
آموزش دانلود فیلم ھا بھ صورت آنالین
:کاری از 

IRAN LGBTA

جیا:نویسنده

http://iranlgbta.wordpress.com

لینک ھای دانلود بعد از مدتی پاک می شود و پیدا کردن و بازیابی دوباره آنھا گاھی غیر ممکن است برآن شدم تا اینکھبھ دلیل
و دانلود کنیدروشی آسانتر رو آموزش بدھم کھ بتوانید بدون دردسر حتی با سرعت کم اینترنت ایران ھم این فیلم ھا رو ببینید

:مرحلھ اول

دانلود نرم افزار
Internet Download Manager

مگابایت بھ ھمراه دانلود با لینك مستقیم و حجم 6 Patch
لینک کمکی ( Mirror Link )
لینک کمکی ( Mirror Link )

لینک کمکی ( Multi Mirror Link )

پسورد فایل فشرده : soft98.ir ( را تایپ کنیدپسورد )

مرحلھ دوم
خارج کردن فایل از حالت فشرده

برای اینکار نرم افزار 

7zip

را از این آدرس دانلود کنید

http://www.7zip.com/



حال روی فایل راست کلیک کنید و مطابق شکل زیر عمل کنید

7zip->Exteract here

بعد پسورد را تایپ کنید



اریدحال شما این فایل ھا رو د

اول روی برنامھ 

Internet.Download.Manager.6.14.Build.3.Final.Retail_Soft98.iR

کلیک کنید

و آنرا نصب کنید

بعد از اتمام  نصب آن را کامال کلوز کنید و حتی از 

Taskbar

ھم از آن خارج شوید

برای اینکار روی (



کلیک کنید و نشان نرم افزار رو پیدا کنید

بعد روی آن راست کلیک کنید و 

Exit

)رو بزنید

مرحلھ بعد کپی کردن فایل 

Patch

.ایی است کھ برنامھ را نصب کرده ایددر ج

مثال من در این مسیر نصب کردم

Drive C->program files->internet download manager



وقتی رو فولدر 

کلیک می کنید سھ تا پچ نشان داده می شود

شما می توانید یکی از این سھ تا را استفاده کنید

من سومی را انتخاب می کنم



دقت کنید قبل از اینکار حتما از 

Internet download manager

خارج شده باشید

کلیک کنید ول روی یک پچ حا

Patch دکمھ

ا کلیک کنیدر

بعد از شما می خواھد یک سری اسم وارد کنید

ھر اسمی خواستید بنویسید و اوکی را بزنید

بعد پچینگ انجام می شود و می بینید کھ کھ نوشتھ

Patching successful

مرحلھ بعد اجرای نرمافزار

Internet download manager

.است

حال شما می توانید بروز خود را اجرا کنید

Chrome یا  Firefox

من اینجا از کروم استفاده می کنم



بھ وبسایت 

http://www.1channel.ch/

بروید

واینتر رابزنیداسم فیلم مورد نظر را در سرچ باکس تایپ کنید

مثال در اینجا من 

Kyss mig

را تایپ می کنم



فیلم کلیک کنیدحال روی 

بعدی یک لینک رو انتخاب کنید



من لینک 

Vidxden.com

دمرو انتخاب کر

وارد وبسایت کھ می شوید طبق شکل زیر از شما می خواھد چیزی وارد باکس کنید

باید کلماتی را کھ می بینید وارد کنید و 

Submit and continue to video

را کلیک کنید



موقعی کھ بھ صفحھ بعد وارد می شوید



ام لینک استریم را بھ لینک دانلود تبدیل می کند و شما می بینید کھ فیلمی کھ می خواستید ببینید .دی.خود نرمافزار آیبعد از لحظاتی 
برای دانلود آماده است و کافی است کھ 

Start download

دانلود شروع شودرا کلیک کنید تا 

ام یکراست بھ شما لینک دانلود ندھد بلکھ فیلم شروع می کند بھ .دی.ی دیگر استفاده کنید شاید آیاگر شما برای پخش فیلم از لینک ھا
باکسپخش شدن ولی شما یک 

باید روی این باکس کلیک کنید تا بتوانید فیلم پخش شده را دانلود کنید.را می بینید

مثال فرض کنید لینکی کھ انتخاب کرده اید دارد پخش می شود

روی آن کلیک می کنید.ھمانطور کھ می بینید باکس در پایین نمایان شده



بھ شما لیستی از فرمت ھای گوناگون نشان می دھد یکی را انتخاب کنید و بعد دانلود شما شروع می شود



فرقی ندارد کھ چھ .را دانلود کنید)درحال پخش (ام بھ طور کلی قابلیت این را بھ شما می دھد کھ فایل ھای استریم .دی.نرم افزار آی
.ل درحال پخشی را می توانید با این نرم افزار دانلود کرده و از آن لذت ببریددرکل ھر فای.وبسایتی باشید یا فایل موزیک باشد یا فیلم


