
  ني دانلود آفالی براmannaنصب و کار با برنامه 
  

 مورد استفاده قرار dvb ی کارتهالهي به وسني دانلود آفالی باشد که برای ميی مانا از جمله برنامه هابرنامه
  . ردي گیم

   ؟ستي چني آفالدانلود
 وفقط ميذي بگمي تصممي توانی نملي فاافتي تفاوت که ما در درني باشد با ای دانلود می هم نوعني آفالدانلود

 تا آن مي کنی سازنهي برنامه را بهني اميتواني برنامه مماتي تنظی با کمی ولمي باشلي کننده فاافتي درمي توانیم
  . کند افتي در لهاراي فامي خواهی که میطور
 نترنتي کارتها به اني اقي متحول شد و مردم توانستند از ترزي نت ننتري اdvb ی پا گذاشتن کارتهابا

  . کننددايپرسرعت دست پ
 ی دهند ه کاربران می کار بران خود قرار ماري نت پر سرعت در اختنتري اسشي از ماهواره ها سر ویبعض

 سهاي سروني متصل شده و از انترنتي به ای معمولی برابر سرعت مودم ها۴٠ از شي بیتوانند با سرعت
 به صورت قي طرني هز ایادي زیلهاي کنند فای استفاده مسهاي سرونيا که از یکاربران.  ندياستفاده نما

   که از يیلهاي دهدتا فای اجازه را مني برنامه به کار بران انيا.  کنندی دانلود منيآنال
  . کنند ی مندانلودي به صورت آنالکاربران

 درحال ني کاربران به صورت آنالقي را که از طريیلهاي دهد تا فای اجازه را مني برنامه به کاربران انيا
   خود دانلود کندانهي رای باشد رویدانلود شدن م

  : کرد مي به چند مورد اشاره خواهنجاي باشند ما در ای میبي ومعااي مزای برنامه دارانيا
   ساده واستفاده آسانماتي با حجم باال تنظيیلهاي فاافتيدر - لهاي دانلود فایسرعت باال:  ايمزا

  
 از ینداشتن بعض - انهي رای از فضايیاشغال حجم باال - به صورت ناقص ادي زیلهاي فاافتيدر: بيمعا

   مشابهیامکانات نسبت به برنامه ها
  
 از برنامه یراني اربران اشتري آن ببي برنامه ومعاني نا شناخته بودن الي بدست آمده به دلی چند نظرسنجیط
 نسبت به دي در آنهي برنامه به صورت بهني که اگر ای در صورت کنندی نت استفاده می مشابه مثل اسایها

   کند ی مشابه خود بهتر عمل میبرنامه ها
  

  :  انهي رای نصب  بر روآمورش
 مشابه دانلود کرده و یتهاي از سایکي اي http://www.bi.front.ru برنامه ی اصلتي برنامه را از ساابتدا
  ميزيري جداگانه ملي فاکي خود در انهي رایبر رو

  



 که در شکل نشان داده ی همانطوردي را باز کنfiles.iniابتدا . رسهي برنامه مماتي کار نوبت به تنظنيبعد از ا
  شده است

 

  
 باچه دي تا برنامه بداند که برنامه هارا بادي برنامه مشخص کنی فرض را براشي اندازه پديدر ابتدا شما با

 افتي تا از دردي قرار دهتيمگابا٢ ی روشهي مقدار را همني ه انمي مهي کند البته من توصافتي دریاندازها
. دي دهريي تغدي توانی خود ملي ومه مقدار را برحسب تجربنيدر ضمن ا.دي به درد نخور راحت شویلهايفا

  دي انجام دهزي نmanna.ini لي فای بر رودي کار را بانيدرضمن مانند هم
 files.ini ومقدار آن را مانند دي  بگردMinimal File size  را باز کردهو به دنبال  manna.ini ليفا
 رهي برنامه را در آن ذخمي خواهی که می و شاخه ایرکتوريدا مي مرحله نوبت بهتنظنيبعداز ا. ديي نماميتنظ
مثال (توري ادکي  را با manna.iniل ي فادي کرده ارهي در شاخه ه برنامه را ذخري ، مانند شل زرسدي مميکن

notpad (دي را اعمال کنراتيي وتغديباز کن  



  
:  مثالدي ناقص در آن باشندرا بنوبسیلهاي فادي خواهی را ه میري مسtemporary یدر قسمت جلو

d:\mana\temporaryی و به جا temporaryدي دوم قرار ده  

 
  ديي نمامي مانند شکل باال تنظزي را نی بعدريهارمس

  
  
  Completed=  کامل یلهايفا -- Incomplete=  — کارهمهي نی هاليفا
  
  Temporary=  در حال دانلود یلهايفا  --   data=  آماده استفاده و صد در صد سالم یلهايفا
  

   ممکن است کار نکندی در صورت دست کاردي نداشته باشی کارماتي تنظهيبه بق:  نکته
  

   است مربوط استمي ان تنظی روشي مربوط به فرکانس وماهواره که دماتي تنظی بعدمرحله



 دويي  را باز نماproviders.ini لي و فادي مراجعه کندي اختهي رنجاي مرحله به شاخه که برنامه را در اني ادر
  ديي الزم را در آن وارد نماراتييتغ

 
 واگراز فرکانس دي دهريي خود را مانند شکل باال تغماتي تنظدي کنیاگر از ماهواره ترکست استفاده م

بر ( ديردهييرراتغي به ماهواره وفرکانس موردنظرخودمقاددباتوجهي بادي قصداستفاده داریگريديوماهواره 
 دانلود ی  فرکانس ها برا تمامستي که لباشدي مقاله ممهي ضمگري دلي فاکي ري مقادني بدست آوردن ایا

  . باشدی را در خود دارا منيآفال
 دارد ی اکاربرانحرفهيبراي خاصتي قسمت اهمني باشد که ای مماتي از تنظگري دیکي مربوط به ی بعدمرحله

 لي باشد ابتدا فای مديارمفي مرحله بسني مزاحم خالص شوندای هالي فای خواهند از شر بعضی که میکسان.
filters.ini  در ( مي کنی ان اضافه مرچندپارامتررابهي و مانند شکل زمي کنی برنامه باز میرا از شاخه اصل

  ) را نداشتماتي تنظني اکهيصورت

 



  
 مثال ديي دلخواه خود را وارد نمای مقدارهالهايمانند شکل باال پارامتر ها را اضافه کرده و در قسمت اندازه فا

 یلهاي فاگري تا ددي قرار دهmb ۵٠٠ را swf ی مقدار جلودي فلش را حت شویلهاي از شر فادي خواهیاگر م
   نگردد رهي شما ذخانهي رایفلش بر رو

 باشد با ی ملي حجم فااي ی فرض و اندازه دوم نشانگربزرگشي پاي ليشروع فاقسمت اول اندازه :  نکته
 به نجافقطيدر ضمن ا.  دي مزاحم راحت شوی هالي از فایاري از شر بسدي توانی قسمت مني درست اماتيتنظ

 توجه به تجربه و دلخواه ا بزي را نیگري دی مانند شکل فرمت هادي توانیچند مورد اشاره شده است شما م
  . ديکن) رهيذخ (save را ليبعد از کامل شدن فا. ديي قسمت وارد نمانيخود در ا

  
  : نکته چند

  
 چون تفاوت دي دهريي تغntfs خود را به وي باشد فرمت درای مfat شما وري ه فرمت درایدر صورت) ١

   داردلهاي فاافتي و بهتر شدن در افتي در سرعت در یريچشمگ
   کندی کار نمیگري نمونه دی باشد و روی استار و نوا می اسای برنامه مخضوض ارتهانيا )٢
 وريتا تا بعد از چند سلعت کار کردن درا) گيگ٢٠حداقل ( باحجم باال دارد وري دراکي به ازي برنامه ننيا) ٣

  شما پر نشود 
 جهت ی هارد بی تا فضادي را پاک کنی وخالی اضافیلهاي فااي temp برنامه پوشه یبعد از هر بار اجرا) ۴

  اشغال نشود 
  دي به روز چک کنابي روسي وکي با لهاراي برنامه ها  حتما شاخه فاافتيبعد از در) ۵
 را از پوشه شوندي از آنها دانلود میراني به درد بخور و ایلهاي که اکثر فای پورت ها کنمي مهيتوص) ۶

mana.log. دي نماافتي  درشتري بیلهاي فاديکرده تا بتوان داي ها پليبا توجه به نام فا  .  
  : کنند عبارتند از ی مافتي از آن دریراني ایلهاي فاشتري ه بيی پورت ها
١۶٢٠ ,٣٠۴١٢٩٠ , ٠ ,۴٠١٠،١٣١٠،٢۴٢٠،١٧٨٠،١١٠٠،١٢٠٠،٣۴٠٠،٣۴۴٠،٣٢٨٠     
 لي هارا در فادي پني اديي کنند استفاده نمای دانلود میراني که اربران ايی هالي ه فقط فادي خواهی اگر مشما

providers.iniی به جاري مانند شل ز anyدي را قرار دهري زیدهاي پ.  



  
 دي همه پیعني باشد any ی رودي پی وقتديي با توجه به تجربه ودلخواه خود عوض نماديتواني را مدهاي پني ..

 کنه وشروع به ی مافتي دانلود بشه  برنامه اونو در لي که فایدي کنه و ورود هر پیهارو خود برنامه نترل م
در ).٧                                                        .                                               کندیدانلودش م

 شوند افتي ها بهتر درلي تا فامي را به حال خود واگذار کنانهي باشد بهتر است رای که برنامه اجرا میموقع
  مشابهی برنامه هاني باشد بهتر است ای منيياگر رم شما پا) ۵١٢( دارد يی باالram به ازي برنامه ننيا

 واعصابتون رو کنهي زود     قفل مستمي چون سدي ور نرانهي موقع استفاده از برنامه به  رااي ديياستفاده نما
  .                                                                                   زهي ریبه هم م

    
  
                                                                              مورد استفاده برنامه                        ی هاديکل
  
:Keys                                                       
  

-----                                                      
  

F3                 (or double left mouse click) Full/Minimized mode  
  

S                             Store segments list for current file to log  
  

F                              Flush file and move to incomplete folder  
  

Ctrl-Del                                                    Delete a file  
  

Home/End/Up/Down                                       Cursor  
  

Space                                              Show/Hide cursor    
  
  
 لي و فادي مراجعه کندي اختهي رنجاي وبه شاخه ه برنامه را در ادي کنseve را لي از کامل شدن فابعد

mana.exeدي را اجرا نموده و از برنامه لذت ببر  
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