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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
یگانه بهمنینویسنده:   

 

در  یکروفونرفع مشکل م
 10 یندوزو

 ینتر از بزرگ یکی 10 یندوزدر و یکروفونرفع مشکل م
مشکل  ینسواالت کاربران بوده که ممکنه شما هم به ا

 یسادگبه یندوزو ینا ی،طور کل. بهینبرخورد کرده باش
 ینکنه و ا یضبط  کار نم یهااز دستگاه یلیبا خ

 یلداشته باشه، دال یمختلف یلموضوع ممکنه دال
. ابتدا از سالم بودن اریافزنرم یا یافزار سخت

طور؟ با وصل کردن ... اما چه ینمطمئن ش یکروفونم
. در صورت سالم بودن یگهد یستمس یکبه  یکروفونم
شماست.  یستمگفت مشکل از س شهیم یکروفونم

مقاله قصد  ینتو ا یستین،که شما تنها ن ینهخبر خوب ا
دردسر بزرگ رو  ینحل ا یهابه تک روشتک  یم،دار 

 .ینران همراه باشپس با نت یم،کن یبررس

https://netran.net/mag/10/
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 ینسواالت کاربران بوده که ممکنه شما هم به ا ینتر از بزرگ یکی 10 یندوزدر و یکروفونرفع مشکل م 
 یضبط  کار نم یهااز دستگاه یلیبا خ یسادگبه یندوزو ینا ی،طور کل. بهینمشکل برخورد کرده باش

. ابتدا از سالم اریافزنرم یا یافزار سخت یلداشته باشه، دال یمختلف یلدالموضوع ممکنه  ینکنه و ا
. در صورت یگهد یستمس یکبه  یکروفونطور؟ با وصل کردن م... اما چه ینمطمئن ش یکروفونبودن م

 یستین،که شما تنها ن ینهشماست. خبر خوب ا یستمگفت مشکل از س شهیم یکروفونسالم بودن م
ران پس با نت یم،کن یدردسر بزرگ رو بررس ینحل ا یهاتک به تک روش یم،د دار مقاله قص ینتو ا

 .ینهمراه باش

 

 آن یهاحلو راه 10 یندوزدر و یکروفونرفع مشکل م یافزار سخت یبررس

 شوندیکابل وصل م یلهکه بوس هایییکروفونم

انجام  یاتصال به درست ینکه ا یدمطمئن بش یدبا ید،وصل کرد یستمرو با کابل به س یکروفوناگر م
کابل شل باشه، ممکنه  یاما اگر حت یادنظر بساده به یاتفاق کم ینبه نظرتون ا یدشده باشه. شا

 یکروفونم ربا یکشما باشه. الزمه  یکروفونباعث کار نکردن م تونهیموضوع م ینهم یول یادچشم نبه
خاطر به یدک داره، بادو ج تونیستم. اگر سینو دوباره امتحان کن ینبکش یرونرو از درگاه مخصوص ب

 است.با شمران با مقاالت مرتبط بیشتر نت

 بخش اول -را رفع کنیم 10ه مشکالت آزاردهنده ویندوز چگون 

 بخش دوم -را رفع کنیم 10چگونه مشکالت آزاردهنده ویندوز  

 با رفع مشکالت آغاز شد 1809بیلد  10به روز رسانی ویندوز  

 10آموزش کامل تنظیم صدا در ویندوز  

 به صورت گام به گام 10آموزش نصب ویندوز  

 هاو تفاوت آن 10های متفاوت ویندوز نسخه 

 10آموزش اکتیو کردن ویندوز  

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10-%d8%a8%db%8c%d9%84%d8%af-1809/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
https://netran.net/mag/%d8%a7%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%88-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-10/
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 ینصداست و ا یورود یبرا یصدا و جک صورت یخروج یرنگ سبز برا یکه جک دارا ینداشته باش
شون، عالمت رنگ ربدو جک عالوه ینا هایستم. البته که در اکثر سیریندو تا رو با هم اشتباه نگ

به  یدروشن و خاموش هستن که با ییچسو یدارا هایکروفونم یهدفون هم دارن. بعض یا یکروفونم
شما  یکروفونباعث رفع مشکل م یک،کوچ یهانکته ینممکنه دقت در هم یاون هم توجه کرد. گاه

 باشه. کنینیکه فکر م یزیتر از چساده یلیبه صورت خ 10 یندوزدر و

 شوندیمبلوتوث وصل  یقکه از طر  هایییکروفونم

که  یدچک کن یدرو با یروصل شده، چند مس یستمبلوتوث به س ییلهشما به وس یکروفوناگر هم م
 یست. راه بعدو وصل شدن دوباره یستمها خاموش روشن کردن بلوتوث ساون ینتر و آسون یناول
 یا یکروفونها با روشن بودن بلوتوث موقت یکه بعض ینها 10 یندوزدر و یکروفونرفع مشکل م یبرا

اتصال رو قطع و وصل  ینا تونیدی. شما میفتهخود اتفاق مبهاتصال خود ینا یستم،و س هدست
  .یدکنترل پنل بر . اول به بخش یدکن

 1 –تصویر 

 .کلیک کنید "Hardwar and Sound "روی
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 2 –تصویر 

 .یدکن یدا" پRecording Deviceو هدست خودتون رو در قسمت " ید" رو انتخاب کنSoundقسمت "

 
 3 –تصویر 

 .یدکن یدا" پRecording Deviceهدست خودتون رو در قسمت "
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 4 –تصویر 

 .یدصال رو قطع و دوباره وصل کنو ات یدراست کن یکاون کل یحاال رو

 
 5 –تصویر 

 آن یهاحلو راه 10 یندوزدر و یکروفونرفع مشکل م یافزار نرم یبررس

 (Troubleshooter) 10 یندوزخودکار و یابیبع

رو برعهده داره و  یکردن و برطرف کردن مشکالت داخل یداپ ییفهر داره که وظافزانرم یه 10 یندوزو
 ی. برایدو رفع کن یداطور خودکار پوجود اومده با ضبط صدا رو بهمشکالت به تونینیم یقطر  یناز ا

 .ید" بر Settingبه اون الزمه دوباره به بخش " یدسترس
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 6 –تصویر 

 .یدرو انتخاب کن Update & Security یینهو گز 

 
 7 –تصویر 

 هایینهکه با انتخاب اون، گز  بینینی" رو مTroubleshooter" یینهدر قسمت چپ صفحه، گز 
 .یشهگذاشته م یشبراتون به نما یدیجد
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 8 –تصویر 

 .یدکن یککل Additional troubleshooter یرو

 
 9 –تصویر 

" Run the Troubleshooterو " یدکن یک" کلRecording Audio" یرو ید،جد یو با باز شدن صفحه
 کار کنه.شروع به تونهیشما م یکروفونو م شهیم یمراحل ط یراحتبه
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 10 –تصویر 

 

 11 –تصویر 

 ید؟کرد یمرا تنظ یکروفونبه م یمجوز دسترس یاآ

شما حتما مجوز  یکروفونم ، الزمه10 یندوزدر و یکروفونرفع مشکل م یفراموش کرد که برا یدنبا
افزار مربوطه که نباشه، سخت یممجوز تنظ ینکرده باشه. چون اگر ا یافتدر  یستمرو از س یدسترس

کنه.  رقرارارتباط ب یافزار صورت نرمو برنامه موردنظر به یستمبا س تونهیماست، نم یکروفونهمون م
 .ید" رو انتخاب کنSetting" بخش "Start" یاز منو یدمشکل، اول با ینحل ا یبرا
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 12 –تصویر 

تا  یداون رو انتخاب کن بینین،یرو م یکروفونم یینه. گز ینتون بنداز نگاه به سمت چپ صفحه یه
 Allow access to theبخش " ینمربوطه رو بهتون نشون بده. اول یماتاطالعات و تنظ

microphone on this deviceیاحالت خاموش از  ید" هست که با Off  یابه حالت روشن On  با
 Allow app to access your"  ی. بخش بعدینبد ییرتغ Change متقس یرو یککل

microphoneیینهگز  ید" هست که باسد چک کن on .روشن باشه 

 

 13 –تصویر 
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 یفعاله رو بررس یرغ یافعال  یکروفونم یکه دسترس ییهاانواع برنامه تونیدیبخش شما م ینتو ا
 .یدکن

 

 14 –تصویر 

 

 15 –تصویر 

مورد نظرتون  یهاتا برنامه یدکن یها رو حتما بررسبرنامه یستبخش، ل ینا یکه برا یدفراموش نکن
 رو داشته باشن. یامکان دسترس
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 10 یندوزدر و فرضیشدستگاه ضبط پ یمتنظ

کدام  یدانتخاب کن یدداره، شما با یداخل یکروفونباشه که خودش م یتاپشما لپ یستمکه اگر س ینا
شما رو داشته باشه. به بخش کنترل پنل  یصدا یافتدر  ییفهوظ فرضیشصورت پبه یکروفونم
 .یدکن یک" کلSound" یو در ادامه رو یدکن" رو انتخاب Hardware and Soundو " یدبر 

 

 16 -تصویر 

 

 17 –تصویر 
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 18 –تصویر 

قسمت  یو رو یدبر " Recordingکه از تب باال به بخش " شهیبراتون باز م یککوچ یصفحه یه
جدا  یهادستگاه یشو نما یرفعالغ یهانشان دادن دستگاه یراست کرده و موردها یککل یخال

 خورده باشن. یکتا ت یدشده رو چک کن

 

 19 –تصویر 
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 20 –یر تصو

راست کرده  یکها کلاون یرو یدها رو نشون داده، باها و دستگاهابزار یهمه یمحاال که مطمئن شد
 یرکه از سا یداما قبل از اون دقت کن یدخودتون صحبت کن نیکروفو. وقتشه که با میمو فعال کن

صدا  ،ها وجود داره که با صحبت کردن شماستون کنار شکل دستگاه یه. یندور باش هایکروفونم
شما متوجه  طوریینو ا دهیرنگ م ییرو ستون به رنگ سبز تغ شهیم یافتدر  یکروفونتونم یلهبوس

 کدومه. تونیکروفونکه م شیدیم

 

 21 –تصویر 

 .گذریدیم ممرحله ه یناز ا Set as Defult یینهراست دوباره و انتخاب گز  یکبا کل
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 22 –تصویر 

 روز رسانی درایور صوتی برای میکروفوننصب و به

کنه و در اکثر روز رسانی میها و درایورهای خودش رو بهصورت خودکار برنامهمعموال به 10ویندوز 
شه، اما گاهی هم ممکنه روز رسانی باعث عملکرد بهتر و باال بردن کارایی دستگاه میمواقع این به

مدن مشکالتی در عملکرد قطعات بشه. به همین دلیل ممکنه کار نکردن میکروفون وجود اوباعث به
روز که بتونید به صورت دستی این بهشما هم به دلیل نبود درایور صدای مناسب باشه. برای این

ی دستگاهتون برید و آخرین نسخه درایور کارت رسانی رو انجام بدین باید به وب سایت سازنده
تون رو ی رومیزی خودتون رو نصب کنید و اگر هم سیستمتاپ یا رایانهی لپصدا موجود برا

خودتون اسمبل یا جمع کردید، بهتره به سایت مادربوردتون برید و درایور مخصوص رو دانلود و 
 .تون حل شده باشهی سیستم امیدوارم مشکلاندازی دوبارهنصب کنین و در نهایت با راه

تونید این مراحل رو قدم به قدم با من پیش برید. تمامی ، میتر براتون بگمحاال اگر بخوام دقیق
راست کنید و یه کلیک "Start" یتون رو از سیستم جدا کنید. روی دکمهغیر از هدستها بهدستگاه

 .رو انتخاب کنید "Device Manger" ستون براتون باز میشه که باید
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 23 –تصویر 

" دستگاه مورد نظرتون Sound, Video and game controllersکه تو قسمت " ینها یبعد یمرحله
 .یدکن یکآن کل یو رو یدکن یدارو پ

 

 24 –تصویر 
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 25 –تصویر 

 .کنیمیرو انتخاب م Driver یینهکه گز  یشهباز م یاپنجره یک،با کل

 

 26 –تصویر 

 .Update Driver یتو در نها
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 27 –تصویر 

باالخره رفع  ینیدکردن بب یستو با ر  یدکن یانداز رو دوباره راه تونیستمشد که س ینحاال وقت ا
 نه. یا یدرس یجهشما به نت یبرا 10 یندوزدر و یکروفونمشکل م

 مایکروسافت 10روز رسانی ویندوز به

مونه که باید انجام بدین بعد از گذر از تمامی این مسیرها و وصل نشدن میکروفون، تنها یه کار می
روزرسانیش سعی کرده ی بهدر هر نسخه 10وز روز رسانی یا آپدیت ویندوزه. ویندو اون هم به

همین خاطر، باید هر چند تر باشند. بهسمتی پیش بره که کاربرها راضیمشکالت رو برطرف کنه و به
 "Start" وقت یک بار، این ویندوز روی سیستم آپدیت شه. اما این کار اصال سخت نیست: از منوی

 .برید "Setting" به بخش

 

  28 -تصویر 
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. با دانلود و نصب یدکن یک" کلCheck for updateدکمه " ی" روUpdate & Securityدر قسمت "
شروع به کار  یکروسافتما 10 یندوزنسخه از و یدترینشما با جد یستمارائه شده، س ینسخه نیآخر 

 .کنهیم

 

 29 –تصویر 

 

 30 –تصویر 
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 31 -تصویر 

 

 حرف آخر

 یدکن یتاپتون رو بررسلپ یا یوترکامپ یوقتشه جک صوت یگهد کنه،یشما کار نم یکروفوناگر هنوز م
 یم،که براتون مرور کرد ییهاحلکار با راه ینجایتا ا کنمی. فکر میدجداگانه استفاده کن یورود یکاز  یا

بخش نظرات در خدمت  رد ید،هم داشت ی. سوالینشد تونیکروفونراحت مشغول به کار با م یالیبا خ
 .یمشما هست


