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   من المواقع المختلفهDownloadآيفيه التحميل 
  
  
  

  أنتشر في االعوام االخيره بشكل آبير مجموعه من المواقع التي يقوم نشاطها 
  حيث توفر هذه المواقع لمستخدميها مساحات آبيره... علي استضافه الملفات 

 .عدد آبير من المستخدمين لوضع ملفاتهم عليها سواء لالستخدام الشخصي او ألتاحة مشارآتها مع 
  و مع هذا, و تختلف طرق بدء التحميل من هذه المواقع اختالفا بسيطا فيما بينها 

  لذا,  هناك دوما من يواجه مشاآل عند محاوله تحميل ملفات من هذه المواقع
  سنستعرض في هذه المقاله آيفيه التحميل من عدد من المواقع المختلفه

 

.www٤com.shared 

 التحميل من هذا الموقع سهل جدا و في خطوتين فقط... نبدء بهذا الموقع الن معظم المواد العلميه المتاحه علي موقعنا رافعنها عليه 
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 فقط في خطوتين يبدء التحميل... أيضا من المواقع السهل جدا بدء التحميل منها 
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 IDMالحظ ان الموقع ال يدعم استخدام برامج تجزئه و تسريع التحميل مثل 

 

com.megaupload.www 

  ...الموقع ده ليه شرط مهم عشان يسمحلكم بقي انكم تنزلوا الملفات من عليه 
  Megaupload toolbar الشرط ده ان يكون عندك شريط ادوات ميجا ابلود 

  
 ظهرت عندك الشاشه دي" ميجا ابلود"لملف متحمل علي لو ضغطت علي اي رابط 
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  سواء آانت نفس الصفحه السابقه او ما يكافئها باللغه العربيه فهذا معناه 

 ...و لن تستطيع بدء التحميل ما لم تقم بتثبيته  ...  انك لم تقم بتثبيت شريط ادوات ميجا ابلود علي جهازك

  يوفر لك نسخه مجانيه من شريط االدوات المطلوب يمكنك تحميلهاعموما في نفس الصفحه 
   ..Megaupload Toolbarبعد تحميل و تثبيت شريط ادوات ميجا ابلود 

 ... في هذه الحاله ستظهر لك الشاشه التاليه Megauploadجرب ان تقوم بتحميل اي ملف مرفوع علي . 
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  ستنتقل للصفحه التاليهDownload  بعد ان تقوم بالضغط علي

 
 بعدها يمكنك بدء التحميل.. ستنتظر حتي ينتهي العد التنازلي الموضح 

  ..ي ان ننوه ان الموقع محجوب في بعض دول الخليج مثل الســعوديه بق
 .و لكن هناك بعض المواقع التي تتحايل علي هذا الموضوع لتمكنك من تصفح مواقع محجوبه في بلدتك. 

 

com.rapidshare.www 
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  لتصنيف العالمي للمواقع يشيربشكل شخصي ال افضل هذا الموقع برغم ان ا
  عموما طريقه...  ألنه الموقع االول عالميا في استضافه الملفات 

 ... خطوات و تبدأ تحميل ملفاتك ٣..  التحميل من هذا الموقع ليست صعبه 

 
  فتره معينه تختلف هذه الفتره علي حسب حجم الملفثم أنتظر 

   ساعه ٢٤ اخر Rapid Share و حجم البيانات التي قمت بتحميلها من الـ 
  الحظ انه احيانا لن يقبل ان تبدأ التحميل في آما في الصوره التاليه بل سيخبرك... 

  ..لبدء التحميل ) قد تزيد عن ساعه(  بان تنتظر لفتره زمنيه طويله 
  و لكن هذا سيحدث فقط في حاله ما حاولت ان تبدا تحميل عده ملفات متتاليه 

 ...او تدور علي مكان تاني تنزل منه الملفات و امرك هللا ..  للـروتر Restartو الحل في هذه الحاله ان تقوم بعمل ريستارت 

 
   _ is٨gفي هذا المثال آانت _ قم بنقل الحروف التي في الصوره الي مربع النص 

 و يمكنك استخدام برامج تسريع و تجزئه التحميل... بعدها يمكنك ان تبدأ التحميل 

 
   تحديدا لكنrapid shareهناك محاوالت آثيره ألنتاج برامج خداعيه لـ 
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  معظمها ال يعمل او يعمل لفتره مؤقته قبل ان يتم سد الثغره التي يعمل منها
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