Vauhtia vanhaan masiinaan
Tietokoneen hidasteita
ovat myyjän bisnesviat,
osaamaton ohjelmaasennus, ja käytöstä
kertyvä bittijäte

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. Mykän koneen
ykköstyö on tietojen pelastus.
Ykkösmoka on Windowsin asennus.
Se sotkee tärkeät tiedot.
Osat ja osaamisen saat meiltä.

Omat osat hyötykäyttöön

Koneen osien kestoiät ovat keskenään eripituisia. Siksi uuden
osto on kuin satasia polttelis.
Meillä SATA pöytäkoneen
ehyet osat (250e) jäävät käyttöön.
Uusimme sisälle nopeat
SuperPi 13,5 sekunnin ja 350 euron
ydinosat: Asus P8H emolevy,
2- ydin Intel G860 prosessori,
Kingston HyperX muistit.

50- vuotias HDD kovalevy

Pyörivä HDD kiintolevy tuli koneisiin
v. 1956. Nyt se on pullonkaula.
Vanha HDD lukee+ kirjoittaa 3-5
kertaa hitaammin ja hakee tietoa
15-40 kertaa kauemmin, kuin uudet
Flash- muistin SSD levyt. Windows
7 kone käynnistyy HDD levyllä 1,5
minuuttia, mutta SSD levyllä 14-20
sekunnissa.
✚HDD on uusmyynnissä vielä vuosia. Meiltä saat SSD koneet jo nyt,
alkaen 750E Intel B960 kannettava,
ja 685E Intel G860 pöytäkone. Töineen. Vanha SATA- konekin nuortuu 50 vuotta hetkessä. Asennamme uuden SSD levyn ykkös- /C-asemaksi, ja siirrämme vanhan HDD
levysi kakkos-/ D-asemaksi.
Alk. 200€ töineen.
TIETOKONEAMMATTILAINEN
TIETOLIIKENNEAMMATTILAINEN

Koneen kiintolevy on hidas tiedon
siirtäjä (300MB sek). Siksi emolevyllä on nopea välivarasto, DDR työmuisti (Intel ~5000MB sek). Pieni
muisti on yksi Made to break- tehty hajoamaan valmisvioista. Pikku
muistin varatilana prosessori
käyttää kiintolevyä. Se
kiintolevy- prossu- kiintolevy
vatkaus on hidasta, ja syö levyä.
Toinen pohjaton ämpäri on muistiton näytönohjain. Se käyttää samaa
muistia prossun kanssa. Elokuva on
tök- tököttelyä, ja emolevyn näytönohjain piirisarja käy kuumana. Siksi
myyjä puhuu nollan sijaan HDMI/
DVI- liittimestä. Me korjaamme
”tehty hajoamaan” bisnesviat.

Kipattu on uutena pilattu

Koneen ohjelma- asennus on aina
käsityötä. Asentaja ottaa käyttöön
tarpeelliset toiminnot, ja karsii turhan pois. Asennuksena myytävät (60e) ”avaimet käteen”- ja ”esiasennus” pilaavat koneen. Sisälle on
mällinä ängetty: Windows
kaikkine turhine toimintoineen.
Jopa 69 huuhaa ohjelmaa.
±500 euron nippu jälkimaksullisia ohjelmia.
Kippaus on asennusvirhe: Kone
käynnistää yksitellen turhat ohjelmat
ja Windows toiminnot. Ne härdelit
sotkevat koko ajan taustalla oikeaa
työtä.

Kone sotkee itse itsensä

Kiintolevylle kertyy aina kertakäyttö
tietoa. Kone välitallentaa itse, mutta
ei poista mitään. Se bittijäte on hidaste.
✚Koneen tekemät + myyjän kippaamat sotkut poistaa levyn tyhjennys ja oikea asennus (70e). Ei muu.
Levyn eheytys (40-160e) on huuhaa puuhaa.

©Macomtech www.macomtech.fi

MACOMTech

OULAISISSA 10-18 10-14

0451261177 08-474177

