أقدم لكم اليوم أقو ى برنامج عرفه التاريخ وبالعربى لمزاياه
 العديدة ولنقائه من الفيروسات ولسرعته بالتنزيل ومهارته بالبحث لأى شىء
تريده برامج...موسيقى... صور... أفلام 
والبرنامج سلاح ذو حدين اما ان تستخدمه في الصالح أو الباطل
اللهم اني قد بالغت اللهم فشهد

وللبرنامج عدة أصدارات افضلها الاصدار 0.52
لانك تتحكم بسرعة التنزيل بينما الاصدار الاخير تم ألغاء هذه الخاصية
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بسم الله أبدأ
هنا تظهر أغلب أصدارات البرنامج وللبرنامج عدة أصدارات افضلها الاصدار
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عملية ومراحل التنصيب
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وفي هذا الاصدار فقط تمت أضافة اللغة العربية
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وبعد أن أنتهينا من أعداد البرنامج نأتي الى شرح التفاصيل
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رقم الاصدار
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خيارات البرنامج وسوف أشرح أهمها الأن
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أهم الاعدادات
مكان تخزين الملفات المنتهية من التنزيل والجاري تنزيلها
وبعد خبرتي مع البرنامج تبين لي أن يكون مكان التنزيل 
بعيدا عن الويندوز خوفاٌ من أنهيار النظام أو تلف أحد ملفات
النظام لانك سو تفقد كل شئ جاري تنزيله
فلهذا فقد أخترت القرص د لأتجنب المخاطر
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الأعداد الثاني
تحديد سرعة التنزيل فمن لديهم DSL
هذا أفضل شئ كما هو في الصورة لأن شركة البرنامج 
قد حددت أوتوماتيكيا بأن تكون سرعة التنزيل الدونلود
أربعة أضعاف الرفع الابلوود
ولله الحمد قد غاب عنهم ان سرعة الرفع أقصاها 10
ولو نظرتم الى الصور القادمة لرأيتم بأن
التنزيل عندي تضاهي 16 أضعاف التحميل
ولهذا تم استبدال الأصدار بأحدث منه لكي يتحكموا بالرفع
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الأعداد الثالث
عند تحديدك كماهو في الصورة 
تضمن عدم مراسلتك من أي شخص وعدم أظهار 
ملفاتك للأخرين.
لانك عندما تكون متصل ويبدأ الاخرين بالأبلود 
من عندك عندها تستطيع أضافتهم الى ٌائمة أصدقائك
بالضغط باليمين على الاسم ومن ثم أضافة الى
قائمة الاصدقاء
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الاعداد الرابع
كما هو واضح بالصورة
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واجهة البحث
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واجهة التنزيل
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واجهة المشاركة لرؤية الملفات المنتهية
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قائمة الاصدقاء
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قائمة السرفرات المتصلة
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مخططات لمراقبة العمل
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البحث
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متابعة للبحث مع الأحتفاظ بالبحث القديم
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عندما أنتهيت من البحث بالضغط مرتين على الملف المطلوب
انقل الملف مباشرة الى صفحة التحميل
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                                              De pagina is niet gevonden


                                              
                                              De URL  is niet gevonden op de webserver.

                                              Controleer of het pad in de URL juist is.
                                              


                                       	  	

		 

		

                                             

		Zoek je een URL die lijkt op ...

		 		 		http://home.planet.nl/~gebruikersnaam/

		 		of		http://home.kpnplanet.nl/~gebruikersnaam@kpnplanet.nl/

		 		of		http://home.hetnet.nl/~gebruikersnaam/

		 

		Gebruik dan nu ...

		 		 		http://home.kpn.nl/gebruikersnaam/

		 

		Let op het verschil, er is geen tilde "~" meer en de @kpnplanet.nl 
                                                   extensie valt weg.

		NB: Het is helaas niet meer mogelijk om een homepage te bereiken 
                                                   via de email alias variant.

		

                                             




                                    
                                 




                        




               




      

   


وقبل أن تنزل البرنامج تذكر أن الله يراقبك

المـوقع الرسمي

download.overnet.com/edonkey0.51.exe

download.overnet.com/edonkey0.52.exe

download.overnet.com/edonkey0.53.exe


منقول وشكر خالص جدا للاخ planetعلى شرحه الرائع واتمنى ان يعجبكم البرنامج 

