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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

آموزش بنچمارک گرفتن از 
 یوترو کامپ یگوش

بنچمارک  هاییتسا دونید،یطور که مهمون
 یدنما قرار م یاررو در اخت ییافزارهانرم یا یکیشناپل

 یت. در نهاینیمتا ما عملکرد دستگاهمون رو باهاش بب
کرده، اون  یافتر د یابیکه تو ارز  یابا نمره یمهم بتون
مقاله شما  ین. ایمکن یسهها مقادستگاه ییهرو با بق
تا بنچمارک  یم. بر کنهیم ییراهنما یرمس ینرو در ا

معروف  هاییتتاپ رو با ساو بنچمارک لپ یگوش
 .یریمبگ یادو بنچمارک گرفتن رو  یمانجام بد

netran.net/mag/how-to-benchmark-a-pc-and-mobile/
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تا  یدنما قرار م یاررو در اخت ییافزارهانرم یا یکیشنبنچمارک اپل هاییتسا دونید،یطور که مهمون
کرده،  یافتدر  یابیکه تو ارز  یابا نمره یمهم بتون یت. در نهاینیمما عملکرد دستگاهمون رو باهاش بب

تا  یم. بر کنهیم ییراهنما یرمس ینمقاله شما رو در ا ین. ایمکن یسهها مقادستگاه ییهاون رو با بق
 یادو بنچمارک گرفتن رو  یممعروف انجام بد هاییتتاپ رو با ساو بنچمارک لپ یبنچمارک گوش

 .یریمبگ

 یبنچمارک گوش

 ین. ایدیما آموزش مرو به شم ANTUTUکار با  ی،آموزش بنچمارگ گرفتن از گوش یبخش برا یندر ا
 .یشیدها هم آشنا مبنچمارک ییهکار با بق یبا نحوه ید،گرفت یاد یبنچمارک هم کامله و هم وقت

 

 

ANUTU 
 

ی کارکردن باهاش رو یاد بگیرید، این مقاله رو اگر با بنچمارک آشنا هستید و تصیم دارید نحوه
و  )Benchmark (آشنایی با مفهوم بنچمارک یصورت، اول به مقاله مطالعه کنید. در غیر این

سر بزنید و خوب بخونیدش. در نهایت دوباره برگردید تا قدم بعدی  معرفی بنچمارک های معروف
 .یعنی بنچمارک گرفتن رو شروع کنید

 :قبل از بنچمارک گرفتن
 

 .یدرو کامل شارژ کن یگوش1.
 

 .یاریدرو در ب یکاور گوش یاقاب  2.
 

 .یددر حال اجرا رو ببند یهابرنامه3.
 

 .یدکن استارتیرو ر  یگوش4.

https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%86%da%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-benchmark/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%86%da%86%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9-benchmark/
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. یهگوش یمینگو گ ییاجرا هاییتقابل یابیارز  یبرا هایکیشناپل ینتر ، از محبوبANTUTUبنچمارک 
 .یشهم یها بررسبخش مختلف داره که عملکرد هرکدوم از اون بخش 4بنچمارک  ینتست ا

 
1. ) GPU ها بعدی یا بازی 3تست پردازنده گرافیکی(: توانایی دستگاه شما برای نمایش تصاویر

 .سنجههای سنگین رو میو اپلیکیشن
2. ) MEMعملکرد حافظه RAM و :(ROM ها رو برسی توانایی و سرعت خواندن و نوشتن داده

 .کنهمی
3. ) CPU ها و پردازش دیتاها رو بررسی کزی(: قدرت و سرعت اجرای برنامهتست پردازنده مر

 .کنهمی
4. ) UXزمان یا اجرای تست رابط کاربری(: قدرت دستگاه شما رو در انجام چند کار به صورت هم

کنه. در حالت کلی هدف از این بخش از تست، سنجش امنیت داده، یک برنامه ارزیابی می
 .ی کاربرهپردازش داده و تجربه

 

 

ANTUTU و  یداندرو یبرا یگانصورت رابهiOS .در دسترسه 
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 Antutuآموزش دانلود و نصب 
 antutu. اول یداون رو دانلود و نصب کن یکیشناپل یداول با Antutuبنچمارک گرفتن با  یبرا

benchmark یتو وارد سا یدرو سرچ کن antutu.com ها به بخش . در سربرگیدبشDownload  
 .یدبر 

 

 
 

 تونیدیکه م یشهبهتون نشون داده م Ubuntuو  iOS ید،اندرو یهاعامل یستمس یبرا ینکچند تا ل
 3D یکیشندانلود شد، اپل یکیشناپل ینکه. بعد از ایدرو دانلود کن یکیمتناسب با دستگاهتون 

benchmark (Standard) 3 یابه باال  6با رم  هایییگوش یرو براD benchmark (Lite) یرو برا 
 (.یددقت کن یرز  یر)به تصو یددانلود کن یینبه پا 7 یدبا اندرو هایییگوش

 .یدخودش دانلود کن یتآنتوتو رو حتما از سا
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ضربه  Turne on enhanced protection یینهگز  یاول رو یین،پا یرصورت، شما مثل تصو یندر ا
 .یدرو انتخاب کن No Protection یینهگز  یشهکه باز م یاو در صفحه یدبزن

 
 

 .یدرو دانلود کن یلبده و نذاره فا یممکنه قبل از دانلود گوگل اخطار 
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 تا دانلود شروع بشه. یدرو بزن Ok یو دکمه یددانلود برگرد یاصل یکار، به صفحه ینبعد از ا

 
 ی؟بنچمارک گرفتن از گوش

 ییرهدا ی،. از طرفیدهرو نشون م یتوناز گوش یاسم و اطالعات ید،انتوتو رو اجرا کن یکیشناپل یوقت
 ید،اون ضربه بزن یرو ینوشته شده. وقت Testوجود داره که داخلش عبارت  ییدر قسمت باال یبزرگ

 .یشهمختلف دستگاه شروع م یهارفتن از قسمتمراحل بنچمارک گ

 

 یتونگرفتن به گوش benchmarkطول بکشه. در زمان  ساعتیمربع تا ن یکممکنه  یندفرا ینا
 .یددست نزن
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 یکه نمره یدهبه شما نشون م یکل ینمره یکدر آخر، بعد از تموم شدن مراحل بنچمارک گرفتن، 

صورت هم به یحافظه و تجربه کاربر  یکی،عملکرد دستگاهتونه. به هر بخش پردازنده، پردازنده گراف
 .یشهاختصاص داده م یاجداگونه نمره

 
 یسهمقا
به بخش  یدبر  تونیدیم یه،چجور  یگهد هاییبه نسبت گوششما  یعملکرد گوش یدبدون ینکها یبرا

Ranking راجع به  یگهجالب د ی. نکتهیدکن یسهمقا هایگوش یهبق یرو با نمره یدکه دار  ییهاو نمره
گه بهتره، هم در ید هایینمره از چند درصد از گوش ینهر نمره، نوشته شده که ا یرکه ز  ینهآنتوتو ا

 هر بخش. یهم در نمره یکل ینمره
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 تاپو لپ یوتربنچمارک گرفتن از کامپ
بخش آموزش  ینوجود داره. در ا یوترمختلف کامپ یهاقسمت یابیارز  یبرا یادیز  یهابنچمارک

 یرافزار با طرز کار سانرم ینگرفتن ا یاد. با یدرو قراره مطالعه کن GEEKBENCHاستفاده از بنچمارک 
 .یشیدهم آشنا م یوترکامپ یهابنچمارک

 

GEEKBENCH 

 
 هست. CPUقدرت عملکرد و سرعت  یریگاندازه یمشهور برا یافزار، بنچمارکنرم ینا

. به یدخودتون رو مشاهده کن یستماز س یازتمام اطالعات مورد ن تونیدیبنچمارک م ینبا استفاده از ا
. کنهیم یرو بررس یمرکز عملکرد پردازنده  یاون رو یرشما و نقش حافظه و تاث ییانهشکل کامل را

. یدهانجام م یاهسته دو چن یاهسته صورت تکرو به یجهپردازنده و اعالم نت یبررس هاینعالوه بر ا
 .یدهرو نشون م یجو نتا گیرهیم یقیدق یهاتست یکبا چند تا کل یراحتداره و به یاساده یکاربر 

 نذاره. یرتاث یابیارز  ییجهنت یتا رو یدها رو ببندبرنامه ییهبق یستم،قبل از بنچمارک گرفتن از س

چیست: کدام سی پی یو CPU  هایتونید مقالهبرای اطالعات بیشتر راجع به سرعت پردازنده، می
 .رو مطالعه کنید فرکانس پردازنده به چه معناست؟ و مناسب شماست؟

https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/cpu/
https://netran.net/mag/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://netran.net/mag/%d9%81%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%86%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
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 مراحل اجرا

دانلود  سایت خودش تونید مستقیا ازبرای شروع بنچمارک گرفتن از کامپیوتر، این بنچمارک رو می
 .کنید

 
شماست.  یستماز س یکه شامل اطالعات یشهبراتون باز م یابعد از دانلود و نصب نرم افزار، صفحه

 Run CPUبه نام  ایینه، گز CPU Benchmarkدر بخش  بینید،یم یینکه پا یمطابق عکس
Benchmark یشهانجام م یوتربنچمارک گرفتن از کامپ یاتاون، عمل یکردن رو یکوجود داره که با کل. 

م دانلود و ه iOSو  macOS ،Linux ،Android یبرا یندوزجز وبه تونیدیافزار رو منرم ینا
 .یدناستفاده ک

GEEKBENCH  کنهینم یبانیپشت یتیب 32 یها، از نسخه5در ورژن. 

https://www.geekbench.com/download/
https://www.geekbench.com/download/
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 یررو مثل تصو یجطول بکشه. بعد از تموم شدن، نتا یقهدق 20تا  2بنچمارک گرفتن ممکنه  یاتعمل

 یکبنچمارک از  ییجهنت یکیداره که  یکل یبخش، دوتا نمره ین. در باالتر یدهبهتون نشون م یینپا
 یهاسرعت عملکرد تمام هسته یهم مجموع نمره یپردازنده به صورت جداست و دوم یهسته

 ست.پردازنده
 

 
 



 یوترو کامپ یآموزش بنچمارک گرفتن از گوش
 

11 

 

 یاو چند هسته یاهستهصورت تک مختلف به یهابرنامه یبخش کامل سرعت اجرا یکدر ادامه در 
 .کنهیم یرو بررس

 
 
در بخش  ی،اصل یدر صفحه یههم کاف (GPU) یکیفبنچمارک گرفتن از قدرت پردازنده گرا یبرا

Compute Benchmark یینه، گز Run Compute Benchmark یرز  یر)تصو یدرو انتخاب کن 
 (.کنه یم ییتونراهنما
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 یسهمقا
ها CPU یا یوترهاکامپ ییهبا بق یدبا یچجور  یخوره؟به چه دردمون م یجنتا ینا ینیمبب یدخب حاال با

 یم؟کن اشیسهمقا
 یا یستمو وارد کردن س ها،یجهدر سمت راست نت Set Baseline یینهبا انتخاب گز  تونیدیم

 هاییجهنت ییسهبشه، مقا یسهپردازنده خودتون مقا یا یستمبا س یددار  یمکه تصم یاپردازنده
 .یدشون رو مشاهده کنبنچمارک

 
 

 حرف آخر
 ین. بهتر کننیفاده ماز بنچمارک است یستمشونس ییسهمقا یو افراد مختلف برا یمرهاهاست گمدت

مقاله  ینبنچمارک گرفتن از اونه. در ا یه،بق یستمخودمون با س یستمعملکرد س ییسهمقا یراه برا
خوشحال  یددار  لی.  اگر سوایممعروف به شما آموزش بد یافزارهاکار رو با نرم ینتا انجام ا یمتالش کرد

 .یدبذار  یوناون رو با ما در م یشیمم

 :مقاالت مرتبط
 راهنمای خرید سی پی یو

 هابر اساس کاربرد آن 2021بهترین کارت های گرافیک 
 

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-2021-graphics-cards/

