKRNL.EXE - %SystemRoot%\System32

• HAL.DLL - %SystemRoot%\System32

• Sterowniki urządzeń - %SystemRoot%\System32\Drivers

• CDLDR – katalog główny dysku startowego



PROCES URUCHAMIANIA

Po załadowaniu do pamięci sektora startowego 0 sektor startowy partycji jest 

zależny od systemu operacyjnego oraz od systemu plikowego. Sektor startowy 

partycji Windows wykonuje następujące zadania:

• Odczytywanie systemu plikowego w celu odnalezienia programu 

początkowego ładowania.

• Załadowanie tego programu do pamięci.

• Uruchomienie programu początkowego ładowania.



PROCES URUCHAMIANIA

WAŻNE

Jeżeli w nazwie ścieżki w BOOT>INI zastosowano składnię SCSI (Small 

Computer System Interface), to plik NTBOOTDD.SYS musi znajdować się w 

folderze głównym partycji systemowej. 

Partycja startowa może znajdować się w tej samej partycji co partycja 

systemowa w innej partycji lub na innym dysku twardym.



PROCES POCZĄTKOWEGO ŁADOWANIA

• NTLDR ładuje pliki systemu operacyjnego z partycji startowej. W przypadku 

konfiguracji z kilkoma systemami użytkownik proszony jest o wybór systemu 

operacyjnego.

• NTLDR kieruje procesem wyboru systemu operacyjnego i wykrywania 

sprzętu zanim przekaże kontrolę jądru systemu, NTLDR musi znajdować się w 

folderze głównym dysku uruchamiającego.



PROCES POCZĄTKOWEGO ŁADOWANIA

NTLDR wykonuje następujące zadania:

• Zmiana trybu pamięci procesora z trybu rzeczywistego na tryb płaski 32-bitowy. 

Jest to konieczne dlatego, że NTLDR jest programem 32-bitowym.

• Uruchomienie systemu plikowego NTFS, FAT16 lub FAT32

• Odczytanie pliku BOOT.INI, który wyświetla wybrane opcje na ekranie programu 

początkowego ładowania. Jeśli wybrano system operacyjny inny niż Windows XP, to 

NTLDR uruchomi plik NTDETECT.COM w celu zebrania informacji dotyczącej sprzętu.



PROCES POCZĄTKOWEGO ŁADOWANIA

• Poproszenie użytkownika o wybór profilu sprzętu (o ile komputer posiada 

więcej niż jeden profil)

• Załadowanie pliku NTOSKRNL.EXE i przekazanie mu informacji zebranych 

przez NTDETECT.COM, po czym pojawia się ekran uruchamiania.



WYKRYWANIE SPRZĘTU

Plik NTDETECT.COM wykrywa sprzęt i przekazuje listę zainstalowanych komponentów 

sprzętowych plikowi NTLDR. 

NTDETECT.COM wykrywa następujące komponenty:

• Identyfikator komputera

• Typ szyny/adaptera

• Adapter wideo

• Kawiatura



WYKRYWANIE SPRZĘTU

• Porty komunikacji

• Dyskietki

• Mysz lub inne urządzenia wskazujące

• Porty równoległe



ŁADOWANIE I INICJOWANIE JĄDRA

W kolejnym etapie NTLDR ładuje do pamięci jądro i HAL, a następnie klucz 

rejestrowy HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM z folderu 

%SystemRoot%\system32\config\system.

NTLDR tworzy zestaw kontroli służący do inicjacji komputera. Stosowany jest 

domyślny zestaw kontroli.



ŁADOWANIE I INICJOWANIE JĄDRA

Jądro inicjuje ekran systemu WINDOWS XP i wyświetla pasek postępu 

uruchamiania. Po zakończeniu tego procesu NTOSKRNL przygotowyje

informacje o sieci.

Na podstawie informacji o przekazanych przez program ładowania jądro 

tworzy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE, który zawiera dane 

dotyczące różnych komponentów sprzętu na płycie głównej oraz przerwań 

systemowych przydzielonych przez każde urządzenie. 



LOGOWANIE SIĘ W SYSTEMIE OPERACYJNYM

• Podsystem Windows automatycznie uruchamia WINLOGON.EXE, który 

uruchamia administrację zabezpieczeń lokalnych. Pojawia się okno 

dialogowe Rozpocznij logowanie. System Windows XP może w tym 

momencie jeszcze inicjować sterowniki.

• Kontroler usługi odnajduje w rejestrze usługi skofigurowane odpowiednio 

dla automatycznego ładowania. Usługi tego typu są oznaczone wartością 

równą 0x2 w podkluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYETEM\CurrentControlSet\Services\DriverName



ARC

Ścieżka do instalacji systemu Windows XP zostaje zdefiniowana przy użyciu 

zaawansowanej konwencji nazw RISC czyli ARC (Advanced RISC Computing).

Ścieżki ARC stosowane w pliku BOOT.INI wskazują miejsce przechowywania 

partycji startowej dla wszystkich instalacji systemu Windows XP. Każda 

instalacja jest reprezentowana przez jeden wiersz w BOOT.INI. Instalację 

można wybrać podczas uruchamiania na ekranie programu początkowego 

ładowania.



ARC

Nazwy ARC w pliku BOOT.INI są podobne do następujących:

• Multi(W)disk(X)rdisk(Y)partition(Z)\%systemroot%

• Scsi(W)disk(X)rdisk(Y)partition(Z)\%systemroot%

• Signature(8b467c12)disk(1)rdisk(0)partition(2)%systemroot%=„description”

Wszystkie powyższe formaty pozwalają systemowi Windows XP na 

odnalezienie katalogu SystemRoot



ARC

Ścieżka ARC w takiej postaci nazywa się MULTI. 

Składnia MULTI powoduje, że Windows XP pozwala systemowemu BIOS 

załadować pliki systemowe. Oznacza to, że NTLDR stosuje wywołanie BIOS 

typu INT13 do odnalezienia i załadowania NTOSKRNL.EXE oraz ewentualnie 

innych pików potrzebnych do uruchomienia systemu.



SKŁADNIA MULTI

Multi(W)disk(X)rdisk(Y)partition(Z)

• W – numer adaptera (zwykle 0)

• X – zawsze 0

• Y – numer dysku na adapterze (zwykle od 0 do 3)

• Z – numer partycji. Wszystkim użytkowanym partycjom przypisuje się numer. 

Partycje główne otrzymują numery przed napędami logicznymi. Pierwsza 

dopuszczalna wartość Z wynosi 1, a dla X i Y wynosi 0.



SKŁADNIA MULTI

Systemowy BIOS identyfikuje tylko jeden adapter dyskowy jako INT13, co 

oznacza, że składnia MULTI może być wykorzystana do uruchomienia Windows 

XP tylko z dysków na głównym albo na podrzędnym urządzeniu IDE lub SCSI.

Zastosowanie składni MULTI zależy od zastosowanego typu adaptera.

Na adapterach IDE składnia MULTI obejmuje maksymalnie cztery dyski: dwa na 

głównym i dwa na podrzędnym kalane IDE



SKŁADNIA MULTI

Na adapterach SCSI składnia MULTI obejmuje dwa pierwsze dyski na 

pierwszym adapterze SCSI (adapterze, którego bios załadowano w pierwszej 

kolejności)

W przypadku kombinacji adapterów SCSI i IDE składnia MULTI obejmuje tylko 

dyski IDE na pierwszym adapterze. 



SKŁADNIA SCSI

Składnia SCSI powoduje, że system Windows ładuje sterownik SCSI w celu uzyskania 

dostępu do partycji startowej i wygląda następująco:

Scsi(W)disk(X)rdisk(Y)partition(Z)

• W – odnaleziony kontroler

• X  - numer dysku fizycznego dołączonego do komputera

• Y – numer jednostki logicznej SCSI dysku zawierającego partycję startową (zwykle 0)

• Z – numer partycji. 



SKŁADNIA SIGNATURE

System Windows XP jest oparty na Plug and Play więc numer kontrolera SCSI 

może być inny po każdym uruchomieniu Windowsa, zwłaszcza w przypadku, 

gdy dodano nowy sprzęt kontrolerów SCSI po instalacji systemu.

Składnia SIGNATURE powoduje, że program NTLDR odnajduje napęd 

posiadający określony w nawiasach podpis dyskowy, niezależnie od numeru 

kontrolera SCSI połączonego z danym napędem.

Format nazwy stosowany w BOOT.INI zaczyna się od formatu Signature.



SKŁADNIA SIGNATURE

Signature(8b467c12)disk(1)rdisk(0)partition(2)\winnt=„description”

Kiedy zakończą pracę wszystkie pliki rozruchowe pojawi się logo Windowsa.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


