
 مشکل رو از زمان شروع قشنگ توضیح میدم.

 Intel Visual Technologyکه شبیه ساز آندرویده، گزینه  emmuگفتم که با نصب نرم افزار 

ییر دادم. از تغ Enabledبه   Disabledاز  emmu، به توصیه   Configurationرو از سربرگ  

اون وقت به بعد دیگه احساس میکنم سیستم بین کارت گرافیکا سوییچ نمیکنه. حاال شما میگین منظور 

 از اون ارور، نصب نبودن کارت گرافیکه. نمیدونم. 

  Intel Visual Technologyبعد از تشخیص این عیب دوباره رفتم به تنظیمات بایاس و دوباره گزینه 

 نشد. برگردوندم ، اما مشکل حل  Disabledرو به 

ازی تنظیمات ، رض برگردونم، مشکل حل دیگه. با پیش فرض سگفتم اگه تنظیمات رو به حالت پیش ف

 کل گزینه های تنظیمات بایاس به صورت زیر بود.

یعنی مقدارشون قابل تغییر  مقدار ثابت دارن که جلوشون * گذاشتم. بعضی از گزینه های تنظیمات

 نیست.

 پیش فرض رو با زیر خط نشون دادم. نوشتم و مقدار []بعضی ها هم که چند مقداری هستن رو توی 

 هر سربرگ رو هم نوشتم :

Information 

 *Product Name = Lenovo IdeaPad 500-15isk 

 *Bios Version = CFCN24WW ( V 1.06 ) 

 *EC Version = CFEC24WW (V 1.06) 

 *MTM = 80NT00F8AX 

 

 *CPU = Inter ® core™ i7-6500U @ 2.50 GHz 

  

 *System Memory = 8192 MB 

  

 *Hard Disk = ST2000LM003 HN-M201RAD 

  

 *ODD = PLDS DVD-RW DA8A6SH 



  

 *Preinstalled OS License = No PDK 

 *OA3 Key ID = 0000000000000 

 *OA2 = N 

 *Secure Boot Status = Disabled 

Configuration 

 System Time  =  [time] 

 System Date = [date] 

 Wireless LAN = [Enabled] / [Disabled] 

 Graphic Device = [UMA Graphic] / [Switchable Graphic] 

 Power Beep = [Disabled] / [Enabled] 

 Intel Visual Technology = [Disabled] / [Enabled] 

 Bios Back Flash = [Disabled] / [Enabled] 

 Hot Key Mod = [Enabled] / [Disabled] 

Security 

 Set Administrator Password 

 Set Hard Disk Password 

  

 Intel Platform Trust Technology = [Enabled] / [Disabled] 

 Clear Intel PTT Key = [Disabled] / [Enabled] 

 Secure Boot = [Enabled] / [Disabled] 

  

 *Secure Boot Status = Disabled 

 *Platform Mode = User Mode 



 *Secure Boot Mode = Standard 

 

 Reset To Setup Mode = Enter 

 Restore Factory Keys = Enter 

Boot 

 Boot Mode = [UEFI]  / [Legacy Support] 

 Fast Boot = [Enabled] / [Disabled] 

 USB Boot = [Enabled] / [Disabled] 

 PXE Boot To Lan = [Enabled] / [Disabled] 

 *EFI 

Exit 

 Exit Saving Changes 

 Exit Discarding Changes 

 Discard Changes 

 Save Changes 

 

 Load Default Changes 

 OS Optimized Defaults = [Enabled] / [Disabled] 

 این وضعیت بایاس بعد از پیش فرض سازی بود.

 مل از هارد صادر میشد.حاال با این وضعیتش ، با یه ارور مواجه شدم که قبل از بارگذاری سیستم عا

 اول یه پیغام میومد:

 Checking Media  

 و بعد چند ثانیه این ارور:

 



 Default Boot Device Missing Or Boot Fialed. 

 Insert Recovery Media And Hit Any Key 

 Then Select ‘Boot Manager’ to choose a new boot device or to boot  

 Recovery Media. 

     [ok] 

 رو میزدم، یه صفحه جدید میومد به این شکل: okبعد که 

 Boot Option Menu 

 EFI PXE Network 

 و وقتی همین گزینه رو انتخاب میکردیم، باز همون ارور میومد.

ییر بدم به رو تغ boot mode، مقدار  bootبعد از تحقیق فهمیدم باید برای رفع ارور، تو سربرگ 

legacy support .و اینکار رو کردم و این ارور رفع شد، اما مشکل سوییچ نکردم همچنان پا برجا 

 اضافه شدن: bootالبته اینم بگم که با اینکار چند تا گزینه جدید هم به سربرگ 

 Boot priority = [UEFI First] / [Legacy First] 

  

 *legacy 

 SATA HDD : ST2000LM003 HN-M201RAD 

 SATA ODD: PLDS DVD-RW DA8A6SH 

 Network Boot : Realtek PXE B01 D00 

 دیگه به چیزی دست نزدم و االنم تنظیمات تو همین وضعیته...

 


