بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

هو ببساطة برنامج يتيح للمستخدمين تحميل صورهم لموقعك وسيظهر داخل الصورة إسم الموقع أو أي عبارة تحددها .. البرنامج ليس بالمتكامل بل ويفتقد لأبسط متطلبات أي برنامج وهي لوحة تحكم وإدارة !! ولكنه يفي بالغرض بشكل كبير وأهم مافيه انه لا يمكن إستخدامه إلا بعد التسجيل 
مميزاته للمستخدم : 

تحميل الصور إلى الموقع . 
إمكانية كتابة أي عبارة على الصورة بعد تحميلها (يتطلب مكتبة GD ) . 
إمكانية إستعراض الصور المحمّلة وحذفها ( كروابط وليس كصور ) . 
إمكانية حذف الصور الغير مرغوب بها . 
لإستعراض الصورة تظهر في نافذة صغيرة تحتوي الصورة وعنوانها وشفرة عنوانها بالـ HTML وشفرة عنوانها للمنتديات . 

مميزاته للمشرف : 

إمكانية زيادة حقول التحميل . 
إمكانية تحديد حجم معين للصورة المراد تحميلها . 
إمكانية تحديد عدد أيام محددة يتم حذف الصورة آلياً بعد انتهائها (المدة) . 
إمكانية تحديد عدد زيارات محددة يتم حذف الصورة آلياً بعد انتهائها (الزيارات) . 
إمكانية تحديد عدد صور معين يتم بعد الوصول إليه إيقاف حساب العضو . 

العيوب : 

عيب واحد فقط لكنه مهم .. 
كما اسلفت لا يوجد لوحة تحكم أو إدارة للمشرف !! 
أي أنه إذا اردت عمل أي شيء للعضو سواءاً حذفه أو حذف صوره أو أي شيء آخر فلا يوجد طريقة لك سوى عمل ذلك عن طريق برنامج إدارة قاعدة البيانات !!! 
ايضاً ليس بإمكانية المستخدم عرض الصور بشكل كامل إنما صورة صورة بواسطة الضغط على رابطها . 


تثبيت البرنامج : 
أسهل من السهل ذاته .. 

افتح ملف config.php واملأ ما هو مطلوب وخصوصاً بيانات القاعدة . 
ستجد ما يمكن تغييره مشروحاً في الملف نفسه . 
الآن قم بإدراج مافي ملف table.sql داخل قاعدة البيانات التي حددتها مسبقاً . 
إرفع الملفات أو المجلد كاملاً . 
انشيء داخل هذا المجلد مجلداً آخر وسمّه ما تشاء مثلاً upfiles واعطه ترخيص 777 . 

إضاءة : لدواعٍ أمنيّة قم بتسمية هذا المجلد بأي إسم ترغب ثم قم بتغيير الإسم الموجود في ملف config.php عند المتغيّر المسمى $upfilesfolder . 

الآن اطلب عنوان البرنامج : 
http://YourDomain.com/imagehost 
بما انه لا يوجد لوحة تحكم فستكون كمستخدم عادي .. لذلك قم بالتسجيل أولاً ثم إبدأ باستخدام البرنامج 

تحميل السكربت من هنا 

myscript.alqafelah.net/prog/imagehost.zip 
أبو منار - سوالف سوفت 

 


