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Rähmäkäpälä tulee kalliiksi!
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Oma Rähmäkäpälä

Jääkiekossa menestyy joukkue,
jonka maalivahdin torjuntaprosentti on 100. Sama pätee muuhunkin
torjuntaan. Meiltä saat koneellesi
100 varman virusohjelman ja 10+
laadun palomuurin puolessa tunnissa. Ne saat
myös huolto- ja
uusiin koneisiimme. Ohjelmamme
ovat ilmaisia ja
suojaavat myös
lompakkoasi viruksilta, loisilta ja
kaappareilta. Maailman kärkiohjelmat 2007-08 ovat Comodo, Armor, ProSecurity, Outpost, WebWasher, AntiVir, Avast!, AVG,
AVK.

Turvaohjelma kuppaa ison loh-

kon tuottavuudesta, eli tunti- pari/
kone/ päivä. Rahaa niihin vilahtaa
20000€/ 100 konetta/ vuosi.
►Se on kova hinta haitan- ja vahingon teosta. Haittarahan jakavat kyläkauppias, ohjelmatalo (ja koneen
valmistaja).

Julki salaisuuksia:

Hidas työkone latistaa
työhalut. Ajan kanssa
jököttävä jännittäminen
nousee jännitysniskaksi
ja pääkivuksi.
+Karvalakki- Intel 2- ydin prosessori laskee PiFast:in 15 sekuntiin ja
”paras” 4- ydin Amd 9950 Q prossu
28,75 sekuntiin.
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•PiFast= aika, jossa kone laskee konettaan.
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