راهنمای شماره دو -تنظیمات صدا در رایانه شخصی
برای چک کردن تنظیمات مربوط به صدا در رایانه خود ابتدا در گزینه  startسی ستم خود control panel ،را ج ست و جو نمایید.
سپس وارد بخش  soundشوید (شکل  1و .)2

شکل 1

شکل 2
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در زبانه مربوط به  ،Playbackتنظیمات صددددا را مشدددا دی میکنید .در این بخش تمام اسدددپیکر ای متصدددل به سدددیسدددتم شدددما
نشددددان دادی خددوا ددد شددددد .اسددددپددیددکددر فددلددا شددددمددا ،دارای تددیددک سدددد ددز مدد بدداشددددد و در صددددورتدد کدده
سیستم در حا پخش صدا باشد ،قسمت اکوالیزر س ز رنگ خوا د شد( .شکل )3

شکل 3

در زبانه دوم بخش  ،Recordingمربوط به تنظیمات صدا م باشد .در این بخش تمام میکروفن ای متصل به رایانه خود را مشا دی
میکنید .در لیست گشته و مطمئن شوید که میکروفون اصل شما غیر فلا نشدی باشد .اگر غیر فلا بود بر روی آن راست کلیک کردی
و گزینهی » «Enableرا انتخاب کنید .شکل ()4
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میکروفن پیشفرض ،دارای تیک س ز م باشد و در صورت که در حا صح ت با میکروفن باشید قسمت اکوالیزر س زرنگ خوا د شد.

)تمددام ل د تددا ددای نسددل جدیددد دارای میکددروفن سددتند و در صددورت کدده مشددکل نداشددته باشددد ،م توانیددد اسددتفادی
نمایید و نیاز به تهیه دست جداگانه نم باشد(.

شکل 4

در صورت که بر روی میکروفن فلا دوبار کلیک کنید ،وارد تنظیمات میکروفن خوا ید شد .در زبانهی » «Levelsم توانید صدای
ورودی را تنظیم کنید .صدا را بی شتر کنید و ب ینید که آیا صدا بیش از حد کم ا ست ،یا اگر میکروفون شما نویز دارد م توانید صدای
آن را کم کنید (شددکل  .)5در زبانهی » «Advancedر دو گزینهی موجود در بخش » «Exclusive Modeرا غیر فلا نمایید.
این کار مشددک ت میکروفون خیل افراد را بر فرک کردی اسددت ،چراکه این گزینه ا باعث م شددوند میکروفون شددما در یک اپلیکیشددن
خاص قفل شود .مچنین م توانید گزینهی » «Default Formatرا نیز تغییر د ید تا کیفیت ورودی عوض شود .شکل ()6
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شکل 5

شکل 6
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در م ی کرو فن ددا ی کدده از جددک دو ف یش اسدددد تفددادی م ی ک ننددد یددک ب خش د ی گر بدده نددام  microphone Boostو جود
دارد که با تنظی مات آن میتوان ید شدددددت صدددددا را کم و یا ز یاد کن ید .تو جه ن مای ید اگر شدددددت صدددددا باال باشددددد میزان
نویز صدا در جلسه بسیار افزایش خوا د یافت و اگر صدای میکروفون زیر  50درصد باشد ،ممکن است به درست کار نکند .

توجددده  :پدددورت سددد ز رندددگ مخصدددوص صددددا و قرمدددز یدددا صدددورت مخصدددوص میکدددروفن مددد باشدددد( .شدددکل .)7
در صورت که ل تا شما داری یک پورت م باشد ،می ایست از ت دیل دو به یک استفادی نمایید

شکل 7

برای داشتن کیفیت بهتر صدا به نکات ذیل توجه فرمائید:
 در صورت امکان از دست استفادی نمایید که دارای پورت  USBباشد؛


ندزفری مخصوص موبایل م باشد و بر روی ل تا و  pcبه خوب عمل نمیکند؛ لطفا از ندزفری استفادی ننمایید؛

 در صورت استفادی از دست دو فیش ،حتما میزان  Boostتنظیم شدی باشد؛
 متصل بودن شارژر به ل تا ایجاد نویز میکند ،در صورت که باتری دستگای مشکل ندارد ،کابل شارژ را جدا نمائید؛
 یک دیگر از دالیل عدم کارکرد صحیح میکروفون ،عدم آپدیت بودن درایور ای نرمافزاری م باشد .شما م توانید با استفادی از
ویندوز آپدیت این مشکل را برفرک سازید؛
 یک دیگر از دالیل عدم کارکردن میکروفون م تواند ایجاد م شکل در پورت صدای سی ستم کامپیوتری با شد .شما م توانید
میکروفون خود را به یک د ستگای دیگر مت صل کردی و آن را ت ست نمایید .در صورت کارکرد صحیح ،به احتما زیاد م شکل از
پورت ای صدا م باشد که م توانید با مراجله به یک تلمیرکار سخت افزار نس ت به تلمیر آن اقدام نمایید.
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