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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
فرزانه قياسي نویسنده:  

 

آموزش اوركالك كارت 
 گرافيك به صورت تصويري

 اورکالک کارت گرافیکافراد زیادی هستن که اصال با 
آشنایی ندارن و خیلی از افرادی که با این کار آشنا 

درستی انجام ترسن نتونن این کار رو به هستن، می
اورکالک  بدن و اتفاقی برای کامپیوترشون رخ بده.

خطریه و در صورتی که این کارت گرافیک عموما کار بی
کار رو با احتیاط کامل انجام بدید، اتفاق خاصی برای 

های گرافیک ده. امروزه اکثر کارتسیستم شما رخ نمی
های احتمالی شن که از آسیبای طراحی میبه گونه

 .ستم شما جلوگیری کننبه سی

و  اورکالک کارت گرافیکدر این مقاله راهنمای کامل 
 .برای شما آماده کردیم وکارهای الزم برای این امر ر
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آشنایی ندارن و خیلی از افرادی که با این کار  اورکالک کارت گرافیکافراد زیادی هستن که اصال با 
ترسن نتونن این کار رو به درستی انجام بدن و اتفاقی برای کامپیوترشون رخ آشنا هستن، می

خطریه و در صورتی که این کار رو با احتیاط کامل انجام بدید، عموما کار بیبده.اورکالک کارت گرافیک 
شن ای طراحی میهای گرافیک به گونهده. امروزه اکثر کارتاتفاق خاصی برای سیستم شما رخ نمی

 .های احتمالی به سیستم شما جلوگیری کننکه از آسیب

برای شما آماده  وکارهای الزم برای این امر رو  اورکالک کارت گرافیکدر این مقاله راهنمای کامل 
 .کردیم

کارت گرافیک » کارت گرافیک بیشتر آشنا بشید، مقاله الب، اگر نیاز دارید بوندن این مطقبل از خ
 .رو مطالعه کنید «چیست
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 افزارهای موردنیاز برای اورکالک کارت گرافیکنرم

افزاری نیاز نیاز دارین. در قدم اول شما به نرم افزار مختلفبرای اورکالک کارت گرافیک، شما به دو نرم
ای نیاز دارین افزار دیگهدارید که سرعت کارت گرافیک رو به کمک اون افزایش بدید. بعد از اون، به نرم

 .که باید تست فشار رو انجام بده، تا مطمئن بشین تنظیماتی که انجام دادید، کامال پایدار هستن

دیگه برای نظارت روی درجه حرارت کارت گرافیک استفاده کنید.  يرنامهتونید از یک بهمچنین می
افزار تونه این کار رو برای شما انجام بده اما بهتره از یک نرمشده که میافزاری برای اورکالک معرفینرم

 .مجزا استفاده کنید

 

 اورکالک چه تاثیری روی کارت گرافیک دارد؟

کردن کارت گرافیک بشیم باید ببینیم اورکالک کارت گرافیک چه اورکالک  يقبل از اینکه وارد پروسه
اساسا اورکالک کردن یک کارت گرافیک با افزایش سرعت پردازنده  تاثیری روی عملکرد اون داره.

کنن، اما بعضی ها با یک سرعت ثابت کار میده. تمام کارت گرافیکگرافیکی کارایی اون رو بهبود می
های موردنیاز شما شده توسط تولیدکننده، پردازشسرعتی بیشتر از سرعت تعیینتونن با ها میاز اون

 .رو انجام بدن

شه. باید توجه ره و انرژی بیشتری مصرف میدمای کارت گرافیک هم باال می ،با اورکالک کارت گرافیک
ارت داشته باشید که همیشه تعادل بین عملکرد و درجه حرارت رو حفظ کنید. مثال عملکرد یک ک

فرق داره. در نتیجه بهتره با دقت  GTX1080 با یک کارت گرافیک ،نشدهاوکالک GTX1080 گرافیک
ای برسید که بین عملکرد و کافی، سرعت اورکالک کارت گرافیک خودتون رو تست کنید تا به نقطه

 .درجه حرارت، تعادل کافی وجود داشته باشه
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عملکرد کارت گرافیک با مشکل روبرو بشه و  هرید، ممکناگر خیلی به کارت گرافیک خودتون فشار بیا
تونید به سادگی سرعت افته. البته هیچ جای نگرانی نیست، شما مییا تمام سیستم شما از کار بی

 .کارت گرافیک رو به حالت قبل از اورکالک برگردونید

 

خاصی خوردید  بهتره کم کم سرعت کارت گرافیک رو افزایش بدید، تا به محض اینکه به مشکل
 .سریعا متوجه بشید

 

 

 افزار اورکالکشروع به کار با نرم

اول باید  کنیم. روسه اورکالک کارت گرافیکبه پ ياکنون که با مفهوم اورکالک آشنا شدیم، بیایید نگاه
ید. باید افزار رو اجرا کنافزار رو نصب کنید. نرمرو دانلود کنید. سپس این نرم MSI Burner افزارنرم

 .افزار هم باشههنگام اجرای تست فشار، حواستون به این نرم
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افزار که هنگام اورکالک کارت گرافیک باید مراقب اون باشید هایی از این نرمدر عکس باال، ما قسمت
 :ها شامل موارد زیرهگذاری کردیم. این قسمترو شماره

 .کنیداین سرعت رو اورکالک میشما  –ده میزان فرکانس هسته شما رو نشان می  .1
تونید اورکالک کنید، اما این سرعت رو هم می –ده میزان فرکانس حافظه شما رو نشان می  .2

 .فقط پس از تست فرکانس هسته
از این قسمت برای اورکالک فرکانس هسته، فرکانس حافظه و سرعت  –کنترل پنل شماست   .3

 .فن استفاده کنید
 .دهن میدمای کارت گرافیک رو نشو  .4

برای این کار استفاده  UNiGiNE Heaven افزارافزار تست فشاره. ما از نرماکنون زمان اجرای نرم
کنیم. پس از اجرا شما باید یک تست پایه رو اجرا کنید تا عملکرد کارت گرافیک رو با فرکانس می

 .فرض ببینیدپیش

 Heaven Benchmark استارترو نصب کنید و سپس از منوی  UNiGiNE Heaven افزارنرم .1
 .رو اجرا کنید  4



 اوركالك كردن كارت گرافيك
 

 

6 

 

 .کلیک کنید Run سپس روی کلید .2

 

بینید که درحال رندره و چند کلید نیز در باالی صفحه بعدی رو میافزار شما یک صحنه سهدر این نرم
در گوشه چپ باال کلیک کنید تا پروسه بنچمارک شروع  Benchmark مشاهده خواهید کرد. روی کلید

 .بشه

 

کنه. در طول تست شما اطالعاتی شامل درجه حرارت، اجرا می  یک سری تست رو  Heavenاکنون 
 .تعداد فریم فرکانس گرافیک و فرکانس حافظه رو خواهید دید
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تونه تا ده دقیقه هم زمان ببره. در طول تست شه. این موضوع میصحنه اجرا می 26تست روی تمام 
 .اال سمت راست تصویر وجود داره رو بررسی کنیدبه دقت اطالعاتی که در گوشه ب

رسه و تا پایان تست روی اون دما باقی به احتمال خیلی زیاد کارت گرافیک شما به دمای خاصی می
جایی مهمه که شما متوجه خواهید شد برای اورکالک چه فضایی رو در مونه. این اطالعات از اونمی

. حتما هدرو هم در اختیار شما قرار می FPS یک امتیاز و میانگینافزار اختیار دارین. همچنین این نرم
 .نتایج تست رو ذخیره کنید تا بعدا بتونید به این نتایج مراجعه کنید
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 :شما باید این اطالعات رو یادداشت کنید

 درجه حرارت در طول تست 
 FPS  در پایان تست 
 امتیاز در پایان تست 

 

 اورکالکسازی کارت گرافیک برای آماده

خودتون رو یادداشت کردید و نحوه کار اورکالک  يافزار رو تست کردید، امتیاز پایهاکنون که شما نرم
 .دونید، زمان اون رسیده که کارت گرافیک خودتون رو اورکالک کنیدرو می

 .برگردید و روی آیکون تنظیمات کلیک کنید MSI Afterburner افزاربه نرم

 

  

 Unlock Voltage Control،Unlock Voltage هایکلیک تیک گزینهسپس روی تب جنرال 
Monitoring  و Force Constant Voltage رو بزنید. 
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بار خواد که سیستم خودتون رو یکافزار از شما میکلیک کنید. نرم OK روی کلید ،پس از انجام این کار
نید کامپیوترتان به صورت کامل بوت وکلیک کنید و منتظر بم OK استارت کنید. دوباره روی کلیدری

 .بشه

رو دوباره اجرا  Unigine Heaven و MSI Afterburner افزارهایکه کامپیوتر بوت شد نرمپس از این
 :کنید و کارهای زیر رو انجام بدید

 .درجه تنظیم کنید 87محدودیت دما رو روی  .1
 .کنهمتوجه خواهید شد که محدودیت انرژی هم افزایش پیدا می .2
به صورت کامل به سمت راست بکشید. درصد نهایی این اسالیدر  ور Core Voltage اسالیدر .3

 .به کارت گرافیک شما بستگی داره
 .که در پائین اسالیدرها قرار داره، کلیک کنید Check روی کلید ،نهایت در .4
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شما این  کنید. این تنظیمات بهدر تصویر زیر تمام تنظیماتی که باید انجام بدید رو مشاهده می
کنه و در عین حال دمای ده که کارت گرافیکتون با بیشترین فرکانس ممکن فعالیت میاطمینان رو می

 .میمونهاون نیز در محدوده ایمنی باقی

 

 تست استرس کارت گرافیک

رو به  Core Clock (MHz) رو به خوبی انجام دادید، اسالیدر MSI Afterburner که تنظیمات حاال
 .کلیک کنید  Checkگام اضافه کنید و روی کلید  23سمت راست بکشید. به عدد قبلی اون 
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کلیک کنید.  Benchmark رو اجرا کنید و دوباره روی کلید Heaven Benchmark 4 پس از این کار
باید در این مرحله امتیاز شما  .صحنه اجرا بشه و نتایج تست رو مشاهده کنید 26تمام  بديداجازه 

 .کمی نسبت به بار اول تفاوت داشته باشه

ها و امتیاز ما رو کمی افزایش داده. ، اولین تست میانگین فریمههمانطور که در تصویر زیر مشخص
درجه افزایش  2یا  1برای شما هم باید چنین اتفاقی رخ بده. همچنین در طول این تست ممکنه شاهد 

 .دما نیز باشید

 

  

. در مرحله بعدی شما قراره کارت گرافیک خودتون رو به ماکزیمم توانش برسونید. هتستاین فقط شروع 
 :های زیر رو دنبال کنیدبرای این کار قدم

 .گام به فرکانس پردازنده خودتون اضافه کنید 30تا  20 .1
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 .رو اجرا کنید Heaven Benchmark 4 دوباره .2
 .صحنه اجرا بشن 26تمام کلیک کنید و اجازه دهید  Benchmark روی کلید .3
 .اگر کامپیوترتان با مشکل خاصی روبرو نشد، تمام این مراحل را از اول تکرار کنید .4

اگر کامپیوتر شما به کلی خاموش شد و یا با مشکالت گرافیکی مواجه شدید، اصال نگران نباشید؛ این 
گام کاهش  30فرکانس ساعت را  رو دوباره اجرا کنید و MSI Afterburner اتفاق کامال عادیه. به راحتی

 .بدید. این میزان، فرکانس مناسب کارت گرافیک شما خواهد بود

 

 مراحل نهایی اورکالک کارت گرافیک

های باال را برای فرکانس تونید گاممایل باشید می هه اورکالک رو تکمیل کردید ولی اگشما اکنون پروس
ها حافظه کافی رو دارا هستن و این کار تاثیر چندانی روی گرافیکحافظه نیز تکرار کنید. اما اکثر کارت

 .های شما نخواهد داشتاجرای بازی

کلیک کنید و یک عدد  MSI Afterburner افزاردر نرم Save پس از اینکه کار شما تمام شد، روی کلید
ر کارت هر زمانی که به کارایی بهت ديگهحاال مان اسالت ذخیره بشن. داخل هوارد کنید تا تنظیمات 

 .تونید این تنظیمات رو بارگذاری کنیدگرافیک نیاز داشته باشید، می

 

 ،های محبوب خودتونه. در اکثر مواقعتست نهایی، استفاده از کارت گرافیک اورکالک شده در بازی
ها ممکنه با تنظیمات اورکالک سازگاری شما شاهد بهبود عملکرد کارت گرافیک خواهید بود. برخی بازی

ها شما از کار افتادن، به نداشته باشند. بنابراین اگر هرگونه نقص گرافیکی مشاهده کردید و یا بازی
 .فرض برگردیدراحتی روی کلید ریست کلیک کنید تا به تنظیمات پیش
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 حرف آخر

اورکالک امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشه و بتونید به راحتی کارت گرافیک خودتون رو 
من که هرگونه سوالی برای شما پیش اومد، حتما اون رو با ما در میون بگذارید. کنید، اما در صورتی

 .داد يمدر اسرع وقت به شما پاسخ خواه و همكارانم


