Ovatko vauvakuvat paistumassa?
Tietokoneen heikot osat ilmenevät uutena
jo takuun aikana. Myöhemmät viat,
tärkeitten tietojen menetykset ja viheliäinen hitaus ovat käyttäjän vallassa.
Odotuttava, hidas ja temppuileva kone on
huollon tarpeessa.
Hidas sammuminen ja
kesähelle kertovat, että
vauvakuvat ja kirjanpito
ovat paistumassa. Sitten
jyriseekin vaimo- merkkinen akk…eikun ukkonen. Takuulla
oikeasta asiasta.
x Pelastamme mykäksi menneiden
kiintolevyjen tiedot ja vahingossa Herra
Deleten uhriksi joutuneet tiedostot. Pelkkä
kättely ei maksa meillä 1500€.

Tietokone hidastuu
kaikesta käytöstä.
x C- juuren rekisterit, Windowsista
alkaen, ovat suojattomia kuin villatakki
takiaispehkossa. x Kone välitallentaa
omin päin kaiken. Se jätetieto on kuin
sepelvaltimon ahtauma.
Avun kertymiin tuo vain

SUURSIIVOUS.
Telakkamme lukevat
kaikkia tietokantoja
Aasta Ööhön. *)Samalla
saat kertymien estoon ”teflon” pinnoitteen
+ poistamme muistidementian. *)Koneesi
on ja pysyy nopeampana kuin koskaan
ennen! *)Ammatti-ohjelmasi eheyttää
tarvittaessa itse ohjelman tekijä h. 0€.
(Ammu & Elmeri, Visual Sampo, Neuvos,
Peltotuki, PeltoW, Pihvi, Wisu, Kirjanpito
ym.). *) Jos sinulle passaa!
xRekisteriosaajia ovat
www. Macecraft. com Pori ja
www. Macomtech. fi Oulainen.

TIETOKONEAMMATTILAINEN
TORIN LAIDALLA

Palomuuri- virusohjelmien
konevahingoissa on eroja.
tutkitusti osa rohmuaa 20-60 %
prosessorin tehosta. Osa ei rohmua.
Matousec.com 04/ 2008 palomuuri
Alioppilaiksi jäivät Norton (Arvosana
4), Trend Micro (4), Panda (2), F-Secure
(2), McAfee (1) ja 14 muuta.
Kotimaisten kuvalehtien
preputtaneiden “testeissä”
nämä kaikki saavat kolme
pöllömerkkiä. www: tietokone.fi/ 32469.
Ylioppilaiksi korotettiin mm. Comodo (Arvosana 10+), ProSecurity (10),
Outpost (10), Armor (10).
Meiltä saat parhaan, rohmuamattoman
ja ilmaisen tietoturvan.
Tietokonetyöhön pätee
vanha ja monen pänttäämä

Ojalan laskuoppi
Tehokkailla ja huolletuilla
koneilla tulee tulosta viivan
allekin. Alla on mitattuja
PiFast työnopeuksia muutamille
prosessoreille:
•Vanha Intel Prescott (2004 ja 900€)
vääntää työtä 42 tuntia.
•Pieni AMD X2 6000+ (690€) tekee työn
jo 30 tuntiin.
•Intel E6550 (890€) tekaisee saman
20 tuntiin.
•Intel QX9650 ”Venla”, SE- koneemme
(3800€) räppää homman 12 tuntiin.

•Tee työtä nopeammalla,
älä nopeammin!•
Mikäli et pidä ammattitaitoa haittana,
yrittäjä Marko (alias Verdict) on 3kertainen ME- ja 6- kertainen SE mies
tietokone nopeudessa. www.oc.rapid. com
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