Kuin € satasia € polttelisit
Montako sataa maksat liikaa tietokoneesta? Vanhan korjaus ja parantelu, sekä meidän ohjelmat
ovat ISO säästö.

Tietokone on koottu ruuveilla ja liittimillä irto-osista. Siksi toimimaton
kone tarkoittaa vain pikku vikaa. Ohjelmasotku, tai rikkoutunut osa estävät käynnistyksen. Osan vaihto on ruuvien aukomista ja ohjelmointia. Bittisotkut poistaa koneen tyhjennys ja uusi asennus.
Mykän koneen ykköstyö on tietojen
pelastus. Ykkösvirhe on Windowsin
asennus. Se sotkee tärkeät tiedot.
 Osat ja osaamisen saat meiltä.

Internetin uhkia ovat irtomadot, piilotetut virukset, ja verkkomurrot. Niiden tavoite on:Ilkivalta.Sähköpostiosoitteet.Tunnusluvut, salasanat, ja raha.Koneen kaappaus
rosvon käyttöön. Palomuuri ja virusohjelma suojaavat eri asioilta.
Ne ovat yhdessä koneen tulli.

Kevyt virussuoja on hyvä

Virusohjelma on tullivartija. Se
tutkii kantamukset ja pysäyttää
irtomadot sekä kätketyt virukset. AVComparatives.org. 2008- 12 testien varmimpia yli 99% virussuojia ovat G Data (30€/vuosi) ja
Avira (0€). Eri ohjelmien kyky on
85%- 99,9%, hidastus koneelle
3%- 500%, ja käynnistyksen hidastus 3-21 sekunnin välillä.

Omat 250€ osat käyttöön Kelvottomat palomuurit
Koneen osien kestoiät ovat keskenään eripituisia. Siksi uuden
osto on kuin satasia polttelis.
Meillä SATA pöytäkoneen
ehyet osat ovat 250 euron säästö.
Uusimme vain 350 euron ydinosat:
Asus P8H emolevy,  2-ydin Intel G860 prosessori, Kingston HyperX muistit. SuperPi nopeus on
13,5 sekuntia.

50-vuotias HDD kovalevy

Pyörivät HDD kiintolevyt tulivat koneisiin v. 1956. Nyt ne ovat pullonkauloja. HDD lukee + kirjoittaa 3-5
kertaa hitaammin ja hakee tietoa
15-40 kertaa kauemmin, kuin uudet
Flash-muistin SSD levyt. HDD levyllä Windows 7 kone käynnistyy 1,5
minuutissa ja SSD levyllä 14-20 sekunnissa. Meiltä saat SSD koneet
jo nyt, alkaen 900€ Intel i3 kannettava, ja 665€ Intel G860 pöytäkone. Töineen.

Palomuuri tarkastaa passit ja viisumit. Se sallii luvalla liikkujat, mutta torjuu krakkerimurrot ja verkkohyökkäykset. Matousec.com. testien 2011 parhaat ovat Comodo
100% (0€), ja Online Solutions 99%
(33€). Virus+ muuri yhdistelmät ovat
turvariskejä 2% - 20% palomuurin takia. Niitä puusilmiä
ovat mm.55€/vuosi
Norton 20%; 0- 40€
Avast 15%; 40€ Trend Micro 9%;
50- 96€ F-Secure 9% (Adsl- 3Gkaupan ohjelma); 61€ Eset 6%;
G Data 2%; 61€ Panda 2%.

✚Palomuuri voi olla koneen ohjelma, tai erillinen laite. Varmin on molemmat. Meiltä saat rautamuurin
Adsl- 3G- modeemiin, ja muuriohjelman koneeseen. Vanha modeemi ei sisällä palomuuria. Meiltä
saat ilmaiset virus-palomuurit. Se
on ±70€/v säästö. Ilmainen Oracle
Office toimisto- ohjelma on ±150€
säästö.

✚Vanha SATA-kone nuortuu meillä 50 vuotta hetkessä. Siirrämme hitaan HDD levysi kakkos-/ D-ase©Macomtech www.macomtech.fi
maksi, ja asennamme ykkös- /Casemaksi uuden SSD levyn. Alk.
200€ töineen.
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