
    لمشاركة الملفات عبر االنترنت  aMule  شرح برنامج 

السلم عليكم ورحمه ال وبركاته

كيف حالكم إخواني إن شاء ال طيبين

aMuleاليوم راح اشرح برنامج 

 aMuleاسم البرنامج: 

نبدة عن البرنامج :

  التي تسمى الند للند وهو عبارة عن برنامج لمشاركة الملفاتP2Pهوه أحد برامج ال 
عبر االنترنت

  الخرى انP2P لغة ,يتميز عن برامج الـ 28البرنامج مفتوح المصدر و يدعم أكثر من 
سيرفرات 

 البرنامج مدعمه بشكل كبير للبرامج و الكتب التعليميه و السيديهات التعليمية وهذا
ماميز هذا

 الخرى ,أيضاJ يتميز البرنامج بسهولة إستخدامه .P2Pالبرنامج عن باقي برامج ال 

 www.amule.orgموقع البرنامج : 

الباكج المطلوبة لتنصيب البرنامج

كود:
standard C and C++ libraries [ www.gcc.gnu.org ]
wxWidgets 2.6.0 or higher [ www.wxwidgets.org ]
zlib library [ www.zlib.org ]
bison [ www.gnu.org/software/bison/bison.html ]
libgd.so.2 [ http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=libgd.so.2 ]

 تأكد أن جميع هذي الباكج موجودة على النظام وإذا لم تجدها تستطيع تنصيبها من
الروابط 

أوتستطيع تركيبها من السمارت بسهولة أو من الياست ( للسوزي )

 للسمارتBlack Xوهذا شرح الخ 

http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=38
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 حاولت جاهداJ تنصيب البرنامج من المصدر فلم أستطيع مع وجود شرح له لكن
 مع أنه موجود wxWidgetsيطلب باكج 

http://www.amule.org/wiki/index.php/...n_Installation

: rpm :frownفأتجهت لتنصيب البرنامج عن طريق باكج 

2.1.3نقوم بأنزل البرنامج من الرابط أخر نسخة هيه 

http://packman.links2linux.org/package/aMule

or 

http://developer.berlios.de/project/...?group_id=1296
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تابع معي عملية التنصيب

كود:
broken@linux:~/Desktop> su
Password:
linux:/home/broken/Desktop # id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
linux:/home/broken/Desktop # rpm -ivh aMule-2.1.3-1.pm.3.i586.rpm
error: Failed dependencies:
        libgd.so.2 is needed by aMule-2.1.3-1.pm.3.i586
linux:/home/broken/Desktop #
linux:/home/broken/Desktop # smart install libgd.so.2
Loading cache...
Updating cache...               ######################################## 
[100%]
Computing transaction...
Installing packages (1):
  gd-2.0.32-49@i586
145.0kB of package files are needed. 590.6kB will be used.
Confirm changes? (Y/n): y
Fetching packages...
-> http://download.opensuse.org/distribution/10.2/.../gd-2.0.32-49.i586.rpm
gd-2.0.32-49.i586.rpm           ######################################## 
[100%]

Committing transaction...
Preparing...                    ######################################## 
[  0%]
   1:Installing gd              ######################################## 
[100%]
Saving cache...
linux:/home/broken/Desktop # rpm -ivh aMule-2.1.3-1.pm.3.i586.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
   1:aMule                  ########################################### [100%]
linux:/home/broken/Desktop #

تم بحمد ل تنصيب البرنامج

 Internet --> aMuleسوف تجد البرنامج في قائمة 

emuleأو من سطر االوامر تكتب االمر 

إذا كنت مشغل الفايرول فسوف تحتاج فتح البورتات التالية
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كود:
TCP 4662
UDP 4665 , 4672

ولفتح البورتات تطبق االوامر التالية 

كود:
iptables -A INPUT -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 4665 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --dport 4672 -j ACCEPT
iptables-save

Iptablesلمزيد من المعلومات عن 

sAFA7_eLNeTالرجاء قراءة موضوع الخ 

http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=61

في المرفقات ( يوجد صورة للبرنامج ) 

الرجاء استخدام البرنامج فيما يرضى ل , وتذكر أن ال يراك 

: thumps_upإن شاء ال البرنامج والشرح التوضيحي البسيط يعجبكم :

إن أصبت فمن ال وتوفيقه وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

أخوكم متعب
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S4ud1-Linux 
:: ضيف شرف ::
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Br4v3-H34r7 
مشرف سابق

شكرا لك أخوي على البرنامج والشرح الرائع 
 للماندريفا  rpmرابط 

http://linfreak.zapto.org/amule/Mand...007.0.i586.rpm
http://www.savefile.com/projects/1026252

تحياتي

Black X 
.: المراقب العام :.

aMule-CVS باسم packmanباالمكان تنزيله عن طريق اوبن سوزه, تحديداJ من مخزن 
كود:

smart install aMule-CVS

EM-SMS 
لينكساوي

السلم عليكم
 ....synpatic package managerلقد قمت بتنزيل البرنامج من ال

server listوبعد تشغيله اول مرة كان يطلب ال 
فكيف الحصول عليها ... و شكرا

ottoayoub 
لينكساوي

server list
http://lugdunum2k.free.fr/index.html

http://ed2k.2x4u.de/list.html
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