NAVIJANJE RAČUNALNIKA

… naj si navije računalnik, bi lahko rekli. Ponavadi ob nakupu dobimo točno
to, kar plačamo, so pa tudi izjeme – nakup prave strojne opreme nam namreč
omogoča, da iz svojega mlinčka iztisnemo več, kot smo zanj odšteli. Lotimo se
lahko navijanja oz. »overclockinga« (OC), kot se temu reče strokovno.

M

ed spodnjimi vrsticami
ne boste našli še enega
članka o optimizaciji
sistema, prav tako ne
boste našli vodnika, ki bi
vaš Pentium spreobrnil
v šestjedrnik. Naš namen je prepričati nejevernega Tomaža v navijanje, ki ga danes
opeva že vsak drugi vrabček. Da pa ne bomo
»na vrat na nos« krenili v BIOS naše matične plošče in zvišali vse možne parametre v
nebo, si bomo najprej ogledali osnove.
Navijanje je postopek, s katerim izboljšamo delovanje določene računalniške komponente. Izboljšava se ponavadi nanaša na
hitrejše delovanje, komponenta, ki jo navijamo, pa je največkrat mikroprocesor. Za
vse mikroprocesorje (zaenkrat) velja, da je
njihov osnovni gradnik tranzistor. Najnovejši centralni in predvsem grafični procesorji so sestavljeni iz več kot milijarde le-teh.
Osnovno delo tranzistorja v mikroprocesorju je zelo enostavno; preklapljanje med stanjem 0 in stanjem 1. Kako hitro je zmožen
preklapljati, pa je odvisno od frekvence ure
mikroprocesorja. Če se vrnemo približno 15
let nazaj, v čas prve generacije procesorjev
Pentium, so ti delovali s frekvenco med 60
in 200 MHz. Ti tranzistorji so bili torej sposobni preklopiti med 60 in 200*106-krat v
sekundi. Če sledimo t. i. zakonu o podvojevanju števila tranzistorjev v mikroprocesorjih na vsakih 18 mesecev (Gordon E. Moore,
soustanovitelj podjetja Intel), pridemo do
vrtoglavih 1170 milijonov tranzistorjev, ki se
danes razpredajo na površini 248mm2 velikega Core i7 980X.
Če vse te milijone tranzistorjev preklapljamo hitreje, bo računalnik hitrejši in v
tem je bistvo navijanja. Da pa vas že vnaprej
postavimo na realna tla; če se ne ukvarjate z
video produkcijo, CAD/CAM modeliranjem
ali s kakšnim podobnim procesorsko zahtevnim delom, vam navijanje ne bo prineslo
opaznejših razlik v hitrosti (in denarnici).
Seveda pa so za navijanje tudi drugi razlogi, ki so pomembni predvsem za nas, hobi
navdušence.
Teoretično bi lahko s 100 % vzporednim
izvajanjem programske kode omenjeni
šestjedrnik dosegel zmogljivost 20 GHz
enojedrnika. Ker pa je v vsaki kompleksni
aplikaciji del programske kode, ki ga ni mogoče izvajati vzporedno (Amdahlov zakon),
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je zgornja primerjava bolj fiktivne narave.
Delovne frekvence procesorjev že lep čas
stagnirajo na dobrih 3 GHz, ves razvoj pa
je usmerjen v pakiranje čim večjega števila
procesorskih jeder v en sam fizični procesor. V to verjame tudi Intel, ki se že »razkazuje« s prototipom 48-jedrnika, imenovanega
Single-Chip Cloud Computer (SCC). Nadvse
zanimiva je njegova arhitektura, ki bo omogočala razširitev na več sto jeder!

Kaj lahko navijemo?
V teoriji je možno spremeniti delovni takt
(frekvenco ure) prav vsakemu procesorju
oz. kar integriranemu vezju. V praksi pa nas
zanima predvsem dvoje:
• programska in strojna podpora krmiljenja takta in
• učinek spreminjanja (višanja) le-tega.
Če ni podpore za navijanje in/ali če učinkov ni, oziroma so minimalni, se navijanja
ne bomo lotili. Tako se ne bomo posvečali
navijanju omrežne kartice, temveč komponentam, ki – kot prvo – omogočajo spreminjanje parametrov mikroprocesorja in – kot
drugo – prinašajo vidnejše spremembe v
hitrosti njegovega delovanja ter s tem celotnega sistema.

Prednosti
»Zakaj bi navijali?« je največkrat zastavljeno vprašanje pred vstopom v navijalske
vode. Najpreprostejši odgovor bi se glasil:
»Ker nimate kaj izgubiti.« To drži v primeru,
če ste vsaj malo poučeni o osnovah elektrotehnike in če ste s pametjo pri stvari. V na-

sprotnem primeru lahko uničite eno ali več
komponent vaše »mašinerije«. Da vas pomirimo; taki dogodki so zelo malo verjetni, če
se držimo štirih preprostih pravil:
1. Le stabilen sistem je uporaben sistem!
2. Brez dobrega hlajenja in napajanja ne
bo dobrega navijanja!
3. Navijanje komponente dosežemo postopoma, z majhnimi koraki.
4. Najprej ugotovimo meje posamezne
komponente, nato celotnega sistema.
Stabilnost, hlajenje in napajanje so medsebojno odvisni faktorji. S slabim napajanjem bo sistem le stežka prenašal hude
obremenitve. Prav tako vas bo odvečna toplota in slabo prezračevanje prisililo do znižanja ciljnih frekvenc. Nasprotno se boste z
dobrim napajanjem in še boljšim hlajenjem
lahko posvetili samemu navijanju in iz sistema iztisnili še poslednje megahertze.
Kot ključno prednost navijanja lahko
omenimo še to, da s stabilno navitim sistemom dobite ekvivalent dražjega sistema. To
še posebej velja za centralne procesorje zadnje in predzadnje generacije (družina Intel Core in AMD Phenom), kjer z nakupom
praktično ne morete zgrešiti. Vsak primerek
procesorja boste s pomočjo solidne matične plošče in pomnilnika dvignili na vsaj
10–15 % višje frekvence, in to ob uporabi
priloženega hladilnika, brez spremenjene
napetosti jedra.
Za slikovit prikaz prednosti navijanja si
bomo ogledali razlike v zmogljivosti osnovnega in navitega sistema.
Vzeli smo najbolj prodajani procesor
na podnožju LGA 1366, ga opremili s 6 GB

Specifikacije testnega sistema
Privzeta frekvenca

Dosežena navita
frekvenca

2,66 GHz

3,33 GHz

/

/

1066 MHz

1600 MHz

675 / 1350 / 3600 MHz

825 / 1650 / 3600 MHz

napajalnik PC Power&Cooling Silencer
750 W

/

/

disk WD Velociraptor 300 GB, 10
K, 32 MB

/

/

procesor Intel Core i7 920
matična plošča Gigabyte X58 UD3R
delovni pomnilnik OCZ Platinum 3x2GB DDR310600 CL7
grafična kartica (jedro/pretočni NVidia Geforce GTX 460,
procesorji/pomnilnik) 768 MB
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