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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
 

با مفهوم  ییآشنا
 ((Benchmarkبنچمارک 

 یبنچمارک ها یو معرف
 معروف

 یمربوط به ابزارها هاییرساغلب در اخبار و بر
 یتاپ و تبلت و قطعاتلپ یل،مثل موبا یکیالکترون

بنچمارک برخورد  یبه کلمه یک،و کارت گراف CPUمثل 
 هاییمختلف گوش ی. طرفداران برندهاکنیمیم

محبوب  یبرندها ییسهمقا یهوشمند و لپ تاپ برا
بنچ  یجبه نتا و کننیها استفاده مخودشون از اون

که قصد  ی. افرادکننیهاشون افتخار ممارک دستگاه
 یوجو براها رو دارن، در جستدستگاه ینا یدخر 

. به یشنمفهوم مواجه م ینها، با ادستگاه هاییژگیو
 Benchmark یشما به بررس CPU یدطور مثال، در خر 

 هاCPU یاگر برند و نام تجار  یچون حت ین،دار  یازن
از خودشون  یعملکرد متفاوت ممکنه باشن یکیهم 

 نشون بدن.

https://netran.net/mag/آشنایی-با-بنچمارک-benchmark/
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 یتاپ و تبلت و قطعاتلپ یل،مثل موبا یکیالکترون یمربوط به ابزارها هاییاغلب در اخبار و بررس
 هاییمختلف گوش ی. طرفداران برندهاکنیمیبنچمارک برخورد م یبه کلمه یک،و کارت گراف CPUمثل 

 یجبه نتا و کننیها استفاده ممحبوب خودشون از اون یبرندها ییسهمقا یهوشمند و لپ تاپ برا
وجو ها رو دارن، در جستدستگاه ینا یدکه قصد خر  ی. افرادکننیهاشون افتخار مبنچ مارک دستگاه

 یشما به بررس CPU ید. به طور مثال، در خر یشنمفهوم مواجه م ینها، با ادستگاه هاییژگیو یبرا
Benchmark یاگر برند و نام تجار  یچون حت ین،دار  یازن CPU ممکنه عملکرد  باشن یکیها هم

 از خودشون نشون بدن. یمتفاوت

با  یجتدر االن عموم جامعه هم به یمفهوم سروکار داشتن، ول ینبا ا هایکو گ یاقبال فقط افراد حرفه
وقتشه که با  یگهد ی. ولیهعاد ینو ا دوننیاون رو نم یمعنا یحت هایلیشدن. البته خاون آشنا 
 یادرو  ردشونمعروف و عملک یهااز بنچمارک یو بعض یدمفهوم آشنا بش ینمقاله با ا ینخوندن ا

 .یریدبگ

 یست؟بنچمارک چ

 
با  یزهاچ یرکه سا ینقطه مرجع یااستاندارد »و در لغت  یسیهانگل یاکلمه Benchmark یابنچمارک 
نمره و  یهم به معن Markو  یمکتو ن یزم یعنی Bench. یدهم یمعن «نیشم یسهو مقا یدهاون سنج
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 هایهدر حوز… و یتقابل یستم،برنامه، س یژگی،و یکسنجش عملکرد  یبرا یاری. بنچمارک معیازهامت
 مختلفه.

 
 یبررس یبرا یوترکامپ یاستاندارد رو یاتیعمل یاها برنامه یاجرا یمعنبنچمارک به یوتردر علوم کامپ

 ییتوانا ییسهمقا یمختلف برا یهادستگاه یرو یافزار نرم هاییشآزما یعملکرد اونه. در واقع اجرا
. یشنو عملکرد نرم افزارها استفاده م ییکارا یشآزما یها برابنچمارک یدر موارد یهاست. حتدستگاه

 یریرو اندازه گ یوترکامپ یاافزار که عملکرد سخت افزار، نرم یشیهآزما Benchmarkبه زبان ساده، 
 .کنهیم
 

 یشه؟چرا از بنچ مارک استفاده م

دستگاه فقط با نگاه کردن به عملکرد دو ییسهها مقاPC یاهوشمند، لپ تاپ  یگوش یشرفتبا پ
 یبرا هایییشآزما یها به منظور ارائهبنچمارک ینبنابرا یشه،روز مشکل تر مها، روزبهاون یاتخصوص

 به وجود اومدن. یوترمختلف کامپ هاییمعمار  ییسهمقا

 
سخت  یکار  یطدستگاه، اون رو در شرا یرو ینسنگ هاییمثل باز  ییافزارهانرم یها با اجرابنچمارک

 ترییشب یازامت یریاندازه گ ینکه در ا یگاه. دستکننیم یریو عملکرد دستگاه رو اندازه گ یدنقرار م
 داره. یکسب کنه، عملکرد بهتر 

ی مدیریت، ی وسایل الکترونیکی استفاده نمیشه، در حوزهاز بنچ مارک فقط برای مقایسه
 .هم کاربرد داره… اقتصاد، جغرافیا، آمار و

 

تر اون معنی قدرت بیشتر، لزوما بهیا فرکانس بیش ها تعداد هستهدر پردازنده طور مثال،به
ای عملکرد بهتری داشته هسته 4ای ای از پردازندههسته 2ای پردازنده نیست، ممکنه پردازنده
 .تونیم به سادگی بفهمیم که کدوم پردازنده بهترهباشه. بنابراین، نمی
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 انواع بنچمارک:

 :یشنم یمتقس یکل یدسته ها به سهبنچمارک

 Synthetic Benchmark یا)محدود(  ی. مصنوع1

کارت  یا. مثاًل پردازنده، رم یشهم یبررس یستمس یهااز بخش یکیصرفًا عملکرد  یدر بنچمارک مصنوع
هستن. در واقع،  یها تخصصبنچمارک ینعوامل. ا یرسا یرو بدون در نظر گرفتن تأث ییبه تنها یکگراف
مورد نظر شما چه  رککه بنچما یدبدون یقاً و دق یدکن یمطالعه و بررس یکم یدبا یجهبه نت یدنرس یبرا

 .یکنهاموش مو کدوم عوامل رو فر گیرهیرو در نظر م یعوامل

 

 ((Real World Benchmark یواقع ی. کاربردها2

کردن  یطراح یواقع یافزار با در نظر گرفتن کاربردهاافزار و سختنرم ینها رو متخصصبنچمارک ینا
 .رسیمیبه اون م یواقع یایکه در دن یکهنزد یزیاون به چ ییجهو نت

 یکیافزار گرافنرم یکرندر کردن با  یدیو،و یا یلفا یرده ساز نرم افزار فش یکمثاًل بنچ مارک گرفتن با 
 دست هستن. ین)ورد و اکسل( از ا یسمثل فتوشاپ، آف ییبا نرم افزارها یلباز کردن فا یو حت

Benchmark   نه تنها برای کاربران و خریداران ابزارهای دیجیتال و الکترونیکی مهمه، بلکه برای
هاشون رو بسنجن و برای رسیدن به بهترین سازندگان هم مهمه؛ چون باید عملکرد دستگاه

 .عملکرد تالش کنن
 

گیره. مثاًل ن برخی قطعات رو نادیده میی بیاینه که روابط بهینه Benchmark اشکال این نوع
ی شدیدی نشون هایی که سرعت باس باالتری دارن، عالقههای رده اول اینتل، به رمپردازنده

تر، امتیاز های سریعبه سرعت باس باالتر گرایش دارن و با رم AMD نمیدن اما محصوالت
م اینتل صورت بگیره، نتیجه این تری به دست میارن. به همین دلیل اگر بنچمارک با سیستبیش

ی بهتریه. در حالی که در دنیای واقعی بهتره با مگاهرتز گزینه 1600میشه که خرید رم با باس 
 .تهیه کنیم 1866، رم هایی با باس AMD یمادربورد و پردازنده
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 ((Hybrid Benchmark یبی. ترک3

امور مختلف اجرا  یابیارز  یمختلف برا یمرحله ینچند PCMarkو  3DMarkمثل  ییهادر مجموعه
مشابه که  یرم و موارد یبه حافظه یلپردازش و محاسبه، انتقال فا ی،. رندر کردن سه بعدیشهم

عالوه بر  PCMarkو  3DMark یت. در نهایزنناز سخت افزار رو محک م یبخش یهرکدوم توانمند
 .گیرنیدر نظر م یازیهم امت تریجزئ یهابخش یشما، برا یستمبه س یکل یازامت یکدادن 

 

 بنچمارک یها یتسا ینتر معروفت

این روزها هر لپ تاپ، تبلت یا گوشی هوشمندی که معرفی میشه، سریعًا اخبار مربوط به بنچمارک 
 رده مثلهای پرچمدار و میانوشمند و لپ تاپهای هی بنچ مارک گوشیها منتشر میشه. مقایسهاون

ی همیشه مورد عالقه ک گیک بنچدر بنچمار  )Dell (دل XPS 13 اپل و 2018مقایسه مک بوک ایر 
مورد استفاده قرار  ی دیجیتالبندی گوشی و ابزارهاهای مختلفی برای مقایسه و ردهمردمه. بنچمارک

 .کنیمگیرن. ما مشهورترین و پر کاربردترین اونا رو به شما معرفی میمی

ها برای کاربردهای مشخص. مثاًل کسی که سیستمی ها کاماًل روشنه: بهترینمزیت این بنچمارک
های عمل پردازندهافزار فتوشاپ الزم داره، با نگاهی به سرعترمی مداوم از نرو برای استفاده

 .مختلف، سریعًا به بهترین انتخاب میرسه

اشکال این نوع بنچمارک، جزئی بودن اونه. مثاًل کسی که از نرم افزار ویرایش عکسی به جز 
 .فتوشاپ استفاده میکنه، به انتخاب دقیقی نمیرسه

ی سخت افزار تاثیر گرفته. به ها هم تا حدی از قطعات دیگهحقیقت اینه که امتیاز زیرمجموعه
ها هم استفاده ی قطعات، از این بنچ مارکهای تخصصی برای مقایسههمین خاطر، وب سایت

 .گیرننه ثابت در نظر میکنن اما سخت افزار تست رو تا جایی که ممکمی

https://netran.net/mag/%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1-2018-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d9%88-xps-13-%d8%af%d9%84-dell/
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 DMark3بنچمارک  .1

 
3DMark یتگفت محبوب یشهشد. م یمعرف 1997هاست و در سال بنچمارک ترینیمیاز قد 
ها قابل استفاده بود اما با ورود PCفقط در  3DMark یل. اواهست 3DMark یونها مدبنچمارک

تست  یبرا تریشبنچمارک ب ینهم ارائه شد. از ا یلموبا یبنچ مارک برا ینهوشمند ا هاییگوش
 ین. ایکنهم یادیکمک ز  یمرهاو به گ یشهها استفاده مدستگاه یو قدرت پردازش یکگراف یهاکارت

دستگاه،  یرو یسه بعد هاییو باز  هایطمح یبنچ مارک، با اجرا یزارهانرم اف یرنرم افزار هم مثل سا
 نرم افزار فراهمه. ینها با هم در ادستگاه ییسهامکان مقا ین. همچنیکنهم یریعملکرد اون رو اندازه گ

 

 AnTuTuبنچمارک  .2

 از سایت رسمی اون iOS برای ویندوز، اندروید و DMark3 دانلود 
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 یبعد از بررس AnTuTuباشه.  AnTuTuهوشمند  هاییبنچمارک گوش ینبشه گفت که مشهورتر  یدشا
. یدهبه اون اختصاص م یکل یازیدستگاه، امت یو کارکرد سه بعد یکاربر  یطرم، مح یک،پردازنده، گراف

 لیانسا یمختلف ط هاییگوش یجکه از نتا یتابیسیه، دکرده تریبرنامه رو کاربرد ینکه ا یزیچ
به  تونیدیتبلت شما تموم بشه، م یا یدر گوش یریگبنچمارک یاتعمل ینکهکرده. بعد از ا یآور جمع
 یلیخ AnTuTu. یدکن یسهها مقادستگاه ییهدستگاه خودتون رو با بق یازو امت یدبر  Ranking یزبانه

رو  یجهنت ترینیقدق نهتا بتو کنهیها اجرا مو تبلت هایگوش یرو رو ینیسنگ یهاو برنامه یقهدق
 .یارهدست ببه

 

 Geekbench. بنچمارک 3

 از سایت رسمی اون ANTUTU دانلود

http://www.antutu.com/en/download.htm
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 یهاپلتفرم یراما در سا یاد،به حساب م یندوزو یمشهور برا یهابنچ هم از بنچ مارک یکگ

Android،iOS macOS   وLinux ست. تست هم قابل استفادهBenchmark قدرت  ینتخم یبرا
 ست.و عملکرد حافظه یصلا یپردازنده یپردازش

 یازیو امت کنهیم یشدستگاه شما رو آزما یپردازنده یاو چندهسته یاهستهبنچ عملکرد تک یکگ
 یدهسنج یارمع یازامت یکنسبت به  بنچیکاومده در گ دستبه یازات. امتگیرهیاون در نظر م یبرا یکل
اگر عملکرد  یجه،هست. در نت Intel Core i7-6600U یپردازنده یو برا ۴۰۰۰ یازامت ین. ایشنم

از  تریشو اگر باالتر باشه ب ۴۰۰۰از  تریینپا یافتیدر  یازباشه، امت یناز ا تریینشما پا یگوش یپردازنده
داره و سرعت خوندن و نوشتن  یفقط به نوع و قدرت پردازنده بستگ Geekbench یاز. امتیشهاون م

 ندارن. یدخالت یازامت ینرم در ا ینوع حافظه یا یخلدا یحافظه

 

 GFXBenchبنچمارک . 4

 از سایت رسمی اون Geekbench دانلود

https://www.geekbench.com/download/
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مثل  هاعاملیستمس یشترب یو برا یشهها استفاده مدستگاه یکیتست قدرت گراف یبنچمارک برا ینا
هر  یکنه،م یریرو اندازه گ یمنرخ انتقال فر  GFXBenchست. قابل استفاده iOSو  یداندرو یندوز،و

ثبت  GFX یازعنوان امتبه یمنرخ فر  ین. ارهیشتهم ب یکیباشه قدرت گراف تریشنرخ ب ینچقدر ا
 تست رو انجام دادن. ینکه ا کنهیرو فراهم م اییگهد یهابا دستگاه یسهو امکان مقا یشهم

. ینیدنمودار بب یها، روهر کدوم از صحنه یعملکرد دستگاه رو زمان اجرا تونیدیبعد از انجام تست م
 ضعف داره. هایکدوم نوع از باز  یاجرا یکه دستگاه شما برا یدبرس یجهنت ینبه ا یتدر نها

 

 BASEMARK. بنچمارک 5

نمودار  یها، روهر کدوم از صحنه یعملکرد دستگاه رو زمان اجرا تونیدیبعد از انجام تست م
ضعف  هایکدوم نوع از باز  یاجرا یکه دستگاه شما برا یدبرس یجهنت ینبه ا یت. در نهاینیدبب

 داره.

 از سایت رسمی اون MacOS وiOS برای ویندوز، اندروید،  GFXBench دانلود اپلیکیشن
 برای لینوکس از سایت رسمی اون GFXBench دانلود اپلیکیشن

https://gfxbench.com/result.jsp
https://gfxbench.com/linux-download/
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BaseMark و عملکرد  یگردرم، عملکرد وب یحافظه یکی،پردازنده، کارت گراف یریاندازه گ یرو

 یکنهم یبمختلف رو با هم ترک یهادست اومده با تستبه یازاتامت ینچن. همیکنهتمرکز م نیدورب
 تربیش یازامت یهم هر چ Benchmark ین. در ایدهابزار هوشمند شما ارائه م یبرا یکل یازامت یکو 

مختلف رو  یهاهم به صورت جداگونه بخش یکیشناپل ینباشه، بهتره. درست مثل آنتوتو، ا
رو  یینها یها، به دستگاه شما نمرهاز اون یانگینو با گرفتن م یدهم یاز. بعد به هرکدوم امتسنجهیم
 .یدکن یسهها مقاگجت یررو با سا یازامت ینا تونیدیم یت. در نهایدهم

 هابنچمارک یرسا

 یابیرو ارز  یافزار خاصنرم یاافزار سخت یم،کرد یکه معرف ییهاها هم مثل اونبنچمارک یرسا
 .نویسیمیبراتون م ینجامعروف رو هم ا یهابنچ مارک ییهبق یسست. لیدنو بهش نمره م کننیم

HWMonitor - UserBenchmark - MSI Afterburner - Cinebench - DiskSpeed - AndroiTS 
GPS Test Free - DiskSpeed - AndroiTS GPS Test Free 

 

 

 از سایت رسمی اون iOS ید وبرای ویندوز، اندرو BASEMARK دانلود

https://powerboard.basemark.com/


 معروف یبنچمارک ها یو معرف (Benchmark) با مفهوم بنچمارک ییآشنا
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 یبنچمارک گوش

هایی که معرفی کردیم برای گوشی هم قابل استفاده بودن. حاال میخوایم یک ها و اپلیکیشنسایت
 ها رو ببینید. در سایتهای مختلف و بهترینت معرفی کنیم که بتونید نتایج بنچ مارک گوشیسای

benchmarks سربرگ، هم بنچ مارک معرفی کرده هم در COMPARE ،بخش Smartphones 
 .اهده کنیدهای مختلف رو مشی بنچمارک گوشیمیتونید مقایسه

 یه؟ها کافبنچمارک یجنتا یدند یگوش یاتاپ لپ یدخر  یبرا

 

 

 ییسهمقا یبرا یمتا بتون کننیم یریرو اندازه گ یکیالکترون یهاها و دستگاهها عملکرد گجتبنچمارک
 یدنمف ینکهبا ا Benchmark یجکه نتا یمنکته توجه کن ینبه ا ید. اما بایمداشته باش یارمع یکها اون

 یراما در سا یرهبگ بیخو ییجهبنچ مارک نت یکدر  ی. ممکنه دستگاهیستننقص هم ن یو ب یقاما دق

 Linpack یه. این یک بنچمارک تهاجمی با تست استرسه که بر اساس انجام عملیات جبر خط
 .بنچمارک برای ارزیابی کامپیوترهای اورکالک شده مناسبه

https://benchmarks.ul.com/


 معروف یبنچمارک ها یو معرف (Benchmark) با مفهوم بنچمارک ییآشنا
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و  سنجهیاز دستگاه رو م یخاص هاییژگیکسب کنه. چون، هر بنچمارک و یتر کم یازها امتبنچمارک
بنچمارک  یجاز نتا یبه درست ینکها یبرا ین. بنابرایکنهکار استفاده م ینا یرو برا یمتفاوت هاییوهش

 .یمها داشته باشاز عملکرد اون ینسب یشناخت یدبا یمها بهره ببر 

ها ی بنچ مارکبه اون توجه کنیم، اینه که نمیشه صرفًا بر اساس نتیجهای که باید ی دیگهنکته
های تخصصی مربوط به اپ خرید. برای خرید بهتره بررسیهایی مثل گوشی هوشمند یا لپ تدستگاه

نقد و بررسی  و نیروگاه سبک و قدرتمند M1 2020  :بررسی مک بوک ایر هایهارو مثل مقالهاون
ها هم استفاده مطالعه کنید و از نظرات کاربران اون دستگاه A72 رده سامسونگ گلکسیگوشی میان

دست اومده و در شده معمواًل در شرایط ایدئال بههای منتشرکنید. باید بدونیم که نتایج بنچمارک
 .دست بیادتری بهدنیای واقعی ممکنه نتایج ضعیف

 

 حرف آخر

برامون  یلیخ یمبخر  یمکه قصد دار  یعملکرد دستگاه یدند یاچند دستگاه  یادو  ییسهمقا یشههم
 یا یابیارز  ینها اباشه. بنچمارک یمینگگ یا یتخصص یاستفاده یداره. مخصوصا اگر برا یتاهم
 ترینشما رو با مفهوم بنچمارک و معروف یمکرد یمقاله سع ین. در ایدنما انجام م یرو برا یسهمقا

 یمتا بتون یدبذار  یونبا ما در م یشیماومد، خوشحال م یشراتون پب ی. اگر سوالیمها آشنا کنبنچمارک
 .یمبرطرفش کن

 مقاالت مرتبط:
 راهنمای خرید سی پی یو

 2021های پرچمدار اندرویدی بهترین گوشی
 2021های میان رده بهترین گوشی

 هاراهنمای خرید کارت گرافیک برای مبتدی
 : با بررسی مشخصات و نقاط قوت2021بهترین لپ تاپ های خانگی 

https://netran.net/mag/%d9%85%da%a9-%d8%a8%d9%88%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1-m1-2020/
https://netran.net/mag/review-of-samsung-galaxy-a72/
https://netran.net/mag/review-of-samsung-galaxy-a72/
https://netran.net/mag/review-of-samsung-galaxy-a72/
https://netran.net/mag/review-of-samsung-galaxy-a72/
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%b3%db%8c-%d9%be%db%8c-%db%8c%d9%88/
https://netran.net/mag/the-best-flagships-of-2021/
https://netran.net/mag/best-midrange-phone-2021/
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-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
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-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9/
https://netran.net/mag/the-best-everyday-use-laptops-2021/

