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Home Hardware Overclock Software Atikmdag-patcher RX 570 OC 4GB Home Hardware Software Acceleration Atikmdag-Patcher RX 570 OC 4GB 09-07-2012, 09:07 PM (Laatst bewerkt: 05-28-2020, 12:24 door ToastyX) Bericht: #1 ToastyX Administrator Messages: 3838 Joined: Sep 2012 Reputation: 120 AMD/ATI Pixel Watch Patcher AMD/ ATI Pixel Watch Patcher Patcher AmD/ATI Pixel Watch Patcher AmD/ATI Video Driver,
Om hoger en speed update verwijderen van de 165 MHz pixel horloge limiet voor een enkele DVI en HDMI-link, een 330 MHz limiet voor de twee-pins DVI en een 400 MHz limiet voor VGA. Download: atikmdag-patcher-1.4.8.zip - Bron: atikmdag-patcher-1.4.8-src.zip Message from ToastyX: Creating and maintaining software is a lot of work and I've provided updates and support for free over the years. Ik wil graag updates blijven
geven en aan nieuwe ideeën werken, maar ik heb uw steun nodig. Als u mijn software nuttig vindt, u overwegen mij te ondersteunen via Patreon: Vereisten: Windows Vista of later 5000-serie GPU of nieuwe CrossFire-vereisten: R9 285/290/290X/295X2 en nieuwe kaarten kunnen hogere pixeluren zonder CrossFire-bruggen aan. Oudere kaarten vereisen twee CrossFire-bruggen als de pixelklok meer dan 300 MHz bedraagt. Dit is
alleen mogelijk met kaarten die twee connectoren hebben. Het zal niet goed werken met meer dan twee kaarten. Dual GPU-kaarten zoals de 7990 werken niet goed op hogere pixeluren. Compatibiliteit: Versie 1.4.8 is compatibel met Catalyst 11.9 naar Adrenalin 20.5.1. Het kan worden gebruikt met toekomstige versies als het vindt de grenzen die je nodig hebt. Aan de slag: Start atikmdag-patcher.exe. (Als je alleen een BIOS
signature patch nodig hebt, hernoe het eerst atikmdag-patcher-bios.exe.) Als alle beperkingen zijn gevonden, klikt u op ja om te patchen en te ondertekenen. Als de limiet niet wordt gevonden of als u meerdere overeenkomsten vindt, moet de patcher worden bijgewerkt. Opnieuw starten. U vervolgens hogere upgradesnelheden toevoegen met het hulpprogramma Aangepaste resolutie (CRU). Als u het niet-gepatenteerde
stuurprogramma wilt herstellen, voert u de patcher opnieuw uit en klikt u op Ja om te herstellen van de back-up. Er is geen noodzaak voor driver rebbing voor het bijwerken. Start de patcher opnieuw na het installeren van een nieuwe driver. Bekende problemen: Verouderde stuurprogramma's kunnen problemen hebben met HDCP en het versnellen van video met een patch. Omzeilt om videoproblemen af te spelen met verouderde
stuurprogramma's: Schakel hardwareversnelling uit in flashplayer-instellingen (klik met de rechtermuisknop op een flashvideo en klik op Instellingen...). Gebruik het gereedschap Codec Tweak om DXVA-hardwareversnelling uit te schakelen in de sectie Verschillende instellingen (in de sectie Verschillende). Oude kaarten vereisen een verticale blanco / totale LCD-standaard om geheugen uren te verminderen wanneer eenvoudig.
Horizontale waarden nog steeds indien nodig worden verminderd. Nieuwe kaarten kunnen een aantal lagere waarden verwerken, afhankelijk van de resolutie en snelheid van de upgrade. Oudere kaarten hebben een ontwerpbeperking die niet gerelateerd is aan de patch, waardoor videoversnelling over het scherm klautert als de verticale blanco onder de standaard ligt met een geheugenslot van de videokaart of met meerdere
verbonden monitoren. Monitoren. is bekend dat dit probleem veroorzaken. Breek het geheugen van de grafische kaart niet en gebruik verticale blank/totaal in CRU. Laatst bijgewerkt om 13.4:8: Bijgewerkt om 20:5 uur 1.4.7: Zoek een nieuwe SL-DVI/HDMI-limiet. 1.4.6: Zoek een nieuwe HDMI-DVI-limiet. 13.4.5u: Bijgewerkt om 17:40 uur Zoek de nieuwe DP-DVI/HDMI-limiet. 1.4.4: Zoek een BIOS-handtekeningcontrole. 1.4.3: Vaste
limiet van 16.12.1. 1.4.2: Zoek de limiet voor horizontale spaties (HBlank). 1.4.1: Een probleem opgelost waardoor het stuurprogramma niet correct kon downloaden met eerdere versies van Windows 10. Dit heeft geen invloed op de verjaardagsupdate. 13.4.0.0. De manier waarop de bestuurder zich bevindt en gecorrigeerd is, is gewijzigd. De lage resolutie grens van 640x480 is vervangen. Vaste VGA-limiet voor 32-bits. 1.3.6: Zoek
een limiet van 10 resolutie voor Radeon-instellingen. 13.5u: Bijgewerkt om 15:11 uur Zoek de limiet van 640x480 voor Radeon-instellingen. 1.3.4: Probeer de DVI/HDMI-zoeklimiet voor nieuwe stuurprogramma's te verbeteren. De blauwe scherm bypass voor 14.6/14.7 is verwijderd. 13.3u: Bijgewerkt om 15:30 uur Vaste DVI/HDMI-limiet voor 32-bits. 13.2u: Bijgewerkt om 15:2 uur Vaste DVI/HDMI-limiet voor 64-bits. 1.3.1: Zoek 297
MHz HDMI 1.3-beperkingen. Voer 3 keer uit om de bestaande installatie correct te verzenden. 1.3: Remote blue screen bypass pad voor 14.9. Ga terug naar je eigen handtekening als je niet tekenen. 1.2.7: Poging om sommige antivirus false positives te omzeilen. Repatching is niet nodig. 1.2.6: Vaste AMD APP-codering voor 14,6. 13.2.5 uur: Bijgewerkt om 14:6 uur Vaste limieten TMDS en VGA. Er is een tijdelijke oplossing
geïmplementeerd voor SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION schermen. 1.2.4: Bijgewerkt om 14:4 uur Vaste SL-limiet op DL-DVI. 1.2.3: Bijgewerkt om 13.30 uur en aankomende releases 14.x. 1.2.2: Zoek een nieuwe HDMI-limiet voor 12,9. 1.2.1: Zoek de VGA-limiet van 400 MHz. 1.2: De testmodus is niet langer vereist. 12-12-2012, 11:02 UUR (Laatst bewerkt: 12-12-2012, 02:15 uur op Black Octagon) Bericht: #2 Black Octagon
Member Messages: 95 Joined: December 2012 Reputation: 0 RE: AMD/ATI Pixel Watch Patcher Hello ToastyX, thanks for all the work you do. Ik heb een vraag die ik net gevraagd in een post over op de Overlord forums: 65#p2129 mijn vraag, in een notendop, is of er geen tips voor het gebruik van CRU handmatig. Dat wil zeggen, is er een handige verklaring voor wat de verschillende timings betekenen, of moeten we gewoon een
heleboel nummers willekeurig totdat we (hopelijk) vestigen op een combinatie die geeft ons 120 Hz en 2560x1440? Mijn scherm is bijna aangekomen en ik zou graag in staat zijn om CRU te gebruiken, althans een vaag idee van wat het is dat ik doe. Cheers EDIT: Sorry, dit had moeten worden geplaatst in de CRU stream! 12-13-2012, 04:38 bericht: #3 ToastyX Administrator Berichten: 3838 Toegetreden: Reputatie september 2012:
120 RE: AMD/ATI Pixel Watch Patcher Het is echt niet wat de waarden betekenen. Het doel bij het werken met LCD-monitoren is om de lege zo laag als de monitor en grafische kaart kan verwerken om de snelheid van horizontale scannen en pixel klokken te verminderen. Blanking is de periode tussen elke regel en elk frameframe niet zichtbaar op het scherm. Met Catleap 2B- en Tempest OC-monitoren is het verlagen van het
verticale totaal tot 1450 de gemakkelijkste meest effectieve verandering die u aanbrengen. Het kan verder worden opgezet, maar niet door veel. Ter referentie: Voorportiek - Synchronisatiebreedte - Back Porch - Blanking Active - Blanking - hele pixelklok - is het totale aantal pixels per seconde. Horizontaal totaal - Verticale totale updatesnelheid - Pixel Watch 2720 - 1450 - 120 - 47328000 (473,28 MHz) Horizontale scansnelheid - is
het aantal lijnen per seconde. Verticale totale updatesnelheid - horizontale scansnelheid 1450 - 120 - 174.000 (174 KHz) 12-13-2012, 06:06 BERICHT: #4 reinhardrudi Junior Member Messages: 6 Joined: December 2012 Reputation: 0 RE: AMD/ATI Pixel Watch Patcher moin moin moin i check patcher with the new 12.11 Beta 11 and DX11 not working for me (not Ungine Sky and 3DMark 11) HD7970. Met de oude 12.11 Beta 6 werkt
alles. enig idee? Greez uit Duitsland reinhardrudi 12-13-2012, 06:35 BERICHT: #5 ToastyX Administrator Berichten: 3838 Toegetreden: Sep 2012 Reputatie: 120 RE: AMD / ATI Pixel Watch Patcher Wat doet het? Werkt het zonder een patch? Ik probeerde de Unigine Heaven landmark met Beta 11 vast, en DirectX 11 werkt voor mij met de 7850. 12-13-2012, 07:24 Bericht: #6 Black Octagon Member Messages: 95 Joined: December
2012 Reputation: 0 RE: AMD/ATI Pixel Watch Patcher (12-13-2012 04:38 AM) ToastyX Geplaatst: Het maakt echt niet uit wat dat uitmaakt. Het doel bij het werken met LCD-monitoren is om de lege zo laag als de monitor en grafische kaart kan verwerken om de snelheid van horizontale scannen en pixel klokken te verminderen. Blanking is de periode tussen elke regel en elk frame dat niet op het scherm wordt weergegeven. Met
Catleap 2B- en Tempest OC-monitoren is het verlagen van het verticale totaal tot 1450 de gemakkelijkste meest effectieve verandering die u aanbrengen. Het kan verder worden opgezet, maar niet door veel. Ter referentie: Voorportiek - Synchronisatiebreedte - Back Porch - Blanking Active - Blanking - hele pixelklok - is het totale aantal pixels per seconde. Horizontaal totaal - Verticale totale updatesnelheid - Pixel Watch 2720 - 1450
- 120 - 47328000 (473,28 MHz) Horizontale scansnelheid - is het aantal lijnen per seconde. Verticale totale upgradesnelheid - Horizontaal scanniveau 1450 - 120 - 174.000 (174 KHz) Bedankt voor het antwoord. Dit helpt 12-13-2012, 02:11 PM (Laatst bewerkt: 12-13-2012, 02:12 pm op Randolla) Post: #7 Randolla Junior Member Messages: 6 Joined: December 2012 Reputation: 0 RE: AMD/ATI Pixel Watch Patcher Toasty, I have a
storm in hand and as a Black Octagon, I'm trying to understand all this guide. Ik kan naar 115 Hz OK, maar op 120 krijg ik zwakke lijnen. Horizontaal 2560 1 1 143 145 2705 - Vert 3 3 4 1450 - Ongehinderd gedraaid. Ik heb je uitleg gelezen, maar ik begrijp het niet helemaal. Wat is het doel van het bereiken met elk nummer? Ik weet dat we willen eindigen op 120Hz, maar hoe zit het met de Pixel horloge? Moeten we proberen voor
een kleiner aantal of een hoger? Wat dacht je van horizontaal scannen? U gebruikt het gebruik in uw voorbeeld. Is dit iets wat we moeten schieten of moet het verwijzen naar een ander nummer op een bepaalde manier? Ik denk dat ik ben zo nieuw voor deze dat ik moet missen op de voor de hand liggende. Bedankt voor je hulp. 12-13-2012, 12:34 bericht: #8 Black Octagon Member Messages: 95 Joined: December 2012 Reputation:
0 RE: AMD/ATI Pixel Watch Patcher Well, ToastyX gepost elders dat 120 Hz vereist ongeveer 468 tot 497,76 MH (in deze resolutie). Dus voor een pixel horloge zul je waarschijnlijk minstens 470 MHz nodig hebben, zo niet meer. Echter, zoals ik begrijp is het beter om dit laag te houden en alleen omhoog te gaan in een stap om de belasting op de kabel te minimaliseren. Anders dan dat, de nummers die u gepost zijn verwarrend (voor
mij) als je lijkt te hebben vermeld meer records dan bestaan in CRU voor handmatige timings? Misschien kun je een scherm te grijpen als dit bericht: 52&amp;p=2188 Alternatief, specificeren welke veranda nummers, synchronisatie breedte, etc. 12-13-2012, 03:15 PM (Laatst bewerkt: 12-13-2012, 03:22 pm door reinhardrudi) Post: #9 reinhardrudi Junior Member Messages: 6 Joined: December 2012 Reputation: 0 RE: AMD/ATI Pixel
Watch Patcher (12-13-2012 06:35 AM)ToastyX Geplaatst: Wat doet het? Werkt het zonder een patch? Ik probeerde de Unigine Heaven landmark met Beta 11 vast, en DirectX 11 werkt voor mij met de 7850. Ik krijg informatie dat ik DX11 apparatuur nodig heb ..... niets meer. Met bèta 6 werkt het. geen patch--- ik test. maar ik heb een andere patch ook, de Hybrid PhysX met 560ti. 12-13-2012, 04:21 (Laatst bewerkt: 12-13-2012, 18:59
uur op Randolla) Bericht: #10 Randolla Junior Member Messages: 6 Joined: December 2012 Reputation: 0 RE: AMD/ATI Pixel Watch Patcher (12-13--2012 02:34 PM)Black Octagon Posted: Nou, ToastyX gepost elders dat de 120 Hz vereist ongeveer 468 tot 497,76 MH (met deze resolutie). Dus voor een pixel horloge zul je waarschijnlijk minstens 470 MHz nodig hebben, zo niet meer. Echter, zoals ik begrijp is het beter om dit laag te
houden en alleen omhoog te gaan in een stap om de belasting op de kabel te minimaliseren. Anders dan dat, de nummers die u gepost zijn verwarrend (voor mij) als je lijkt te hebben vermeld meer records dan bestaan in CRU voor handmatige timings? Misschien kun je een scherm te grijpen als dit bericht: 52&amp;p=2188, specificeren welke veranda nummers, synchronisatie breedte, enz. BlackO, wat je verwart is dat ik gebruik
maken van de CRU nut dat Toasty deed, die is neergehaald van een plaats die het heeft zijn patcher. Deze screenshot is van Nvidia's aangepaste scherm en mist de laatste set van nummers. Ik ben niet op mijn installatie, die het allemaal nu heeft en zal niet voor een dag of twee. download het hier en je zult zien wat ik bedoel. Op de een of andere manier komen we erachter. Gebruiker (s) Weergave van dit thema: 9 Gast(s) Gast (s)
(s) (s) (s) atikmdag patcher 1.4 6 download. atikmdag patcher 1.4 6. atikmdag patcher 1.4 6 zip. atikmdag patcher 1.4 6 and
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