Amikom OverClocking Team (AOCT) Berhasil Menyabet 2 Juara Nasional
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ELINSPHORIA AMD OVERCLOCKING COMPETITION merupakan salah satu lomba overclocking nasional yang
diadakan oleh Himpunanan Mahasiswa Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta bersama
Xtreme Hardware. Acara ini disponsori oleh beberapa vendor terkemuka seperti AMD Indonesia, Asus Indonesia,
Eternal Asia, WDC, WahanaKomputer, Pupuk Kaltim, Air Esia, dll.
Dalam ajang ini diikuti oleh 21 team dari berbagai Universitas di Indonesia dan kalangan professional. Kompetisi dibagi
menjadi 3 sesi, dengan jumlah team bertanding adalah 7 team tiap sesinya, kemudian pemenang diambil dari score
tertinggi tiap sesi kemudian di adu score antar 3 pemenang sesi untuk menentukan hasil akhir pemenang. Kompetisi ini
menggunakan Processor AMD APU A10-6800k dengan 3 Benchmark yaitu SuperPi 16mb, 3DMark 2011 Entry, dan
3DMark Cloudgate. Di sesi awal, Amikom OC Team 1 berhasil memimpin sejak awal waktu dimulai hingga akhir sesi 1.
Sementara di sesi 2 Amikom OC 2 juga berhasil memimpin score dari awal hinggal akhir pertandingan sesi 2.
Sedangkan di sesi 3 Amikom OC Team 3 pada awalnya mereka memimpin score selama lebih dari setengah waktu
berjalan sesi 3, namun mereka akhirnya mampu di lewati oleh team ARX-OC Dumeh sehingga hanya menempati urutan
ke 2 hingga pada akhir sesi ketiga tersebut. Dan berakhirlah rangkaian acara yang dimulai sejak jam 7 pagi hingga jam
10 malam ini. Serta ditutup oleh panitia dengan penyerahan hadiah secara simbolis kepada para pemenang.
Berikut ini hasil lengkap dari AMD OVERCLOCKING COMPETITION :
Juara1 : ARX - OC DUMEH Laatansa &amp; Ali Mukhtar
Juara2 : Amikom OC Team 2 BambangAnggoro (11.11.4968) &amp; Toto Indriyatmoko (11.11.4925)
Juara3 :Amikom OC Team 1 Christi Roderto (11.11.4757) &amp; Verdian Andiansyah (Alumni Amikom)
Hasil ini tentunya akan dijadikan semangat bagi Komunitas Amikom Overclocking Team (AOCT) untuk terus belajar
keras agar kedepannya tetap bisa mendapatkan hasil yang baik dan dapat mengibarkan bendera AMIKOM dan
Indonesia dikancah Nasional maupun Internasional. &ldquo;Kemenangan adalah milik siapa yang siap&rdquo;.
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