الاصدار الجديد من سكربت FreeHost 1.01 لجعل موقعك موقع استضافه مجانيه ,,, 
السلام عليكم ,,, 

نضع بين ايديكم اليوم السكربت الاول من نوعه الذي يجعل موقعك موقع استضافه مجانيه .. 
وهذا هو الاصدار الثاني منه .. 

عمل السكربت : 
هل حلمت يوما ان يصبح موقع مثل موقع جيران او الخيمه موقع للاستضافه المجانيه ؟ هذا السكربت يفي بالغرض 
فقط قم بتركيبه و سيقوم السكربت بعمله . 

الجديد في هذا الاصدار : 
** تقديم خدمات مجانيه 
** امكانية انشاء مجلد 
** التحكم بكافية الملفات الموجوده في المجلد 
** يمكن للمستخدم ان يحرر ملفه الشخصي 
** اغلاق ثغره 
** تعديل خطأ في الاصدار السابق 
** امكانية تعديل الستايل الخاص بالخدمات المجانيه 
** امكانية اعطاء كل مستخدم جديد قاعدة بيانات و آخر اسم القاعده انت تختاره (طبعا هذه الخدمه لمن يملكون عدد لا نهائي من قواعد البيانات) 
** امكانية تحديد الامتدادات المسموحه و حذفها 
** التحكم في الخدمات (تشغيل الخدمه او لا) 
** تم فصل الستايل عن البرمجه قدر المستطاع 

من مميزاته القديمه : 
** عداد زوار 
** عداد للمواقع 
** امكانية اضافة آخر اخبار الموقع 
** يقوم مستخدم موقعك بإسترجاع كلمته السريه من خلال سؤاله السري 
** يمكنه الاطلاع على ملفات موقعه بسهوله 
** رفع سهل للملفات 
** يكون اسم موقع المستضاف لديك http://www.name.com/FreeHost/u/user 
** تحكم كامل بالستايل من خلال ملف style.php 
** تثبيت بخطوه واحد فقط 
** يمكن للمستخدم ارسال رساله لك 
** اذا كانت لديك رساله في بريدك و اذا قمت بدخول لوحة التحكم يقوم بإخبارك 
** يمكنك الاطلاع على جميع المواقع و حذفها 
** امكانية التحكم بالخصائص (عنوان الموقع .. بريد الموقع) 
** امكانية تعيين مدير جديد للوحة التحكم 
** امكانية حذف اي مدير 
** الاطلاع على الاداره 
** امكانية فتح و اغلاق التسجيل 
** امكانية اضافه شروط للتسجيل 
** امكانية تعيين مساحة المواقع المستضافه لديك بالبايت 
** اضافة و حذف آخر الاخبار 
** يمكنك ان تمنع اسماء محدده من التسجيل به (اضافه .. حذف .. اطلاع) 

و سلامتكم 

================ 

شروط السكربت : 
** عدم استخدامه في ما لا يرضي الله 
** عدم حذف الحقوق ,,, 

============== 

طريقة التركيب : 
في ملف إقرأني 

================ 

اعداد و برمجة : MaaSTaaR 

الرجاء عدم حذف الحقوق البرمجيه . 
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