عیبیابی صدا و رفع خطاهای مربوط به صدا در ویندوز 10

چگونه خطای No Audio Output Device Is
 Installedرا در ویندوز  10برطرف کنیم

خطای  ، No Audio Output Device Is Installedبیشتر زمانی رخ میدهد که که صدا را زیاد یا کامپیوتر را
روشن میکنید .بدترین حالت زمانی است که این خطا صدا را کاملاً غیرفعال میکند و کاربران هیچ کاری
برای برگردان صدا نمیتوانند انجام دهند .در ادامه قصد داریم دو روش از بهترین روشها را در اختیار
شما قرار دهیم که کمک میکنند تا خطای  No Audio Output Device Is Installedرا در کامپیوتر ویندوز
خود برطرف کنید.
راهکار برطرف کردن خطای  No Audio Output Device Is Installedدر ویندوز 10
همانطور که میدانید ویندوز  10مایکروسافت در حال حاضر پر مصرفترین سیستم عامل است .در واقع دلیل
استفاده میلیونها کاربراز این سیستم عامل ،ویژگیهایی است که عرضه میکند .از زمان راه اندازی این
سیستم عامل ،مایکروسافت بروزرسانیهایی را در فواصل زمانی معین برای ویندوز  10منتشر میکند.
معمولاً بروزرسانیهای ویندوز به بهبود ،بروز کردن یا برطرف کردن باگهای موجود در سیستم عامل کمک
میکنند ،اما همیشه این گونه نیست .گاهی اوقات ،این بروزرسانیها میتوانند تجربه ویندوز شما را
خراب کنند .در حقیقت ،اگر نگاهی کوتاه به انجمنهای ویندوز بیاندازید ،متوجه میشوید که کاربران پس
از نصب بروزرسانی جدید دچار مشکل میشوند.
یکی از این مشکلات همین خطای  No Audio Output Device Is Installedاست .این خطا زمانی ظاهر میشود
که شما صدا را زیاد یا کامپیوتر خود را روشن میکنید .بدترین حالت زمانی است که این خطا به طور کامل
صدا را غیرفعال میکند و کاربران هیچ راهی برای برگرداندن صدا ندارند.
مایکروسافت این غول نرمافزاری هیچ توضیحی بابت این خطا ارائه نکرده است .اما ،کاربران ویندوز
موفق به یافتن راه حلی برای این خطا شدهاند .بنابراین اگر شما هم با خطای No Audio Output

 Device Is Installedمواجه شدید ،روشهای ساده زیر را دنبال کنید تا این خطا از ویندوز  10شما
برطرف گردد.
رفع خطای No Audio Output Device Is Installed
شیوه اول :استفاده از عیبیاب صدا
یکی از کارهایی که کاربران ویندوز  10در مواجه با این خطا باید انجام دهند ،استفاده از عیبیاب صدا
است .عیب یاب صدا یا  Audio troubleshooterمیتواند مشکلات مختلف صدا از جمله خطای No Audio
 Output Device Is Installedرا برطرف نماید .و اما استفاده از عیبیاب صدا در ویندوز :10
گام اول .ابتدا به دنبال  Troubleshootingدر نوار جستجوی ویندز  10باشید.

گام دوم .حالا در پنجره  ،Troubleshooterروی ‘ ’Troubleshoot audio playbackکلیک کنید.

گام سوم .سپس ،پنجره جدیدی را میبینید که احتمالاً مشکلات مربوط به اجرای صدا را برطرف میکند .پس
کافیست برای ادامه کار ‘ ’Nextرا کلیک کنید.

گام چهارم .حالا باید چند ثانیهای منتظر بمانید تا عیبیاب صدا کار اسکن را انجام دهد و مشکلات
مربوط به صدا را برطرف نماید.

کار شما به پایان رسید .به همین شیوه میتوانید با استفاده از  Audio Troubleshooterخطاهای مختلف
مربوط به صدا را در ویندوز  10برطرف نمایید .کامپیوتر را ریستارت کنید ،دیگر خطای No Audio
 Output Device Is Installedرا نخواهید دید.
شیوه دوم :استفاده از Device Manager
گام اول .ابتدا Device Manager ،را در کامپیوتر ویندوز خود باز کنید .میتوانید  Device Managerرا
در منوی استارت جستجو کنید و بعد آن را مستقیم باز کنید.

گام دوم .در  ’Device Manager، ‘System Deviceرا انتخاب و باز کنید.

گام سوم .حالا  System Deviceتمام دستگاهها یا سخت افزارهای نصب شده را فهرست میکند .شما باید به
دنبال درایور  Audioبگردید که شامل  SSTاست .آن را راست کلیک کرده و ‘ ’Update Driverرا انتخاب

نمایید.

گام چهارم .حالا پنجرهای را میبینید که از شما میپرسد که چگونه میخواهید درایورها را جستجو کنید؟
برای ادامه کار گزینه دوم ر انتخاب نمایید.

گام پنجم .سپس باید گزینه ‘ ’Let me pick from a list of available drivers on my computerرا انتخاب
کنید.
گام ششم .در پنجرههای بعدی ’High Definition Audio Controller‘ ،را انتخاب و روی ‘ ’Nextکلیک کنید.

کار انجام شد .حال کامپیوتر خود را ریستارت کنید و ببینید که آیا باز هم این خطا وجود دارد یا خیر.
روش جایگزین
یک روش دیگر هم برای برطرف کردن خطای  No Audio Output Device Is Installedوجود دارد.
گام اول .ابتدا Device Manager ،را در کادر جستجوی ویندوز تایپ کنید و ‘ ’Device Managerرا باز
کنید.
گام دوم .در  ’Device Manager، ‘Sound, video, and game controllersرا یافته و باز کنید.
گام سوم .باید به دنبال  Realtek Deviceیا هر مولفه دیگر صدا باشید که یک مثلث زردرنگ با یک علامت
تعجب دارد.
گام چهارم .دستگاه بخصوص را انتخاب کرده و روی آن راست کلیک کنید و سپس ‘ ’Propertiesرا انتخاب
نمایید .در زیر تب  ’Driver، ‘Uninstall Deviceرا انتخاب نمایید.

گام پنجم .حال یک پاپآپ تایید را میبینید .گزینه ‘ ’Delete the driver software for this deviseرا
انتخاب کرده و روی ‘ ’uninstallکلیک کنید.
حالا کامپیوتر را ریستارت کنید .این روش باید خطای  No Audio Output Device Is Installedرا
برطرف کند.
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