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 لینک مقاله در وبسایت

 

   

 

 

ران مجله نت  
یزدان یوسفینویسنده:   

 

 - IDMدرباره  یزهمه چ
 یجرآموزش نصب دانلود من

 و نحوه استفاده از آن

ترین امروز قصد دارم در مجله نت ران یکی از مهم
مشکالت شما عزیزان رو در برابر سرعت کم اینترنت 

برای همیشه حل کنم. برای همه شما پیش اومده که 
بخواین یک فایل رو از اینترنت دانلود کنین )فرق 

کنه فایل موسیقی باشه یا ویدیو و...( و به علت نمی
صورت ناقص دانلود بشه. هسرعت کم اینترنت فایل ب

ناقص دانلود شدن فایل بهترین حالت ممکنه. چرا که 
درصد هم دانلود  99در برخی موارد فایل دریافتی تا 

شه اما درست همون یک درصد آخر، به شما می
ده. قاعدتا در اون اخطار عدم دانلود فایل رو می

تر های تروریستی هم خطرناکحالت، شما از گروهک
حل ستین. کاریه که شده و شما باید به فکر یک راهه

و حسابی برای این مشکل باشین. یکی از درست 
 .هست نصب دانلود منیجرهای پیشنهادی من، روش

https://netran.net/mag/all-about-idm/
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ترین مشکالت شما عزیزان رو در برابر سرعت کم امروز قصد دارم در مجله نت ران یکی از مهم
اینترنت برای همیشه حل کنم. برای همه شما پیش اومده که بخواین یک فایل رو از اینترنت دانلود 

صورت هکنه فایل موسیقی باشه یا ویدیو و...( و به علت سرعت کم اینترنت فایل بکنین )فرق نمی
ناقص دانلود بشه. ناقص دانلود شدن فایل بهترین حالت ممکنه. چرا که در برخی موارد فایل 

شه اما درست همون یک درصد آخر، به شما اخطار عدم دانلود درصد هم دانلود می 99دریافتی تا 
ستین. کاریه تر ههای تروریستی هم خطرناکده. قاعدتا در اون حالت، شما از گروهکفایل رو می

های و حسابی برای این مشکل باشین. یکی از روشحل درست که شده و شما باید به فکر یک راه
 .هست نصب دانلود منیجرپیشنهادی من، 

مختلف اینترنت دانلود های در این مقاله قصد دارم عالوه بر حل مشکالت دانلود کردن، به ویژگی
تونید با این نرم افزار انجام بدید رو بهتون آموزش بدم. تا آخر منیجر بپردازم و کارهایی که می

ران همراه موزش نصب دانلود منیجر و نحوه استفاده از آن، با نتآ  IDM -ی همه چیز دربارهمقاله
 .باشین

 

 IDM اینترنت دانلود منیجر چیه؟ یا 

یک برنامه مدیریت دانلود بسیار محبوبه. این برنامه،  IDM اختصاردانلود منیجر یا به اینترنت 
عامل ویندوز منتشر شده و برای کاربران امکانات زیادی رو توسط شرکت مایکروسافت برای سیستم

ی مدیریت دانلود در ویندوز هست بهترین برنامه IDM شه گفت کهجرئت میبه ارمغان آورده. به
های مهم ده. یکی از ویژگیه برای شما عزیزان یک دانلود بسیار سریع و بدون مشکل رو انجام میک

https://netran.net/mag/all-about-idm/
https://netran.net/mag/all-about-idm/
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ها در یک زمان مشخص شده هست. یعنی شما ها و دانلود اونبندی فایلافزار، زماناین نرم
ها رو با فایلهای خودتون کنین و همون ، اقدام به دانلود فایلنصب دانلود منیجرتونین بعد از می

تونین در هر زمانی که دوست داشتین )توقف( متوقف کنید. حتی می Stop یاستفاده از گزینه
 .ی دانلود رو بزنینمجدد ادامه

 تونید از لینک زیر دانلود کنیدافزار اینترنت دانلود منیجر رو مینرم

 سرعت دانلود با پارتیشن بندی کردن فایلافزایش 

تونه افزار با تیکه تیکه کردن فایل میاحتماال براتون این سوال پیش اومده که چطوری این نرم
های مختلف سرعت دانلود رو برای هر ها و سرورسرعت دانلود رو افزایش بده. باید بگم که سایت

مگابایت هم  2کیلوبایت قرار دادن. حاال اگه سرعت شما  200کانکشن محدود کردن. مثال روی 
کنین، چون تنها با یک کانکشن به سرور متصل هستین، سرعت باشه، زمانی که فایل رو دانلود می

تونین این محدودیت رو کیلوبایته. در حالی که اگه از این برنامه استفاده کنین، می 200دانلود شما 
 .دور بزنین

 

 دانلود نرمافزار اینترنت دانلود منیجر

 netran.net :رمز فایل

شه، بخش کردن فایل یکی از امکانات خوب این برنامه که موجب افزایش سرعت در دانلود می
پارتیشن مجزا فایل موردنظر رو به چند  IDM دانلودی هست. یعنی چی؟ یعنی در این فرآیند،

کنه. این کار باعث افزایش سرعت دانلود ها رو دانلود میزمان اونطور همکنه و بهتبدیل می
شه و در نتیجه مدت زمان شه؛ چون در دانلود معمولی این فرآیند در یک فایل انجام میمی

 .کنهتری رو برای دانلود شدن مصرف میبیش

https://netran.net/mag/wp-content/uploads/2021/03/Internet.Download.Manager.6.38.Build_.18.Retail.zip
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  IDM با برنامه نحوه دانلود

های معتبر دانلود کرده و ، ابتدا باید این برنامه رو از طریق وب سایتIDM برای استفاده از برنامه
سازی کنین. نصب کنین. بعد از نصب دانلود منیجر، کافیه که این برنامه رو با مرورگر خودتون همگام

اون فایل رو IDM کردین،که روی لینک موردنظر کلیک محض اینکنه تا بهاین کار به شما کمک می
سازی کردن مرورگر با اینترنت دانلود منیجر به صورت خودکار براتون دانلود کنه. اگه برای همگامبه

 .پردازیممشکل برخوردین، در ادامه به حل این مشکل می

 

 سازی و نصب دانلود منیجر با مرورگر کرومهمگام

بهش اجازه افزار دانلود منیجر بشیم تا افزار، باید ابتدا وارد نرمبعد از آپدیت کردن هر دو نرم
 .هماهنگ شدن با مرورگر کروم رو بدیم

سازی کنن، کافیه که لینک کاربرانی که قصد ندارن اینترنت دانلود منیجرشون رو با مرورگر همگام
ی اصلی اینترنت دانلود منیجر، داخل مورد نظرشون رو کپی کنن. بعد اون آدرس رو در صفحه

 .بدهکنن تا دانلود منیجر فرایند دانلود کردن رو انجام  Paste قسمت آدرس

ی گوگل کروم و اینترنت دانلود منیجر سازی بهتره که شما از آخرین نسخهبرای انجام همگام
شه ها موجب مشکالتی میاستفاده کنین. چون در برخی موارد این عدم هماهنگی بین نسخه

 .که بهتره از همون اول از بروزشون جلوگیری کنیم
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 .زنیمی تنظیمات رو میشیم و گزینهوارد قسمت دانلود می 1طبق تصویر 

 

رو بزنین.  Use advanced browser integration یی باز شده شما باید ابتدا تیک گزینهدر صفحه
سازی با مرورگر ی همگامدانلود منیجر اجازهتر، تیک مرورگر کروم رو بزنین تا به در قسمت پایین

فرض قرار دارن اما شما بهتره که اون رو چک کنین. صورت پیشداده بشه. این تنظیمات معموال به
 .سازی اون اقدام کنینکه تیک مرورگر فعال نبود، نسبت به فعالدرصورتی
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رو  Extensions بشید و بخش فروشگاه وب کرومحاال باید وارد مرورگر کروم خودتون بشین. داخل 
رو بخونید تا  زش نصب افزونه در گوگل کرومآمو یکنم حتما مقالهانتخاب کنید. بهتون پیشنهاد می

 .ها بیشتر آشنا بشیدبا اکستنشن

 

رو  IDM ی باز شده، تصویری شبیه به عکس زیر هست. شما باید داخل کادر سرچ، عبارتصفحه
 .جستجو کنین

 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions
https://netran.net/mag/add-extensions-to-google-chrome/
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رو بشین. برای بعد از جستجو کردن کلمه اینترنت دانلود منیجر، شما باید با تصویر زیر روبه
 .کلیک کنین add یسازی، روی گزینههمگام

 

کنین. این سازی دریافت میبر موفق بودن همگامکردن دانلود منیجر شما گزارشی مبنی add بعد از
 .شهصورت زیر نمایش داده میپیام معموال به

 

منیجرتون درستی انجام دادین، مرورگر کروم شما با اینترنت دانلود خب اگه تمام مراحل رو به
 .های مورد نظرتون رو دانلود کنینراحتی فایلتونین بهسازی شده. شما میهمگام

 سازی و نصب دانلود منیجر با مرورگر فایرفاکسهمگام

سازی این مرورگر با دانلود منیجر هم براتون به دلیل محبوبیت مرورگر فایرفاکس، قصد داریم همگام
های دانلود منیجر و مرورگر کروم شما باید ابتدا آخرین نسخه ی اول مثلقرار بدیم. در مرحله

ی اول همگام فایرفاکس رو دانلود و نصب کنین. بعد از نصب آخرین نسخه، باید شبیه به مرحله
 Use ی، تیک گزینهGeneral سازی مرورگر کروم، وارد تنظیمات دانلود منیجرتون بشین. از قسمت

advanced browser integration تر شما باید تیک مرورگر و بزنین. حاال در قسمت پایینر
 .سازی رو به دانلود منیجر بدینفایرفاکس رو فعال کنین تا مجوز همگام
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بعد از انجام مراحل باال، شما باید وارد آخرین نسخه از مرورگر فایرفاکس بشین. از قسمت تنظیمات 
 .رو انتخاب کنین Add-ons یگزینه

 

شین. در این مرحله، باید به دنبال رو می، شما با تصویر زیر روبهAdd onsی بعد از باز کردن، گزینه
صورت خودکار اینترنت دانلود منیجر رو پیدا نکردین، با جستجو نصب دانلود منیجر باشین. اگر به

بودن دانلود  Disable ن. برخی از کاربران با مشکلعنوان افزونه اضافه کنیتونین اون رو بهکردن می
 .در بیاد Enable شن. کافیه روی اون کلیک کنن تا به حالترو میمنیجر روبه

 



 آموزش نصب دانلود منیجر و نحوه استفاده از آن IDM - همه چیز درباره
 

9 

 

سازی دانلود منیجر با فایرفاکس شدین. کافیه که از طریق با انجام مراحل باال شما موفق به همگام
صورت خودکار این فرایند رو براتون تا دانلود منیجر بهمرورگر فایرفاکس اقدام به دانلود فایل کنین 

 .انجام بده

 ها در اینترنت دانلود منیجربندی دانلودنحوه زمان

خوام در این پاراگراف اشاره مختصری داشتم. حاال می IDM بندی درباالتر راجع به مزیت زمان
شه از این ای که میبهترین استفادهبراتون نحوه انجام این قابلیت بسیار خوب رو توضیح بدم. 

ی همراه اول یک شب تا یازده صبح ماهانه تهیه اس. مثال شما یک بستهقابلیت کرد، دانلود شبانه
گیگ دانلود کنین. توی روز با خیال  500تونین هزارتومانه. با این بسته می 20کنین که قیمتش می

ین. زمان شروع رو روی ساعت یک و ده دقیقه تنظیم دها رو به دانلود منیجر میراحت فایل
 .خوابین. صبح که بیدار بشین، همه رو دانلود کردهکنین. بعدش با خیال راحت میمی

 شبهای دانلود شبانه با دانلود منیجر بدون نیاز به بیدار ماندن تا نیمه

هاتون از طریق دانلود منیجر اقدام ایلشما باید ابتدا به دانلود ف دانلود شبانه با دانلود منیجر،برای 
ی )تعداد زیادی پنجره( موردنظر رو ی دانلود، کافیه که شما پنجرهکنین. بعد از باز شدن پنجره

 .ببندین

های دانلود نشده( راست کلیک )فایل حاال وارد برنامه دانلود منیجر بشین و روی فایل دانلود نشده
های دانلودی شما از صف فعلی خودش دانلود رو بزنین تا فایلی حذف از صف کنین. حاال گزینه

های دانلود شده، شما مجدد روی فایل دانلود نشده )فایلحذف بشن. بعد از انجام مراحل گفته
 .صف جدید رو بزنینی افزودن به نشده( راست کلیک کنین. بعدش گزینه

تونین در اون تعیین کنین که چه ساعتی دانلود منیجر شه که میای باز میسپس برای شما صفحه
زمان دانلود کنه ها رو همبعد از دانلود کامپیوتر رو خاموش کنه یا نه، فایلها رو دانلود کنه، آیا فایل
تونین بسته به نیازتون ها رو شما میصورت تکی اقدام به دانلود کنه و... تمامی این مزیتیا به

 .ای رو داشته باشینی یک دانلود حرفهاستفاده کنین و تجربه

 

کلیک کنید و  Scheduler یشبانه، روی گزینه برای مدیریت صف در انتظار دانلود و تنظیم دانلود
های مورد نیازتون رو شده فایلپس از باز شدن صفحه، اون رو تنظیم کنید تا در ساعت تعیین

 .دانلود کنه
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شه که باید در اون ساعت دانلود رو مشخص یک صفحه برای شما باز می ی باالپس از کلیک روی گزینه
 .ی خودتون رو تنظیم کنینکنید. طبق تصویر زیر شما هم برنامه

 

ی هر کدوم برای گذاری کردم و در مورد وظیفههای موردنیاز رو شمارهبرای سهولت کار من قسمت
 .بیادتون دم که روال کار دستشما توضیحاتی می

اگر این گزینه رو فعال کنین کادر جلوش که مربوط به ساعت شروع دانلود هست برای شما  .1
 .تونید زمان شروع دانلود رو در اون کادر وارد کنیدشه و میفعال می
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بار در زمان مقرر دانلود ده که انتخاب کنید فقط یکاین گزینه به شما این قابلیت رو می .2
 .کنه منیجر شروع به فعالیت

هایی پروسه دانلود خودکار ده که انتخاب کنین در چه روزاین گزینه به شما این اجازه رو می .3
 .باید اجرا بشه

 .پرسهزمان اتمام و قطع دانلود خودکار رو از شما می .4
پس از اتمام صف و یا رسیدن زمان متوقف شدن دانلود،  ،های این قسمت رو بزنیداگه تیک .5

کنه و بنده اگه فایلی هم باقی مونده باشه اون رو متوف میصورت اتوماتیک برنامه رو میبه
 کنهسیستم رو خاموش می

 صورت رایگانسازی دانلود منیجر بر روی ویندوز بهنحوه فعال

افزار انحصاری برای ویندوز هست که توسط طور که گفته شد یک نرماینترنت دانلود منیجر همون
صورت ماهانه و برای استفاده از اون باید به نیستشه. این برنامه رایگان شرکت مایکروسافت ارائه می

ده تا شما از برنامه رایگان میماهه ای رو پرداخت کنین. این برنامه ابتدا به شما یک اکانت یکهزینه
استفاده کنین. در صورت رضایت اقدام به خرید اشتراک کنین؛ اما پس از یک ماه برنامه از کار میفته. 
شما باید یا نسخه اصلی رو تهیه کنین و یا دانلود منیجر رو کرک کنین. توی این پست به شما آموزش 

 .دیم که چطوری دانلود منیجر رو کرک کنیدمی

ساز هایی وجود دارن که تونستن این برنامه رو با استفاده از فعالخوشبختانه در کشور ما سایت
رایت در کشور ما آزاده صورت رایگان در اختیار کاربران قرار بدن. از اونجایی که قوانینی همچون کپیبه

های رایگان، تقریبا هیچ مشکلی ساز)تنها آپشنی که ما نسبت به خارجیا داریم همینه( استفاده از فعال
کنم.( درنتیجه کافیه که شما رو برای کاربران به وجود نمیاره. )بنده چند سالی هست که استفاده می

ده. در آخر، شما ساز هم در اختیارتون قرار میسایتی دانلود کنین که فعالدانلود منیجر رو از وب
 .افزار پرقدرت استفاده کنینای از این نرمینهراحتی و بدون پرداخت هیچ هز تونین بهمی

، کافیه ابتدا این برنامه رو کامال ببندید تا سازی و یا کرک برنامه اینترنت دانلود منیجربرای فعال
 .گونه فعالیتی نداشته باشههیچ

 :مقاالت پیشنهادی

 PotPlayer کننده ویدیو در کامپیوتر + آموزش استفاده از آنهترین پخشب 

 هاو روش زیپ کردن فایل Winrar افزارآموزش کامل نرم

https://netran.net/mag/potplayer-tutorial/
https://netran.net/mag/potplayer-tutorial/
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کلیک کنید،  Patch یرو اجرا کنید و روی گزینه Patch بعد از بستن دانلود منیجر فایل کرک یا همون
دیدید اصال کار  آموزش کرک دانلود منیجر.به همین راحتی برنامه کرک شد. خب دوستان این هم از 

 .سختی نبود

 

 تغییر پوشه دانلود در برنامه اینترنت دانلود منیجر

فایل بر  پر شده و امکان دانلود و ذخیره C فرض دانلود یعنی درایوها اتفاق افتاده که درایو پیشبار
های کاربران برای این حلروی اون درایو وجود نداشته. آزاد کردن درایو ویندوز همیشه یکی از راه

 های دانلودی رو تغییر بدیم؟سازی فایلمشکل بوده و هست اما بهتر نیست که درایو ذخیره
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شید؛ رو نمیبهرو C یوهای دانلود دیگه با مشکل پر شدن فضای دراسازی فایلبا تغییر درایو ذخیره
سازی فایل تونید از قسمت تنظیمات، مکان ذخیرهبعد از نصب دانلود منیجر بر روی سیستمتون، می

 .رو تغییر بدیم

 .کلیک کنید Options یبرای این کار روی گزینه

 

 oSave t سازی به سربرگی زیر برای شما به نمایش در میاد. برای تنظیمات ذخیرهسپس صفحه
 .مراجعه کنید
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 سپس، از قسمت .Video و یا General کنین؛ مثالنوع فایل رو انتخاب می Category در قسمت
Default Download directory for نظرتون رو انتخاب کنین و بعد روی  وشه و یا درایو موردپ

 .کلیک کنید OK یگزینه

 افزایش تعداد کانکشن در دانلود منیجر

افزار صحبت کردیم و گفتیم که دانلود ی دانلود توسط این نرممطلب کلی، در مورد شیوهدر ابتدای 
منیجر با توجه به تیکه تیکه کردن فایل و وصل شدن به سرور با چند کانکشن مجزا سرعت دانلود رو 

 .دهافزایش می

عدد است. برای اضافه کردن تعداد  8فرض روی صورت پیشها در دانلود منیجر بهتعداد کانکشن
 .مراجعه کنید Connection کلیک کنید و به سربرگ Options یها روی گزینهکانکشن

 

کلیک کنید و عدد  Default max conn number ایدر این قسمت همانند تصویر روی منوی کرکره
 .کلیک کنید تا تنظیمات جدید اعمال بشه OK یرو انتخاب کنید. سپس روی گزینه 16

عدد افزایش  16ها رو به کانکشنکنین، بهتره که تعداد سرعت استفاده میاگه شما از اینترنت پر
 .بدین
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 IDM محدود کردن سرعت دانلود در برنامه

ها بگن خب چه کاریه! چرا باید سرعت دانلود رو محدود کنیم؟ واال دوستان شاید االن خیلی
عت دانلودش رو محدود کنه اما در خیلی از مواقع این نیاز وجود داره که هیچکی دوست نداره سر

گردی هم بپردازیم اما دانلود منیجر کل پهنای باند اینترنت ما رو در کنار دانلود یک فایل به وب
 .کنهمشغول کرده و داره ازش استفاده می

ای موکول گردی رو به زمان دیگهوب شهتونیم دانلود رو قطع کنیم نه میتحت این شرایط نه ما می
طوری ما به هر دو کار خودمون ی کار ما محدود کردن سرعت دانلوده. اینکنیم. درسته! چاره

کلیک کنید و  Download کافیه همانند تصویر زیر روی IDM رسیم. برای محدود کردن سرعت درمی
 .کلیک کنید Setting و سپس Speed limiter یگزینه

 

 .تونین سرعت دانلود رو بر اساس نیاز خودتون تغییر بدینشه، میای که براتون باز میدر صفحه
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 نصب دانلود منیجر برای اندروید

شه و تونسته نظر اکثر کاربران شناخته می ADM وجود داره که با نام IDM اپلیکیشنی بسیار شبیه
لحاظی بسیار شبیه به اینترنت دانلود منیجر بوده اندروید رو به خودش جلب کنه. این برنامه از هر 

صورت مجزا )فایل رو نهایتا با تقسیم کردن بندی، دانلود فایل بهو از امکانات مختلفی همچون زمان
بره. این برنامه تونه دانلود کنه(، تعیین میزان سرعت دانلود و... بهره میبه هشت قسمت می

ت دانلود منیجر خودمون بر روی تلفن همراه در نظر بگیریم تا زمانی که تونیم اینترناندرویدی رو می
 .های خودمون رو مدیریت کنیمنیاز بود، از طریق موبایل هم بتونیم دانلود

پیش اومده صورت رایگان از پلی استور قابل دانلوده. شاید برای همه شما دوستان این برنامه به
 .مواجه بشین و در همون لحظه قصد دانلود فیلمی رو داشته باشینباشه که با سرعت کم اینترنت 

ADM کنه تا در شرایط بد اینترنت هم با نهایت سرعت دانلود برای شما این امکان رو فراهم می
که اگر همون فایل رو از دانلودر مرورگرتون دانلود کنین، زمان خودتون رو انجام بدین. درصورتی

 ADM .طور کامل دانلود شده باشه. تازه هیچ تضمینی نیست که فایل شما بهزیادی رو از شما گرفته
 .بوده و به معنی مدیریت دانلود پیشرفته هست Advanced download manager مخفف عبارت

 

 دانلود از یوتیوب با اینترنت دانلود منیجر

ی مجازی، های مجازی دنیاست. این شبکهترین شبکهدونید یوتیوب یکی از بزرگطور که میهمون
ده. صورت ویدیو برای کاربرا توسط کاربرای دیگه قرار میاز سیر تا پیاز موضوعات مختلف رو به

تونین شما نمی ده. یعنیهای مثبتش، به شما اجازه دانلود رایگان نمییوتیوب برخالف تمام ویژگی
ده که هایی رو که نیاز دارین دانلود کنین. اینترنت دانلود منیجر این امکان رو به شما میفیلم
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چنینی رو های اینویدیوهایی مشابه ویدیوهای یوتیوب نظیر ویدیوهای آپارات و کلیه سایت
 .ببرین راحتی دانلود کنین و از یک دانلود رایگان و صدالبته باکیفیت لذتبه

سازی کنین )باالتر برای این کار کافیه که ابتدا مرورگر خودتون رو با اینترنت دانلود منیجر همگام
توضیح داده شد(. سپس به سایت مورد نظرتون وارد بشین )در اینجا ما قصد داریم از یوتیوب 

فاصله بعد از پخش دانلود کنیم(. بعد از وارد شدن به یوتیوب، روی ویدیو موردنظر کلیک کنین. بال
ویدیو شاهد یک باکس مستطیل شکل در باالی ویدیو خواهید بود که لوگوی اینترنت دانلود منیجر 

شه. در ای مشابه با تصویر زیر برای شما باز میکه روی این باکس کلیک کنین صفحه داخلشه. وقتی
 .جا، باید کیفیت مورد نظرتون رو انتخاب کنیناین

 

 .کنهاب نوع کیفیت و نوع فرمت ویدیو، دانلود منیجر شروع به دانلود میبعد از انتخ

صورت رایگان دانلود کنین. های پخش آنالین فیلم بهی سایتتونین از همهاز طریق این روش می
کنن. تا زمانی که یوزرنیم و پسورد صورت اشتراکی کار میها بهسایتدر برخی موارد وب

تونین از اون سایت محتوایی رو دانلود و داخل دانلود منیجرتون وارد نکنین، نمیشده رخریداری
 .کنین

 تغییر فرمت دانلود از یوتیوب

افزارهای ده با فرمتی که نرمهایی که یوتیوب در اختیار کاربران قرار میدر اکثر مواقع فرمت فایل
دم چند روز پیش قصد داشتم ویدیویی رو کنن متفاوته. برای مثال خوویرایش ویدیو پشتیبانی می

افزار پریمیر ویرایش کنم. خب خیلی عادی از طریق دانلود از یوتیوب دانلود کنم و اون رو داخل نرم
کشیدم، به من اخطار منیجر اقدام به دانلود فایل کردم. زمانی که فایل رو داخل برنامه پریمیر می

. برای حل این مشکل، خیلی تحقیق کردم تا باالخره با دادرو می mkv عدم پشتیبانی از فرمت
 .آشنا شدم y2mate.com سایتوب
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تونین لینک ویدیوی مورد نظرتون رو از داخل ده؟ شما میکاری انجام میسایت برای ما چهاین وب
. با سایت کپی کنین و روی فلش موردنظر کلیک کنینیوتیوب کپی کرنید. بعد در داخل کادر این وب

کنه. پیشنهاد می mp4 های مختلف ویدیو رو با فرمتبه شما کیفیت y2mate سایتاین کار وب
ها رو که الزم دارین، لینکش رو داخل آدرس بار دانلود منیجرتون کپی کنید. کافیه هرکدوم از کیفیت

ی پریمیر ، نظیر برنامهافزارهاشه که سایر نرمبعدش ویدیو مورد نظرتون باکیفیت و فرمتی دانلود می
 .از اون پشتیبانی کنن

 

 حرف آخر

افزار اینترنت دانلود منیجر در در این مقاله قصد داشتیم توضیحاتی کامل و مختصر در مورد نرم
افزار کنه. این نرماختیارتون قرار بدیم که به شما در مدیریت کردن دانلودهاتون خیلی کمک می

تونین از طریق دانلود منیجر وب گردی کنین، کاره براتون باشه. چون شما میهمهتونه یک ابزار می
بندی کنین. حتی تون رو زمانهای دانلودیصورت رایگان دانلود کنین و فایلهای مختلف رو بهفایل
تا ا چند تونین به دانلود منیجر دستور بدین که بعد از اتمام دانلود کامپیوتر رو خاموش کنه و یمی

های این زمان و با حداکثر سرعت دانلود کنین و... تمامی این موارد از مزیتصورت همفایل رو به
 .افزار مدیریت دانلود کردهترین نرمرو تبدیل به محبوب افزار کارآمد هست که اوننرم

روش های ی مقاله اگه جزو اون دسته از افراد هستید که سرعت باال رو دوست دارن، من بهتون
کنم. در انتها از شما رو هم پیشنهاد می افزایش سرعت باال اومدن سیستم )لپ تاپ و کامپیوتر(

 کنم که تا انتهای این مطلب با ما همراه بودین.رفقای نت رانی تشکر می

https://netran.net/mag/speed-up-system/
https://netran.net/mag/speed-up-system/
https://netran.net/mag/speed-up-system/

