ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺮ
دﻫﯿﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﻣﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ،
ﺗﻐﺮ ﺻﺪای ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ آﻣﺪن و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ
آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺮ ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ،در اداﻣﻪ ﻫﻤﺮاه
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺎرت آپ ﺳﺮﯾﻊ را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ
اﺳﺘﺎرت آپ ﺳﺮﯾﻊ ) (Fast Startupﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﻮت ﮐﻨﯿﺪ و
وارد ﻣﺤﯿﻂ وﯾﻨﺪوز ﺷﻮﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﻋﺪم ﭘﺨﺶ ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت
آپ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺻﺪای ﺑﺎﻻ آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﯾﺎ آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺎرت
آپ ﺳﺮﯾﻊ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻮت دﯾﺮﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺎرت آپ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺮﯾﻊ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .روی اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ ﺑﻄﻮر دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻮد ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ » «Hardware and soundﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﮔﺰﯾﻨﻪ  Power Optionsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﺑﺘﺪا روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Hardware and soundﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Power Optionsرا
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Choose what the power button doesدر ﻧﻮار ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
روی ﻟﯿﻨﮏ  Change settings that are currently unavailableدر ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ )Turn on fast startup
 (recommendedرا ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺗﻐﺮات ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Save changesدر ﭘﺎﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺎرت آپ ﺳﺮﯾﻊ وﯾﻨﺪوز دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮوﯾﺪ

ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در رﺟﯿﺴﺘﺮی وﯾﻨﺪوز اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﭘﯿﭽﯿﺪهای روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی  Windows + Rرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ،ﻋﺒﺎرت  regeditرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﮐﻤﻪ
 Enterرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺗﻐﺮات در رﺟﯿﺴﺘﺮی وﯾﻨﺪوز ،در ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Yesﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.
روﺑﻪرو
ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﻪ
ﺷﺪ،
ﺑﺎز
رﺟﯿﺴﺘﺮی
ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮوﯾﺪHKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\WindowsLogon :
در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  ExcludeFromCPLدوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ  Value dateﻋﺪد  0را وارد ﮐﺮده ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  Hexadecimalرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
روی ﻣﻨﻮی  Fileﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،Exitاز رﺟﯿﺴﺘﺮی ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﺮات ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺻﺪای ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻻ آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز ﺻﺪا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺻﺪا ﺑﺮای ﺑﺎﻻ آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ،

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺛﺎﻧﯿﻪ از آن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز ﭼﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺖ  WAVداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز

 ۱۰اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ  MP3ﯾﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﯾﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﻓﺮﻣﺖ آن را ﺑﻪ  WAVﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ.
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮑﯽ از وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎی راﯾﮕﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن را درون آن
آﭘﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ را  WAVاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪای ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻻ آﻣﺪن و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر وﯾﻨﺪوز  ۱۰آﻣﺎده اﺳﺖ.

ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪای ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻻ
آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺑﺮدارﯾﻢ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﺪا را ﺗﻐﺮ
دﻫﯿﺪ:
در ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت ﻋﺒﺎرت  Change system soundsرا ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ را

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Play Windows Startup soundرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ  ،Program Eventsدﻧﺒﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ  Windows Logonﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﮑﺒﺎر روی آن
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  ،Testﺻﺪای ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز را ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﺻﺪا ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Browseﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻓﻮﻟﺪری ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  WAVدرون آن ﻗﺮار دارد و روی اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ دوﺑﺎر
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺎم اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ در ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ  Soundsﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺴﺖ آن روی ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Testﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ از اﯾﻦ ﺗﻐﺮ راﺿﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Applyو ﺳﭙﺲ  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ ﺟﺪﯾﺪ وﯾﻨﺪوز ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه رﯾﺴﺖ ﮐﺮدن ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز ۱۰
اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﺻﺪای ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ دوﺑﺎره ﺻﺪای ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آن را رﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﻋﺒﺎرت  Change system soundsرا در ﻣﻨﻮی اﺳﺘﺎرت ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮده و روی اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ  Program Eventsدﻧﺒﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ  Windows Logonﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎر روی آن
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻨﯽ روی ﻣﻨﻮی ﮐﺸﻮﯾﯽ  Soundsﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ Windows

 Logon.wavرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺗﻐﺮات روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Applyو ﺳﭙﺲ  OKﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﭘﯿﺶ ﻓﺮض وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺮ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز ۱۰
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺻﺪای ﺑﺎﻻ آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز  ۱۰را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ ،روش
ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »WinAero
 «Tweakerاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺼﺒﯽ و ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای
ﻧﺼﺐ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اپ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WinAero Tweakerرا از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و ﻓﺎﯾﻞ ﻧﺼﺒﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،روی ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ روی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  WinAero Tweakerرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺨﺶ  Appearanceدر ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻨﻮی آن ،روی ﮔﺰﯾﻨﻪ Startup
 Soundﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Enable Statrup Soundدر ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Replace startup soundرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ  WAVرا ﺑﺮای ﺻﺪای اﺳﺘﺎرت آپ وﯾﻨﺪوز  ۱۰اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺻﺪای ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﺎﻻ آﻣﺪن وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
آن را ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ و ﺑﺠﺎی آن ،از ﻫﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

