
موو بۆ كوردان ی ھه كانی فرگه ته رشیفی بابه ئه 
  

 .Nero 6  له MP3دی  دروستکردنی سی
: @ : ر نووسه 

 . Nero 6  له MP3دی  دروستکردنی سی
کانی بواری ســیدی   زۆر چاکه  پرۆگرامه  له ککه  یه م پرۆگرامه  ئه  که رانی پرۆگرامی نرۆ و ناسراوانی ڕوونه کارھنه ی به ک بۆ زۆربه وه

 . سووتاندن
 Nero Coverو  Nero Wave Editorک   وه ـه گه سوودی له ی به ندک پرۆگرامی دیکه توان بسووتنت و ھه کانی سیدی ده موو جۆره ھه

Designer . 
 .  وه مه که شیده MP3كی  یه تی دروستکردنی سیدی دا چۆنیه ته م بابه له
 .  ـی پرۆگرامی نرۆ نووسراوه 6.6.0.1شانی  ر وه سه  له ته م بابه ئه

 .   بکه کرته Audio > Make MP3 CD پاشان  وه  بکه که پرۆگرامه

  

 . Addر   سه  بکه ، کرته وه کرته  ده ی که یه ره نجه و په له
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 .   بکه کرته Add و  یانبژره ـن ھه MP3 فۆرماتی   به کان که نگیه  ده ڕگه کان یان په پاشان گۆرانیه

  

 .   بکه کرته Finishedبژاردنیان  پاش ھه
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 .  که وابوونی ھنانیان بۆ نو پرۆگرامه  تا ته ڕوانبه ک چاوه یه ند چرکه چه
 . بت  ده یه م شوه پاش ھنانیان به

  

 .  ھناوتن ی که ڕگانه و په ی ئه باره کۆی قه> 7
 . ر  سه یته توانی بخه ش ده ندی دیکه ر سیدی و چه  سه گرن له  ده  جگه نده کانت چه ڕگه  په توانی ببینی که دا ده لره/ ی کات خته ته> 8

جه یان مه کـه باره کو قه ، بـه رج نیـه کان مـه ڕگه سووتنریت، کاتی په ده MP3 سیدی  کاتک که ی  ڕگـه دان په سـه توانـی به  ده ربۆیـه ، ھه ر
 . ک یه ر سیدی  سه بسووتنیته MP3نگی  ده

 .   بکه کرته Nextوامبوون  رده بۆ به
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 . ت که ره ری کۆمپیوته سیدی سووتنه> 10
 . ت که ناوک بۆ سیدیه> 11
 . ت که ره ری کۆمپیوته ر خرایی سیدی سووتنه  بۆ سه وه ڕته گه ده/ خرایی سیدی سووتاندن > 12

 .   بکه کرته Burnبۆ سووتاندن 
 .  بکه OKیامکت بۆ دت و  وتوویی، په رکه  سه واوبوونی سووتاندن به پاش ته

 . کۆتایی پدت MP3 فۆرماتی  ت به که  سیدی دروستکردنه نگاوانه و ھه به
 .کۆتایی

       13 Oct 2005

Make Your Donation Today 
Help Rebuild Lives & Communities in Hurricane Affected States. 

تبلیغات در این سایت آگھی ھای سرویس عمومی گوگل 
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