Salatut 1-ydin päristimet!
Hidas käynnistys ja
hitaus on tietokoneen
hätämerkki. Tulossa on
haiseva vastalause,
tai savumerkki.

Kaikki tekeminen tuottaa jätettä. Kotitalous täyttää jätepöntön
ja karjatalous kerryttää jo tunkion. Koneen jätettä ovat tilapäistiedon bitit. Ne sotkevat Windowsin ja ohjelmat. Seuraus on
hitaus ja jatkuva +50ºC ylilämpö. Alamittainen muisti kuristaa ja kuumentaa
lisää. Se on kuin solmu vesiletkussa.
Jotenkuten hellekesän grillauksesta selvinnyt kone on
aikapommi. Kiintolevyn tiedot on
hyvä ottaa talteen jo etukäteen.
0 Miniläppärin mini 1024MB
muisti on valmisvika. Google:
SquareTrade laptop 1109

Emo- Euroopan vanha tavara
on jo 500 vuotta kuskattu itään
ja pohjoiseen. Siksi Atk- tavaran
ikä, kyky ja valmisviat on salattu juttu. Itse kone on toimimaton,
tai Windows on ”esiasennettu”
kaikkine rönsyineen ja turhine
törkyineen.

Prossun 3000MHz vipatus
ei ole tehoa. Se kellotaajuus on
vain 50Hz töpselivirtaa, muunnettuna ja pilkottuna. Tärkeitä
ovat työnopeus 100- 400MHz,
ja prossun transistorimäärä 47820 miljoonaa. Kykymittari on
SuperPi työaika. Siinä kone laskee miljoonan numeron jonon
piin 3,14 likiarvosta. Intel- Amd
kärkiaikojen suhde on nyt noin
1: 2, eli Intel 11 sekuntia - Amd
19 sek, ja kannettavilla Intel 12
sek - Amd 27 sek.

Yleisimpiä ovat 30- 90 sek. pärisijät. zMeillä 18,5 sek pöytäkoÄhräämöt mainostavat ne on 550€. z25 sek. elokuva
hiiren tuplaklikkailua huolloksi. laadun ja 410 milj. transistoOikeasti se optimointi- virus tar- rin prossun 2010 kannettava on
kistus- eheytys- rekisteri huolen- 850€.
pito on vain bittitunkion klik- klik
taputtelua.
Meidän koneemme ovat
Sotkuisen koneen tulilanka
käyttövalmiita, oikein asensammuu vain kunnon suursiinettuja ja kuriste pullonvouksella. Sen osaamisen saat kauloista vapaita. Internet
meiltä.
työtkin, 40- 80€, sisältyvät
hintaan. Pistäydy meillä elOpiskelu on tietotyötä. let kaipaa elatusmaksuja,
Se vaatii työnopeutta,
vanhaa tavaraa, etkä värkvääntökykyä ja ihmiskäystä tekniikan kanssa.
mäisen kuvan. Muistiton näytönohjain väsyttää silmät 500€ höplästä veto! Tieja pikku päristimen hitaus jännit- tokoneiden pyydys on jälkilyptää niskan. Ne sopivat autokou- syohjelmat. Niistä maksat viilun oppimäärälle.
dessä vuodessa ±500€, savuna
ilmaan. Me pistämme maksu viAmd 1-ydin läppärit: zSemp- russuojat jätepönttöön ja toimisron M100- M140 &200u- 210u totyö ohjelman saat kiitoksella.
&Si40- Si42= V.2008. zV-sarja Korjaamme mykäksi menneet
V105- V120. zAthlon II Neo
koneet plus valmisviat ja pelasK125 &Neo Mv-40. (Neo K125 tamme kiintolevyn tiedot!
SuperPi on 48 sek, ja Neo Mv40:n 56 sek.)
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