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 آموزش استفاده از نرم افزار مدِیا پلیر

 

 
 
 

  

 مؤلف : رضا علیپور
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﴾ف  الوار ظلَِّ اهللُ ادام﴿ ، ﴾العالی ظِلَُّه مُد َّ﴿ ای سخنانی از رهبر معظم انقالب اسالمی دانشمند محترم و فیلسوف گرامی حضرت  آیت اهلل العظمی امام خامنه  

 

 شهدای ما ، مثل ستارگانی هستند که در تاریخ می درخشند

 ﴾ف الوار ظلَِّ اهللُ ادام﴿ ، ﴾العالی ظِلَُّه مُد َّ﴿ سخنانی از دانشمند محترم و فیلسوف گرامی حضر آیت اهلل العظمی نوری همدانی

  ا بتر است خامنه ای رهبر ا ست ، دشمن او

﴾ف الوار ظلَِّ اهللُ ادام﴿ ، ﴾العالی ظِلَُّه مُد َّ﴿ سخنانی از دانشمند محترم و فیلسوف گرامی حضر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  

 ا ست﴾رِضواُن اهلل تعالی علیه﴿خمینی اطاعت از رهبری اطاعت از امام 
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                        دیا پلیرمِآموزش نرم افزار 

Player Media 

 

لذت  DVDو CDاست که به کاربران امکان می دهد از اجرای  Player Mediaیکی از محبوب ترین برنامه هایی که در تمام نسخه های ویندوز پیدا می شود 

 ببرند.

 

ین روی کامپیوتر شخصی و اینترنت دارد .اما مهم ا ابزار مناسبی برای اجرا و سازماندهی فایل های دیجیتالی رسانه ای صوتی و تصویری بر Media Playerبرنامه 

 است که شما بدانید چگونه از این ابزار استفاده کنید.

 

نظیم صدا ، تو اینترنتی امکان پذیر کردن استفاده از ایستگاه های رادیوییاز اجرای فایل های صوتی و تصویری،   عبارت است  Media Playerوظایف اصلی 

http://www.aduelect.ir/
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،افزودن فایل های صوتی و تصویری  DVDو  CD، اجرای  MP3،کپی فایل ها ر روی وسایل مجری قابل حمل مانند  CD،کپی کردن آهنگ ها بر روی یک 

  Media Playerیر ظاهر به کتابخانه رسانه ای ، ایجاد فهرست اجرایی دلخواه از آهنگ ها و فیلم ها ، انتقال بین حالت های مختلف نمایش برنامه و تغی

 

 دقت کنید ، دکمه هایی در نظر گرفته شده که امکانات کاربری برنامه را در اختیار شما قرار می دهد. Media Playerسمت راست صفحه  Taskbarاگر به 

 

از   لیستی  هم تا  قرار می گیرد  در این حالت  Media Player   اطالعات مربوط به فایل اجرا شده را نمایش می دهد و معموال صفحه   Now Playerدکمه 

یک  Now Playerه اطالعات فایل صوتی و تصویری را در اختیار کاربر قرار دهد و هم صفحه نمایش برنامه با گرافیک دلخواه در اختیار کاربر باشد. کنار دکم

 یا نام البوم ،هنرمند،نوع آهنگ و غیره می توان از آن استفاده کرد. VCDیا  DVDیا  CDعالمت پیکان شکل وجود دارد که به منظور دسترسی سریع به یک 

 

 است که برای یافتن فایل های رسانه ای بر روی اینترنت به کار برده می شود. Media Guideبعد از این دکمه ، دکمه 

 

 کتابخانه رسانه ای این برنامه ذخیره کنید. را اجرا کرده یا آهنگ دلخواهتان را در CDبه شما امکان می دهد یک  Copy From CDدکمه 

 

در اختیار شما قرار می گیرد و عالوه بر سازماندهی فایل های رسانه ای موجود در کامپیوتر شما ، پیوند های اینترنتی  Media Libraryکتابخانه رسانه ای با دکمه

 تصویری سیستم شما را نیز مرتب می کند.به فایل های رسانه ای و فهرست های اجرایی مربوط به فایل های صوتی و 

 

به شما کمک می کند تا ایستگاه های رادیو یی برقرار در اینترنت را یافته و گوش دهید و حتی برخی ایستگاه های مورد نیاز را به صورت  Radio Tunerدکمه 

 پیش فرض تنظیم کنید که دسترسی به آن آسان تر و سریع تر باشد.

 

ترکیب و کپی می کند.ضمن آن که برای کپی فایل ها  CDنیز آهنگ های ذخیره شده در کتابخانه رسانه ای را بر روی یک  Copy to CD or deviceدکمه 

 بر وسایل مجری قابل حمل نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
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 Mediaرا فشار دهید.برنامه   Permium Serviceیز دکمه اگر می خواهید با یک سرویس اینترنتی مشترک شوید و از فایل های رسانه ای آن استفاده کنید ن

Player  حتی به شما امکان می دهد ظاهر و شکل برنامه را به دلخواه خود با کلیک کردنChooser Skin .حتما با شکل های عجیب و غریب این  تغییر دهید

 منتقل می کند. http://WWW.WindowsMedia.comدر انتهای این نوار شما را به وب سایت  XPبرنامه آشنا هستید. لوگوی 

 

   و غیر منظم اجراکنید کافی است در سمت چپ نوار باالی صفحه نمایش برنامه دکمه تصادفی  صورت  به   برنامه این   در را  فایل ها   حاال اگر شما می خواهید

را پیدا کنید.تنها کافی است نشانگر موس را مدتی روی اشکالنگاه دارید تا این دکمه را پیدا کنید.شاید بعضی از شما دوست داشته  Shyffleکوچک مربوط به 

 را انتخاب کنید و info center viewو پس از آن  Viewگزینه Toolbarباشید آهنگ مورد عالقه خود را با متن آن اجرا کنید.برای این کار کافی است در 

روی گزینه Viewبرای مشاهده متن آهنگ باید از گزینه  Media Playerرا انتخاب کنید .اما در نسخه جدید  Lyricsدر بین لبه هایی که نمایان می شود لبه 

Now playing tool  را انتخاب و از آنجا عنوانLyrics را انتخاب کنید و اما برای نوشتن متن آهنگ نیز مسیر    File/Peropertise  را طی کنید و

 را بزنید. Applyرا انتخاب ، متن مورد نظر را تایپ کرده و   Lyricsلبه

ا تغییر داده اید؟ خود ر شاید برای کاربران جالب باشد بدانند با استفاده از چه دکمه هایی راه آنان کوتاه می شود.آیا تا به حال سرعت فایل های صوتی و تصویری

برای اجرا با سرعت کمتر از حالت عادی  Ctrl+Shift+sبرای اجرای سریع تر از حالت عادی، Ctrl+Shift+yاز کلید های میانبر برای این کار می توانید 

 برای سرعت عادی. Ctrl+Shift+nاستفاده کنید و

 

 استفاده کنید. F9و برای کم کردن از  F10،اگر خواستید صدا را زیاد کنید از  F8برای قطع کردن صدا از کلید میانبر 

 

 Ctrl+Shگاهی که دوست دارید یک آهنگ یا فیلم را بدون دقت و با سرعت گوش کنید یا ببینید، می توانید با کلید های میانبر 

 . Ctrl+fو مورد بعدی  Ctrl+bاین کار را انجام دهید.همچنین برای اجرای آهنگ قبلی 

 

تنوع است. از جمله فایل هایی که در این برنامه قابل اجرا  ۱۱قابل اجراست که شامل  Media Playerوعی در برنامه باید بدانید فایل های رسانه ای دیجیتال متن

 اشاره کرد. tm3u,midiیا  mp3است می توان به فایل های 

 داشته باشند. Media Playerدر اختیار آنها قرار گرفته استفاده گسترده ای از  Taskbarبنابراین کاربران می توانند با توجه به امکاناتی که در نوار 

http://www.aduelect.ir/
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  رپلییندوز وو

 را در دسترس گذاشته باشد ، ظاهر زیبا و جذاب و از همه مهم تر کیفیت پخش خوبی داشته باشد . Full Screen Stretchedگزینه های پرکاربرد مانند :

حجیم را  HDدارند به همین دلیل کمتر پلیری پیدا می شود که بتواند یک فایل  RAMو  CPUبیشتر نرم افزار های پخش کننده خیلی سریع ساخته می شوند و کمترین استفاده را از 

ست که تا حدودی نیاز های شما را بر طرف کنند ، ولی مشکل اصلی این ا اجرا کند و از بیشتر فرمت های تصویری پیشتیبانی کند ، اما نرم افزار های قدرتمندی هم هستند که بتوانند

 کدام نرم افزار بهتر است .

 انتخاب یک نرم افزار پخش کننده آسان نیست چون هر کس از محصول خود تعریف می کند و ادعای سریع بودن آنرا دارد .

، پیشتیبانی از شش  HDنرم افزار معروف و بزرگ دنیا را از لحاظ سرعت اجرا و لود ، قدرت نمایش فایل ها  ۱۱ولی با خواندن این متن انتخاب برای شما راحت می شود چون ما 

 قایسه کرده ایم .، با یکدیگر م RAMو  CPU( و استفاده ی متوسط از  FLV و  MP4 , AVI , H264 MOV, MPEG-2 OGGفرمت معمولی )

بوده ، تا هم محیط کار برنامه و هم کیفیت پخش مشخص شود ، این انیمیشن  Big Buck Bunnyنرم افزار قدرتمند ، قسمت هایی از انیمیشن ۱۱معیار سنجش ما برای مقایسه این 

 بر روی همه ی این پلیر ها تست شده است . HDپیکسل و کامال ۱۱۰۱فرمت مختلف با روزلوشن  ۵در 

 

 را به راحتی نمایش دهد ،  HDری است که بتواند فایل های ویدئویی اکثر پلیر های ویندوزی یا حجم خیلی کمی دارند و یا ویژگی غیر ضروری ، یک پلیر مفید و مورد استفاده پلی 

 با صدای استریو ( OGG Theoraو یک فایل  AACو صدای  H264با فرمت تصویری  MOV، فایل  AC3و صدای  MP4 تصویری فرمت با  AVIاین فایل ها شامل : )فایل

http://www.aduelect.ir/
http://www.bigbuckbunny.org/index.php/download
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رم افزار در شرایط یکسان اجرا شود و برای مشخص شدن ن هر تا است شده انتخاب  Intel Core i7-2533 پردازنده و  ۴GB، رم  ۷برای تست این پلیر ها ، یک کامپیوتر با ویندوز 

 .استفاده شده است  Process Hackerاز برنامه ی  RAMو  CPUمقدار استفاده ی متوسط هر نرم افزار از 

   

 آموزش استفاده از مدیا پلیر

 

  

را شنیده اید و با آن کار کرده اید. یکی از بهترین و معروفترین نرم افزارهای مایکروسافت برای پخش فرمتهای صوتی و ویدئویی  Windows Media Playerحتماً تا به حال نام 

 فید این نرم افزار آشنا کنیم.ترفند م 0۱نداشته باشید. در اینجا قصد داریم تا شما را با  WMP 10در محیط ویندوز. اما ممکن است اطالعات کافی پیرامون نسخه جدید مدیا پلیر یعنی 

Windows Media Player ه میکی از برنامه های پخش کننده صوت و تصویر است که به صورت آماده همراه با سیستم عامل ویندوز در کامپیوتر نصب می شود. گرچه این برنا

امه استفاده سری فایل های صوتی و تصویری از این برنا کاربران معموال برای شنیدن یا مشاهده سردر تمام ویندوزها وجود دارد ولی شاید کمتر کاربری به صورت کامل با آن آشنا باشد. 

                می کنند و اگر بخواهند به طور جدی یا حرفه ای با یک

 

http://www.aduelect.ir/
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تا قبل  WMPین کاربران باشد. چرا که و... می روند. البته شاید هم حق با ا Winamp،JetAudio،RealPlayerفایل چندرسانه ای کارکنند، به سراغ نرم افزارهای دیگری چون 

این برنامه، قضیه فرق کرده است. حاال برنامه خیلی برنامه خیلی زیباتر شده و امکانات زیادی دارد. ولی  ۱۱، برنامه زیاد خوش دست و پرامکاناتی نبود. ولی با عرضه نسخه ۱۱از نسخه 

 Color Chooserرفته اند. حتی  Viewید شاید کمی سردرگم شوند. جای منوها و ابزارها عوض شده و عموما به منوی عادت کرده اند، با این نسخه جد 9برای کسانی که به نسخه 

، حاال یک دکمه Libraryر صفحه هنوز هم وجود دارد و حاال می توانید طیف رنگ و میزان پر بودن صفحه را خودتان انتخاب کنید. به جای انباشته کردن آن هم آیکون کوچک د

More Info  گذاشته شده که اطالعات آلبوم و هنرمند را روشن یا خاموش می کند. دیگر مجبور نیستید یکCodec  اضافیMP3  روی سیستم نصب کنید یابا یک برنامه دیگر

در برنامه گذاشته که می تواند با  Fraunhoferهم به نام  MP3 Codecخود اصرار می ورزد. ولی یک  WMAکنید. مایکروسافت هنوز هم برفرمت  Piآهنگ های خود را 

 به ریپ کردن آهنگ ها بپردازد. Bit Rateهر

  

  

 منوها -1

، تغییری ایجاد کنید، اول باید منوی مربوطه را بیابید. با استفاده از دکمه کرکره ای کنار دکمه های کوچک ـ بزرگ کردن پنجره WMPاگر بخواهید درویندوز 

، گزینه Viewداشته باشید، می توانید منوهای استاندارد پنجره را فعال کنید و امکانات بیشتری را ببینید. برای این منظور، از منویکلیک راست کنید. اگر دوست 

Menu Bar Options  را انتخاب کنید. در این حالت، اگر گزینهShow Menu Bar  را انتخاب کنید، منوها فعال می شوند و اگر گزینهAutohide 

Menu Bar .را انتخاب کنید، با بردن ماوس به قسمت منوها، آن قسمت ظاهر و سپس پنهان می شود 

  

  

 MP3تغییر به  -2

بروید. در این حالت، از قسمت  Rip Musicرا انتخاب کرده و سپس به صفحه  Optionگزینه  Tools، از منوی WMPبرای کنار گذاشتن فایل های 

Format  گزینهMP3  .۱0۰کیفیت صوت به طور پیش فرض روی را انتخاب کنیدkbps  تنظیم شده است. ولی اگر بخواهید، با حرکت کردن دکمه لغزان

 مشخص کنید که کدام اطالعات در اسم فایل ها برایتان درج شود. File Nameمربوطه، کیفیت را بهتر کنید در همین صفحه، با کلیک روی دکمه 

  

  

http://www.aduelect.ir/
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 تغییر نام فایل ها -3

وجود دارد، تعیین می کنند که برنامه چه تغییراتی را می تواند روی فایل های ریپ شده  Libraryدر صفحه  Option، گزینه Toolsتنظیماتی که در منوی 

 را تیک بزنید، اطالعات ناقص را از طریق اینترنت کامل می شود. Retrieve Additional Informationایجاد کند. مثال اگر گزینه

  

  

 تغییر ترتیب فایل ها -4

را عالمت بزنید. درهمین  Rearrange Musicاگر بخواهید آهنگ های خود را در فولدرهای مجزا براساس آلبوم یا نام هنرمند دسته بندی کنید، باید گزینه 

اسامی فایل ها را اصالح کند. این کارمخصوصا  ، از برنامه بخواهید با درج اطالعات جدید آهنگ ها،Rename Music Filesجا می توانید با انتخاب گزینه 

 کنید.زمانی خوب است که فایل های خود را با ابزارهای مختلف و روش های متفاوت نام گذاری، ریپ کرده باشید و حاال بخواهید آن ها را یک دست 

  

  

 مقایسه محتوا -5

شده است. بنابراین اگر از یک  WMP10، حاال جزئی از سرویس های اینترنتی که اطالعات بیشتری درباره آلبوم یا تراک می دهد Info Centerقسمت 

 بیوگرافی کاملی درباره هنرمندان دارد. Napsterسرویس، اطالعات کافی به دست نمی آورید، می توانید سرویس دیگری را امتحان کنید. مثال سایت 

  

  

 رادیو کجاست؟ -6

را انتخاب کنید تا فهرستی از ایستگاه های رادیویی و لینکی را  Radioگزینه  Guideرفته است. از صفحه  Media Guideرادیوی اینترنتی حاال به قسمت 

را در ستون  Radio Tunerرا باز می کند. این صفحه تمام ایستگاه های موجود در اینترنت را نشان می دهد. اگر لینک  Radio Tunerببینید که صفحه 

را باز کنید.  Guideکلیک کنید و حاال دوباره صفحه  InternationWindowaMedia.comپایین بروید و روی لینک سمت راست پیدا نکردید، 

 Radioمستقیما به صفحه  Windowsmedia.com /MyRadio.aspاگردوست ندارید تنظیمات بین المللی خود را تغییر دهید، می توانید ازنشانی

Tuner  مورد نظر، روی دکمه بروید. بعد از انتخاب ایستگاهPlay .کلیک کنید 

  

http://www.aduelect.ir/
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 آهنگ هاي جوانی -7

 By Yearمی توانید به آهنگ های زمان جوانی خود مراجعه کنید، یا فقط آهنگ های امسال را لیست کنید. گزینه  Year Releasedبا استفاده از فهرست 

د تاریخ تمام تراک هایی که ریپ کرده اید یا خریده اید را تایپ کنید. ویندوز خیلی به درد می خورد. اصأل مجبور نیستی Auto Playlistهم هنگام ساخت 

WMP .خودش این کار را انجام می دهد 

  

  

8- Playlist آسان 

بیندازید یا یک پلی لیست خودکار به صورت تصادفی درست کنید. بعداز این که آهنگ هایی را مرتب کردید که می  Now Playingتراک ها را به قسمت 

در همان  New Listرا انتخاب کنید. با استفاده از منوی فرعی  Save Playlist Asگزینه  Now Playing Listخواهید نگه دارید، با کلیک روی دکمه 

 که مجبور باشید به قسمت سمت راست پنجره بروید، به ساخت پلی لیست بپردازید.منو، می توانید بدون این

 

 

 افزودن سریع -9

اضافه می کند. اگر کشیدن و انداختن  Now Playingقراردارد، انتخاب های فعلی را به فهرست  Now Playing Listدکمه کوچکی که در کنار کرکره 

 برایتان سخت است، می توانید از این راه اقدام کنید.

  

http://www.aduelect.ir/
http://www.aduelect.ir
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 پلی لیست هاي مجزا -11

 Editو سپس  Now Playing Listاگر فکر می کنید ساختن پلی لیست از طریق دیالوگ باکس راحت تر از کشیدن و انداختن است، با کلیک روی 

using Playlist Editor الوگ دیEdit Playlist .بالفاصله باز می شود 

  

  

 تنظیم عکس -11

گزینه  ،عکس ها را هم می توانید مرتب کند. اما تا وقتی دستگاه قابل حملی را به کامپیوتر خود وصل نکنید که عکس ها را به سیستم منتقل می کند WMP10با 

All Picture  در صفحهLibrary خود برنامه هیچ امکانی برای کارکردن روی عکس ها ندارد. یعنی نه می توانید نمایش  ظاهر نمی شود. علت این است که

ی شود. گزینه م اسالیدی درست کنید، نه نمایش بند انگشتی. داشتن کتابخانه عکس فقط به این درد می خورد که انتقال عکس ها به دستگاه قابل حمل آسان تر

 ر سیستمی هستند که تماشای ویدئو و برنامه های ضبط شده تلویزیونی در کامپیوتر امکان پذیر شود.از این جهت در ه All TVو  All Videoهای 

  

  

 ستون هاي دلخواه -12

منویی از ستون ها را ظاهر می کند که قابل حذف و اضافه هستند. همچنین می  Libraryبا کلیک راست روی فهرست تراک های یک آلبوم یا هنرمند در صفحه 

را انتخاب کنید که امکاناتی را برای تعیین زمان پخش شدن پلی لیست می دهد. بنابراین  Choose Columnsگزینه  Library Optionتوانید از کرکره 

 رتب کنید که در تعطیالت آخر هفته گوش می کنید.اگر بخواهید، می توانید فهرست خود را براساس آهنگ هایی م

  

  

 دیواره آتش -13

را متوقف می  UDP یاگر می بینید برنامه هنگام پخش موسیقی آنالین هرچندوقت یکبار چند ثانیه مکث می کند، بد نیست ببینید برنامه دیواره آتش شما بسته ها

استفاده کند. اگر می  HTTPمحتوا، از این بسته ها استفاده می کند. اگر چنین باشد، برنامه مجبور است از پروتکل  Streamingبرای  WMPکند یا نه. 

گزینه  Viewوی خواهید بفهمد برنامه ازچه پروتکلی استفاده می کند و آیا این پروتکل مشکلی ایجاد می کند یا نه، درهمان حالی که آنالین هستید، از من

Statistics  را انتخاب کنید و صفحهAdvanced .را ببینید 

http://www.aduelect.ir/
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 از هدفون استفاده کنید -14

پخش می کند، از طریق این فیش شنیده  WMPفیش هدفون روی درایو سی دی فقط برای پخش آنالوگ قابل استفاده است و آهنگ های دیجیتالی که ویندوز 

بگویید آهنگ ها را به صورت آنالوگ پخش  Media Playerطریق هدفون بشنوید،کافی است به نمی شوند. اما اگر بخواهید همین آنگ های دیجیتال را از 

 Audioبروید. درایو سی دی خود را انتخاب کرده و از صفحه  Devicesرا انتخاب کنید و به صفحه  Option، گزینه Toolsکند. برای این منظور، از منوی 

 را عالمت بزنید. Playback to Audioگزینه 

  

  

 روشن کنید -15

را  Media Playerامروزه بیشتر کیبوردها دکمه پخش، مکث، صدا و...دارند. اگر شما چندین صفحه کلیدی ندارید، بازهم می توانید از طریق صفحه کلید، 

پخش را قطع می کند. با  CTRL+Sشروع به پخش یا مکث می کند، و  CTRL +Pصدا را قطع می کند. F8صدا کم، و  F9صدا را زیاد،  F10کنترل کنید. 

CTRL+F  به تراک بعدی بروید و باCTRL+B  به تراک به تراک قبلی. کلیدهای میان برمتعدد دیگری هم وجود دارد که می توانید آن ها را از منویHelp 

 پیدا کنید.

 

  

http://www.aduelect.ir/
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 فشرده کردن فایل ها -16

آزاد ذخیره می کنید،می توانید هنگام انتقال آنها به پخش کننده قابل حمل، کاری کنید که فایل  WMAاگر به خاطرکیفیت بهتر، فایل های ریپ شده را با فرمت 

را  Advancedبروید. در این حالت، دکمه Devicesرا انتخاب کرده و به صفحه  Optionگزینه  Toolsها کوچک تر شوند. برای این منظور، از منوی 

هنگام انتقال فایل ها به دستگاه قابل حمل، فایل ها  Media Playerرا عالمت بزنید. با این کار،  Allow Audio Files to Convertکلیک کنید و گزینه 

 را فشرده می کند.

  

  

 فضاي دیسک -17

ا فایل ها تحاصل فشرده کردن فایل ها به صورت نامحسوس این است که وقتی دستگاه قابل حمل خود را به سیستم وصل می کنید، الزم نیست خیلی صبر کنید 

 Toolsمنظور، از منوی  فضای کار برای این کار داشته باشد. برای این Media Playerتبدیل شوند. اگر قصد دارید تعداد زیادی فایل را تبدیل کنید، ببینید 

 را اضافه کنید. Amount of disk spaceرا کلیک کنید، و سعی کنید  Advancedبروید، دکمه  Devicesرا انتخاب کنید. به صفحه  Optionگزینه 

  

  

 آهنگ ها انتخاب کنید -18

ا، فیلم ها و عکس های خود را داخل آن جای دهید. اگرگزینه سنکرون هشتاد گیگابایتی داشته باشید، باز هم بعید است بتوانید تمام آهنگ ه Playerحتی اگر 

موسیقی را نسبت به عکس و عکس را نسبت به فیلم اولویت می دهد. بدون وصل کردن دستگاه به سیستم هم می توانید  WMPخودکار را فعال کرده باشید، 

بیندازید تا هروقت دستگاه را  Sync. کافی است هر آهنگی را که دوست دارید، به صفحه آهنگ هایی را تعیین کنید که دوست دارید به دستگاهتان منتقل شوند

 وصل کردید، به طور خودکار از این صفحه به دستگاه منتقل شوند.

  

  

 حذف برنامه -19

نیست نسخه قبلی را مجددأ نصب کنید. اگر را از سیستم حذف کنید. البته الزم  WMP10دوست دارید، می توانید  ۱۱را بیشتر از  9اگر فکر می کنید نسخه 

در باالی لیست را عالمت بزنید. تنها عیب این کار این است که نما توانید  Show Updatesرا نصب کرده باشید، باید ابتدا گزینه  XPویندوز  0سرویس پک 

 متفاوتی استفاده می کند. DRMاز  WMP10آهنگ های حفاظت شده را با نسخه های قبلی پخش کنید؛ چون 

http://www.aduelect.ir/
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 در چهار مرحله 7یاپلیر ویندوز آشنایی با نوار ابزار مدِ

 

  

 

  

 های کاربردی موجود در آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.افزار و گزینهنرم، در این مقاله نوار ابزار این ۷در ادامه مباحث مربوط به مدیاپلیر ویندوز 

بینید، روی قسمت باالی آن کلیک راست کرده و ( نمیLibraryرا در مدیا پلیر ویندوز )در حالت  Menu barاگر به صورت پیش فرض نوار ابزار معروف یا 

توانید برخی تنظیمات و نیز استفاده کنید. ازطریق این نوار ابزار می Ctrl+Mتوانید ازکلید میانبر را فعال کنید. برای این منظور می Show menu bar گزینه

 اقدامات را انجام دهید که در ادامه بیان خواهد شد.

       Fileمنوي  -۱

Open URL با انتخاب این گزینه از منوی فایل یا فشردن کلید ترکیبی :Ctrl+Uهای صوتی و تصویری فایل توانید نشانیشود که میای با همین نام باز می، پنجره

کنید یا به صورت ستفاده میا VideoLanهایی شبیه تان از سیستمکنید تا توسط مدیاپلیر پخش شود. اگر در شبکه Okای و... را در آن کپی و اینترنتی، شبکه

های فایل توانید از این قابلیت برای پخش محصوالت آنها بهره ببرید، البته به شرط آن که فرمتزنید، میهای اینترنتی صوتی و تصویری سر میمداوم به فروشگاه

 موجود با مدیاپلیر ویندوز سازگار باشد.

http://www.aduelect.ir/
http://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/windows-toolbar-mdyaplyr.html
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Work offlineتان افزار و سیستمکنید، برخی از اطالعات استاندارد این نرمینترنت وصل هستید و از مدیاپلیر ویندوز استفاده می: بهتر است بدانید که وقتی به ا

... اید وتان و نیز تنظیمات محلی و زبان که در ویندوز اعمال کردهعامل )ویندوز( مورد استفاده، ورژن پلیر، اطالعات مربوط به سازنده رایانه، ورژن سیستمIPنظیر 

را در حالت انتخاب  work offline شود. برای جلوگیری از این مورد، کافی است گزینهبرای مایکروسافت یا فروشگاه اینترنتی که با آن سروکار دارید، ارسال می

 قرار دهید.

را فعال کنید، این  Work offline در صورتی که گزینه های مدیاپلیر ویندوز نیاز به اتصال به اینترنت دارد ویادآوری این نکته الزم است که برخی از قابلیت

 MSکنند نظیر افزارهایی که برای اتصال به اینترنت از تنظیمات آن استفاده میشود. بعالوه اینترنت اکسپلورر و دیگر نرمتان خارج میها از دسترسقابلیت

Outlookتوانید از لینک کردن این گزینه، جوانب آن را بسنجید. مینند! پس بهتر است قبل از فعالپذیرند و ممکن است بدرستی کار نک، از این حالت تأثیر می

 های مدیاپلیر را که برای عملکرد مطلوب جهت اتصال به اینترنت نیاز دارند، مشاهده کنید:زیر، قابلیت

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Which-settings-affect-security-in-Windows-Media-

Player 

  

 Viewمنوي -2

 Now playing, Skin, Libraryتوانید حالت نمایش مدیاپلیر را بین می Ctrl+1/2/3یا کلیدهای میانبر  Viewهای ابتدایی منوی ـ با استفاده از گزینه

 سوئیچ کنید.

Skin بعدی منوی  توانید از طریق گزینهدلخواهتان را می یا پوستهView  یعنیSkin Chooser شود که ای باز میانتخاب کنید. با کلیک روی این گزینه پنجره

وب هدایت  به یک صفحه More skins تان به اینترنت متصل باشد، با کلیک روی گزینهاند. اگر سیستمهای در دسترس، سمت چپ آن فهرست شدهپوسته

را انتخاب کنید تا تمامی  All skins وب، گزینه های مختلفی برای مدیاپلیر قرار داده شده و قابل دانلود است. از سمت چپ صفحهشوید که در آن پوستهمی

وب، تعدادی  ی مدیاپلیر افزوده شود. در قسمت باال و سمت راست صفحههاSkinخواهید دانلود و اجرا کنید تا به فهرست ها را ببینید. هر کدام را که میپوسته

هایی که در دانلود کنید! استفاده از پوسته Skinتوانید از آنها نیز اند که میفهرست شده More to Exploreسایت معتبر از دید مایکروسافت ذیل عنوان 

 شود.های نامعتبر وجود دارد، هرگز پیشنهاد نمیسایت

  

http://www.aduelect.ir/
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Plug-ins از طریق این گزینه که در منوی :View های معتبر معرفیسایت مایکروسافت یا دیگر سایتهای مورد نیازتان را از وبتوانید پالگینقرار دارد، می 

شود که فهرست تمامی باز می Plug-insرا انتخاب کنید، تب مربوط به  Options گزینه Plug-insشده دریافت و به پلیرتان اضافه کنید. اگر از منوی کشویی 

لینکی که در انتهای این برگه  0توانید از های مدیاپلیر میVisualizationها و وب مربوط به پالگین های موجود را در خود دارد. برای دسترسی به صفحهپالگین

 درج شده استفاده کنید.

Visualizationهای صوتی در حالت یلهای بصری هستند که هنگام پخش فاها، جـــــلوهNow playing توانید روی کنید. برای تغییر آنها میمشاهده می

جدیدی که دانلود و نصب کنید در این فهرست  Visualizationمورد نظرتان را انتخاب کنید. هر  پلیر کلیک راست کرده و از منوی کشویی به همین نام، گزینه

 افزوده خواهد شد.

 Fit player to videoو  Fit video to playerهای است. بهتر است گزینه Video sizeکنید، مشاهده می Viewکه در منوی  کاربردی دیگری گزینه

 و صفحهبدیل شده جدید ت مدیاپلیر، ویدئوی در حال پخش نیز به اندازه پنجره شود که با تغییر اندازهاول باعث می بودن گزینههمیشه در حالت انتخاب باشند. فعال

توانید از کلیدهای پیشفرض آن ویدئو تبدیل شود! می مدیاپلیر به اندازه شود که در بدو امر اجرای یک ویدئو، همیشه پنجرهدوم نیز باعث می پلیر را پر کند. گزینه

 ویدئوی در حال پخش استفاده کنید. برای تغییر اندازه Alt+1/2/3میانبر 

 Playمنوي  -4 

طوالنی مدت از مدیاپلیر، آنها را به  توانید کلیدهای میانبر برای اجرا، توقف و... را مشاهده کنید و هنگام استفاده، میPlayهای موجود در منوی ـ از طریق گزینه

 سوئیچ کنید. Fastو  Normal, Slowحالت  3توانید سرعت پخش فیلم یا صدا را بین می Play speedکار گیرید. همچنین از طریق منوی کشویی 

های موجود در یک فهرست انجام پذیرد! در این حالت پخش بخش Randomهایتان به صورت شود که پخش فهرستباعث می Shuffle کردن گزینهـ فعال

 به ترتیب انجام نخواهد شد که شاید تنها مزیت آن، جلوگیری از یکنواختی هنگام پخش باشد!

  

Audio and language tracksان کنید چند زبانه باشند یا به عبارت دیگر یک فیلم عالوه بر زب: ممکن است برخی ویدئوهایی که توسط مدیاپلیر پخش می

تغییر دهید. توانید زبان پخش را قرار دارد، می Playهای دیگر را نیز همراه خود داشته باشد. در این صورت از طریق این گزینه که در منوی برخی زبان اصلی، دوبله

، انواع توانید پیشفرض مدنظرتان برای زبان پخششود که در آن میباز می Defaults language settings را انتخاب کنید، پنجره Defaults اگر گزینه

 ها را انتخاب کنید.DVD menها و نیز زیرنویس
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Lyrics, captions and subtitelsشود. راه خود زیرنویس نیز داشته باشد، تنظیمات مربوط به آن از این قسمت انجام میکنید، هم: اگر فیلمی که پخش می

( به آن معناست که در صورت On if availableرا در حالت انتخاب قرار دهید، هر نوع زیرنویسی حذف خواهد شد؛ اما حالت پیشفرض ) Off اگر گزینه

توانید می Defaults طور که گفته شد، پیشفرض زبان این گزینه را هم با انتخاب گزینهه خواهید کرد. همانوجود زیرنویس همراه فیلم، آن را روی تصویر مشاهد

 تغییر دهید.

  

Volumeتوانید با کلیدهای میانبر برای افزایش و کاهش صدای پخش آشنا شوید. کلید : از طریق این گزینه میF9  برای افزایش، کلیدF8  برای کاهش و کلید

F7 رود.رای قطع صدا، بدون تغییر در تنظیمات صدای ویندوز به کار میب 

  

است که از طریق آن  Optionsموجود در این منو،  ترین گزینهاست. مهمپیش از این توضیحاتی ارائه شده Toolsهای موجود در منوی بیشتر گزینه ـ درباره

بعد بررسی خواهد  مارهها در شدسترسی پیدا کرده و جزء به جزء آنها را تغییر دهید. موارد کاربردی این برگه های مختلف تنظیمات مدیاپلیر ویندوزتوانید به برگهمی

 شد.

 

۱۱استفاده از ویندوز مدیا پلیی   

 Windows Media Player 10 Windows Media Player کننده صوت و تصویر است که به های پخشیکی از برنامه

  شود.سیستم عامل ویندوز در کامپیوتر نصب میصورت آماده همراه با 

گرچه این برنامه در تمام ویندوزها وجود دارد، ولی شاید کمتر کاربری به صورت کامل با آن آشنا باشد. کاربران معموالً برای شنیدن 

فایل  ای با یکجدی یا حرفهکنند و اگر بخواهند به طور تصویری از این برنامه استفاده می -های صوتیفایل <سرسری>یا دیدن 

روند. البته شاید هم و غیره می WinAmp ،JetAudio ،RealPlayer افزارهای دیگری چونای کارکنند، به سراغ نرمچندرسانه

 حق با این کاربران باشد. 

WMP که چرا  برنامه، قضیه فرق کرده این  ۱۱دست و پرامکاناتی نبود. ولی با عرضه نسخه ، برنامه زیاد خوش۱۱تا قبل از نسخه  

اند، با این نسخه جدید شاید عادت کرده 9تر شده و امکانات زیادی دارد. ولی برای کسانی که به نسخه است. حاال برنامه خیلی زیبا
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Viewکمی سردرگم شوند. جای منوها وابزارها عوض شده و عموماً به منوی  اند. حتیرفته  Color Chooser هنوز هم وجود دارد  

توانید طیف رنگ و میزان پربودن صفحه را خودتان انتخاب کنید. به جای انباشته کردن آن همه آیکون کوچک در صفحه حاال میو 

Library حاال یک دکمه ،MoreInfo  نیستید مجبور دیگر کند.گذاشته شده که اطالعات آلبوم و هنرمند را روشن یا خاموش می 

Codec یک اضافی   MP3 های خود را روی سیستم نصب کنید یا با یک برنامه دیگر آهنگ  Pi کنید. مایکروسافت هنوز هم بر  

WMAفرمت  ورزد. ولی یک خود اصرار می  MP3 Codec هم به نام   Fraenhofer تواند با هر در برنامه گذاشته که می  Bit 

Rate   به ریپ کردن آهنگها بپردازد.  

:منوها -ا  

دوز اگر بخواهید در وین WMP های ای کنار دکمه، تغییری ایجاد کنید، اول باید منوی مربوطه را بیابید. با استفاده از دکمه کرکره

توانید منوی درختی برنامه را بازکنید. راه دیگر این است که روی خط عنوان پنجره کلیکِ راست بزرگ کردن پنجره، می -کوچک 

وهای استاندارد پنجره را فعال کنید و امکانات بیشتری را ببینید. برای این منظور، از منوی توانید منکنید. اگر دوست داشته باشید، می

View گزینه ،Menu Bar Options را انتخاب کنید. در این حالت، اگر گزینه  Show Menu Bar ، منوها فعال را انتخاب کنید 

Autohide Menu Bar .شوند می شود میرا انتخاب کنید، با بردن ماوس به قسمت منوها، آن قسمت ظاهر و سپس پنهان  

MP3 تغییر به -0.  

های برای کنار گذاشتن فایل WMA از منوی ،Tools گزینه   Options را انتخاب کرده و سپس به صفحه   Rip Music  در. بروید  

Format قسمت از حالت، این گزینه   mp3 کیلوبیت برثانیه تنظیم  ۱0۰فرض روی طور پیشرا انتخاب کنید. کیفیت صوت به 

توانید با حرکت دادن دکمه لغزان مربوطه، کیفیت را بهتر کنید. در همین صفحه، با کلیک روی دکمه است، ولی اگر بخواهید، میشده

File Name 3ها برایتان درج شود.در اسم فایلمشخص کنید که کدام اطالعات )شماره تراک، اسم آهنگ و ...(    

:هاتغییر نام فایل -3  

Options، گزینه Toolsتنظیماتی که در منوی  در صفحه   Library تواند کنند که برنامه چه تغییراتی را میوجود دارد، تعیین می 

کند. مثالً اگر گزینه شده ایجادهای ریپروی فایل Retrieve additional Information قص از طریق ک بزنید، اطالعات نارا تی 

شونداینترنت کامل می  
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:هاتغییر ترتیب فایل -۴  

بندی کنید، باید گزینههای خود را در فولدرهای مجزا بر اساس آلبوم یا نام هنرمند دستهاگر بخواهید آهنگ Rearrange music را  

توانید با انتخاب گزینه مت بزنید. در همین جا میعال Rename music files ها، ، از برنامه بخواهید با درج اطالعات جدید آهنگ

های متفاوت های خود را با ابزارهای مختلف و روشها را اصالح کند. این کار مخصوصاً زمانی خوب است که فایلاسامی فایل

دست کنید.ها را یکگذاری، ریپ کرده باشید و حاال بخواهید آننام  

:مقایسه محتوا -۵  

Info Centerقسمت  های اینترنتیدهد، حاال جزئی از سرویسکه اطالعات بیشتری درباره آلبوم یا تراک می   

WMP 10 توانید سرویس دیگری را امتحان کنید. آورید، میشده است. بنابراین اگر از یک سرویس، اطالعات کافی به دست نمی 

سایت  مثال Napster بیوگرافی کاملی درباره هنرمندان دارد   

  :رادیو کجاست؟ - ۱.

Media Guideرادیوی اینترنتی حاال به قسمت  رفته است. از صفحه   Guide گزینه   Radio را انتخاب کنید تا فهرستی از  

های رادیویی و لینکی را ببینید که صفحه ایستگاه Radio Tuner های موجود در اینترنت را کند. این صفحه تمام ایستگاهرا باز می 

لینک  دهد.اگرنشان می RadioTuner را در ستون سمت راست پیدا نکردید، پایین بروید   

لینک روی و  InternationWindowsMedia.com کلیک کنید و حاال دوباره صفحه   Guide را باز کنید.   

المللی خود را تغییر دهید،اگر دوست ندارید تنظیمات بین  

توانید از نشانی می windowsmedia.com/radiotuner/MyRadio.asp مستقیماً به صفحه   Radio Tuner بروید.   

Playبعد از انتخاب ایستگاه مورد نظر، روی دکمه  کلیک کنید.   

:های جوانیآهنگ -۷  

Year Releasedبا استفاده از فهرست  ل را لیست های امساهای زمان جوانی خود مراجعه کنید، یا فقط آهنگتوانید به آهنگمی 

By Yearکنید. گزینه  هم هنگام ساخت   Auto Playlist هایی که خورد. اصالً مجبور نیستید تاریخ تمام تراکخیلی به درد می 

ها را بدانید(.اید را تایپ کنید )حتی اگر همه آناید یا خریدهریپ کرده  

ویندوز   WMP دهدخودش این کار را انجام می   
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:Play list  ۰-  

ها را به قسمت تراک Now Playing هایی لیست خودکار به صورت تصادفی درست کنید. بعد از این که آهنگبیندازید یا یک پلی 

خواهید نگه دارید، با کلیک روی دکمه را مرتب کردید که می Now Playing List گزینه   Save Playlist As را انتخاب کنید.  

New Listبا استفاده از منوی فرعی  توانید بدون این که مجبور باشید به قسمت سمت راست پنجره بروید )که کارها در همان منو، می 

لیست بپردازیدکند(، به ساخت پلیرا کند می  

:افزودن سریع -9  

Now Playing Listدکمه کوچکی که در کنار کرکره  های فعلی را به فهرست قرار دارد، انتخاب  NowPlaying کند اضافه می 

Sync List)و همین کار را برای  و   Burn List ها بوکدهد(. اگر کشیدن و انداختن برایتان سخت است )مثالً در نوتانجام می 

کنید.توانید از این راه اقدام میسخت است(،   

:های مجزالیستپلی -۱۱  

کشیدن و انداختن است، با کلیک روی  تر ازلیست از طریق دیالوگ باکس راحتکنید ساختن پلیاگر فکر می Now Playing 

List و سپس   Edit using Playlist Editor های ))یا زدن دکمه  Alt+L+U دیالوگ )Edit Playlist شود.بالفاصله باز می   

:تنظیم عکس -۱۱  

WMP 10 ها را به تواند مرتب کند. اما تا وقتی دستگاه قابل حملی را به کامپیوتر خود وصل نکنید که عکسها را هم میعکس 

کند، گزینه سیستم منتقل می All Pictures در صفحه   Library شود. علت این است که خود برنامه هیچ امکانی برای ظاهر نمی 

وانید نمایش اسالیدی درست کنید، نه نمایش بندانگشتی. داشتن کتابخانه عکس فقط به این تها ندارد. یعنی نه میکارکردن روی عکس

های شود. گزینهتر میها به دستگاه قابل حمل آسانخورد که انتقال عکسدرد می All Video و   All TV از این جهت در هر  

پذیر شود.مپیوتر امکانهای ضبط شده تلویزیونی در کاسیستمی هستند که تماشای ویدئو و برنامه  

:های دلخواهستون -۱0  

های یک آلبوم یا هنرمند در صفحه با کلیک راست روی فهرست تراک Library کند که قابل حذف و ها را ظاهر میمنویی از ستون 

توانید از کرکره اضافه هستند. همچنین می Library Options گزینه   ChooseColumns تی را برای را انتخاب کنید که امکانا 

http://www.aduelect.ir/


 
21 

Address site: www.aduelect.ir                                                                                                                              مؤلف رضا علیپور ، انمازندراستان                                                                      

هایی مرتب کنید که در توانید فهرست خود را بر اساس آهنگدهد. بنابراین اگر بخواهید، میلیست میتعیین زمان پخش شدن پلی

کنید.تعطیالت آخر هفته گوش می  

:دیواره آتش -۱3  

کند، بد نیست ببینید برنامه دیواره آتش شما بار چند ثانیه مکث میبینید برنامه هنگام پخش موسیقی آنالین هرچند وقت یکاگر می

های بسته UDP کند یا نه. را متوقف می  WMP برای   Streaming کند. اگر چنین باشد، برنامه ها استفاده میمحتوا، از این بسته 

HTTPمجبور است از پروتکل  کند و آیا این پروتکل مشکلی خواهید بفهمید برنامه از چه پروتکلی استفاده میاستفاده کند. اگر می 

کند یا نه، در همان حالی که آنالین هستید، از منویایجاد می View گزینه   Statistics را انتخاب کنید و صفحه   Advanced را  

 ببینید.

:از هدفون استفاده کنید -۱۴.  

های دیجیتالی که ویندوز دی فقط برای پخش آنالوگ قابل استفاده است و آهنگفیش هدفون روی درایو سی WMP  پخش  

های دیجیتال را از طریق هدفون بشنوید، کافی است به شوند. اما اگر بخواهید همین آهنگکند، از طریق این فیش شنیده نمیمی

mediaPlayer نالوگ پخش کند. برای این منظور، از منوی ها را به صورت آبگویید آهنگ  Tools گزینه ،Options را انتخاب  

Devicesکنید و به صفحه  دی خود را انتخاب کرده و از صفحه بروید. درایو سی  Audio Playback to Audio گزینه   را  

بزنید.عالمت   

:روشن کنید -۱۵.  

توانید از طریق صفحه امروزه بیشتر کیبوردها دکمه پخش، مکث، صدا و ... دارند. اگر شما چنین صفحه کلیدی ندارید، باز هم می

media Playerکلید،  را کنترل کنید.   F10 صدا را زیاد،   F9 صدا را کم، و   F8 کند.صدا را قطع می   

CTRL+P CTRL+S و کند،می مکث یا  شروع به پخش  کند. با پخش را قطع می  CTRL+F به تراک بعدی بروید و  

CTRL+Bبا ها را از منوی توانید آنبر متعدد دیگری هم وجود دارد که میبه تراک قبلی. کلیدهای میان  Help پیدا کنید.   

کنید،آزاد )فشرده نشده( ذخیره میهای ریپ شده را با فرمت اگر به خاطر کیفیت بهتر، فایل:فایلها -۱۱  
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WMA تر شوند. برای این منظور، از منوی ها کوچککننده قابل حمل، کاری کنید که فایلها به پخشتوانید هنگام انتقال آنمی 

Tools گزینه  Options کند.ها را فشرده میها به دستگاه قابل حمل، فایلهنگام انتقال فایلرا انتخاب کرده و به صفحه   Devices  

مِدیا پلیر را عالمت بزنید .کلیک نموده وگزینه ی   Allow audio files to convert بر روی 

 

:فضای دیسک -۱۷   

کنید، الزم نیست خیلی ها به صورت نامحسوس این است که وقتی دستگاه قابل حمل خود را به سیستم وصل میحاصل فشرده کردن فایل

فایل را تبدیل کنید، ببینیدها تبدیل شوند. اگر قصد دارید تعداد زیادی صبرکنید تا فایل media Player ته فضای کافی برای این کار را داش 

Tools باشد.  گزینه   Options را انتخاب کنید. به صفحه   Devices بروید، دکمه   Advanced را کلیک کنید، و    

 

 

آهنگ را انتخاب کنید: -۱۰  

Playerحتی اگر یک  های خود را داخل آن جای دهید. ها و عکسها، فیلمبتوانید تمام آهنگ چهل گیگا بایتی داشته باشید، باز هم بعید است 

WMPاگر گزینه سنکرون خودکار را فعال کرده باشید،  دهد. بدون وصل موسیقی را نسبت به عکس و عکس را نسبت به فیلم اولویت می 

ه دستگاهتان منتقل شوند. کافی است هر آهنگی را که دوست هایی را تعیین کنید که دوست دارید بتوانید آهنگکردن دستگاه به سیستم هم می

طور خودکار از این صفحه به دستگاه منتقل شوند.تا هر وقت دستگاه را وصل کردید، به انتخاب نموده  

حذف برنامه -۱9  

توانید دوست دارید، می ۱۱را بیشتر از  9کنید نسخه اگر فکر می WMP 10 ای برگردید که قبالً را از سیستم حذف کنید و به برنامه 

اید. برای این منظور، از طریق داشته Add/Remove Programs برنامه   WMP را حذف کنید. البته الزم نیست نسخه قبلی را  

را نصب کرده باشید، باید ابتدا گزینه  0مجددا نصب کنید. اگر سرویس پک Show updates ا عالمت بزنید. تنها در باالی لیست ر 

های قبلی پخش کنید. با نسخه های حفاظت شده راتوانید آهنگعیب این کار این است که نمی WMP 10 از   DRM متفاوتی ا   

http://www.aduelect.ir/
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تقدیم شده  جهت تالیف   منابع :  

 

 

      

  استفاده از منابع مطالعاتی سایتهای اینتر نتی -۱

کامپیوترینرم افزار ی شرکتهای ارائه دهنده سیتمهای  -0  

فزار چند رسانه جهت تدریس نرم اداخل و خارج  از کشوراساتید محترم -3  
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