Helle grillaa tietokoneen
Hitaus ja kova tuhina
on koneen hätämerkki.
Tulossa on haiseva vastalause, tai savumerkki.
Ikiliikkujaa ei ole keksitty. Kitka
hidastaa, ja pysäyttää liikkeen.
Tietokoneen kitkaa ovat käytöstä kertyvät jätebitit. Ne ovat
sikin sokin Windowsissa ja
ohjelmissa. Siivoton kone on hidas, käy kuumana, ja helle lyö
lisää löylyä kiukaalle. Ylilämpö
grillaa emolevyn ja kiintolevyn
tiedot.
Puhdas ja valmisvioista vapaa
kone on kesälläkin viileä ja
nopea. Sotkuisen koneen ainoa
apu on jätesiivous. Se on hyvä
tehdä ennen kuin savuaa.
Suursiivouksen (70€) saat
meiltä. Hömppäveikkojen levyn
eheytys, optimointi ja päivittely
eivät jätteitä poista!

Savun hälvettyä pelasta
Toimimaton tietokone ei tarkoita hätää, tai uuden ostoa.
Ykkösasia on tärkeiden tietojen pelastus. Tunarit kannattaa
pitää loitolla. Windowsin asennus sotkee kiintolevyn tiedot.
Ensiavun
0451261177 ja
pelastustyöt saat meiltä.

Rysän päältä kiinni
SquareTrade vakuutusyhtiö
(USA) julkisti 30.000 kannettavan kestoiät. Siinä ”Made
to break”- tehty hajoamaan
bisnes jäi rysän päältä kiinni. Puolet mini läppäreistä
ja kolmasosa isommista
hajosi ennen aikojaan. Vista
koneitten ja minien yksi paha
virhe on pieni 0,5- 1GB:n muisti.
✚ Romuksi ja roskiin ehkäisy
on muistin lisäys. Sen palvelun
saat meiltä. Google: SquareTrade laptop 1109 @ Hehkulamppuhuijaus

2011 paras palomuuri on
Matousec Security tutkitusti
Comodo 100%.
Hylättyjä ovat mm: Trend Micro
9%; F-Secure/ alias Finnet
tietoturva 9%; ESET 6%;
McAfee 2%; Panda 2%.
TIETOKONEAMMATTILAINEN
TIETOLIIKENNEAMMATTILAINEN

Windows käyttöjärjestelmä ja
ohjelmat eivät ole klöntti, vaan
kasa irtopalikoita. Ne sisältävät
tarpeellisia, turhia, jopa haitallisia osioita. Siksi koneen ensiasentajan tulee tietää otetaankarsitaan valinnat läpikotaisin.

Hällä väliä leikkiasennus
Esi- suositus- käyttö- rekisteriasennuksella on monta nimeä.
Ne tarkoittavat ohjelmien
klönttinä kippausta. Se
klöntti on laahaava jarru.
zKäynnistys venyy, koska kone latailee turhia
ohjelmia. zNe turhat härdelit
pyörivät taustalla, ja hidastavat
työtä. ”Avaimet käteen palvelu”
on sama, Troijan puuhevonen.
Sisällä on neljä maksuohjelmaa ja niitten elatusmaksut.
✚Halvin korjaus on Macomtech
suursiivous. Siinä lintsarin ”kyllä
se sille kelpaa” kippaus päätyy
aina jätepönttöön.

Hitaus on huono ostos

Meidän nopeat: zKuristeista
vapaa serveri. z SuperPi 1011 sekunnin Super koneet. z2D
kone CAD suunnitteluun ja digi
valokuville, täydellä 2560x1600
resoluutiolla.
zPelikone 11- 13
sek. nopeudella ja
3DMark06 +20000
pisteen vakaalla
100FPS kuvalla. zTyökone
kahdella näytöllä+ automaatti
varmuuslevyllä. z3D kone digi
videotyöhön. zSarjaportti; 2DCAD; Simm- 3G; 1920x1080
resoluutio ym. erikois kannettavat. zOpiskelija kannettava
18 sek. ja 560 milj. transistorin
prossulla 800€. zPöytäkoneesi
emolevyn, prosessorin ja DDR
muistien uusinnalla saat halpaa
320€ SuperPi 18 sek nopeutta.
✚Kaikki lompakon loisista ja
virheistä vapaina, sekä käyttövalmiina. Google: ”macomtech
superpi”
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