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يحتوي الحوار أيضًا على مخطط لعرض تقدم التنزيل لكل جزء من الملفات المحملة.. إذا كنت تريد بدء التنزيل فورًا ، فاضغط على بدء / استئناف التنزيل..

.URL انقر على زر أخبر صديقًا إلخبار أصدقائك عن مدير تنزيل اإلنترنت! يمكنك إضافة ملف جديد لتنزيله باستخدام زر إضافة عنوان

يمكنك إما إدخال عنوان URL جديد في مربع النص أو تحديد عنوان URL من العناوين الموجودة.. إيقاف كل زر توقف جميع التنزيالت في التقدم زر
Delete وحالة الملف حجم مثل تنزيلها تم التي الملفات حول إضافية معلومات القائمة هذه تتضمن ..التنزيل قائمة من المحددة الملفات بحذف يقوم
التنزيل والوقت المقدر إلكماله وسرعة التنزيل الحالية ووصف التنزيل.. يمكن أن تكون في حالة نشطة أو معطلة اعتمادًا على اإلجراءات الممكنة لالختيار
الحالي للتنزيالت.

 Youtube To Mp3 Converter For Mac Mediahuman

توقف زر التوقف عن التنزيل للملفات المحددة يمكنك أيضًا إيقاف التنزيل عن طريق الضغط على الزر 'إلغاء' في مربع الحوار 'تنزيل الملف' أو عن طريق
Vista Heights Apartmentsإغالق مربع الحوار.. يمكنك الضغط على الزر 'إيقاف مؤقت' لتأجيل التنزيل ، أو 'إلغاء' إليقاف التنزيل وإغالق مربع الحوار. 
Calgary

Dropbox Download Mac 10.9 5

 Tored-a Email Worm For Mac
 بدالً من ذلك ، يمكنك إضافة وصف الحقًا في مربع الحوار 'تنزيل الخصائص'.. سيؤدي ذلك إلى جلب مربع حوار تنزيل ملف IDM يتيح لك مربع الحوار
الحصول على تحكم إضافي في التنزيل.. كما يظهر أيضًا مدى تقدم التنزيل ، ومتوسط سرعة التنزيل ، والوقت المقدر إلكماله ، وحالة التنزيل الحالية ، وما إذا
كانت السيرة الذاتية مدعومة من قبل الخادم ، وما إلى ذلك.. أزرار التحكم في التنزيل (إضافة عنوان URL ، بدء / استئناف ، إيقاف ، إيقاف الكل ، حذف ،
tekken 7حذف الكل مكتمل ، خيارات ، جدولة ، إخبار صديق) موجودة أعلى القائمة.. يتم تمكينه فقط لتنزيالت الملفات الكاملة أو المتوقفة مؤقتًا. 
weeley tegneserier
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الحظ أن زر استئناف إعادة التشغيل من آخر موقع تم حفظه فقط إذا كان الخادم البعيد يدعم هذه الوظيفة.. إذا كنت تريد إلغاء التنزيل ، فاضغط على زر
Cancel (إلغاء).. عنوان تنسيق كان إذا URL حفظ سيتم الذي المسار واختيار الملف وصف كتابة يمكنك حيث 'باسم حفظ' الحوار مربع فسيظهر ، اًصالح
الملف فيه.. تعرض النافذة الرئيسية قائمة بالملفات التي تم تنزيلها.. يمكنك أيضًا تحديد معلومات تسجيل الدخول إذا طلب الخادم الحصول على إذن من
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