
 کنین؟ بررسی را CPU سرعت چگونه

 ّای پزداسًذُ ظَْر تِ تَجِ تا. دّذ اًجام را کارّا تَاًذ هی چگًَِ کِ کٌذ هی تعییي شوا پزداسًذُ سزعت

 تزای جذیذ تزًاهِ یک خزیذ ٌّگام ٍجَد، ایي تا. است گذشتِ اس ّا کوتز پزداسًذُ سزعت ای، ّستِ چٌذ

 .تاشذ هفیذ تَاًذ هی CPU تزرسی سزعت است، آى اًجام تِ قادر شوا کاهپیَتز ایٌکِ اس اطویٌاى

 خالصه کار

 .کٌیذ کلیک Start هٌَی رٍی. 1

 .کٌیذ کلیک Settingsرٍی . 2

 .کٌیذ کلیک system رٍی. 3

 .کٌیذ کلیک About رٍی. 4

 .کٌیذ پیذا "Processor" کٌار در را پزداسًذُ سزعت. 5

 گام اول



 

 هرحله اول

 .کٌیذ تاس سزعت تِ را پٌجزُ ایي تَاًیذ هی کِ دارد ٍجَد راُ چٌذ. کٌیذ تاس را system پٌجزُ

 هٌَی رٍی تز کلیک راست Computer / My Computer رٍی - پی ایکس ویستا، ،7 وینذوز

Start کٌیذ کلیک ٍ Properties ٍیٌذٍس در. کٌیذ اًتخاب را XP، اًتخاب اس پس تاشذ السم است هوکي  

«Properties» تة رٍی "General" کٌیذ کلیک. 

 .کٌیذ اًتخاب را "System" ٍ کزدُ راست کلیک Start دکوِ رٍی - 8 وینذوز

 را فشار دّیذ. ⊞ Win + Pause  دکوه های – ها نسخه توام



 

 هرحله دوم

 .دارد قزار Windows edition سیز در «System» تخش در کِ .کٌیذ پیذا را ""processorهقذار 



 

 هرحله سوم

 گیگا در سزعت. شذ خَاّذ دادُ ًوایش شوا سزعت ٍ پزداسًذُ تِ سزعت پزداسًذُ تَجِ داشتِ تاشیذ. هذل

 چٌذ شوا پزداسًذُ اگز. شواست پزداسًذُ ّستِ ی یک سزعت ایي عذد. شَد هی گیزی اًذاسُ( GHz) ّزتش

 را دارا هی تاشذ. سزعت ایي ّستِ ّز ،(تز هذرى ّای پزداسًذُ) است ای ّستِ

 جشئیات تزای. ًشَد دادُ ًشاى ایٌجا در است هوکي ٍاقعی سزعت تاشذ، شذُ اٍرکالک شوا پزداسًذُ اگز

 .تثیٌیذ را تعذی تخش ،ٍاقعی اٍرکالک سزعت هَرد در تیشتز



 

 هرحله چهارم

 ّستِ تعذاد داریذ، ای ّستِ چٌذ پزداسًذُ یک شوا اگز. پزداسًذُ شوا چٌذ ّستِ ای است کِ کٌیذ تزرسی

 سزیعتز ّا تزًاهِ کِ ًیست هعٌا ایي تِ لشٍها چٌذگاًِ ّای ّستِ. شذ ًخَاّذ دادُ ًوایش پٌجزُ ایي در ّا

 .تاشذ طزاحی شذُ تزای ایي کار ّای تزًاهِ تزای تَاًذ تزقی تشرگی هی ایي اها شًَذ، هی اجزا

 .دّیذ فشار را Win + R ⊞ ، دکوِ ّایRun ای هحاٍرُ کادر کزدى تاس تزای

dxdiag تایپ کزدُ ٍ دکوِ را↵  Enter کِ پزسیذ اگز. را تشًیذ drivers رٍی کٌیذ، تزرسی را Yes 

 .کٌیذ کلیک

 اس تعذ تاشذ، هتعذد ّای ّستِ دارای شوا رایاًِ اگز. کٌیذ پیذا System تزگِ در را "Processor" هقادیز

 کِ دّذ هی را اهکاى ایي شوا تِ ایي. کزد خَاّیذ هشاّذُ پزاًتش در را شوارُ( پزداسًذُ 4 هثال) سزعت



 تغییزات ّویشِ) شَد هی اجزا سزعت ّواى تقزیثا تا ّستِ ّز. تذاًیذ سیستن شوا چٌذ ّستِ ای است

 (.دارد ٍجَد جشئی تسیار


