 CPU-Zیک نرم افزار قدرتمند در جهت نمایش اطالعات سخت افزاری  Cpuها میباشد که در این مطلب قصد آموزش
کار با این نرم افزار و همچنین اصطالحات بکار رفته در این نرم افزار رو داریم.
بعد از نصب این نرم افزار و اجرا کردنش با صفحه زیر رو برو میشیم:

صفحه اصلی این نرم افزار اطالعات مربوط به  cpuشما رو نشون میده در این بخش ما به بررسی اصطالحات این
بخش میپردازیم:


عبارت  nameنشان دهنده نام پردازنده شما میباشد



عبارت  code nameنشان دهنده نسل پردازنده میباشد که این  cpuاز نسل هاسول با سوکت 1150
میباشد.



عبارت  packageنشان دهنده تعداد سوکت های پردازنده میباشد.



عبارت  technologyبیانگر تکنولوژی میباشد.هرچه عدد کمتر باشد از میزان برق کمتری استفاده
میکند.



در قسمت  specificationبه ترتیب نام شرکت تولید کننده پردازنده و مدل  cpuو سرعت cpu
درج شده است



در قسمت  core speedسرعت نهایی پردازنده رو نمایش میده.



در قسمت  multiplierضریب پردازنده رو نمایش میده که هرچقدر ضریب باال تر باشد در سرعت
نهایی  cpuتاثیر مستقیم میگذارد



در قسمت  bus speedسرعت باس رو نمایش میده



عبارت  coreتعداد هسته ی پردازنده رو نمایش میده



عبارت  Threadsتعداد رشته های پردازنده یا به عبارت دیگر اصلی ترین واحد پردازش در پردازننده
میباشد.

: Cachدر این سربرگ اطالعت مربوط به کش  cpuیا همون حافظه نهان  cpuشما رو براتون نمایش میده.
سربرگMainboard:

در این سربرگ اطالعات مربوط به مادربورد بصورت خالصه درج شده است:


عبارت  manufacturerبیناگر شرکت تولید کننده مادربورد میباشد



عبارت  modelنمایش دهنده مدل پردازنده میباشد



عبارت  chipsetنمایش نوع چیپست مادربورد میباشد



در قسمت  biosمشخصات بایوس مادربورد به ترتیب برند-ورژن بایون-وتاریخ انتشار بایوس میباشد



در قسمت  graphic interfaceتوضیحاتی در مورد سوکت گرافیک مادربورد درج شده است

سر برگMemory:

در این سربرگ اطالعاتی در مورد رم سیستم شما موجود میباشد:


عبارت  typeبیانگر نوع رم میباشد.



عبارت  sizeنشان دهنده حجم رم شما میباشد.



در بخش  timingsتوضیحاتی در مورد فرکانس و  clرمهای شما موجود میباشد.

سربرگSpd:

در این سربرگ توضیحاتی در مورد رم سیستم شما البته بصورت مجزا قرار داده شده است که میتوان  slotمورد
نظر رو انتخاب کرده و اطالعات رم نصب شده بر روی هر  slotرو بصورت مجزادید.
سر برگGraphics:
در این سربرگ اطالعاتی مربوط به  gpuیا همون کارت گرافیک شما میباشد که پیشنهاد میشود برای دیدهن
اطالعت بصورت دقیق تر از نرم افزار  gpu-zاستفاده کنید.

روش دیگری برای گرفتن گزارشات سخت افزار با نرم افزار  cpu-zموجود باشد.
با فشردن فلش کوچک کنار دکمه  Toolsیک زیر منو برای شما باز میشود از بین گزینه های گزینه
 Save Report as HTMLرا انتخاب ،و فایل گزارش را در مسیری که میخواهید ذخیره کنید.

پس باز کردن فایل گزارش می توانید از مشخصات مورد نظر را رونوشت و در فایل مشخصات سخت افزار جایگذاری کنید.

نحوه تشخیص ظرفیت حافظه سیستم.
در پنجره  Control Panelرو گزی نه  Administrative Toolsکل یک کرده و اب تدا گزی نه Computer
 Managementسپس  Disk Managmentرا انتخاب کید در پنجره باز شده میتوانید م شخ صات حافظه یا یا
حافظه های متصل یه سیستم را مشاهده کنید.
Control Panel \Administrative Tools\ Disk Management

نحوه تشخیص مشخصات کارت گرافیک:
1ـ روی دسکتاپ کلیک راست کرده و گزینه  Screen Resolutionرا انتخاب کنید.
 2ـ روی لینک  Advanced settingsکلیک کرده و در ادامه تب  Adapterرا انتخاب کنید.
 3ـ گزینه  Adapter Typeنام شرکت سازنده و مدل آن را نمایش میدهد.
.گزینه  Dedicated Video Memoryنشاندهنده حافظه اختصاصی کارت گرافیک رایانه
شماست.

راهنمای وارد کردن مشخصات در فایل اکسل

