
 
 
 
 
Personalizarea AWARD BIOS 

 
 
Nota. 
Informatiile prezentate aici sunt adresate in primul rand inginerilor de specialitate. Modul cum vor fi aplicate si rezultatele 
obtinute sunt responsabilitatea directa a cititorilor. Acest articol se bazeaza exclusiv pe experimentele si rezultatele obtinute de 
autorul articolului. De asemenea modificarile aduse pot sa incalce drepturile de autor ale companiilor producatoare si de aceea 
autorul acestui articol isi declina orice raspundere.   
Modificarea codului BIOS trebuie facuta cu foarte mare atentie, partea cea mai periculoasa constand in modul cum acesta se 
scrie in memoria flash. Un logo scris gresit nu poate fi pur si simplu afisat, dar BIOS-ul poate sa lucreze corect, in schimb 
scrierea eronata a codului poate face placa de baza inutilizabila. De aceea BIOS-ul sa fie citit/scris numai cu utilitarul 
recomandat de producatorul placii de baza. Programele utilitare se gasesc la sectiunea download>utilitare>awardlogoutils.zip 
 
Introducere 
Este putin cunoscut faptul ca este posibil modificarea/schimbarea logo-ului EPA (cel care se afiseaza pe ecran in timpul 
P.O.S.T – Power on Self Test). Cativa producatori importanti fac acest lucru prin includerea unui logo propriu (vezi HP), dar 
utilitarele respective nu sunt accesibile consumatorilor care poate ar avea destule motive sa doreasca un nou look al PC-urilor 
lor.  Binenteles, pentru a o afisa pe Pamela Anderson poate ca merita efortul pentru unii, dar pentru altii mascota TUX 
(pinguinul de la Linux) sau logo-ul propriei firme poate fi mai important. 
 
Cum procedam  
EPA logo este de fapt un tip special de imagine cunoscut ca imagine EPA (.epa). Este un format 
mai aparte de fisier si de aceea trebuie folosit un program special de editare. In prezent se cunosc 
doua tipuri de fisiere (sau mod de codare): EPA standard sau EPA 1 si EPA extins, numit si 
AWBM (AWARD Bitmap).  Modificarea consta in a face o copie a BIOS-ului intr-un fisier sau 
mai preferabil download-ul unei versiuni mai noi de la producator, modificarea acestuia si apoi rescrierea memoriei flash.  
Exista o limita foarte stricta pentru marimea fisierului EPA, layout, cate culori, etc. Unele placi pot suporta chiar fullscreen 
logo 640x464x16 culori.  
Deci sa incepem prin a ne procura codul BIOS sau sa facem o copie cu ajutorul utilitarului awardflash. De preferat ar fi sa 
folositi utilitarul recomandat de producatorul placii, cea mai noua versiune de la AWARD poate sa nu fie compatibil cu placa 
dvs. Sa presupunem ca avem fisierul mybios.bin. Acesta la prima vedere apare ca o arhiva LZH care contine mai multe 
module. Pentru modificare este nevoie de un program numit CBROM.EXE (vezi pachetul bioslogoutils.zip) 

 
Puteti vizualiza continutul cu comanda: cbrom mybios.bin /D. Observati modulul cu nr. 4 din figura numit EPA pattern (in 
cazul nostru). Acesta este de fapt fisierul EPA inclus in BIOS. El se mai poate numi de asemenea EPA logo, etc. Acesta trebuie 
extras cu comanda : cbrom mybios.bin /EPA extract fis.ext, unde fis.ext este numele specificat pentru logo sau, daca nu se 
specifica, programul va extrage logo-ul cu numele original. Este preferabil sa apara numele original care ne indica de multe ori 
ce tip de logo este EPA/AWBM. Extensia originala daca este .bmp nu inseamna nimic, deoarece fisierul este in format special. 
Pentru a vizualiza fisierul logo se foloseste AWBMREAD.EXE astfel: In cazul nostru logo se numeste AwardBmp.bmp 
rename awardbmp.bmp awardbmp.epa  
awbmread awardbmp.epa si  <Enter> de cateva ori pentru a vizualiza toate informatiile (tip, marime).  
 



Realizarea unui nou logo  
Versiunea EPA 1 este un format foarte restrictiv. Imaginea poate fi 136x126 sau 136x84 in functie de BIOS. Ea trebuie 
realizata la aceeasi dimensiune cu originalul. Dealtfel EPA 1 este afisata in mod text si poate avea o singura culoare (in afara de 
fundal) in fiecare celula text 8x14 si o paleta de 16 culori (15 + fundal negru). Versiunea AWBM suporata 16 culori pentru 
fiecare celula text nu doar una. 
-crearea unui logo EPA 
Puteti folosi orice program de editare imagini creand o imagine noua 136x126 sau 136x84, 4 bit, black background/white 
foreground. Pentru a lucra mai usor puteti activa grid-uri peste imagine ca in figura. Scrieti orice text doriti, si salvati ca 

windows bitmap, 1bit, sa zicem mylogo.bmp. Mai departe coloram imaginea cu utilitarul BMP2EPA.EXE de la AWARD 
bmp2epa  mylogo.bmp mylogo.epa. 
Nu avem decat de colorat selectand culoarea dorita si 
umpland spatiile respective.  
-crearea unui logo AWBM 
Pentru versiunea AWBM creati o imagine (136x126 sau 
136x84, 16 culori, fundal negru) si salvati ca windows 
bitmap. Se foloseste apoi AWBMMAKE.EXE pentru a 
converti in format EPA AWBM. 
awbmmake mylogo.bmp 
 
Final 
Dupa ce am creat fisierul logo, trebuie atasat in codul 
BIOS in locul vechiului logo. CBROM face acest lucru 
automat: cbrom mybios.bin /EPA mylogo.epa. Ca sa fim 
siguri putem proba folosind comanda cbrom mybios.bin /D ca mai inainte, unde va fi afisat modulul EPA ce contine fisierul 
nostru. 
In sfarsit, trebuie sa scriem codul in memoria flash. Atentie ! Porniti calculatorul cu o discheta sistem DOS care sa contina 
programul awardflash si fisierul BIOS. Asigurati-va ca discheta nu contine erori! Puteti porni si in “SAFEMODE WITH 
COMMAND PROMPT”  (Win9x), in cazul acesta programul de scriere si fisierul cu codul BIOS aflandu-se intr-un director pe 
hdd-ul local. Dupa ce totul s-a terminat reporniti calculatorul si va puteti admira opera pe ecran. Succes!  
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