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Adobe Indesign: Опис 
програми

Adobe InDesign - програ-
ма комп’ютерної вер-
стки (DTP), розроблена 
фірмою Adobe Systems.

InDesign є наступною 
після PageMaker вдо-
сконаленою програмою 
верстки. Adobe InDesign 
дозволяє створювати 
документи для виве-
дення їх як на друкарські 
машини промислового 
рівня, так і на настільні 
принтери, а також екс-
портувати створені до-
кументи в різні форма-
ти електронних видань, 
у тому числі PDF . Вер-
сії InDesign CS6 і вище 
мали поліпшену інте-
грацію з компонента-
ми популярного пакету 
Adobe Creative Suite. Ін-
сталяція офіційною вер-
сією програми не вима-
гала особливих навичок 
[3]. Починаючи з версії 
CS3, інтерфейс InDesign 
піддавався кардиналь-
ним змінам, оскільки 
основні функції про-
грами не змінювалися.

Функції Adobe Indesign

Adobe InDesign CC 2015 
містить безліч нових 
функцій і удоскона-
лень, що поліпшують 
робочі процеси дизай-
ну та публікації. Вико-
ристовуючи функцію 
Publish Online, тепер 
можна легко і просто 
вставити публікується 
документ на будь-яко-
му веб-сайті за допо-
могою наданого коду 

для вставки. Для диза-
йнерів, які працюють 
на планшетах Surface 
Pro та інших планше-
тах під управлінням 
Windows 8 або пізнішої 
версії, робоча середу 
«Сенсорне управлін-
ня» InDesign надає 
нові зручні способи 
створення макетів, 
які повторюють жести 
сенсорного управлін-
ня Comp CC. Природні 
рухи малювання дозво-
ляють перетворювати 
елементи макетів, такі 
як блок тексту, заго-
ловок або местозапо-
лнітель зображення. 
Нові функції OpenType 
включають можливість 
заміни символу на 
альтернативні гліфи за 
допомогою зручного 
контекстного меню для 
виділеного фрагмента. 
У палітрі «Гліфи» ско-
ристайтесь функцією 
пошуку гліфів у шрифті 
по імені або значенням 
Unicode. Завдяки поліп-
шенням в бібліотеках 
CC тепер є функція по-
шуку. У бібліотеки те-
пер можна також вклю-
чити колірні теми.

Нижче наводиться 
короткий опис нових 
функцій, реалізованих 
в останньому оновлен-
ні Adobe InDesign
 Розробляйте висо-
коякісні макети прямо 
на ходу, використовую-
чи нову робочу середу 
«Сенсорне управлін-
ня», оптимізовану для 
планшетів Microsoft 
Surface Pro і будь-яких 
інших сенсорних при-
строїв під управлінням 

Windows 8 (або вище). 
Користуйтеся прости-
ми сенсорні жести для 
створення об›єктів, тек-
стових полів та інших 
елементів за допомо-
гою нового робочого се-
редовища малювання 
«Сенсорне управління» 
в InDesign. Додавайте 
ресурси для творчості, 
зокрема зображення, з 
бібліотек Creative Cloud.

 Тепер ви можете 
повторно публікувати 
відредаговані докумен-
ти за тим же URL-адре-
сою або публікувати ін-
ший документ за будь 
вже наявного URL-адре-
сою. Ви також можете 
вбудовувати документи 
на будь-який веб-сайт 
або блог за допомогою 
коду для вбудовування, 
відстежувати кількість 
переглядів і унікальні 
пристрої для читання 
в «Файл» -> «Інформа-
ційна веб-панель» роз-
ділу «Аналітика». Крім 
того, дозвольте корис-
тувачам завантажити 
документ у форматі PDF 
(для друку). Також мож-
на використовувати до-
датковий параметр і 
налаштувати стиль до-
кумента PDF, що заван-

тажується переглядати 
його користувачами.

При використанні коду 
вставки для публикуе-
мого документа мож-
на вибрати початкову 
сторінку документа. 
Таким чином, якщо ко-
ристувач клацне встав-
лену посилання на 
веб-сторінці, документ 
відкриється обрано-
му номері сторінки.
Коли ви запускаєте 
InDesign або закриваєте 
всі документи InDesign, 
відображається робоча 
середу «Початкова сто-
рінка», яка надає швид-
кий доступ до недавно 
переглянутих файлів, 
бібліотекам CC Libraries 
і стилям. Ви можете 
відкрити діалогові вік-
на «Новий документ» і 
«Відкрити» за допомо-
гою стандартних комбі-
націй клавіш «Ctrl / Cmd 
+ N» або «Ctrl / Cmd + O».

Якщо ви вже відкрива-
ли будь-які документи, 
то можете перегляну-
ти файли, з якими пра-
цювали нещодавно, за 
допомогою робочого 
середовища «Остан-
ні файли» («Ctrl / Cmd 
+ O» або «Window»> 
«Робоче середови-
ще»> «Останні файли»).

Вибір комп’ютерної 
миші

комп’ютерна миша - це 
маніпулятор, що пере-
творює механічні рухи 
руки в руху курсору на 
екрані монітора. Вона 
отримала широке поши-
рення у зв’язку з появою 
графічного інтерфейсу 
користувача на персо-
нальних комп’ютерах і 
ноутбуках. Як вибрати 
комп’ютерну мишку?

Популярні виробники 
мишок

Правильний вибір маніпу-
лятора, зробить роботу на 
комп’ютері комфортніше і 
плідніше. Популярними і на-
дійними фірмами-виробни-
ками комп’ютерних мишей є:

A4Tech - одна з фірм, яку лю-
блять геймери і звичайні ко-
ристувачі. Миші володіють 
помітним зовнішнім вигля-
дом. Зручні при використан-
ні. Широкий функціонал (у 
вигляді додаткових кнопок, 
підсвічування, регулюван-
ня швидкості руху) роблять 
миша впізнаваною і коханої;

Logitech - популярна фірма, 
яка відрізняється високою 
якістю. Комп’ютерні 
миші цієї фірми високі 
в ціні, якщо володіють 
багатим функціоналом;

Razer - справжня 
геймерська миша з усі-
ма багатофункціональ-
ними особливостями 
і сучасними опціями. 
Ціна з ряду високих;

Genius - має широкий 
асортимент серед не-
дорогих комп’ютер-
них мишей. Володіє 
непоганим дизайном 
і тривалим терміном 
служби. Надійні при 
мінімальних витратах.
Вибираючи мишу, звер-
тайте увагу на принцип 
роботи сенсора, який 
ділиться на два типи:

лазерний - всередині 
пристрою встановле-
ний лазер, який є кур-
сором. Невибагливі до 
поверхонь (можуть пра-
цювати на нерівних), 
включаючи дзеркальні і 
скляні, точні в управлінні;

оптичний - має низьку 
собівартість при хоро-
ших характеристики. 
Усередині встановле-
ний діод і за допомо-
гою системи лінз ви-
значається рух миші. 
Основним параметром 
оптичних мишок є чут-
ливість і дозвіл. Вимірю-
ється у точках на дюйм 
- чим більше значення, 
тим точніше миша. Так, 
наприклад, чутливість 
сучасних оптичних ми-
шок знаходиться в діа-
пазоні від 800 до 8200 
точок на дюйм (dpi).

Сучасні миші для ноут-
бука мають два різнови-
ди підключення - через 
USB і бездротове під-
ключення. Найчастіше 
ноутбуки, як і нетбуки, 
не мають порту PS / 2, 
тому враховуйте цей мо-
мент і вибирайте миша 
USB. Якщо Вам сподо-
балася миша, але вона 
має роз’єм тільки PS / 2, 
не турбуйтеся, потрібно 
лише докупити пере-
хідник з PS / 2 на USB.

Другий важливий мо-
мент - розмір мишки. 
Ті, хто користується 
ноутбуками, прагнуть 
скоротити обсяги пе-
реносимих пристроїв. 
Купуйте міні-мишку.

Щоб в сумці для ноутбу-
ка уникнути хаосу заплу-
таних дротів, вибирай-
те бездротову мишку.

більшість ігрових ми-
шок оснащуються до-
датковими кнопками. 
У всіх моделях мишок 
в и к о р и с т о в у є т ь с я 
одна кнопка для пе-
ремикання dpi. У дея-
ких моделей кількість 
додаткових кнопок 
зростає до двадцяти.

За допомогою вбудо-
ваної пам’яті зберіга-
ються налаштування 
всередині самої мишки. 
Функція дозволяє ви-
користовувати мишку 
на будь-якому комп’ю-
тері, при цьому всі на-
лаштування працюють 
у звичайному режимі. 
Мишку не доведеть-
ся налаштовувати піс-
ля переустановлення 
операційної системи.

д о з в і л  с е н с о р а
На цю характеристи-
ку користувачі звер-
тають особливу ува-
гу. Сучасні ігрові 
мишки оснащуються 
сенсорами з розділь-
ною здатністю 5600 dpi 
і більше. Нормальним 
показником для ігро-
вої мишки є +3000 dpi.

Вага миші має значен-
ня. Від тяжкості зале-
жить точність прицілу, 
але знижується швид-
кість його пересуван-
ня. Оптимальним ви-
бором є ігрова мишка 
з обважнювачами, 
виймання й у всереди-
ну мишки самостійно.



Чому дітям не можна да-
вати грати на компютері
Сучасні діти з величез-
ним азартом грають в 
мережі Інтернет і готові 
проводити весь вільний 
час перед комп’ютером. 
Одні батьки вважають, 
що онлайн-ігри - при-
зводять до залежності і 
приносять шкоду фізич-
ному здоров’ю дитині, 
інші вважають, що в грі 
малюк не тільки роз-
важається, а й отримує 
нові знання та навички.

Не всі ігри однаково 
корисні

Дійсно від комп’ютер-
них ігор може бути чи-
мала користь. Головне 
- вибрати ігри, які від-
повідають віку вашій 
дитині. Наприклад, 
для дітей дошкільного 
віку підійдуть віртуаль-
ні настільні ігри (шахи, 
шашки), ігри на кмітли-
вість і кмітливість (паз-
ли, ігри-головоломки), 
ігри на розвиток му-
зичного слуху та худож-
ньо-образного мислен-
ня. Школярів молодших 
класів можна зайняти 
навчальними іграми 
на іноземних мовах, 
судоку. Різні «стрілял-
ки», «бродилки» ста-
новлять небезпеку для 
дитини, так як якщо го-
динами відстрілювати 
людей у   віртуальному 
світі, то навряд чи ста-
неш доброю людиною 
в звичайному житті.

Найголовніше - бать-
ки повинні обов’язково 
знати, які сайти відвідує 
дитина, скільки часу він 
проводить у віртуаль-
ному просторі, якими 
комп’ютерно-ігровими 
дисками користується. 
Наприклад, якщо дити-
на «ріжеться» навіть у 
саму «розумну» іграшку 
по 3-4 години на день, то 
ніякої користі не буде.

Важливо пояснити ді-
тям, що не можна ні 
в якому разі грати на 
гроші, в тому числі і на 
віртуальні. Так як це 
призводить, по-перше, 
до психологічної за-
лежності, а по-друге, до 
ілюзії можливості за-
робляти грою. Обов’яз-
ково поясніть дитині, 
що використання но-
мерів ваших кредит-
них карт без дозволу 
- неприпустимо, а самі 
«кредитки» ви повин-
ні тримати в недоступ-
ному місці для дітей.

Психологи і лікарі не ре-
комендують садити за 
комп’ютер дитини до 
4 років. Самі подумай-
те, що йому там роби-
ти? Десь з 5-6 річного 
віку можна на півгоди-
ни включати дітям роз-
виваючі ігри, але нена-
довго - на 20-30 хвилин. 

Дітям з 7 років можна 
проводити за комп’юте-
ром без шкоди для здо-
ров’я 60 хвилин. У 10-12 
років - 2:00, дітям до 16 
- не більше чотирьох го-
дин (за умови, якщо ці 
години будуть поділені 
на порції по 30-40 хви-
лин, а між ними буде 
перерва в 1,5 години).

Відповідно до сучас-
них медичних дослі-
джень, комп’ютерні 
ігри служать причи-
ною сотень хвороб. Як 
стверджують медики, 
якщо дитина сидить за 
комп’ютером безкон-
трольно, то це загрожує 
розвитком гіподинамії. 
Адже дитячий організм 
потребує в русі. Через 
тривалого нерухомого 
стану погіршується са-
мопочуття дитини. Так, 
йде порушення поста-
ви, яке призводить до 
зміни скелета, погіршу-
ється діяльність органів 
кровообігу, дихання і 
травлення, «падає» зір, 
з’являються проблеми 
із зайвою вагою. Три-
валі комп’ютерні ігри 
також негативно впли-
вають на дитячу психі-
ку: дитина може стати 
дратівливим, агресив-
ним, некерованим.

Крім того, на думку ме-
диків, геймери схильні 
до синдрому вібрації 
руки та передпліччя, що 
виникає від безперерв-
ної вібрації джойстика. 
Раніше цим рідкісним 
захворюванням страж-
дали тільки будівель-
ники, що працюють з 

відбійними молотками. 
З інших захворювань, 
переслідуючих шану-
вальників комп’юте-
рів, варто перераху-
вати хронічну втому 
очей, втрату орієнтації 
та епілептичні напади.

Якщо ваша дитина грає 
годинами безперервно 
і його не можна відір-
вати від ігор, то в цьо-
му швидше за все винні 
батьки, бо дозволяли 
йому проводити перед 
екраном стільки часу, 
скільки йому хочеться. 
Потрібно постаратися 
якось перемкнути ува-
гу вашого чада, відвер-
нути його на якесь інше 
заняття, записати його 
на спортивну секцію, 
знайди хобі. Заохочуй-
те спілкування вашої 
дитини з однолітками: 
реальне спілкування не 
може замінити вірту-
альне, а справжніх то-
варишів - онлайн-друзі.

Примітка від ав-
тора: А ще діти 
які грають у ком-
пю’терні  ігри        
матюхаються!!!

Огляд Windows 10

Всі досі пам’ятають тон-
ни негативу, вилиті на 
Windows Vista - з її непо-
мірними на той момент 
системними вимогами 
і поганою підтримкою 
різною не найпопу-
лярнішого обладнання 
шансів завоювати сер-
ця користувачів у неї 
практично не було. Що 
вийшла за нею Windows 
7 на перших порах за-
кономірно отримала 
свою порцію скепси-
су - репутація Windows 
тоді була зіпсована так 
грунтовно, що «сімці» 
ще довго довелося «пе-
реламувати» міцно за-
кріпився в користувачах 
упередження проти ОС 
від Microsoft. Випуще-
на після неї Windows 
8 сприймалася корис-
тувачами не інакше як 
спроба полагодити те, 
що не ламалося - до 
справно працюючою 
«сімці» грубими стежка-
ми пришили планшетну 
частина, яка на десктопі 
виглядала дуже дивно, 
і попутно відрізали те, 
без чого Windows, зда-
валося, просто немис-
лима - меню «Пуск». На-
віть випущена невдовзі 
Windows 8.1 не змогла 
кардинально перелама-
ти ситуацію - Windows 
8.x досі (через два роки 
після релізу) встановле-
на   всього лише на 15% 
десктопів, в той час як за 
Windows 7 залишаєть-
ся левова частка в 60%. 
За великим рахунком, 
з випуском Windows 8 
Microsoft зробила став-
ку на швидке поширен-

ня пристроїв з сенсор-
ним введенням і, слід 
визнати, прорахувала-
ся - Windows-планшети 
так і не зуміли відхопи-
ти скількись значиму 
частку ринку, ноутбуки 
з сенсорними екрана-
ми досі залишаються 
рідкісними ластівками 
, а про сенсорні моніто-
ри і говорити нічого. У 
підсумку при підготовці 
Windows 10 перед ком-
панією стояло завдання 
якщо не відмовитися 
повністю від напрацю-
вань Windows 8 в плані 
підтримки сенсорного 
введення, то як міні-
мум зробити «сплав» 
десктопа та управлін-
ня за допомогою паль-
ців більш гармонійним 
і позбутися нарешті 
ефекту «склейки» двох 
абсолютно чужих один 
одному систем. Ну і по-
путно в черговий раз 
переламати скепсис ко-
ристувачів і «пересади-
ти» їх на нову систему.

І Microsoft, судячи з 
усього, прекрасно все 
це розуміла. У всякому 
разі, навіть на ранніх 
етапах Windows 10 ви-
робляла більш цілісне 
враження в порівнянні 
з «вісімкою», та й підхід 
до її просуванню сер-
йозно відрізнявся від 
того, що ми бачили в по-
передні роки. Так, ком-
панія давала познайо-
митися з проміжними 
бета-версіями всім ба-
жаючим, дивувала гро-
мадськість заявами про 
безкоштовних оновлен-
нях для попередніх вер-
сій Windows, проводила 

гучну рекламну кампа-
нію, голосно анонсува-
ла дату світового релізу, 
коли оновлення почне 
«закачуватимуться» на 
комп’ютери всіх пода-
ли попередню заявку, і 
т .буд. Загалом, публіка 
була «підігріта» за всіма 
правилами - не дивно 
тому, що в день релізу 
новинні сайти заповни-
ли коментарі нетерпля-
чих користувачів в дусі 
«і де?», «А я вже оно-
вився, політ нормаль-
ний» і т.д. У підсумку це 
все вилилося під вра-
жаючу статистику: за ін-
формацією Microsoft, за 
першу добу було вста-
новлено 14 млн. Копій 
Windows 10. Що ж от-
римали користувачі?

 

Редакції Windows 10
Всього представлено 
сім різних редакцій но-
вої ОС: Домашня (базо-
ва версія для домашніх 
користувачів ПК і ноут-
буків), Професійна (вер-
сія для ПК, ноутбуків і 
планшетів з функціями 
для малого бізнесу), 
Мобільна (для смарт-
фонів і невеликих план-
шетів), Корпоративна 
(версія для бізнесу з 
функціями управління 
корпоративними ресур-
сами), Освітня (варіант 
Корпоративної для на-
вчальних закладів), Мо-
більна Корпоративна 
(варіант корпоративної 
версії, адаптований під 
мобільні пристрої) і IoT 
- Internet of Things, «ін-

тернет речей» (для мі-
ні-пристроїв на зразок 
Raspberry Pi або Intel 
Galileo , терміналів і т.д.).

 

WINDOWS 10 на десктопі
За традицією ми розді-
лимо цей матеріал на 
дві частини - в першій 
розглянемо, як вигля-
дає Windows 10 на тра-
диційному ПК, у другій 
же з’ясуємо, як з нею 
живеться на планшеті.

Установка
Отримати Windows 10 
можна було кілько-
ма шляхами. Найпро-
стішим варіантом для 
власників попередніх 
версій Windows було 
«резервування» безко-
штовного оновлення, 
яке можна було зробити 
за допомогою з’явилася 
незадовго до релізу пік-
тограми в системному 
треї. Втім, не всі бажаю-
чі отримали можливість 
оновитися в день релі-
зу (про що попереджа-
лося заздалегідь), тому 
для особливо нетерпля-
чих Microsoft приготу-
вала запасний варіант: 
користувачі могли за-
вантажити з офіційного 
сайту утиліту Media 
Creation Tool. З її допо-
могою можна як оно-
вити свій комп’ютер, 
так і створити заванта-
жувальний диск (або 
ISO-образ) для установ-
ки на іншу систему. У 
першому випадку, до 
слова, користувач може



вибирати, що збере-
жеться після онов-
лення - тільки осо-
бисті файли, файли і 
додатки або ж нічого.

 Зовнішній вигляд
Від ідеї зовсім окремою 
середовища для пов-
ноекранних Metro-до-
датків на десктопі, 
які спочатку вигляда-
ли як своєрідний «чу-
жорідний організм», 
Microsoft почала поти-
хеньку відмовлятися 
ще в Windows 8.1 - коли 
такі додатки отримали 
більш-менш традиційні 
кнопки закриття та міні-
мізації, а також додали-
ся на десктопну панель 
завдань. У Windows 
10 компанія пішла ще 
далі, розробивши уні-
версальну платфор-
му - Universal Windows 
Platform (UWP), яка є 
подальшим розвитком 
Windows RT і уніфікує 
вигляд всіх програм, 
що створюються під 
Windows 10, незалежно 
від того, на якому при-
строї вони будуть запу-
скатися - десктопі, план-
шеті або смартфоні.

У підсумку робоча се-
реду на ПК з Windows 
10 виглядає цілісним 
механізмом - всі про-
грами, як нові, так і 
старі, нарешті «при-
ведені до спільного 
знаменника», і відріз-
няються вони тепер, 
принаймні зовні, зовсім 
незначно. Наприклад, 
«старі» Metro-додатки 
з Windows 8.x забезпе-
чені додатковими кноп-
ками - розгорнення на 
весь екран і виклику на-
лаштувань - в той час як 
нові (будемо називати 
їх UWP-додатками) та-
ких кнопок позбавлені 
(так само як і «зовсім 
старі» програми з кла-
сичним Windows-ін-
терфейсом начебто 
Media Player Classic).

Оформлення Windows 
10 стало максималь-
но мінімалістичним, 
рельєфні елементи біля 
вікон остаточно пішли 
в минуле, однак сказа-
ти, що система виглядає 
примітивно, мабуть, 
не можна - після неве-
ликого етапу звикання 
зовнішній вигляд «де-
сятки» сприймається 
однозначно краще, ніж 
вигляд її попередниці.

За умовчанням в списку 
представлені перелік ча-
сто використовуваних 
програм, нещодавно 
встановлені програми, 
запуск Провідника, но-
вого вікна «Параметри» 
(що прийшов на зміну 
попередньому варіан-
ту «сучасної» Панелі 
Управління), виклик 

списку всіх встановле-
них програм і, нарешті 
- нормальне меню за-
вершення роботи . Цей 
перелік можна змінити, 
але не в самому меню, 
а в «Параметри» (Пер-
соналізація - Пуск). 
Тут можна відключити 
непотрібні папки і до-
дати нові (втім, тільки 
з заздалегідь задано-
го списку) і, якщо ви 
звикли до повноекран-
ного стартовому меню 
в Windows 8.x - перем-
кнутися в цей режим.

Список програм тут 
- не зовсім те, до чого 
звикли користувачі 
Windows 7, однак зовні, 
на перший погляд, до-
сить близько до «ори-
гіналу». Головна ж від-
мінність - якщо раніше 
він був, по суті, набором 
папок і ярликів, який 
користувач при бажан-
ні міг впорядкувати за 
своїм бажанням, то те-
пер Windows створює 
базу даних для кожно-
го користувача, в якій 
зберігаються всі записи 
всіх встановлених до-
датків, і управляється 
вона системним проце-
сом. І найцікавіше - за 
неофіційною інформа-
цією, максимальний 
на даний момент мож-
ливий розмір цієї бази 
даних - 500 записів. Так 
що якщо на вашому ПК 
встановлені додатки 
створюють більше пун-
ктів, то в цьому спи-
ску відображатися буде 
не все, і отримати до 
них доступ через меню 
«Пуск» буде неможливо 

(навіть самий простий 
і швидкий спосіб запу-
ску необхідної програ-
ми - через пошук - не 
допоможе, оскільки по-
шук тут використовує 
ту ж саму базу даних). 
Про проблему вже пові-
домили кілька кори-
стувачів, і є надія, що в 
майбутніх оновленнях 
Microsoft її виправить.

Що стосується плиток, 
то тут все традиційно 
- це, по суті, утиснення 
до невеликих розмірів 
стартовий екран з 
Windows 8.x. Змінюючи 
розмір меню, можна пе-
ремикатися між однією, 
двома і трьома колон-
ками плиток, редагува-
ти категорії (створити 
нову можна, затиснув-
ши будь-яку плитку і пе-
ретягнувши вниз меню, 
до появи смужки ство-
рення категорії), зміню-
вати розміри плиток, 
запускати додатки від 
імені адміністратора і 
навіть деінсталювати ( 
так-так, тепер для цього 
необов’язково входити 
в «Програми та засоби» 
в «Панелі управління»).

Відеокарта r9 290x

Упаковка і комплектація

Відеокарта поставляєть-
ся у великій картонній 
коробці, оформленій 
яскраво і привабливо. 
На її лицьовій сторо-
ні зображений бойо-
вий робот, що нагадує 
єгеря з фільму «Тихо-
океанський рубіж».

 

Зверху вказана модель 
відеокарти, а знизу ок-
ремими піктограма-
ми позначені основні 
гідності продукту. Зво-
ротний бік розповість 
потенційному покуп-
цеві про особливості 
системи охолодження, 
а також про ключові 
достоїнства відеокар-
ти і технологіях AMD.

 

Усередині кольоровий 
оболонки знаходить-
ся ще одна коробка, з 

товстого картону. У неї 
вставлена   підкладка з 
спіненого поліетилену, в 
центрі якої і зафіксована 
відеокарта. Під нею зна-
ходиться плоска короб-
ка, в якій можна знай-
ти наступні аксесуари:

 

два кабелі-перехідника 
для додаткового жив-
лення;

кабель HDMI довжи-
ною 1,8 метра;

бонусний килимок для 
миші;

компакт-диск з драйве-
рами;

наклейка з логотипом 
Sapphire;

інструкція з встанов-
лення, пам’ятка і ре-
кламний буклет.

Комплектація не є ме-
жею мрій, оскільки в її 
складі ми не знайшли 
хоча б однієї сучасної 
гри. Однак вона набага-
то повніше і привабли-
віше тих комплектів по-
ставки, які ми останнім 
часом зустрічаємо в ко-
робках нових серійних 
відеокарт GeForce GTX 
970 і навіть GTX 980.

Sapphire Vapor-X R9 290 
Tri-X OC випускається в 
Китаї, на неї надається 
дворічна гарантія. Се-
редня роздрібна вар-
тість даної моделі на 

момент публікації статті 
у Росії становила 19000 
рублів (мінімальна - 
16 360), а за кордоном 
її можна було купити 
за 299 доларів США.

Дизайн і особливості 
друкованої плати

Зовні Sapphire Vapor-X 
R9 290 Tri-X OC виглядає 
потужно, переконливо 
і багатообіцяюче. Вся 
лицьова сторона відео-
карти закрита системою 
охолодження з трьома 
вентиляторами, обля-
мованими переливаєть-
ся бірюзовим кольором 
пластиковою вставкою, 
яка чудово гармонує з 
наклейками на статорах 
вентиляторів і створює 
яскравий і привабливий 
образ прискорювача.

 

 

 

 

Зворотний бік відео-
карти закрита перфо-
рованої металевою 
пластиною, оформле-
ної в такому ж стилі, 
як і лицьова. Масив-
на і важка відеокар-
та по товщині займе 
в системному блоці 
2,5 слоти PCI-Express, 
оскільки її розміри рів-
ні 300x110x49 мм, а ва-
жить вона більше 1,2 кг.

Відеовиходів на 
Sapphire Vapor-X R9 
290 Tri-X OC чотири: 
дві DVI Dual-Link, один 
HDMI версії 1.4 і один 
DisplayPort версії 1.2. 
При використанні тех-
нології AMD Eyefinity 2.0 
до відеокарти можна 
одночасно підключи-
ти до шести моніторів.



Кросворд на тему «Комп’ютер»

Питання до кросворду:
По горизонталі:
4. Пристрій для запису, зчитування та тривалого зберігання інформації на гнучких магнітних дисках (дискетах).
7. Пристрій, призначені для виведення на екран текстової та графічної інформації.
9. Осередки пам’яті, які служать для короткочасного зберігання і перетворення даних і команд.
11. Лінія зв’язку до якої підключена мережу.
13. Пристрій для запису, зчитування та тривалого зберігання інформації на жорстких магнітних дисках.
14. Пристрій введення звукової інформації.
15. Системна магістраль передачі даних.
По вертикалі:
1. Пристрій для виведення креслень на папір.
2. Електронна схема, яка управляє роботою будь-якого зовнішнього пристрою.
3. Пристрій для обміну інформацією між комп’ютерами через телефонні, оптоволоконні та ін. Мережі.
5. Допоміжний процесор, призначений для виконання математичних та логічних дій.
6. Невелика електронна схема, що виконує всі обчислення й обробку інформації.
8. Пристрій виведення звукової інформації.
10. Пристрій для зчитування графічної і текстової інформації в комп’ютер з паперових носіїв інформації.
12. Друкувальний пристрій, призначені для виведення інформації на папір.
14. Маніпулятор для введення інформації в комп’ютер.

Видано Дубіцькийм Юрієм

ArtemGovorunov
Прямоугольник


