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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران مجله نت  
 

 یماتآموزش کامل تنظ
 یندوزصدا در و

 پخش صدا دارن و رابط یتها قابلعامل یستمتمام س
که دو دستگاه  یست. وقتساده یارها بساون یکاربر 
 یممشخص کن یدوصل باشن، با یستمبه س یصوت

ضبط صدا  یپخش و کدوم برا یکدوم دستگاه برا
صدا در  یماتمقاله، آموزش تنظ یناستفاده بشه. در ا

 نمشکالت او نو نحوه برطرف کرد 10و  8، 7 یندوزو
سروکله  یتا زمانتون رو برا دیمیم یحرو به شما توض

 .ینزدن باهاش هدر ند

netran.net/mag/آموزش-تنظیم-صدا-در-ویندوز-10
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که دو  یست. وقتساده یارها بساون یکاربر  پخش صدا دارن و رابط یتها قابلعامل یستمتمام س
 یپخش و کدوم برا یکدوم دستگاه برا یممشخص کن یدوصل باشن، با یستمبه س یدستگاه صوت

و نحوه برطرف  10و  8، 7 یندوزصدا در و یماتمقاله، آموزش تنظ ینضبط صدا استفاده بشه. در ا
 .ینسروکله زدن باهاش هدر ند یتا زمانتون رو برا دیمیم یحرو به شما توض مشکالت اون نکرد

 یم؟بد ییررو از کجا تغ یندوزضبط و پخش صدا در و یهافرض دستگاه یشپ

سمت  ینوار ابزاره. در گوشه یرمس یندوزصدا در و یماتبه تنظ یدسترس یبرا یرمس ینساده تر 
 یبه پنجره یدسترس یبه شکل بلندگو قرار داره؛ برا یکونیو ساعت، آ یخراست نوار ابزار، کنار تار 

Sound (1. )مطابق شکل یدکن یکراست کل یکونآ ینا یرو

 1شماره 

 

 Sounds یینهگز  یرو یدو شما با شنیظاهر م 2شماره  یرمثل تصو هاییینهگز  یک،بعد از راست کل
 .یدکن یککل

 ی نوار وظیفه ویندوز چیست + تنظیماتمقاله برای آشنایی با نوار ابزار و کاربردهاش،
 ws TaskbarWindoرو مطالعه کنید. 

https://netran.net/mag/windows-taskbar/
https://netran.net/mag/windows-taskbar/
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1. Open Volume Mixer :ها و سیستمتغییر سطح صدای برنامه. 
2. Playback Devices: به سیستم؛ برای  های پخش صدای متصلنمایش لیستی از دستگاه

 .فرض پخش صدا باید وارد این بخش بشیدتغییر دستگاه پیش
3.  Recording Devices: به سیستم؛ برای  های ضبط صدای متصلنمایش لیستی از دستگاه

 .فرض ضبط صدا باید وارد این بخش بشیدتغییر دستگاه پیش
4. Sounds: مختلف هایتنظیمات صدای ویندوز در بخش 
5. Troubleshoot Sound Problems:  شه که برای رفع دیده می 10این گزینه تنها در ویندوز

 .ستفاده میشههای مرتبط با پخش صدا در ویندوز ازش امشکل

 2شماره 

با  8و  7 یندوزمورد در و ینمتفاوته. ا 10 یندوزبا و 8و  7 یندوزهایمنو در و ینا یانیپا یینهگز 
دستگاه پخش صدا  یماتبخش، تنظ ین. در اشهینشون داده م Volume Control Optionsعبارت 

 .شیدیم Volume Mixerاون وارد بخش  یرو یکشده و با کل یهتعب
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 3شماره 

 Sound یمختلف صدا در پنجره یماتتنظ

 ییرو تغ یندوزصدا در و یماتو تمام تنظ یرهشکل ز  یهشب 10و  8، 7 یندوزهایصدا در تمام و یپنجره
بخش چهار سربرگ داره  ین. اشهیپنجره انجام م ینضبط و پخش صدا در ا فرضیشپ یهادستگاه

 .کنیمیم یکه در ادامه هرکدوم رو به صورت جدا بررس
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 4شماره 

1 .playback 

 یگاه. دستیدرو د یستمپخش متصل به س یهادستگاه یشهم Playbackو تب  Sound یدر پنجره
قرمز  باشه  یکانپ یفرض پخش صداست. اگر کنار دستگاه یشسبز داره، دستگاه پ یککه کنارش ت

فرض پخش صدا رو مشخص  یشدستگاه پ شهیبخش م ین. در ایستاون دستگاه متصل ن یعنی
 .یچجور  گیمیکرد که در ادامه بهتون م یساز  یرو شخص یخروج یمنبع صدا یا

 فرض پخش صدا یشدستگاه پ ییرتغ

 Set Default یینهو با انتخاب گز  یدکن یکدستگاه مورد نظر کل یفرض، رو یشتگاه پدس ییرتغ یبرا
ثبت  یبرا یت. در نهاشهیفرض انتخاب م یشعنوان پپنجره دستگاه شما به ییندر سمت راست پا

 .یدکن یککل Sound یپنجره ییندر پا OK یینهگز  یرو ییرتغ ینا
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 5شماره 

 یخروج یمنبع صدا سازییشخص

هنگام ارتباط با  یددار  یممتصله و تصم یستمبه همراه هدست به س یکراسپ یککه  یدفرض کن
هدست  یاول رو یدبا یت،قابل ینفعال کردن ا ی. برایدتماس رو از هدست بشنو یصدا یپ،اسکا

 یفلش کنار دکمه یینهگز  یفرض ارتباط یشعنوان دستگاه پانتخاب اون به ی.  بعد برایدکن یککل
Set Default یینهو گز  یدرو بزن Default Communication Device کار  ین. با ایدرو انتخاب کن

 .کنهیم یداپ ییربه هدست تغ یفرض ارتباط یشدستگاه پ
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 6شماره 

 

از  ییراتتا ضمن ثبت تغ یدکن یککل OK یینهگز  یرو یماتثبت تنظ یقسمت هم برا یندر ا
 .یدخارج بش Sound یپنجره

 ضبط و پخش یهادستگاه یشرفع مشکل عدم نما

 یورنصب درا یاشدن، اتصال نادرست  یرفعالمانند غ یکه دستگاه پخش دچار مشکالت یدر موارد
 یمشاهده ی. برایدها رو داون یشهنم Sound یپنجره یهادستگاه یستاشتباه  شده باشه، در ل

 یینه. گز یدکن یکپنجره راست کل یدر قسمت خال Recording یا Playbackدر تب  دستگاه ینا
Show Disabled Devices یا Show Disconnected Devices ها  تا تمام دستگاه یدرو انتخاب کن

 داده بشن. یشنما

شده قرار بانتخا یسبزرنگ تلفن، کنار دستگاه ارتباط یکونآ بینیدیطور که در عکس مهمون
 داره.
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 7شماره 

2 .Recording 

که  ییها. دستگاهینیدرو بب یستممتصل به س یضبط صدا یهادستگاه Recordingدر تب  تونیدیم
قرمز کنار  یکانپخش صدا  هستن. اگه پ یفرض برا یشسبز دارن، دستگاه پ یککنارشون ت

 یشگاه پدست شعیبخش م ین. در ایستاون دستگاه متصل ن یعنیوجود داشته باشه  یدستگاه
 رو تست کرد. یکروفونم کهینا یاو  یینفرض ضبط صدا رو تع

 یندوزفرض ضبط صدا در و یشدستگاه پ یینتع

تا  یدبر  Recordingشده و به تب  Sound یفرض ضبط صدا، وارد پنجره یشدستگاه پ یینتع یبرا
 Set  یینهو با انتخاب گز  یدکن یکمورد نظر کل یینهگز  ی. روینیدود رو ببضبط موج یهادستگاه

Default ه.یشفرض انتخاب م یشعنوان پسمت راست، دستگاه مورد نظر شما به یپنجره ییناز پا 

 

مراحل بخش  یشه،داده نم یشنما Recording یا PlayBackکه در قسمت  یددار  یاگر دستگاه
 یدضبط و پخش" رو دنبال کن یهادستگاه یش"رفع مشکل عدم نما
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 8شماره 

 10 یندوزدر و یکرو اسپ یکروفونتست م

فوت  یکروفونشده و در م Recordingو تب  Sound یدا وارد پنجرهابت یکروفوندر تست سالمت م
درسته. در صورت سبز  یکروفوندستگاه مورد نظر شما سبز شد، عملکرد م ی. اگر نشانگرهایدکن

مورد  ینا یبررس ینباشه. برا یرفعالغ یا Muteدر حالت  یکروفونم یدنشدن نشانگرها، ابتدا چک کن
 .یدبر  Levelsو به تب  یدکن یککل properties یینهگز  یرو

. )طبق یدو دوباره امتحان کن یدقسمت چپ بود اون رو به سمت راست بکش یاگر مکان نشانگر رو
 (9شماره  یرتصو
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 9شماره 

 . بایدکن یککل Configure یینهگز  یرو Sounds حاصل نشد، در تب اییجهاگر با انجام موارد باال نت
مشاهده  10شماره  یرکه در تصو شیدیدر کنترل پنل م Ease of Access یکار وارد پنجره ینا
 کارصورت خودشما به یکروفونم یمات، تنظSet up Microphone یینهگز  یرو یک. با کلکنیدیم

 .شهیانجام م

 10شماره 
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3 .Sounds 

 یم. مثال اگر تصمیدانتخاب کن یندوزو یدادهایرو یمختلف رو برا یصداها تونیدیبخش م یندر ا
(، اول در قسمت 11شماره  یرداشته باشه )طبق تصو یخاص یموقع باز شدن صدا یابرنامه یددار 

Program Events  یینهگز Open Program و بعد در قسمت  یدرو انتخاب کنSounds فلش  یرو
 .یدرو انتخاب کن یکی یشنهادیپ یصداها ینکرده و از ب یککل یینبه سمت پا

 11شماره 

. در یدجداگانه انتخاب کن یاو از پوشه یستل ینرو خارج از ا ییصدا تونیدیم Brows یینهبا گز 
 .شنیم یرهذخ ییراتتغ Apply یینهبا انتخاب گز  یتنها

 

رو مطالعه  10رفع مشکل میکروفون در ویندوز  یچنان مشکل داره، مقالهاگر میکروفونتون هم
 .صورت اختصاصی این موضوع رو آموزش میدهکنید که به

https://netran.net/mag/solve-microphone-problem-in-windows/
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اسم  یرو Program Eventsدر قسمت  ید،خاص گذاشت یدادرو یک یکه قبال رو ییحذف صدا یبرا
و بعد  None یینهو گز  یدکن یککل  یینفلش به سمت پا یرو Soundو بعد در قسمت  یداداون رو

 (12شماره  یر. )طبق تصویدرو انتخاب کن Applyهم 

 12شماره 

4 .Communications 

 وجود داره. یهنگام تماس تلفن یستمزمان استفاده از س یبرا یماتنوع تنظ 4بخش  یندر ا

 Mute all other sounds:  با انتخاب این گزینه هنگام برقراری تماس با سیستم، تمام
 .شنهای صوتی دیگه غیرفعال میفعالیت

 Reduce the volume of other sounds by 80% : با انتخاب این گزینه، زمان برقراری
 .شندرصد کم می 80تماس تلفنی با سیستم، صداهای دیگه 

 Reduce the volume of other sounds by 50%:  با انتخاب این گزینه، زمان برقراری
 .شندرصد کم می 50تماس تلفنی با سیستم، صداهای دیگه 

های های رایج فایلآشنایی با فرمت یباشه. این فرمت رو در مقاله wav فرمت صدا باید
 .بهتون معرفی کردیم کامپیوتری

https://netran.net/mag/common-computer-file-formats/
https://netran.net/mag/common-computer-file-formats/
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 Do nothing:  با انتخاب این گزینه، زمان برقراری تماس تلفنی با سیستم، هیچ تغییری تو
 .صداهای دیگه ایجاد نمیشه

 .یدکن یککل Apply یینهگز  یباال، رو هایینهاز گز  یکیبعد از انتخاب 

 13شماره 

 رفع مشکالت صدا

تا اگر  دیمیبه شما ارائه م یندوزصدا در و یماترفع مشکالت تنظ یحل رو برابخش چند راه یندر ا
 .یدم امتحان کنها رو هروش ینا یدیدنرس یجهبا مراحل قبل به نت

 14شماره  یرکار مث تصو ینا یقطع نباشه. برا یندوزو یتا صدا یداول، چک کن یدر مرحله 
رو  Open Volume mixer یینهو گز  یدکن راستیکبلندگو  کل یکونآ یدر نوار ابزار رو

قرار داره، به سمت باال  Applicationsو  Drviceقسمت  رو که در ی. بعد اهرمیدانتخاب کن
 .یدبکش
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 14شماره 

 ینانو از سالمت اون اطم یبررس یافزار صدا رو از نظر سخت یهاو کابل یکروفونم یکر،اسپ 
 .یدکن یداپ

 یدکن یتنشده، اون رو آپد یتآپد وقتهیلیخ یندوزتوناگر و. 
 یا یترو آپد یورهاتوندرا یدنداشته باشه. با یخونصدا با سخت افزار هم یورممکنه که درا 

 یرو در منو Device Manager، اول 15شماره  یرکار مثل تصو ینا ی. برایددوباره نصب کن
 .یدرو باز کن و اون یدوجو کناستارت جست
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 15شماره 

 هاشیرمجموعهتا ز  یدکن یککل Sound, video and game controllersقسمت  یرو ی،در قدم بعد
. یدکن Unistall یا Updateهارو اون تونیدیم یورهادرا یراست رو یکمشخص بشه. حاال با کل

 (16شماره  یر)تصو

 16شماره 
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 یینه، گز 17شماره  یردر آخر اگر با مراحل باال مشکل برطرف نشد، مطابق تصو 
Troubleshoot sound problems طور به یندوزتا و یدرو انتخاب و مراحلش رو دنبال کن

 و برطرف کنه. ییخودکار مشکل رو شناسا

 

 17شماره 

 حرف آخر

پخش  یاتا تماس  یربگ یدند یلمداره، از ف یمهم و اساس یصدا نقش یندوز،استفاده از و یبرا
آزاردهنده  یلیخ یم،برطرفش کن یچجور  یمو ندون یادب یشپ یاختالل ینهزم ین. اگه در ایقیموس

و رفع مشکالت صدا رو به  یندوزصدا در و یماتانجام تنظ ینحوه یمکرد یمقاله سع ین. در ایشهم

 بده. یصرو تشخ یورهاتا دوباره درا یدکن Restartرو  یستمس ید،کرد Uninstallرو  یوراگر درا
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خوشحال  یدداشت یبوده باشه؛ باز هم اگر سوال یدمقاله براتون مف ینا یدواریم. امیمآموزش بد شما
 .یدبذار  یونبا ما در م شیمیم

 


