PREDSTAVITEV

Osnovne plošče Biostar
..Ko iščemo ugodno razmerje med ceno, kvaliteto in opremljenostjo,
smo pri Biostarju potrkali na prava vrata..

Osnovna plošča je temelji kamen slehernega računalniškega sistema. Nanjo namreč
vgradimo vse ostale komponente, od procesorja ter pomnilnika, preko razširitvenih
kartic do priklopa optičnih pogonov in trdih
diskov. Zato je pomembno, da plošča nudi
čim bolj zanesljivo in stabilno delovanje,
obenem pa naj bo pri svojem delu (koordiniranju ostalih komponent) kar najhitrejša.

Seveda kupci zahtevajo tudi ugodno ceno
in zanimiv dizajn, dobro opremljenost in
še bi lahko naštevali. Vse to pomeni, da je
potrebno pri izdelavi osnovnih plošč upoštevati veliko vidikov in pristati na prenekateri
kompromis.
Tajvanski proizvajalec Biostar že od nekdaj
slovi po izdelavi dobrih osnovnih plošč, ki
kupcu za odšteti denar ponudijo kar največ.
To je tudi glavni razlog, da je izdelke omenje-
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nega proizvajalca podjetje E-misija, d. o. o.,
pripeljalo na slovensko tržišče. Domačemu,
cenovno občutljivemu trgu bodo sprva ponudili sedem osnovnih plošč, ki so grajene
na treh različnih AMD platformah, torej
delujejo z AMD-jevimi Athlon, Sempron ter
Athlon 64 procesorji.
Začnimo z najštevilčnejšim vstopnim razredom Biostar osnovnih plošč, ki premorejo
podnožje Socket A in nase sprejmejo večino AMD Sempron ter Athlon procesorjev.
Prva predstavnica, ki jo iz trgovine lahko
odnesemo za manj kot 9 tisočakov, sliši na
ime M7VIT Bravo KT400A. Na njej poleg
AGP 8x reže za grafiko najdemo še pet PCI
razširitvenih rež, pol ducata USB 2.0 priključkov ter 6-kanalno (5.1) zvočno kartico
ter mrežno kartico. Le slabega tisočaka več
bomo odšteli za njeno sestro M7VIG 400
VGA, ki ima vgrajeno še grafično kartico.
Na novejšem VIA KT600 čipovju grajeni
model M7VIT-800 s podporo za SATA trde
diske (premore tudi RAID funkcijo) je ob
gotovinskem plačilu ocenjen na dobrih 10
tisoč SIT. Najprestižnejša rešitev, M7NCD
Ultra V8x, na 462-pinskem procesorskem
podnožju je opremljena z nVidia nForce2
Ultra sistemskim naborom in založena z
vsemi dobrotami. Štirje SATA priključki in
dvokanalni pomnilniški vmesnik so le pika

na i, E-misijini trgovci pa ploščo cenijo na
12.700 SIT (kakopak z DDV).
Že smo pri ploščah, namenjenih AMD
Athlon 64 procesorjem. Tudi tu je Biostar
svoje rešitve zaupal nVidijinim sistemskim
naborom. Osnovna različica NF325-A7
sprejme procesorje na podnožju Socket754
(nForce3 platforma), premore pa vse funkcije in dodatke, ki jih povprečni uporabnik
potrebuje. Svet 64-bitnega procesiranja
se pri Biostarju začne pri 15.800 tolarjih.
Dražja sestrica z imenom K8NHA Grand
nForce 3 za slabe tri tisočake več nudi
še dodatna dva FireWire priključka. Obe
plošči premoreta AGP 8x režo za grafiko
ter 5 PCI rež, med "standardno opremo" pa
seveda sodita še 6-kanalna zvočna kartica
in mrežna kartica. Najnovejše Socket939
podnožje pa je rezervirano za model NF4STA9, grajen na najsodobnejšem sistemskem
naboru nVidia nForce4. To tudi pomeni,
da je za grafiko zadolžena PCI-Express
grafična reža, hitri DDR pomnilnik pa deluje
v dvokanalnem načinu. 8-kanalna zvočna
kartica (7.1), gigabitna mrežna kartica ter 4
SATA priključki z RAID funkcijo ob številnih
USB 2.0 (deset smo jih našteli) in FireWire
vmesnikih dvignejo ceno na 22 tisočakov. A
to je še vedno najcenejša nForce4 osnovna
plošča na domačem tržišču!
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