مكتبة البرامج الشهيرة pafiledb 3.1 والغنية عن التعريف معربة تعريب كامل من قبل حدود هوست
مضااف اليه بعض الهاكات مثل 
هاك أخبرنا عن وصلة لا تعمل
هاك إسم صاحب البرنامج فى عرض التصنيفات وفى عرض كل الملفات مع إمكانية فرز الملفات على حسب إسم صاحب البرنامج
هاك التقييم فى نجوم
هاك إعطاء البرامج المثبته شكل نجوم عند التقييم غير النجوم الخاصة بالبرامج الغير مثبته
هاك إعادة تحجيم الصورة التوضيحية وجعلها رابط فمهما كبرت الصورة يحدث لها إعادة تحجيم وعند الضغط عليها تفتح الصورة فى الحجم الطبيعى فى نافذة جديدة
هاك صورة جديد بجانب البرامج الجديدة 
بعد تنزيل البرنامج 100 مرة تظهر بجانبه صورة مشهور 
وبعد التنزيل 500 مرة تظهر صورة مشهور جداً
إضافة هيدر خاص وفوتر خاص ممثل فى كلاً من الورقتين head.html وfoot.html 
إعادة تغيير تاريخ اضافة البرنامج الى اليوم فيمكنك تغيير تاريخ البرنامج عند التعديل إلى تاريخ اليوم
تغيير حقل الوصف المفصل والوصف القصير ليصبح التعامل بأكواد html أسهل فى التنسيق 

فيمكنك تغيير شكل وصف البرنامج بأكواد html 

هاك البحث المتقدم
هاك التعليقات فأصبح من حق الزوار التعليق على البرنامج ومن حق المشرف حذفها والأى بى يظهر للمشرف فقط
خصائص للمشرفين فمن حق المشرف العام أن يقوم بتحديد خصائص لكل مشرف مثل أن يكون مشرف مختص بالبرامج ومشرف مختص بالإتفاقيات وهكذا 
تمييز الحقول بلونين مختلفين سواء فى عرض الملفات أو عرض كل الملفات 
بالإضافة إلى الميزة الجديدة الموجودة فى الإصدارة 3.1 وهى فريق العمل بلوحة تحكم خاصة بهم
فهى تمكن المشرف العام من إنشاء فريق عمل من حقهم الدخول إلى لوحة تحكم فريق العمل بكلمة مرور وإسم خاص بهم غير لوحة تحكم المشرفين

------------------------
مثال على الإسكربت  demo.7dod.com/pafile/

-------------------------

طريقة التركيب :
-----------------

1 - قم بفتح الملف mysql الموجود داخل المجلد includes وأكتب إسم قاعدة البيانات وكلمة سر قاعدة البيانات وإسم السيرفير وإسم الدخول على قاعدة البيانات
2 - قم بتشغيل ملف الـInstall وإتبع الخطوات وسوف يتم تثبيت المكتبة بكل نجاح إن شاء الله 
3 - بعد عملية التثبيت قم بحذف الملف install 
4 - قم بإعطاء الملف mysql الموجود داخل مجلد includes تصريح 664
5 - قم بإعطاء المجلد uploads تصريح 777 

تحميل السكربت

حفظ الهدف بأسم members.lycos.co.uk/hdod/files/progs/pafiledb3.1_7dod3.zip 

