

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 

برنامج . Virtual Drive
يعتبر من افضل البرامج الذي يعمل على انشاء قرص وهمي بجهازك ... فائدة البرنامج  هو انه يقوم بتنزيل ما يحتويه السي دي الى جهازك ... مهما كان نوع السي دي روم عندك ... البعض بيقول شو فائدة تنزيل سي دي بالجهاز .. اقولكم على الفائدة ........ الفائدة طال الله اعماركم هو انه احيانا عند تنصيب برنامج مثلا برنامج القرءان الكريم قمت بتنزيله من احدى
 المواقع العربية وصراحة هو بقمة الروعه ... عيب البرنامج فقط بالسي دي يعني لا تستطيع فتح البرنامج الا بوضع السي دي طبعا تعبر هذي مشكلة وهذي الطريقة هي حماية من الشركة المنتجة للبرنامج ولكن من هذا البرنامج سوف تعمل على تنزيل ما يحتويه السي دي الى جهازك 
لانشاء سي دي وهمي بجهازك بحيث يتم التعرف عليه اكييد الحين الكل فاهم ليش ! لفائده الثانية او الوضيفة الاخرى وهي انه يقوم بتنزيل السي دي على جهازك بصيغة Vcd  تستطيع انت بهذا البرنامج تحويل الملف الفي سي دي الى صيغة iso  بتقولوا ليش نحوله بقولكم على شان مثلا تقوموا برفعه للنت لنفرض انه عندك سي دي وتريد ترفعه للنت وفيه 
برامج روعه كيف تسوي بهذا البرنامج تستطيع تحويله ورفعه للنت ولنا ... الطريقة الاخيرة 
لم اقم بشرحها لانها سهلة من خلال الخيار تحويل او convert  وانت عليك الباقي طبعا 
المشروح هو كيفية نقل محتويات السي دي الى الجهاز ... الصور ردئية جدا سوف اقوم
 لاحقا برفعها هنا واترككم مع هذا الشرح البسيط مقدما . 
تم تعديل المشاركة ورفع الصور للشرح
 
 
 
 
 
 
 
لمتابعة الشرح اضغط على الصور التي بالاسفل واذهب للسهم للانتقال فيما بينهم 
وبعد تنزيل السي الان تريد ان يقوم البرنامج بالتعرف على السي دي الوهمي ... 
يعني تبي الحين تطلع السي دي وتشغل البرنامج روح للقرص الوهمي وبعد ذلك اضغط كليك يمين 
و من ثم اضغط على كلمة insert  واختار البرنامج المطلوب . 
وسلامتكم 
للتنزيل من  wcarchive.cdrom.com/pub/farstone/VDP9_EN.exe 
الكراك برفعه  فيما بعد ولكن ارجوا من يقوم بتنزيل البرنامج يقوم بالتأكيد على انه هو لاني
 انا منزله من زمان معاي على سي دي وهذا وجدته من موقع اجنبي والاصداره  Virtutal Drive 9 Cl
وانا شرحت للاصدار 7 التي عندي 
ملاحظه :ـ 
كثير من الاخوة طلب شرح لهذا البرنامج وانا تقدمت اليه بناء على طلبة 
والسموحه على القصور .. 


 

