Nuoren

kärpäsmyrkyt

Hidas tietokone rassaa
hermoja ja haaskaa
aikaa. Me siivoamme
bittisotkut, ja korjaamme
bisnesviat.

Autokaupassa hevosvoimat, vääntö, ja
muu tieto tulee kuin apteekin hyllyltä.
Atk- kaupassa kone on
sikana säkissä. Kaikki on
huippua, uutta, ja tehokasta, vaikka
näytönohjaimien kuvalaatuero on 400
kertainen, ja prosessoreiden nopeusero
10 kertainen. Näyttisten mitatut
Tietokone ei ole viisas, eikä sisäsiisti.
3DMark06 pisteet ovat 60- 24000 välillä,
Kone toimii ykkös- nolla ketjulla ja käy- ja prosessoreiden mitatut SuperPi
tön jätösbitit tukkivat kiintolevyn. Se sekunnit 10- 100 välillä.
tauti pahenee kuten hoitamaton sepel- Uusi pianolakka ei tee vanhoista sisävaltimon ahtauma: Hidas- hitaampi- kaluista uusia, eikä korjaa Intel Gma- Hd/
menetetty kone.
Ati- Amd/ Nvidia kuvakortin nolla muistia.
Bittisotkujen suursiivous kannattaa
Paras turva ulkomaan konsteja vastaan
tehdä ennen savumerkkiä. Sen
on numerotieto. Sen saat meiltä ja
palvelun (70) saat meiltä.
Googlesta: superpi & 3dmark.
Hokkus pokkus eheytys ja optimoinnin tarkastelu eivät poista tukosta! Turha bittitörkykin on jarru
Alan tavoista poiketen koneemme on:
Pussillinen 5G UMTS ilmaa  Adsl- Wlan- 3G käyttöAdsl- 3G laajakaista vie vuodessa vakaita valmis.  Bisnesvioista ja
satasia, mutta tuo epävakaita Mega- kartelliohjelmista vapaa.  Paremmalla
virhevastuulla kuin 1 vuosi.  Käsityönä
bittejä, nollan ja kymmenien välillä.
Hyvä Mb/sek omavalvontamittari on asennettu ja turha pois karsittu.
www.speedtest.net/. Siinä down- Ohjelmien sivurönsyt ovat jatkuva jarru.
load on tuleva ja upload lähtevä nopeus.

Salatut kärpäsmyrkyt

Prosessorin 2000- 3000 MHz

Meidän SuperPi 18 sek ja 560 milj.
transistorin 2- ydin Intel kannettava
(800) tekee 1 opintoviikossa saman
työmäärän, jota 45 sek. 4- ydin AMD
Phenom P960 vääntää 2½ viikkoa, 57
sek 1- ydin Amd E-240 yli 3 viikkoa, ja
94 sek. 1- ydin Intel Atom N455 yli 5
viikkoa. Meille hitaus on vika

kellotaajuus on muunnettu ja pilkottu
50Hz töpselivirrasta. Se vipatus on haittalämpöä, ei hyper tehoa. Työnopeudet
prosessori- DDR muistin välillä ovat Intel
100- 400MHz, ja Amd 133- 200MHz.
3- 6 ydin koneet käyvät yhdellä
pytyllä. Yksi ydin tekee ja viisi makaa.
Perus ohjelmat ja -pelit ovat 1/ 2 ydinohjelmia. Tasan ytimiä käyttävä rinnan
prosessointi on vielä keksimättä.
Kuvanteon prosessoriksi ei riitä
tussukumi mopo. Elokuva on 3D- näytönohjaintekniikkaa, mutta valokuva
leveys x korkeus 2D- tekniikkaa.
Meiltä 12 sek. 2- ydin Intel 3D- pelikone, tai 2D- valokuvakone alk.820.
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Opiskelu on tietotyötä, nälkäpalkalla.
Siihen nuori ei hitaita, sisältä kynittyjä,
ja 1- ydin jarruja kaipaa. Ne
ovat myyjälle herkku, mutta
ostajalle kärpäsmyrkky. Valmisvikaisen osto on kuin satasia polttelis.
Läppäri paistuu nopeammin. Siinä on
pieni ilmatila ja minikoon puhaltimet.
Salatut 1- ydin kannettavat: Amd C30 &E-240.  Amd Sempron V105- V160
sarja.  Amd Athlon Neo K125- K145
&Neo Mv-40 (v.2009). Intel Celeron 900
&925.
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