
را   یقیموس چگونه دی شو /https://download1music.ir یقیعاشق موس دوباره  یو صوت  یصوت زاتیاستخدام تجه یایمزا

گفته ،   نی. امی از ما قبالً انجام داده ا یار یاست که بس یکار  یقیموس یر یبارگ /https://download1music.ir دیکن یر یبارگ

کمک به ما در انجام   یرا برا ینکات هنگدانلود آ   میتوان یچگونه م م؟یده  یما آن را به صورت کارآمد انجام م ای که آ میدان یچگونه م

در ادامه    نی، بنابرا د یکرده ا دایرا پ موضوعمتخصص در مورد  یعال یها هیمقاله و همه توص نیشما ا م؟یکن دایکار پ نیبهتر ا

 . دیبخوان

آن است. اگر  دیخر  یبرا یر یگ میآلبوم قبل از تصم کی شینما  شی، پ یقیموس یر یفکر کردن در هنگام بارگ یبرا ی نکته عال کی

کننده  یر یبارگ ک باشید. یرا دوست نداشته  هیبق دی. شاستبیآلبوم کامل ن  کی دیخر  یآل برا  دهی ، ا  دیباش دهیترانه از آن شن کیفقط 

  Amazon.com قیرا از طر  یقیموس یر یبارگ دیتوان یآمازون است. م  MP3 یر یبارگ دیر یدر نظر بگ  دی که با یعال یقیموس

هر آهنگ مورد نظر   ی" روmp3 افتی"در  ی. رودیرا جستجو کن گانیرا یر یکار انواع بارگ نیبا ا د یتوان ی م ای،  دیکن یدار یخر 

ً یدر حال حاضر نصب نشده باشد ، سر  یر ید ، و اگر بارگیکن کیکل یر یبارگ یبرا کرد. پس از آن   دی خواه افت یآن را در  یر یبارگ عا

  یرا باز م mP3sشما که  ستمیس ی. سپس ، در برنامه رودیآن کن یر یو شروع به بارگ  دیآهنگ انتخاب کن ی، "دانلود آهنگ" را رو

 کند ، باز خواهد شد. 

 روسیو یر یتا از بارگ د یکن ینظرات را مطالعه م تیکه در آن سا د ی، مطمئن شو  دیجد تیدر سا یقیهر موس یر یاز بارگ قبل

وجود دارد که   یگر ید ی. اگر بررسد یکنند بخوان یها صحبت م روسیو  ایرا که در مورد بدافزار  ییها ی. بازخواندیکن یر یجلوگ

بد هم وجود نداشته باشد ،   یبررس چیاگر ه ی. حتدیکن یر یاز آن جلوگ دی مخرب است ، با یاپرونده ه  یدارا  تیدهد وب سا ینشان م

 . دیهمچنان مراقب باش دیبا

ً یبدان معناست که اگر مستق نیمهم است. ا یقیموس یر یدر هنگام بارگ یمنیا   یاز شرکتها یبرخ ای یدیتوسط هنرمند ، شرکت تول ما

است و در   یرقانونیغ دی کار را انجام ده نی. اگر ادیکن یر یبارگ گانی را به صورت را یقیموس د یارائه نشود ، نبا  گر ید یغاتیتبل

 . دیروبرو شو یاساس  یها مهیبا جر  د یتوان یصورت گرفتار شدن م

 

مدت   یتا در طوالن دیکن دا یاشتراک پ سیسرو ک ی، ممکن است   دیصرف کن یقیموس یرا برا یادیز  یها نهیکه هز  د یدار  لیتما اگر 

  یرا باز م یقیموس یای ندارند و دن نهیدالر در ماه هز   10از  شی خدمات به طور معمول ب نیمقرون به صرفه تر باشد. ا ار یبس یر یمس

 . دیکن یر یآنها را گوش داده و بارگ  دیتوان یآهنگ مختلف دارند که م ونی لیم 20به  کینزد ااز آنه  یکنند. در واقع برخ

 

در هنگام    رایاست ز  یامر ضرور  نی. ادینکن یر یخود بارگ انهیدر را  یفعل روسیو  یبرنامه آنت کی یبدون بارگذار  یقیموس هرگز 

حاصل کند   نان یآن اطم تیکند تا از امن ی . ابتدا ، پرونده را اسکن مدیکن ی محافظت م انهی از دو روش از را یقیموس یلهایفا یر یبارگ

پرونده مضر را   ای روس یتواند و یداده و م صیمسئله را تشخ  نیا روسی، برنامه و ستین منیباشد ، ا شدهن یر یبارگ یز ی، و اگر چ

 ببرد. نیاز ب

 

ها    تی. ساستیلذت بخش ن یآهنگ عال  کی یاگر آهنگ وحشتناک باشد ، حت ی. حتدیتوجه کن یساز  فشرده یو قالب ها تینرخ ب به

 دیکن یم یر یکه بارگ ییپرونده ها تیفیدر اطراف به ک دیآنها متفاوت باشند. خر   یصدا تیفیتوانند در ک ی کنندگان مختلف م عیو توز 

 . دیکن یدار یخر  دی رسد مثل با ینظر م بهکه  یقیو فقط موس دیتوجه کن

 

  افت یشکل ممکن در  نیخود را به بهتر  یها  یقیموس دیتوان یکه در نوک انگشتان وجود دارد ، اکنون م  یخوب ار یبس یها هیتوص با

  لیشناسند و شما را به عنوان استاد تبد یرا م یز یکه متخصصان چه چ دیدان ی ، اکنون م دیکه شما چقدر تجربه دار  ستی. مهم ندیکن

 ! دیکن یر یرا بارگ یقیاز موس یبرخ هو بالفاصل دیکنند. برو یم
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