آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ IDM+؛ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ داﻧﻠﻮدر ﻣﻮزﯾﮏ،
وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﻮرﻧﺖ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ از ﭼﻪ ﻣﺪل ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮدﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ داﻧﻠﻮد ﻣﻨﯿﺠﺮ اﻧﺪروﯾﺪ ﺿﺮورﯾﺴﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯿﺪ ،اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  IDM+ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ﮔﺮدآوری ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ داﻧﻠﻮد ﻣﻨﯿﺠﺮ اﻧﺪروﯾﺪ اﺑﺰارﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﮑﯿﺞ

داﻧﻠﻮدی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮑﺠﺎی
ﻓﺎﯾﻞ ،ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮدش ﺗﺎ  500درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ.
 IDM+ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت را در ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه .اول و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺖﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮزﯾﮏ ،وﯾﺪﯾﻮ و ﺣﺘﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﻋﺎﻟﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن روی دﯾﻮاﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪیﺗﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻮب اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﯿﺎﺳﺖ.

داﻧﻠﻮد ﻣﻨﯿﺠﺮ  IDM+دو ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن و ﭘﻮﻟﯽ دارد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ اول اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ،در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
وﻗﺘﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ  IDM+ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﺗﺮیﺗﺎن ﺑﯽﺧﻮد و ﺑﯽﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﯽرود ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ اپ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن داﻧﻠﻮد ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻄﺎی داﻧﻠﻮد و
اﻣﮑﺎن ﻣﺨﻔﯽﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی داﻧﻠﻮد ﺷﺪه را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ IDM+ .داﻧﻠﻮدﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﭘﺮوﮐﺴﯽﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ داﻧﻠﻮد
ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎر را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻣﻮزﯾﮏ و وﯾﺪﯾﻮ از وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮورﮔﺮ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای  IDM+اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد .در
واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از  IDM+را ﭘﺲ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﻮرﻧﺖ،
ﻣﺮورﮔﺮ درونﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪار آن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮب و ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎر
ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﻢ ﯾﻘﯿﻨﺎ در اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﺎﻟﯽ از آن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  IDM+ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮو را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ IDM+ .ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ

دارد و از ﮐﻠﯿﻪ دﯾﻮاﯾﺲﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺪروﯾﺪ  4.0ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﻮﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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