بسم الله الرحمن الرحيم[/font] 

اخوانى اعضاء و مشرفين القمر[/font] 

احيانا نجد ما يسمى بلمفات التورنت و بها برامج والعاب جميله جدا و لكنها :[/font] 

تنزل بسرعه جدا [/font] 

و السبب[/font] 

انها مجرد ملفات كى تهدى برنامج معين مثل BitComet لتنزيله[/font] 

و اليوم سنتناول اشياء هامه عن التورنت[/font] 

الحمد لله جمعت لكم بعض المعلومات من منتديات مختلفه و اضفت من عندى [/font] 

و ساشرح احداها و افضل ما هو منها مثل BitComet[/font] 

اولا :[/font] 

[color=red](1) ماهو التورنت ؟ 

هو نظام لتبادل الملفات مثل الالعاب و اليوندوز والبرامج ويعتمد على وجود الفيلم عند أكثر من شخص ويتبادلوه سويا ... 

اول شخص ينشر الفيلم يسمي Seeder اي انه ينشر البرنامج من جهازه ... اما من يقوم بانزاله فيسمي Leecher او يسمي downloader اي انه يحمل البرنامج على جهازه وفى نفس الوقت هناك شخص اخر يحمل الفلم منه . 

كيف هذا ؟؟ يقوم التورنت بتقسيم الفيلم الى اجزاء صغيره وكلما قام شخص بتحميل جزء يقوم شخص آخر بتحميله منه فى نفس الوقت أى انك تأخذ وتعطي فى نفس الوقت .... لذلك تجد سرعة تداول الافلام تصل احيانا الي سرعات تفوق ا لوصف .... بالنسبة للـ Leecher عندما ينتهي من تحميل الفيلم فأنه لم يعد يحمل من أحد ويحمل الآخرون منه وعندها يطلق عليه seeder ... وارجو ان تكون المسالة مفهومه ... 

بالنسبة لمن يحمل البرامج لا يهمه الشرح هذا الا في شيئ واحد اذا أردت تحميل فيلم يفضل ان يكون عدد ال seeder وال Leecher كبير حتى يحمل بسرعه . 

  

ثانيا : ماهو ملف ا لتورنت ؟ 

ملف التورنت هو ملف صغير خاص بتحميل البرنامج يجب ان تحصل عليه ثم تشغله ببرنامج خاص يقوم بعملية تحميل الفيلم  

  

  

  

ثالثا : من أين أحصل على هذا الملف ؟  

هنا بأذن الله سنجد لكم برامج و العاب جديد و قيمه جداا و موضوع متجدد. 

  

(4) كيف اشغل ملف التورنت ؟ 

لتشغيل ملف التورنت يجب ان يكون عندك برنامج خاص بتشغيل الملف وبدء تحميل الفيلم عندك وهي برامج كثيره منها Bitcommet و Bitspirit  

شرح الBitComet هنا بأذن الله 

  

(5) ماهو افضل برنامج استخدمه؟ 

البرامج الجيدة كثيرة ولكن اهمها Bitcommet و Azureus 

  

(6) من اين يمكنني تحميل هذه البرامج ؟ 

  

"http://prdownloads.sourceforge.net/azureus/Azureus_2.2.0.2_Win32.setup.exe?use_mirror=internap" 

  

"http://download.bitcomet.com/bitcomet/bitcomet.exe"  

  

وهذا يعتبر افضل برنامج  

اخيرا شرح البرنامج اللى هو : BitComet[/color][/font] 

بعد تحميله من الاعلى[/font] 

نرى ايكونته على سطح المكتب[/font] 

file_0.gif

[/font] 

و هذه صوره البرنامج مع شرح لاهم خصائصه[/font] 

file_1.gif

[/font] 

انظر على لكمه Open[/font] 

  

ادخل عليها و افتح ملف التورنت بعد تحميله و هشيتغل بأذن الله[/font] 

اى ســــــؤال انا بالخدمه[/font] 

اى ســؤال ممنوع اى حد ينكسف [/font] 

نحن هنا اخوه [/font] 

و شكرا لحسن متابعتكم[/font] 

ملحوظه : هامه .::.[/font] 

هنعمل موضوع خاص ببرامج التورنت و العابه و برامج[/font] 

بأذن الله[/font] 

  

اخوكم[/font] 

احمد خاطر [/font] 

او [/font] 

اكس[/font] 

يفضل اكس[/font] 

 

القمر
[/font] 

