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یزدان یوسفینویسنده:   

 

 یدنفهم یچگونگ
در  یوترمشخصات کامپ

+  ینوکسمک و ل یندوز،و
 CPUZآموزش نرم افزار 

تاپ یکی از و یا لپ مشخصات کامپیوتراطالع از 
ترین کارهای اولیه در استفاده از این وسایل است. مهم

بعضی مواقع ممکنه که شما یک کامپیوتر کارکرده 
عنوان هدیه دریافت تاپی رو بهبخرید و یا ممکنه لپ

افزاری اون اطالعی نداشته کنید اما از اجزای سخت
باشید. در برخی موارد ممکنه شما بخواین از یک 

رنامه و یا بازی خاصی استفاده کنید و مطمئن نباشید ب
افزار رو داره که آیا کامپیوتر شما توانایی اجرای اون نرم

 یا نه؟

https://netran.net/mag/what-is-topology/
https://netran.net/mag/?p=64152
https://netran.net/mag/?p=64152
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حل ای هم وجود داشته باشه اما وجه اشتراک و راهعالوه بر این مشکالت ممکنه برای شما دالیلی دیگه
که بفهمیم کامپیوتر و افزاری کامپیوتراست. برای اینتمامی این ایرادات، رسیدن به مشخصات سخت

بسیاری وجود داره. در ادامه با مجله نت ران همراه های تاپ ما از چه اجزایی ساخته شده، راهیا لپ
های ویندوز، عاملهای شناسایی مشخصات کامپیوتر رو در سیستمباشید تا به شما عزیزان تمامی روش

 .مک و لینوکس آموزش بدم

 
1تصویر شماره   

. بعضی هتاپلپ ترین کارهای اولیه در استفاده از کامپیوتر وافزاری یکی از مهماطالع از قطعات سخت
عنوان هدیه دریافت کنید تاپی رو بهمواقع ممکنه که شما یک کامپیوتر کارکرده بخرید و یا ممکنه لپ

برخی موارد ممکنه  افزاری داخل اون چی هست. درو اجزای سخت مشخصات کامپیوتراما ندونیم که 
اشید که آیا کامپیوتر شما توانایی شما بخواید از یک برنامه و یا بازی خاصی استفاده کنید و مطمئن نب

 افزار رو داره یا نه؟اجرای اون نرم

                       
 2تصویر شماره                                                                        
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است رو عامل ویندوز هایی رو که مربوط به سیستمها، ابتدا روشبرای سهولت و نظم در آموزش
عامل لینوکس رو برای شما عامل مک و در آخر آموزش سیستمدیم. بعد از ویندوز، سیستمتوضیح می

افزاری، نسبت به سایر عامل ویندوز برای پی بردن به مشخصات سختدیم. سیستمعزیزان قرار می
عامل در متر بودن این سیستده و به علت رایجتری رو ارائه میهای بیشها روشعاملسیستم

پردازیم و در کنار اون بهترین عامل ویندوز میهای سیستمکشورمون، ما در این مقاله عمدتا به روش
 .دیمافزاری رو در لینوکس و مک در اختیار شما قرار میهای فهمیدن مشخصات سختروش

دوستانی که در ویندوز، مک و لینوکس رو برای اون دسته از مشخصات کامپیوتر ویدیوی آموزشی 
 .تری به یادگیری از طریق ویدیو دارند، در سایت قرار دادم. انتخاب با شما عزیزانهمیل بیش

 پیدا کردن مشخصات کامپیوتر در ویندوز

افزاری کامپیوتر است. ترین راه ممکن برای رسیدن به مشخصات سختترین و سادهاین روش مرسوم
تونین از طریق این گیره اما شما میدر اختیار شما قرار نمی طور کامل و دقیقدر این روش اطالعات به
)چند بیتی بودن ویندوز( رو متوجه بشین. برای این  System Type یو وپیروش مقدار رم، مدل سی

 ی آخر یعنیخودتون راست کلیک کرده و گزینه My Computer کار کافیه که شما روی آیکون
Properties ( 3ی آخر، شما با تصویر زیر )تصویر شماره از انتخاب کردن گزینه رو انتخاب کنین. بعد

 .تونین اطالعات موجود رو متوجه بشینراحتی میشین و بهرو میروبه
 

 
 تصویر شماره 3
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 Command Prompt افزاری کامپیوتر از طریق مشاهده مشخصات سخت 

 Command Prompt یا CMD کدهای مربوط به ویندوزه که شما از افزار برای وارد کردن یک نرم
خوایم با استفاده از تونین کارهای مختلفی رو انجام بدین. در این قسمت ما میطریق اون می

دی بفهمیم که کامپیوترمون چه مشخصاتی رو داره. برای فهمیدن این موضوع کافیه که در امسی
افزار رو باز کنید. جو کرده و نرمرو جست Command Prompt و یا CMD قسمت منوی ویندوز عبارت

شین که باید داخل رو میدی، شما با یک محیط کامال سیاه رنگ روبهامی سیبعد از باز شدن صفحه
رو وارد کنید تا مشخصات کامپیوتر رو  Systeminfo عبارت CMD اون دستورات رو وارد کنید. داخل
 .نمایش بده 4برای شما به شکل تصویر شماره 

 
 تصویر شماره 4

 System Information فهمیدن مشخصات کامپیوتر از راه

تری دسترسی داشته باشین چراکه این مرحله برخالف تونین به اطالعات بیشدر این قسمت شما می
ده. ابتدا وارد قسمت استارت ویندوز تری رو در اختیار شما قرار میدو مرحله قبلی، اطالعات کامل

رو جستجو کنید. اگر نتونستین از این روش وارد بشین، کافیه  System Information بشین و عبارت
تونین بگردین )می System Information شده و به دنبال عبارت Control Panel که وارد قسمت

ای شبیه این عبارت رو مجددا در کنترل پنل جستجو کنین(. درنهایت بعد از وارد شدن شما با صفحه
 .دهشین که اطالعات بسیاری رو در اختیارتون قرار می( مواجه می5ر زیر )تصویر شماره به تصوی
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5تصویر شماره   

 R+Win  مشاهده مشخصات سیستم از طریق میانبر

کنه های ویندوز صدق میای و ساده دیگه هم وجود داره که برای تمامی نسخهیک روش بسیار حرفه
کنید. با استفاده از این روش اطالعات بسیار دقیقی در استفاده می ایو فرقی نداره شما از چه نسخه

حساب بیاد. در این روش شما باید کلید تونه یک روش بسیار سریع بهگیره و میاختیار شما قرار می
 .براتون باز بشه 6ای مشابه با تصویر شماره زمان فشار بدین تا صفحهرو هم R ویندوز و

 

6تصویر شماره   

 ok یرو در داخل کادر وارد کرده و بعد گزینه msinfo32 از باز شدن صفحه باال، شما باید عبارتبعد 
صورت شما به کنید که تمامی اطالعات و مشخصات کامپیوتررو بزنید. بعد ازاین کار مشاهده می

 .گیرهلیست در اختیارتون قرار می
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 Microsoft Help Center  پیدا کردن مشخصات کامپیوتر از طریق

است  Microsoft Help Center های قدیمی برای پیدا کردن مشخصات کامپیوتر، روشاز جمله روش
رو  F1 تری رو طی کنید. در این روش شما باید دو کلید ویندوز وکه در این راه باید مراحل بیش

 .رو بشیدروبه 7ی زمان فشار بدین تا با تصویر شمارههم

 
 7تصویر شماره 

  Performance and یهای زیادی وجود داره که شما باید گزینهی باز شده گزینهصفحهدر 
Maintenance   ی اول از سمت انتخاب کنید. بعد از انجام مرحله اول، گزینه 8رو طبق تصویر شماره

 .بزنید Maintaining Your Computer چپ یعنی

 
 8تصویر شماره 
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رو  Get Information about your Computer ی، گزینه 9ره در قسمت بعدی مطابق با تصویر شما
 .کنیدانتخاب می

 
 9تصویر شماره 

 View general system Information about this Computer یخب حاال در آخرین مرحله گزینه
 .(10رو انتخاب کنید )تصویر شماره 

 
 10تصویر شماره 

برای شما  11ای مثل تصویر شماره این روش بود، صفحه ی باال که اخرین مرحله ازبعد از مرحله
 .نمایش داده میشه که اطالعات کامپیوتر شما در اون نوشته شده
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11تصویر شماره   

افزارهایافتن مشخصات کامپیوتر از طریق نرم  
افزاری زمان بیشتری نیاز داره و عامل برای پیدا کردن مشخصات سختاستفاده از خود سیستم

ها شما تنها به مشخصات یک یا دو قطعه از ین در خیلی از مواقع با استفاده از یکی از روشهمچن
ها های بهتری وجود داره که شما برای استفاده از اونبرین ولی خوشبختانه راهقطعات کامپیوتر پی می
مشخصات های ویندوز دنبال رو حفظ کنید و یا کلی داخل منو CMD هاینیازی نیست که دستور

 .تون بگردینتاپکامپیوتر و یا لپ

-شه مشخصات قطعات کامپیوتر رو بهراحتی میها بههایی وجود دارن که با استفاده از اونافزارنرم

جا با استفاده از این برنامه به هاست که در اینیکی از این برنامه Cpu z صورت دقیق استخراج کرد؛
افزار کامپیوتر به دست بیارید، پس با ما همراه زیادی رو در مورد سختدیم که اطالعات شما یاد می

 .باشید

افزارآموزش پیدا کردن مشخصات کامپیوتر با نرم  CPU-Z 

اندازی اون به مشخصات کامپیوترتون تونید با نصب و راهافزارهایی که شما مییکی از بهترین نرم
ده افزار اطالعات کاملی رو در اختیار شما قرار مینرم است. این CPU-Z دسترسی داشته باشید، برنامه

تونید نوع کارت گرافیک، مدل و نوع چیپست، مادربرد و اطالعات کاملی راجع و با استفاده از اون می
 .صورت لیست داشته باشیدتون بهبه رم دستگاه

زیادی از اطالعات رو در مورد  کافیه که اون رو اجرا کنید تا حجم افزار،از دانلود و نصب این نرمپس 
های ویندوز که از تمامی نسخهاین CPU-Z افزارخوبی نرم .نظرتون به شما بده افزار سیستم موردسخت

 .تونه برای همه کاربران مایکروسافت انتخاب خوبی باشهکنه و با این ویژگی میرو پشتیبانی می
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ای که برای شما بررسی کرده عنوان اولین قطعهبه CPU افزار، مشخصات کاملپس از باز کردن نرم
 .12نمایش داده میشه، مثل تصور شماره 

 
 12تصویر شماره 

 برای من مشخص شده که پردازنده  Name کنید در قسمتطور که مشاهده میهمون
تر رو مشاهده کنید در ، و اگه کمی پاییناستAMD Ryzen 3 PRO Mobile 3200G  من از نوع

 .متریهنانو 12های مشخص شده که پردازنده من از سری پردازنده Technology بخش

مراجعه  Mainboard کافیه که به بخش و یا تب CPU-Z برای پیدا کردن اطالعات مادربرد در برنامه
 .(13کنید )تصویر شماره 

 
 13تصویر شماره 

 .است ASUS PRIME A320M-C R2.0 شیم که مادربرد مناطالعات رو اگه چک کنیم متوجه می
افزاری کامپیوتر رو آموزش بدیم و حاال بعد از امروز ما قصد داریم که به شما یافتن مشخصات سخت

 رسیده، اما برای Z-CPU و مادربرد نوبت به پیدا کردن مشخصات رم با برنامه پردازندهپیدا کردن مدل 
 .(14مراجعه کنیم )تصویر شماره  Memory تنها کافیه که به سربرگ CPU-Z ی رم درپیدا کردن حافظه

https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/cpu/
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 14تصویر شماره 

یا همون Typeهاش رو توضیح میدم، تریندر این قسمت به ما اطالعاتی در مورد رم داده که مهم
استفاده شده و  (Chanel=Single) صورت تک کانالهاست که از این رم به DDR4 نوع رم سیستم من

 .گیگابایت داره 8همچنین حافظه رم 

 Graphics کنیم؛ برای دیدن این اطالعات کافیه که به سربرگخب در آخر گرافیک سیستم رو چک می
ده نمایش میعات کارت گرافیک سیستم رو به ما(. در این قسمت اطال15مراجعه کنید )تصویر شماره 

 AMD Radeon Vega 8 هم کنه و مدلشگرافیک مجتمع پردازنده استفاده میسیستم من از کارت 
هم استفاده  گیگابایتی 2مگاهرتزه و همچنین از یک حافظه  1600هست که کالک مموریش روی 

 .کنهمی

 
 15تصویر شماره 
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ده، سیستم من از کارت گرافیک مجتمع سیستم رو به ما نمایش می کارت گرافیک این قسمت اطالعات
 1600کنه، که کالک مموریش روی است استفاده می AMD Radeon Vega 8 پردازنده که مدل اون

 .کنههم استفاده می گیگابایتی 2مگاهرتز و همچنین از یک حافظه 

  Coreمثلوجود داره  نمایش مشخصات و تست سخت افزار کامپیوترافزارهای زیادی برای نرم
Temo ،CPU-Z ،GPU-Z ، HW Montitor ای با همین تونید مقالهو غیره. جالبه بدونید که شما می

 .افزارها کسب کنیدی ما مطالعه کنید و اطالعات خوبی در مورد این نرمموضوع رو مجله

افزارنرم  Sisoft Sandra 

ده. استفاده تری رو در اختیار شما قرار میکاملکنه و اطالعات عمل می CPU-Z افزار هم شبیه بهاین نرم
تری رو در شون، نسبت به خود ویندوز جزئیات بیشبر بودنافزارها با تمام مشکالت و زماناز نرم

تون در اختیار داشته باشید، بهتره که خواین اطالعات کاملی از سیستمده، اگر میاختیار شما قرار می
 .استفاده کنید Sisoft Sandra و CPU-Z افزارهایی مثلاز نرم

افزارنرم  System Information viewer 

طور کنن. بهافزاری، از یک الگوریتم خاص پیروی میافزارهای معرفی مشخصات سختطورکلی نرمبه
و دو روش گفته شده وجود  System Information Viewer تونم بگم که تفاوت زیادی بینکلی می

افزارها نیست چرا فقط این سؤال براتون پیش بیاد که اگر تفاوتی بین این نرم . حاال شایدنداره
کنید؟ در جواب این سؤال باید بگم که ما در این مقاله قصد داریم اطالعات کاملی شون رو ذکر نمییکی

ها وشافزارها یا ررو در اختیار شما قرار بدیم تا اگر به هر دلیلی شما نتونستید از یکی از این نرم
رو وظیفه استفاده کنید، بتونید از روش دیگه استفاده کنید و کارتون راه بیافته. باید بگم که ما این

 .افزارهای این حیطه رو به شما عزیزان معرفی کنیمدونیم که بهترین نرمخودمون می

ممکنه بعضی کنه. اما هم صدق می 10هایی که در باال توضیح داده شد، در مورد ویندوز تمامی روش
تر استفاده کنند تا زودتر به مشخصات سیستم های جدیدتر و صدالبته سریعاز کاربران بخوان از روش

 .خودشون برسن

https://netran.net/mag/overclock-gpu/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b3/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b3/
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 16تصویر شماره 

10تاپ یا کامپیوتر در ویندوز های پیدا کردن مشخصات لپروش  

داره که قراره باهم دو روش دیگه هم وجود  10و لپ تاپ در ویندوز  pc برای پیداکردن مشخصات
 .ها رو یاد بگیریماون

تونید با چند تا کلیک ساده مشخصات کامپیوتر این روش بسیار ساده و کاربردیه و شما می  ل:روش او
 ی تنظیماتپیدا کنید. برای این کار باید داخل منوی ویندوز وارد گزینه 10خودتون رو در ویندوز 

(Settings) بشید و روی قسمت About  تونید (. حاال شما می17چپ کلیک کنین )مثل تصویر شماره
اطالعات مختصری راجع به پردازنده، رم و... در اختیار داشته  Device Specifications در بخش

 .باشید

 
 17تصویر شماره 
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داره و بهتره بگیم با اون تفاوت چندانی نداره  CMD این روش شباهت زیادی به روش م:روش دو
 افزاراست. برای استفاده از نرم 10روی ویندوز  CDM ترروش پیشرفته PowerShell چراکه

PowerShell  کافیه که در قسمت منوی ویندوز، عبارت PowerShell  رو جستجو کرده و وارد اون
، PowerShellت عباربشید. اگر در هنگام ورود با خطایی مواجه شدین، مجددا بعد از جستجو کردن 

طور کامل رو بزنید. با این کار شما به Run as Administrator یراست کلیک کرده و گزینهروی اون 
 یدین. در ادامه بعد از باز شدن صفحهافزار رو به ویندوز خودتون میمجوز استفاده از اون نرم

PowerShellشید که باید دستوررو میی آبی رنگ روبه، شما با یک صفحه Get-ComputerInfo و ر
رو بزنید تا اطالعات برای شما  Enter داخل اون وارد کنید. بعد از انجام تمامی مراحل کافیه که کلید

 .در بیاد 18صورت تصویر شماره به

 
 18تصویر شماره 

عاملپیدا کردن مشخصات کامپیوتر در سیستم  Mac 

اینکه بفهمیم مشخصات  های بسیاری داره و برایعامل مک از لحاظ کارایی با ویندوز تفاوتسیستم
عامل مک مثل ویندوز کامپیوتر موردنظر ما چیه باید طبق مراحل زیر پیش بریم. از اونجایی که سیستم

های مختلفی رو در اختیار کاربران قرار نداده، ماهم بهترین و کارآمدترین روش رو برای شما رفقا روش
کنن هم بتونن از مشخصات کامپیوتر ه میعامل مک استفاددیم تا افرادی که از سیستمتوضیح می

 .خودشون مطلع بشن

ای شبیه به تصویر زیر بشین تا با صفحه Apple از منوی About This Mac ابتدا وارد قسمت
 .رو بشید( روبه19)تصویر شماره 
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 19تصویر شماره 

اطالعاتی رو در اختیار شما قرار ها سربرگ برای شما قرار داره که هرکدوم از اون 5در این صفحه تعداد 
 .دنمی

:Overview چنین در این شه، همدر این قسمت اطالعات پردازنده و حافظه به شما نشون داده می
 .عامل شما مشخص میشهقسمت نوع سیستم

Displays :کنیدگر رو مشاهده میدر این قسمت اطالعات مربوط به نمایش. 

:Storage  دهات ذخیره سازی رو نشون میاین بخش به شما اطالع. 

:Graphics  شهاطالعات مربوط به کارت گرافیک در این قسمت برای شما نمایش داده می. 

Support:  این عبارت هم با توجه به اسمی که داره، حالت پشتیبانی رو برای هریک از کاربران به وجود
 .نده ارتباط برقرار کنیدتونید با شرکت سازمیاره. شما با استفاده از این گزینه می

 :Service ده که اطالعات دهی نشون میاین بخش از مک، به شما اطالعاتی راجع به سوابق سرویس
 .شهمربوط به ضمانت دستگاه هم شامل اون می

تونید طور که در باال خدمت شما عزیزان توضیح دادم، این روش بسیار ساده و کامله و شما میهمون
 .عامل مک به دست بیاریداون اطالعات کاملی رو در مورد سیستم خودتون در سیستمبا استفاده از 
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 Linux  عاملبردن به مشخصات کامپیوتر در سیستمپی

عامل لینوکس در مقایسه با مک و ویندوز بسیار متفاوته و برای پیدا کردن کارکردن با سیستم
استفاده کنیم. در مرحله اول ابتدا کد مشخصات کامپیوتر الزمه که از کدهای دستوری مختلفی 

ده. کد دستوری بعدی، رو نشون می CPU کنم که به شما مشخصاترو معرفی می lscpu دستوری
More ، Lessو Cat گر رو برای شما نمایش است که هرکدوم به طریقی مشخصات کامل پردازش

 .دنمی

 
 20تصویر شماره 

، کد مشخصات رمشماست و شما باید به منظور نمایش  حافظه رم دستور بعدی مربوط به قسمت
 رو وارد کنید. دستور بعدی مربوط به مشخصات هارددیسک شماست و با کد دستوری Free دستوری

hd  صورت اختصاصی نبوده و یک شه که مخفف عبارت هارددیسک است. دستور آخر بهشناخته می
 ده. برای انجام این فرایند کافیه که کد دستوریحالت کلی از مشخصات رو در اختیارتون قرار می

lspci  بیاد صورت تصویر زیر برای شما عزیزان به نمایش دررو وارد کنید تا اطالعات موجود به. 

https://netran.net/mag/%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b1%d9%85-ram-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
https://netran.net/mag/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b1%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%84%d9%be-%d8%aa%d8%a7%d9%be/
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 21شماره تصویر 

 حرف آخر

افزار نسبتا قوی استفاده کنید، الزمه که اطالعات زمانی که شما دوستان بخواین از نصب یک نرم
افزار رو دانلود کنید. در برخی کامپیوتر خودتون رو بدونید تا مناسب با توانایی کامپیوتر خودتون نرم

ها دچار تردید یا در قسمتی از اون موارد ممکنه به هر دلیلی شما این مشخصات رو فراموش کنید و
های بسیاری رو در باال تاپ خودتون ما راه و روشبردن به مشخصات کامپیوتر و لپبشید. برای پی

راحتی به این اطالعات دسترسی داشته باشید. در انتها امیدوارم که توضیح دادیم تا شما بتونید به
و مشخصات کامپیوترتون حل کرده باشه و ممنونم  این مقاله مشکل شما رو در پیدا کردن اطالعات

 .که تا آخر با مجله نت ران همراه بودید

 


