Závěrečná zpráva z
BetaTestu – W.A.R. fórum 2008
28. 7. 2008 – 1. 10. 2008

Úvod
Dne 29. 9. 2008 bylo oficiálně ukončeno druhé kolo BetaTestu programu Rapget.RS. Tohoto testu se
zůčastnilo celkem přes 250 testerů a to z řad největšího českého komunitního fóra W.A.R. fórum, kteří
program testovali po dobu 2 měsíců.
Na základě těchto testů vznikl specializovaný downloader Rapget.RS, který vzhledem ke své
funkcionalitě, výkonu a vzhledu nemá v současnosti zastoupení. Tohoto úspěchu bylo dosaženo
především díky usilovné práci všech testerů, kdy na základě jejich připomínek a hlasů byla programu
dodávána požadovaná funkcionalita a odlaďovány nalezené chyby. Program tak byl tvořen samotnou
komunitou, a podroben zkouškám těch nejkritičtějších uživatelů z těchto fór.
Chtěli bychom tak poděkovat všem těm, kteří se podíleli na vývoji tohoto programu ať již svými
připomínkami, návrhy, testováním či objevením chyb a pevně doufáme i v budoucí spolupráci tak aby
program byl stále použitelnější. Jako skromný dík těmto lidem, je v aboutboxu programu Rapget.RS
uveden seznam všech těch, kteří na projektu spolupracovali. Díky!
Zůstaňte s námi a podílejte se na zlepšování programu. V naší databázi návrhů na rozšíření programu je
dlouhý seznam velmi zajímavých doporučení, na kterých se bude nadále usilovně pracovat.

Statistické vyhodnocení
V závěru BetaTestu byl rozeslán všem testerům online dotazník s následujícími výsledky (bylo
vyhodnoceno 148 dotazníků, což lze již považovat za statisticky významný vzorek konkrétní skupiny
uživatelů):
Necenzurované komentáře testerů jsou k dispozici v části Co o nás říkají.

Komentář:
Z grafu je zřejmé, že stále nejpoužívanějším OS je Win XP, kdy tento systém používá přibližně 76%
uživatelů. Ostatní uživatelé již používají OS Vista. Do budoucna lze očekávat migraci na OS VIsta i
přesto, že současná většina novému OS "nepřišla na chuť". Hlavním důvodem bylo a bude ukončení
prodeje Win XP a instalace OS Vista na nové počítače. Z našeho pohledu je OS Vista zatím celkem
nedoceněná.
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Komentář:
Pozitivním jevem je, že uživatelé již docenili výhody platformu. NET a téměř se nenajde instalace OS bez
tohoto frameworku a to i přesto, že není například součástí service packů a je třeba si tuto platformu
doinstalovat. Dalším pozitivním jevem je, že většina uživatelů již nyní používá framework 3.0 a vyšší, což
je dobrým základem pro vývoj dalších verzí programu s bohatším UI a funkcionalitou.

Komentář:
Méně pozitivně ovšem vypadá graf rychlosti internetového připojení, kdy většina uživatelů disponuje
připojením do 4 Mbitů. Skutečná výhoda programu Rapget.RS se projeví právě až u vyšších rychlostí
připojení od 8 Mbitů, kdy lze dosáhnout významně vyšších rychlostí než u konkurenčních produktů.
Avšak s rostoucí penetrací kabelového připojení a obecným trendem zvyšovat kapacitu připojení ISP, lze
očekávat v brzké budoucnosti přesun většiny do oblasti 8 až 12 Mbitů.

Komentář:
Zde je zřejmé, že doposud byl nejpoužívanějším download managerem pro RapidShare linky původní
Rapget, o poznání méně uživatelů používalo FlashGET a trochu zarážejícím poznatkem je, že celých 10%
uživatelů doposud nepoužívalo žádný z těchto podpůrných produktů.
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Komentář:
Co k tomuto dodat, snad jen opravdu nečekané přijetí programu Rapget.RS současnou komunitou. Hlavní
roli v tomto pozitivním výsledku jistě sehrála zpětná vazba na uživatele, kteří již během vývoje
připomínkovali, co se jim líbí a co by mělo být jinak. Rapget.RS tak byl ušit na míru, což se projevilo v
95% migraci uživatelů z jiného programu právě na Rapget.RS. Obecně je přechod z již používaného
produktu na nějaký nový velmi kritickým okamžikem a o to více si tohoto úspěchu ceníme a doufáme, že
i nadále budeme moci přinášet funkcionalitu, která je žádaná skrze komunitu uživatelů.

Komentář:
V tomto ohledu byl také učiněn znatelný pokrok, kdy na vinně občasných výpadků informací o PA účtu
byla nekorektní implementace SSL spojení na některých OS. Od verze v0.9.0.0 a výše lze sledovat pouze
4% kritických uživatelů, kteří mají doposud problém se zobrazováním těchto informací. Jejich společným
jmenovatelem je podle našeho vyhodnocení pouze OS XP. Lze se tedy domnívat, že za jistých okolností
OS XP nekorektně hospodaří s SSL připojeními.

Komentář:
Na základě Vašeho doporučení byl program Rapget.RS, 25. záři 2008 vypuštěn do světa.
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Komentář:
Z grafu je zřejmé, že nejsilnější věkovou kategorií jsou uživatelé ve věku 18 a více let. V zásadě se tento
výsledek dal očekávat vzhledem k tomu, že uživatelé programu Rapget.RS musí disponovat jistou kupní
silou aby mohli vlastnit PA učet a využívat tak program. Z hlediska reklamy se jedná o velmi zajímavý a
dobře cílený zákaznický segment.

Komentář:
Dle grafu se nejvíce kupují PA účty na 90 a 365 dnů a to zjevně z důvodu úspory z rozsahu.

Komentář:
Zde je názorně vidět rostoucí trend pořizovat si PA účet vlastními prostředky přímo u společnosti
RapidShare. Těchto uživatelů vzhledem ke vzrůstající přívětivosti a použitelnosti online bankovních
služeb bude do budoucna přibývat a oficiální reselleři zřejmě začnou ztrácet svůj podíl v koláči u
zákazníků nad 18 let.
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Další zajímavá čísla
V rámci W.A.R. fóra bylo také spuštěno hlasování o zajímavosti a užitečnosti tohoto projektu, kdy 95%
(330) z Vás náš projekt podpořilo a 5% (20) nikoli.
Od 25. září 2008, kdy byla zveřejněna beta v0.9.3.1 bylo k dnešnímu dni 1. října 2008 staženo 2695
kopií programu Rapget.RS.
V rámci reklamního systému programu Rapget.RS bylo uskutečněno 964 918, tedy téměř MILION
zobrazení, 111 675 návštěv webu či spuštění reklamy v programu při téměř 6000 unikátních
návštěvníků. Veškeré hodnoty jsou zaznamenávány pomocí Google Analytics reportů, které budou na
našem webu zveřejňovány formou PDF reportů generovaných pomocí Google Analytics a tak pro
případné zájemce k nahlédnutí.

Závěrem
Z výše uvedeného lze vytušit řadu zajímavých trendů týkajících se chování uživatelů a jejich struktury.
Pokud bychom měli na základě těchto vyplněných online dotazníků hodnotit úspěšnost projektu
Rapget.RS lze konstatovat nečekaný úspěch a velmi pozitivní odezvu ze strany uživatelů. Zvláště v
začátcích projektu bylo velmi nesnadné definovat cíle a pravděpodobnost přijetí programu uživateli.
Nebylo to jednoduché rozhodnutí, zda investovat náš čas tímto směrem. Nicméně v tuto chvíli je více než
zřejmé, že rozhodnutí bylo správné a chceme Vám tímto ještě jednou poděkovat za spolupráci a pokud
tento program bude mít světlou budoucnost, budete na ní mít svůj nemalý podíl právě i "Vy". Ještě
jednou Vám děkujeme za vyplnění dotazníků a těšíme se na další přínosnou spolupráci.
S pozdravem RapidSharing Team

Příloha: Co o nás říkají
Na tomto místě je zveřejněn necenzurovaný komentář 148 uživatelů programu Rapget.RS, kteří
odpověděli v rámci našeho průzkumu na níže uvedené dotazy. Další strukturované dotazy a jejich
zpracování je pak uvedeno v naší závěrečné zprávě.
Komentáře nejsou v žádném případě vykonstruované či zmanipulované a každého hodnoticího uživatele
lze jednoznačně vyhledat v naší databázi dle interního čísla uživatele.
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Co se Vám na programu
nejvíce líbí?
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Jednoduchost, čeština

7

Líbí se mi jeho jednodzuchost,
design, moţnost poţít více
účtů a hlavně uţivatelské
prostředí a podpora plánovače
downloadu
Rychlé a přehledné stahování,
kontrola funkčnosti linků.

8
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stale pribudajuce funkcie
ulahcujuce pracu
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Zde uveďte Vaše závěrečné
hodnocení programu a
projektu Rapget.RS:
Pouţívání licencí
Program i projekt samotný
velmi dobrý, jen škoda těch
licencí
Na programu nevadí skoro Program RapgetRS se povedl,
nic kromě reklamy, ale ta
a myslím ţe má i budoucnost.
je asi nutná
Co Vám na programu
nejvíce vadí?

Po postupném doladění
verzí jiţ nenám s
programem ţádný
problém, moţná jen
obrázky pod info.
design

S programem jsem ve výsledku
velice spokojen. Stahování jde
bez problémů. Booster a
multidownload funguje taky
skvěle. Link checker je výborná
součást
celkom slusne, len neviem naco
ta licencia, no ale to asi vy viete
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Funkcionalita a rychlost
stahovani, stahuje to vzdy v
plne vysi

12

Jednoznačně jeho jednoduché Nic
ovládání a rychlost stahování
(Booster) A taky pěkný přehled
o mém premium účtu.
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rychlost, intuice, příjemný
vzhled, sice málo funkcí, alle
zato jsou tyto funkce
uţitečné(na co 50 moţností,
kdyţ se stejně vyuţijí 2-3)

nic co by mi nějak extra
vadilo, moţná jen ty
reklamy a trochu
přehlednost, ale to jde o
zvyk
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Dobré jsou tabulky s
informacemi o účtě, celkem
staţeno, zbývající čas atd..

Nešifrování souboru
RapgetRS.xml
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rychlost

16

Lagy a pomale nabihani
(start programu)

viz.:
Zde uveďte vaše nápady
na další rozšíření
funkcionality programu:
Líbí se mi to ţe se ukládaj linky No nevím jestly přímo vadí Já bych hodnotil za 1. :-)
do txt. Taky ţe vipne pc po
,ale zdá se mě ţe program
stahování..
strašně pomalu nabíhá...
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Velká moţnost nastavení,
booster

náročnost na procesor

18

- Neinstaluje sa, velkost
- Rychlost stahovania
- Jednoduchost prostredie

- Chýba mi rozdelenie nie
na 2 okna (ako Flashget)
na linky stahovane a linky
stiahnute
- Reklama (nevadi ale
vedel by som si to
predstavit aj bez nej)
nic mě nenapadá...

19

Urcite nejlepsi RS download
manager. Rychlejsi sem nevidel
a jsem spokojeny, ostatne kdyz
jsem u kamose a chcu neco
stahnout tak nadavam ze mu to
trva bo nema ten program takze
9/10
Tento projekt je si myslím velmi
dobrým nápadem a velmi
kladně hodnotím celý jeho
průběh. Na chybné zprávy které
jsem zasílal emailem mi bylo
ihned odpovězeno. Program
má určitě budoucnost a doufám
ţe se bude dařit jej rozvíjet i
nadále jako doteď. Program
hodnotím na jedničku :)
Nejlepší download manager na
RS.com, který jsem kdy
pouţíval, obsahující skutečně
jen ty nejduleţitější funkce,
velmi ceněné vkládání pouze
daného počtu linků, snadná
práce, dávám 85%(kde 100% je
maximum)
Projekt Rapget.RS byl dobrý
nápad a vznikl z něho vynikající
program.
Ţádné sloţité vkládání více
linku (v případě GetRight a
IDA), jednoduché
nastavení(ovládání), přehledný
=> skvělý soft => Rapget.RS
podla mna je to najlepsi
rapidshare downloader

rychlost, funkcionalita,
jednoduchost, přehlednost,
malá velikost, nenáročnost...
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Podle mě je to nejlepší program
na stahování z rapidu. Pokud
by se program přeloţil do
dalších jazyků tak má šanci se
uchytit i celosvětově. Doufám
ţe se program bude nadále
vyvíjet a omlouvám se za
pozdní vyplnění dotazníku
(nějak mi to vypadlo z hlavy)
8.3 z 10
Chyba mi tam, niekolko funkcii
na sprijejmnie a sprehladnenie
prace s rapgetom.rs
Rád jsem byl součástí testu,
protoţe mě program velmi
překvapil a rozhodně zůstanu
jeho uţivatelem i
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nadále....super nápad i jeho
realizace....díky...
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Velmi jsem s ním spokojený,
nic jiného jsem od té doby, co
jsem tejnto program poznal,
nepouţil.
Rychlost,přehlednost,design
Nic konkrétního
Byl to výborný nápad začít
vyvíjet tento super program.
Velmio zřídka sem s ním měl
nějaký problém a kdyţ uţ, tak
se to týkalo k přihlášení k
RS.com ale i to časem
pominulo...
- je víc, neţ user-friendly
Bylo by toho víc:
Jak jsem napsal o trochu výše - velké jednoznačné ikony v
- celková rychlost (rychlost nevím, jestli jsem byl jediný,
horní části
stahování) není
komu se problém s vkládáním
- důleţité údaje při běhu
kalkulována z reálné
nefuknčních linků vyskytl, ale
stahování (co se stahuje, kolik rychlosti, ale součtem
ten problém mi přetrvává
staţeno aktuálně a kolik
rychlostí stahovaných
dodneška (i při verzi 9.0.0).
soubor má, čas do konce
souborů, které jsou
Potom ještě taky to, ţe se
stahování a jak dlouho se uţ
průměrné.
někdy program nemůţe připojit
stahuje - tak samo i o
- stálé načítání údajů o
k serveru, nebo napíše, ţe je
celkovém průběhu)
účtu (mohlo by být méně
off-line. Ale to, si myslím, by uţ
- informace o accountu
častější, resp.
mělo být vychytané, pokuď to
- moţnost měnit accounty
nastavitelné)
chcete hodit do ostrého
- sám si najde odkaz v linku
- přesun stahovaných
provozu.
(např ...neco.rar.html a sám
souborů ve frontě je
stahuje neco.rar), není potřeba pomalé (při fci úplně
link upravovat, jak např. ve
nahoru, resp. úplně dolů)
FalshGETu
- občas se mi stává, ţe
- automatické ověrení linků
nelze načíst informace ze
serveru
- řešili jsme to spolu, ale
nějak nebylo dořešeno! ->
při nefunkčním linku se mi
tyto linky ani nevloţí do
fronty. Jak si mi posílal
screen, tak ty si ty linky
vloţil, ale označily se ti
jako mrtvé, ale mně ani
vloţit nejdou
- strašně velký logovací
soubor RapgetRS.log
(stáhl jsem k dnešku cca
249GB a logáč má 72MB,
coţ se mi zdá docela moc,
mohli by jste to redukovat)
určitě rychlost stahování ta je
přehnaně do očí bijící
myslím si ţe je to dobře
bezkonkurenčně nejlepší a
grafika a dlouhý start
udělaný download manaţer a
potom jednoduchost
programu, divný update ,
nejrychlejší na který jsem zatím
chtělo by to něco hoodně
narazil
nenáročného jako třeba
spustit nějaký update.exe
a ten by to všechno udělal
sám
Jednoduchost

RapidSharing.eu

Nedořešené upgrady
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Rychlost stahování...
na jednom PC jsem zapl
FlahGet a na svém PC jsem
následně zapl Rapget.RS.
Rychlost FlashGetu velmi
znatelně klesla, naopak
Rapget.RS stahoval téměř
plnou rychlostí.
Jeho provedení. Styl a
jednoduchost.

Náročnost při načítání
Pozitivní - viz. Co se Vám na
programu (mám jen na
programu nejvíce líbí?
notebooku a docela trvá,
neţ mi program plně načte
a i jeho obnovení z
minimalizace je náročnější
na procesor).

Projekt je dobře zpracován a
líbí se mi, ţe se k němu
přistupuje zodpovědně. Tento
program je oproti běţnému
Rapgetu, případně oficiálnímu
programu od rapidshare,
vypracovanější a bere se v něm
zřetel na to, co opravdu
uţivatelé potřebují,
Sprava vice uctu a moznost
Nejvice me stvala neustala Program shledavam jako
ulozeni hesla primo k archivu v nutna reaktivace pri
vydareny. Hodne se mi libi
programu.
stazeni nove verze nebo
moznost spravy vice uctu
po spusteni programu na
soucasne a moznost ulozit si
jinem PC.
heslo primo k archivu.
Kvalita provedeni, toze je
Občasné vypadky.
Zda se mi ze to muze byt
zadarmo.
casem i spicka mezi rapid
share downloaderama.
-vloţení linků ze schránky (je to -ţádná nápověda,
Program rozhodně můţe
opravdu dobrý tlačítko)
informace o vydavateli,
obohatit nabídku Dl manaţerů,
-informace o účtu
email.... (i kdyţ teřab
avšak konkurence je veliká a
-jednoduchost a intuitivní
nápověda není potřeba pro bude těţké se
ovládání
intuitivní ovládání)
prosadit.....program mě sice
-nejde řadit programy
zaujal ale ne natolik abych šel a
podle sloupců (soubor,
koupil si ho, aspoň ne prozatím.
veliksot, zbývá)
Jeho rychlost stahování, s
Zdá se mi, ţe na méně
Tento program hodnotím 8/10 boosterem jede vţdy na plnou výkonných PC program
Určitě budu pouţívat, jeden z
rychlost, jednoduchý,
bere neskutečně mnoho
nejlepších programů na
přehledný design
paměti, někdy ani
stahování z RapidShare.com
nezvládá při stahování
vůbec. Gratuluji všem
koukat na Video.. Ale
programátorům, odveli jste
pouze u starších PC, IP4.. opravdu vynikající práci
Jeho
Nic.
Funkčnost 10/10 poslední
rychlost,stabilita,funkčnost,jedn
update verze 0.9.2.0
oduchost.
Stabilita 9/10 problém je na mé
straně se stabilitou >>slabý
notebook.
Grafické prostředí 7/10 trochu
vylepšit
Rychlost stahování 10/10
Program vymačká ze sítě
maximum
Ţe při stahování vyuţiji rychlost Kdyţ chci přerušit
Skvělý program pro stahování z
internetové připojení na 100%. stahování musím čekat aţ Rapidshare.
Označení ţivých a mrtvých
se link stáhne a potom
linků.
vypnout ručně.
Funkčnost a jednoduchost
Ţe nevidím, kolik času mi
pokud by se hodnotilo na body,
zbývá v liště, kdyţ najedu dal bych programu 10/10 !!
na ikonku RapGet.RS
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Nevadí mi nic, jsem
spokojen s upadaty a
celkovou funkcí programu

9

Booster a Multi-D funkce a
úplně minimální rušení
uţivatele díky všemoţným
nastavením.
obsah funkcí, to ţe je z čech,
ukazatel stavu vypršení účtu,
rychlost stahování

Dříve mi vadil trochu
pomalý start ale v
novějších verzích uţ
problém témeř zmizel.
náročnost

řekl bych ţe nic, holt
vyvedený prográmek;)

41

Přehlednost, spousta
dostupných informací (stav
účtu, počet přenesených dat
celkem atd), kontrolování
ţivosti linků, ukládání hesel,
plánovač, celková přehlednost
jednoduchost, funkcnost,
prijemne ovladanie a vzhlad
rychlost

45

Prakticnost..

Fatalni brzdeni pc.

47

Hlavně rychlost stahování,
protoţe z připojení vytáhne
opravdu maximum. A taky
jednoduché ovládání a
vkládání linků.

Nic mě nenapadá

48

prehladne informacie o stave
mojho rapid uctu

ze si nemozem upravit
velkost okna ako chcem
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rychlost,jednoduchost,nenároč
nost...

zrovna mě nic nenapadá
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nenarocnost
rychlost
spolehlivost

- nestahuje z jinych
stranek, na to musim stale
pouzivat programy typu
USDownloader
- chybi aspon zakladni
kontextove menu pri
kliknuti pravym tlacitkem
na ikonu u hodin.. aspon
konec programu by tam
mohl byt, u programu je to
standartni funkce

34

36

38

40
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reklamy :D
-

Nejlepší download manager pro
RS.com .
Ze začátku my to přišlo jako
překombinovaná věc, ale jak se
to vyvíjí tak z toho mám dobrý
pocit, myslím ţe jste si dost
mákli a udělalim perfektní
nástroj pro (nejen) rapiďáky ;)
dávám velikou podtrţenou
jedničku s hvězdičkou

9.5/10 (tie reklamy mi naozaj
dost vadia :D)
výborný projekt pro podporu
stahujících. Hodnotím kladně a
doufám v úspěch programu..
Dobry.. Treba jeste enco
vyladit, doplnit.. a muzete ho
prodavat.. ;)
Program bych zhodnotil jako
nejlepší manager pro stahování
z rapidshare. Pokud nebudou
jeho licence nějak předraţené a
program se ještě přeloţí do
jiných jazyků, má určitě šanci
se stát jedním z
nejpouţívanějších managerů.
myslim si, ze tento program je
pripraveny pre siroku verejnost,
som rad ze som mohol i ja
svojimi pripomienkami
napomoct jeho zlepseniu
Tak ako kazdy iny program nie
je nikdy dokonaly, verim ze sa
tento manazer bude i nadalej
zdokonalovat a obohacovat o
nove funkcie a vylepsenia
Velmi zdařilý program,který
více neţ konkuruje RAPGETU
a RS manageru...plně sem se
přeorientoval jenom na jeho
pouţívání...aji grafické
zpracování je moc pěkné...
dávám 89% ze 100 :)
od prvni bety se podstatne
zlepsil a vylepsil... par
kometickejch chybicek by se
jeste vychytat dalo, ale myslim,
ze muze do prodeje...
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51

Rychlost, přehlednost

nic

52

Ze mi to stahuje plnou ryhlosti
je pekne provedeni overovani
linku proste skoro vsechno :)

Nic jsem naprosto
spokojeny :)

53

všechno.

nic

54

Přehlednost,ověřování
linků,ukládání hesel.
Grafická stránka, informace o
účtu, rychlost programu, malá
velikost, není nutná instalace

Ţe slouţí pouze na
rapidshare.
Zatím ţádné negativa
nepociťuju.

Celkem přehledný, pro
stahování menšího počtu dat
dobrý, kdyţ chci ale stahovat
cca 300 souborů tak je trochu
nepřehledný..

- Pomalý, jedniná věc co
mi pořád vadí, v aktuální
verzi je to sice lepší, ale
stále se pomaleji spouští,
ze začátku vidím černé
okno do kterého se
vkreslují komponenty.. a
největší podíl na tom má
reklamní okno, vůbec
nechápu proč pouţívate
komponentu Web, sice je v
delphi jako standartní, ale
vyuţíva jadro IE, které je
obecně velmi pomalé,
myslím, ţe není problém
doinstalovat komponenty
pro pouţití jadra gecko
apod. (je-li k dispozici)

57

58

Myslím, ţe se jedná o velmi
dobrý a nadějný projekt.
Proste jeto hodne dobry
program na stahovani z rapidu
zatim lepsi program neznam :)
Je to velice nápamocný
program na stahování. Usnadnil
mi ţivot o 100% ted si jen
rozbalím co stahuju a nemusím
se zajímat o soubory a kolik jich
stahuju a kam. Všechno se
stáne samo.
Je vynikající.
Skvělý projekt v pravou dobu,
kdy začal blbnout rapget,
Prostě skvělá práce pánové
programátoři (případně dámy :)
).
Snad nevadí, ţe je toho v
kolonce vadí tak hodne.. jde mi
jen o vylepšení programu ;)

Je šílené, ţe kdyz kliknu
na reklamu, tak se mi
otevre několik let starý IE6
bez záplat, místo aby se
otevřel muj rychlý a
vyladěný firefox nebo
opera..
Dále mi tam chybí
katerogie, u FDM jsem
zvyklí, ţe se mě zeptá kam
soubory uloţit, jaká
kategorie, rozděluji linky
do hudba, filmy, video,
protoţe pri počtu nekolika
set linků je v tom opravdu
zmatek...
Pak bych byl rád, kdybych
pravým klikem na staţený
soubor mohl soubor
extrahovat, a pouţít přitom

RapidSharing.eu
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vloţené heslo..
60

Ověřování linků. a mošnost
pouţítí více účtů.

Ani snad nic, jenom si
myslím ţe jestli bude
placený tak stěţí bude
konkurovat zaţitým
freewarům.

62

Rychlost, jednoduchost, velké
moţnosti

Při stahování je PC dost
vytíţen, coţ např. u
stahování v Firefoxu není
vůbec, jamile se stahuje
přes nějaký program, tak
je PC hrozně vytíţen

63

Především je to velmi pěkné
grafické zpracování a jeho
jednoduchost a rychlost. Také
zobrazení celkového
procentuálního stavu stahování
všech linků a celkový zbývající
čas. To u většiny download
manageru chybí.

65

Líbí se mi to,ţe se mi
zobrazuje kolik giga uţ jsem
stáhnul.Líbí se mi grafická
stránka programu a celkově
jsem s tímto programem
spokojen.
Jednoduchost,hezky vzhled..

Víše zmiňovaná nutnost
potvrzení mazání linků a
ukončení programu, ale
samozřejmě je to jen
prkotina, co mě stojí jedne
klik navíc ... Občas se mi
stane ţe se jeden pár
souborů (obvykle kolem
60%) přestane stahovat a
stahovánní přejde na další
v pořadí. Pak se soubor
opět naváţe.
Nic

66

67

68

70

71

Velmi dobrý projekt, já jako
vlastenec budu radši pouţívat
český program neţ nějaký
zahraniční, taky obdivuju autora
jak dobře umí s C# a
WinForms. Takţe poklona.. to
co mně u rapgetu chybělo tady
mám.
Já bych dal 1- , kaţdým
updatem jste furt něco přidávali
a bylo to vţdy k dobrému,
jakmile byl problém, byl rychle
vyřešen. To mínus dávám
preventivně, abyste nepolevili :D
Rozhodně mě tento projekt
velmi nadchnul a to především
tento uzavřený beta test. Ţádné
downloadery na rapidshare mi
nikdy pořádně nefungovali, ani
ten co vyvíjí přímo rapidshare.
Ovšem Rapget.RS mě opravdu
nezklamal. Jednoduše bych
projekt i program zkodnotil jako
velmi úspěšný a člověk
rozhodně neudělá chybu, kdyţ
si ho zakoupí.
S tímto programem jsem velmi
spkojen a myslím ţe tento
program má před sebou velmi
úspěšnou budoucnost.

S tímto programem jsem byl
velmi spokojen.Jednoduché
ovládání,snadná
manipulace.Ţádné opakované
přihlašování,příjemný
vzhled!Určitě všem doporučit!
kontrola funkčnosti linků je
stalo se mi, ţe rapget
řek bych hodně povedenej
prostě best nápad, spolu s
naplnil můj stahovací oddíl prográmek - starý rapget se s
datama o účtu je to nádhera (moje chyba) a pak se
ním nemůţe vůbec měřit,
"ţádnej jinej sotware se o něco snaţil tahat dál soubory a
podobnýho ani nepokusil" ;-)
z nich stáh jen část, avšak projekt samotný je velmi
po jejich dotaţení (kdyţ uţ dobrým nápadem - dát
bylo místo) byly poškozený komunitě warezáků k
- nesouhlasili CRC atp.
otestování program, kterej
Myslím si však, ţe rapget
budou vyuţívat především
za to nemůţe... chyba
podobní lidé, je fakt dobrej
bude asi někde jinde.
nápad ;-)
nejvíce se mi líbi přehlednost o vadí mi ţe se mi mění
Velice pěkný a propracovaný
mém účtu kolik jsem toho stáhl status mezi spojuji a
program
a kolik ještě zbývá.
stahuji
pekny design, jednoduchy a
dlho sa spusta cca. 40 s
som s nim absolutne spokojny
prehladny, je po cesky :P
a dufam ze sa bude vyvyjat
smerom dopredu
Údaje o mém účtu na rapidu
Ţe se nikdy nepřipojím:-(
Zatím není pro mně :-(

RapidSharing.eu

Stálé reklamy..
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72
73

rychlost stahování. design
Funkčnost a rychlost

velká zátěţ na pamět PC
nic

aţ na pár vyjímek perfektní
Program s příjemným
prostředím a velmi rychlým
stahováním
i při pouţití boosteru podle Já myslím, ţe v pohodě a kdyţ
návodu se nedostanu přes se průběţně budou vychytávat
můj maximální dowmload mouchy tak to bude jeden z
nejpších stahovacích programů

75

okýnko s informacemi o účtu

76

přehlednost (statistiky a
funkce) a jednoduchost

77

Jednoduchost. Ţádné sloţité
nastavování.

78

Plné vyuţití linky, moderní
grafika, malá zátěţ PC,

Nic mě nenapadá.

79

Jednoduchý, snadno
ovladatelný, zabírá na disku
málo místa

80

Vidim na prvni mnozstvi
stazenych dat.

nevidím celý název
stahovaného souboru
(třeba u dílů seriálu to je
není nejlepší, ptţ nemůţu
přesně upřednostnit díl
podle názvu (či čísla dílu),
které jsou na začátku
názvu)
Problemy pri reinstalaci.
Program hodnotim (jako ve
Chybi jasna napovedaskole)znamkou 2.
otaznicek, kterym prejedu
oblast a tam bude popisek.

81

Na programu se mi nejvíce líbí Co bych programu vytkl.
Booster v devíti krocích.
Hmm. Momentálně mě nic
Opravdu to funguje a urychluje nenapadá.
stahování.

82

Kontrola linku pri vkladani
souboru.

obcas se dlouho
nacita,kdyz obnovym
okno,ale to bude asi spise
mojim pocitacem,nemam
ho totiz zrovna
nejrychlejsi...jinak jsem
spokojen,uţ běţí bez
chyby,takţe nemám nic
proti
Vůbec nic :-D

ţádné výhrady nemám...pro mě
je tento program
uţitečný...jednoduchý a
bezproblémový

Program určitě stojí za
vyzkoušení. Jsem s ním
naprosto spokojen. Jeho síla
spočívá v jednoduchosti a
rychlosti.
Programem jsem stáhnul přes
100GB dat a ţádný problém
sem nepozoroval, takţe mé
hodnocení je kladné..
šlape to o hodně rychleji neţ
rapget :), příjemné je i to, ţe
dáváte hodně na "hlas lidu" a
snaţíte se vyjít vstříc
poţadavkům :), a přitom
program zůstal "malý" (okolo
1MB)

Program je vyladěn úplně
dokonale. I ochota
programátora(ů) je na vysoké
úrovni. Vţdy kdyţ jsem poloţil
dotaz byl mi k plné spokojenosti
vysvětlen. Tomuto projektu
dávám všech 5 hvězdiček.
Nutnost aktivace programu Program, ktery dobre dela to
- kdyz nahodou vypadne
pro co byl napsan - stahovani
aktivacni server, program
dat z rapidshare.com.
neni mozne spustit - i kdyz
rapidshare.com funguje musim tak pouzit nejaky
jiny downloader, ktery tim
padem musi byt
nainstalovan.
Heslo pro pristup k
rapidshare uctu neni v xml
souboru nijak sifrovano
(aspon nejaka jednoducha

RapidSharing.eu
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sifra), stejne jako heslo k
licenci.

84

Nejvíce se mi na tomto
programu líbí přehlednost a
jednoduchost ovládání.

Nic mě nenapadá :)

85

Díky boosteru naplno vyuţiji
plnou rychlost mé linky. A taky
je výhoda, ţe při vloţení linků
automaticky kontroluje program
jejich přítomnost na serverech
rapidshare.

Záhadné ukládání hesla
do txt. Kdyţ ho jen otevřu
v Servant Salamander
interním prohlíţečem, tak
je před heslem ještě
"ÔĽN". Tudíţ musím
otevřít txt soubor v
notepadu.

87

jeho jednoduchost

nic

92

Kontrola linků

Reklama

93

rychlos, zaznamenávání
kompletně staţených dat,
vzhled

94

Určitě jeho funkčnost a hlavně
velikost.

95

Jednoduchost stahování,
moţnost nastavení a podpora
programu.
Jednoduchost a účelnost

nějak jsem dosud
nepochopil..nebo to špatně
nastavuju automatické
vypnutí pc po
staţení..nefunguje u mě..
mě na něm nic nevadí.
Program je pro mě ulechčení
tahání souborů z
rapidshare.com, a díky za něj.
Nenašel jsem ţádnou
Po testování musím říct, ţe
chybu, pro kterou by mi
program je asi nejlepším, který
program nějak vadil.
jsem kdy vyzkoušel.
Od opravení problému při Předvedl jste dobrou práci a
loginu nemám ţádné
udělal dobrý program který
výhrady
budu velice rád pouţívat...
Myslím ţe to mluví za vše
v tuto chvíli mě nic
sem rád, ţe jsem se mohl
nenapadá
podílet na zkoušení tohoto
programu, pro svůj účel je
naprosto vynikající a
jednoduchý, členům tohoto
projektu blahopřeji k dobré
práci

97

99

- nejlepší je, ţe velmi
jednodušše plní účel, pro který
byl vytvořen + jeho postupné
rozšiřování moţností pro
snadnou a pohodlnou obsluhu
- informace o účtu na rapidu

RapidSharing.eu

Program hodnotím na
Výbornou, velmi se Vám a
Vašemu týmu povedl. Tvorba
projektu Rapget.RS byl velmi
dobrým nápadem, který bude
mít jen velmi těţkou
konkurenci. Nemohu mu nic
vytknout.
S programem jsem naprosto
spokojen. Myslím ţe se díky
betatesterům podařilo vychytat
snad všechny mouchy (aţ na
výše uvedené). Ještě opravit ty
poslední chybky co se
vyskytnou tady v dotaznících a
bude to OK. Jsem rád, ţe jsem
se mohl zůčasnit betatestu a
snad jsem taky přispěl svou
trochou do mlýna.
Myslím, ţe tento program se
velmi povedl.
Jsem rád,ţe se někteří vývojoví
tvůrci se snaţí o zdokonalení a
zpohodlnění fukčnosti
stahování pro uţivatele.
super program...
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100

funguje a stále se vylepšuje

1)Nemoţnost označovat
linky kliknutím a tahem
myši (jako u původního
rapgetu)

Slušný program, který se
pomalu vyvíjí k lepšímu

2)Neustálé vyskakování do
popředí při kaţdém
načítání dat účtu (pokud
není minimalizován)

101

ověřování linků

102

Malo zatezuje CPU.

103
105

Neustálý vývoj.
přehlednost, rychlost, funce...
nenašel jsem konkurenční
program který by mi více
vyhovoval

106

107
108

109

3) Po dokončení stahování
se automaticky nevypne
stahování (stáhnu všechny
linky (nemaţu je
automaticky ale manualně)
a po přidání nových linků
se okamţitě spustí
stahování.
občasná reklama jinak nic
ale u ty reklamy to je jen
řídka
Kolikrat se mi stane, ze
rapget stahne soubor, ale
je pak poskozeny a nelze
rozbalit (nesouhlasi CRC
soucet).
Kdyz chci presinout vice
souboru ve fronte nahoru,
tak trva strasne dlouho nez
tam dorazi.
Nevím.
nemoţnost stahovat přes
free

No je to moc dobr program
zatim nejlepší co jsem kdy
pouţil
Program je stabilni, az na par
nedokonalosti viz vyse.
Projekt rapget.rs je zajimavy,
poprve jsem se do neceho
takovaho zapojil.

Jako ve škole 2.
9/10... program umí vše co by
měl umět a umí to dobře... i
kdyţ postrádám některé funkce,
které bych osobně vyuţil. Ale i
přesto pro mě je Rapget.RS a
určitě bude i pro ostatní jasná
volba.
jednoduchost, rychlost, dobrý
nic
Velmi dobrý program a doufám
přehled RS účtů, ověřování
ţe tento projekt dostane plnou
funkčnosti linku
podporu od společnosti
Rapidshare, protoţe si to určitě
zaslouţí.
Jednoduchost,vzhled a rychlost Nic
...
Vzhled, velké moţnosti
Sloţité zadávání cest na
Projekt Rapget.RS se podle mě
nastavení a přizpůsobení.
stahování souborů,
podařil navýbornou. Díky
nutnost vkládat linky přímo moţnosti získání názoru od
do programu.
samotných uţivatelů se mohli
vyplnit veškeré poţadavky a
vypilovat je k dokonalosti.

grafika, prehľadnosť,
spoľahlivosť

RapidSharing.eu

ak dám viacej linkov, a
kaţdý by som chcel uloţiť
inde, neviem to behom
downloadu urobiť

Mé závěrečné hodnocení je
9/10.
bez pochyby najlepší
downloader pre Rapid
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111

Jednoduchost, přehlednost,
rychlost, malá velikost je sice
taky výhoda, ale při dnešních
velikostech harddisků a flash
pamětí je to zanedbatelné...
Rychlost oproti napr Rapgetu
udrzuje stalu celkovu rychlost
oproti rapgetu a vela inym ktory
davaju stalu rychlost na jeden
subor (napr ju rozdelia medzi 4
subory a tym padom spomaluju
proces stahovania)

112

provázanost s RS,,ověřování
linků

110

113

Chybí mi moţnost pouţít
tento program i pro
upload...

Šikovný program, hlavně díky
tomu, ţe se nemusí instalovat
se asi stane dost oblíbeným.
Kromě absence upload
managera mi nic nechybí...
Predtym to bolo caste
Moje hodnotenie 8/10 (keby
vypadavanie teraz len
program mohol uploadovat na
obcasne zaseknutie ale nic viacere servery (RS sa este da
vazne
osobne mi ale chyba funkcny
upload na czshare to sa ale
predpokladam v programe
neobjavi)

občasný start bez
načteného účtu
po přidání linků se
nezačne stahovat
automaticky,musím
vypnout a zapnout
stahování
Vkládání linků,te uplně nej věc. Určení co teď budu
stahovat a co
ne,maximalizace,systémov
á náročnost(hlavně
spouštění programu)

114

rychlost
info o ucte

115
119

rychlost, design
Kontrola funkčnosti linku a
správa účtů.

121

Ze taha maxinalne moznou
rychlostou mojej linky pricom
rapget to nerobil casto.

122

Ověřování linku ţe to udělá za
mě. Booster který je opravdu
citelný.

RapidSharing.eu

s novějšíma verzema lepší aţ
skoro nejlepší RSDL manager 8
z 10 DLerů doporučuje))

Program je velice kvalitní
nástroj pro stahování z
rapidshare.com, hlavně
vkládání linků. Projek je velmi
nadějný a ambiciózní, má dobře
našlápnuto k velké popularitě.
obcas sa zapina dost dlho Doteraz som pouzival programy
ked pridam nove linky, tak ako IDM, FlashGet atd..
trva asi minutu, kym sa
Rapget.RS je absolutne skvely
zacnu stahovat
program, ktory mi maximalne
vyhovuje. Verim, ze budete
doplnat program o dalsie
vychytavky a funkcie...
pomalý start
program je to supr
Nemoţnost stahování přes S programem jsem velice
FREE.
spkojen a pokud dojde k
Nemoţnost označování
realizaci mých výše uvedených
linků pomocí myši (přes
nápadů, nebudu mu mít uţ co
rámeček-se stisknutím
vyčíst...
levého tlačítka). (Popsáno
výše.)
Vadi mi to jednoduche
Program je velmi dobry bez
vypnutie programu ak
instalacie to je super
stlacim ten cerveny krizik
jednoduche pridavanie linkov
vie ma pekne nastvat ak
kontrola linkov je tiez velmi
tam kliknem uplnou
dobra. Celkovo je program
nahodou, nestava sa casto velmi dobry na stahovanie,
:)
nezatazuje system az tak ako
niekedy.
Za poslední dobu pomalé Nápad skvělý konečně nco co
stahování. CHyba můţe
opravdu vyuţije připojení
být i u rs.com
naplno. Ovšem moţná bych
zvolil jiný název programu.
Originálnější přeci jen spousta
lidí ma s Rapgetem spojené i to
nemilé pomalé stahování

16

123

Rychlost, jednoduchost,
funkčnost, přehled účtu

asi nic..

124
125

Jednoduché elegatní, funguje
jak xp/vista
100% stability

128
129

rýchlosť
Uloţení hesla je dobrý nápad.

Nezašifrovaná hesla v xml
souboru.
očasné nepřihlášwní na
účet
nič
Ten refresh účtu kaţdou
minutu se mi zdá moc.
Občas kdyţ stahuji 2
soubory naráz, tak mi to
prvně načte jeden
maximální rychlostí a aţ
po chvilce to začne
stahovat druhý, který jede
od 0 a trvá mu to pár
minut, neţ se rychlost
vyrovná.
nic
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jednoduchost a rychlost(ta je
fakt ok)
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Booster

Absence monitorování
schránky
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Jednoduchosť, dizajn,
spoľahlivosť.

Nič strašné.
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Rychlost stahovani - vyuziti
linky.

Ze se musi kazdy update
reaktivovat (licence).
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Na pripojenie WiFi a to byva
casto nestabilne, pricom pri
vypadku siete Rapget aj RSM
padnu a vypisu chybu,
Rapget.RS to nerobi, co je
perfektne.
Přehlednost, informace o účtu
stále na očích, ukládání hesel k
archivům (s tím jsem měl
vţdycky trable :) ),link checker
a časovač, spása pro
sklerotiky.

Obcas pomalsie reakcie,
akokeby potreboval na
svoj chod vela RAM a
stava sa aj ze nie vzdy
korektne zobrazuje
rychlost stahovania.
Uţ prakticky nic, dříve mě
trošku obtěţovala
neoptimalizovaná velikost
zabraná v paměti, ale to uţ
je v pořádku. Snad ještě
trošku informační okénko,
kdyţ je ve schránce i něco
jiného neţ rapidshare
linky. Bylo by fajn, kdyby to
šlo vypnout (často kopíruju

136
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Tento program je jeden z
nejlepších, který jsem kdy
pouţíval a doufám, ţe zůstane i
takový dál. Kvalitní jednoduché,
přehledné zpracování.. Dávám
9/10 (Kvůli nedostatkům viz.
Nápady a rozšíření)
Je to super ;o)
velice zajímavý projekt, který
můţe mít budoucnost
velmi dobré
9 z 10 bodů :)

kvalitní program si ţádá
otestovat,aby se to potom
nemuselo dodělávat za
provozu-pochvala
Velmi dobrý download
manager, šířit ho jako freeware
bych se rozhodně nebál :-)
8,5/10. Veľmi kvalitný program,
ktorý má šancu stať sa stálicou,
pokiaľ sa bude oňho starať.
Program prosel viditelnymi
zmenamy a mometalne je v
nem poznat zasah uzivatelu
respektive prizpusobeni prave
tem kteri ho nejvice pouzivaji.
Navic tedy dokaze velmi dobre
vyuzit rychlost linky tudiz je pro
me jednoznacne nejlepsi
volbou namisto puvodniho
RapidShare Manageru.
Podla mna najlepsi RS
downloader.

Program se mi velmi líbí, je
uţivatelsky přívětivý a věřím, ţe
kaţdý, kdo častěji stahuje z
rapidshare jej taky ocení a
přizpůsobí si jej k obrazu
svému. Je znát přinos multidownloadu a boosteru na
kvalitu stahování.

17

odkazy dost plošným
způsobem)
138

Grafika a lehkost pouziti a
moznost ulozit heslo do txt
souboru coz na wf je dost
potreba...
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VAŠÍM PROGRAMEM JSEM
NADŠEN,DOPORUČUJI HO
SVÝM ZNÁMÝM.
Jednoduchost
Nic
je jednoduchý a jsem nad míru
spokojen takţe hodtím výborný
především booster, testoval
nemoţnost manipulace s
váš projekt je super, původní
jsem ho i na 20Mb připojení a
lištou stav,soubor,velikost rapget se verzí 1.41 prakticky
vţdy s ním vytáhnu z RS
atd. vadí mi ţe nevidím
nezměnil a uţ pokulhával.
maximu (v kombinaci s multi-D rovnou celý název souboru rapget.RS je skvělou náhradou
4x) další fajn věc je info o účtu a musím dávat info o
a nástupcem.
a hlavně link checker, ušetří
souboru, většinou vidím
dost práce
jen dvdrip.xvid atd. ale ne
název filmu apod. dále mi
chybí moţnost označit víc
linků najednou pomocí
myši. jinak není co
vytknout
funguje spolehlivě
při zapnuti programu
určitě bych nezačal pouţívat
musím pokaţdé označit
znova stary Rapget. A to byl dle
svůj účet abych mohl
mého názoru i účel ;-)
stahovat.. to mě otravuje..
Jednoduché a intuitivní
Koncová verze nebude
Jsem velmi spokojen
prostředí, rychlost stahování.
uveřejněna jako freeware
především s rychlostí stahování
a vzhledem a GUI programu.
Na druhou stranu, program
nepřináší zas aţ tolik nového,
vícevláknové stahování umí
více aplikací, včetně těch
freewarových. Velmi mě mrzí,
ţe program nebude šířen jako
freeware, také bych uvítal
moţnost uploadu. Finální slovo
- program je to povedený, ale
nevím, jestli o něj bude v
řadách těch, kteří RS nejvíce
vyuţívají (warez), takový zájem,
obzvlášť kdyţ to nebude
freeware.
Jednoduchost na ovládání,
Nemám co vytknout .....
Profgram mi zcela vyhovuje
velikost (datově), moţnost
naopak tento program
především tím, ţe dokáţe
pouţití na flash disku, čeština
dokáţe z mé linky
rychlost opravdu perfektně
.... celkově moţnosti programu. vytáhnout dokonce vyšší
maximalizovat. Funkčnost je
rychlost, neţ jakou mám
celkově perfektní a jiţ vyladěná.
oficiálně. A to se cení!
Jedinou drobností je nemoţnost
uploadu na Rapidshare server,
ale k tomu jsou jiné programy.
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pri vyberu kam je sice
textove pole ale nejde do
nej vlozit cestu
zkopirovanou treba
c:\down\aaa ale musim se
proklikat pres prochazet
JEDNODUCHÉ SPOUŠTĚNÍ A NEMÁM NÁMITEK
OVLÁDÁNÍ

RapidSharing.eu

Urcite prvni super program
upraven na miru

18

148

149

150

Určitě to, ţe zkontroluje linky
dříve neţ se vloţí do programu
a tak mi včas řekne, ţe třeba
některé nefungují a tak
nemusím zbytečně stahovat
půlku filmu a pak tu druhou
nemít.

Jelikoţ stahuji hodně
často, a to tak, ţe kolikrát
nevím, ţe něco stahuji a
vypnu PC, tak by moţná
bylo dobré aby se program
ozval dříve neţ se PC
vypne.

Dále pak je super, ţe při
výpadku internetu se s
archvem nic nestane a
nemusím být tím pádem
redownload.
uzivatelske rozhranie, statistiky
- jednotlive i globalne, moznost
rychlej zmeny PA, funkcie
booster + multi-d, jednoduche
nastavenia, moznost ulozenia
hesla
Jednoduchost ovládání,
přehlednost a dostatek
informací.

Pokud to není dostatečně
srozumitelné, tak rád
upřesním.

151

hlavně info okno o stavu účtu
je k nezaplacení,

153

Vzhled, funkčnost, stabilita.

154
155

rychlost
Bez připomínek

RapidSharing.eu

nemozno mysou oznacit
viac linkov v rade naraz

Spokojenost je na 99%
(hodnotím s tím, s čím uţ jsem
měl moţnost stahovat, 100%
neměl ţádný)

program je super, nema medzi
RS downloadermi konkurenciu,
dakujem za moznost zucastnit
sa na testovani

Automatický začátek
Je jisté, ţe jste vytvořili zcela
stahování, kdyţ zapomenu jedinečný, lehce ovladatelný a
zadat downloady.
přehledný program. Někdy se
mi stane, ţe značně poklesne
rychlost stahování, ale to zajisté
není tímto programem.
Samozřejmě nemohu
opomenout rychlost s jakou
bylo odpovídáno na dotazy a
připomínky a také na
profesionální odbornost těchto
odpovědí. Myslím, ţe je tento
program v dobrých rukou a přeji
celému týmu co nejvíce
sponzorů, aby mohli pokračovat
v rozjetém projektu.
...pokud je dokončeno
přehlednost, vzhled, funkčnost
stahování, tlačítko
a stabilita a vyváţenost funkcí
download se samo
nepřepne do stavu
připravenosti a po vloţení
nových linků je nutno ho
spustit manuálně- teda
vypnout a zapnout, občas
nejede ani po zapnutí
boosteru full speed - z
8Mb/s jede tak 500-650
kb/s (UPC chello light)
Jsem s programem
Solidní, funkční program s
spokojený, nenašel jsem
docela rychlým vývojem. Pro
vadu.
stahování z RapidShare asi
momentálně nejlepší volba.
jsem spokojen
Bez připomínek

jako ve škole 1.
Bez připomínek
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156

159

160
162

163

165

166

167
168

rychlost stahovani, vyzkousel
jsem par download manageru
a zadny nevytizil - nevyuzil
plnou sirku pasma, naprosto
sqele.
Manager uctu, hmmm, nevyuzil
jsem, ale dobry napad.

Pri dokonceni stahovani
vsech souboru z download
listu zustane button
DOWNLOAD stale aktivni,
stlaceny - cerveny, a
nasledne pri pridani
dalsich souboru do
download listu musim
tento button deaktivovat a
nasledne znovu aktivovat.
ze nefunguje tak nahodne jako flashova reklama a
rapidshare manager a je vic
rychlost kdyz to startuje :),
userfriendly nez rapget obyc
jo a na druhym pc se mi
sekne ten program pri
nabihani ale je to mozna
tim ze byl zaply vedle
takze nechci prudit
zbytecne :), a jeste to .xml
je naprosto
nezabezpeceny...nejak
bych ho sifroval
Ověření funkčnosti linků
Pomalejší spouštění,
nefunguje booster
Booster, neustále zobrazené
Asi ten tzv.reklamní
info o účtu.... tohle asi nejvíce. prouţek - nemůzu si
pomoct. .-)

Z hlediska funkcnosti,rychlosti
naprosto neprekonatelne,
klobouk dolu.
User friendly.

Zatím jsem nenašel nic co
by mi vadilo. I kdyţ, jedna
věc tu je, kdyţ se program
aktualizuje na nověší verzi,
ţe se musí znovu aktivovat
licence, coţ ale chápu, ţe
je způsobeno chranou
proti neoprávněnmému
pouţívání programu.
No najviac sa mi páči tá
No prepáčte ale nemôţem
jednoduchosť programu potom vytknúť nič.
booster je skvelý a nakoniec aj
vzhľad je taký príjemný.
Pěkné uţivatelské prostředí,
S programam jsem 100%
rychlost downloadu a
spokojen.
nenáročné zpracování.

Program je výborný, a myslím
ţe ude hodně rozšířen.

Jednoduchost

ze zobrazyje informacie o ucte
Ţe program umí vyuţít
maximální vyuţití mé linky

RapidSharing.eu

nic
nic

1+ :) velice dobrý český
software

Provedení výborné, výborné
moţnosti nastavení
Celkově jsem velmi spokojen a
jedná se asi o nejlepší řešení
pro server rapidshare.com.

No tento projekt bol skvelý a
podľa mňa bol aj potrebný lebo
ostatné downloadery sa
nemôţu ani vyrovnať.
Dle mého názoru je tento
program absolutní špička v
oblasti download managerů.
Rád bych vyzdvihl jeho
jednoduchost, rychlost
stahování a pěkné grafické
zpracování. Během svého
testování jsem se nesetkal s
téměř s ţádnými chybami a
budu tento program pouţívat i
nadále. Dobrá práce :-)
som s nim nadmiru spokojny
Projekt Rapget.RS se mi líbil,
protoţe jsem mohl být
"součástí" týmu
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169

jednoduchost a prehlednost,
neni to nijak preplacany
programek coz se mi na tom
hodne libi, skvele se v tom
orientuje a uplne uzasna je
volba v nastaveni, kdy si pri
dostahovani souboru muzu
nastavit vypnuti pocitace
Zjišťování funkčích linků.
Nemusí se instalovat.
Je funkční a dobře
nastavitelný.

uz prakticky nic, pri
super programek, jsem s nim
predchozich verzich mi to nadmiru spokojeny
pri vypinani hazelo
chybovou hlasku, ale ted s
novyma verzema se mi to
uz nestava

celkově je dobře řešen a
nejvice se mi libi jeho
jednoduchost na pouţivani i
pro uplne lamy.
celková propracovanost..
aktualizace na novější verze..
ze je uplne ejdnoduchej!!

nic

175

prehladnost celeho programu,
vsetko vjednom

nic
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Nejvíc asi, ţe přes rapget
stahuju rychlejc neţ v jiných
managerech.

Nemám ţádné vítky.

177

Dinamika a funkčnost

Nemám nic, co by mi tam
vadilo

180

Jednoduchost, rychlost

181

vidím kolik dat jsem stáhnul a
kolik zbývá do konce limitu.
kontrola zdraví linků.
Libi se mi ze mam prehled o
svem uctu na rapidsharu
mnozstvi stazenych dat, kdy
ucet vyprsi, proste parada.
Je to takovy vylepseny rapget,
jednak z meho pripojeni
vycucne vce co se da, nabizi
daleko vice fci ( dny kdy se
pgrogam spusti ), prehledne
menu a hlavne informace o
mem ucte - limity,stazeno atd.
Rychlost, jednoduchost.

Doufam ze me pripominky
vyse zminene budou
odstraneny a tak prozatim
me nejvice vadi omezeni
rychlosti
asi nic
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Moţná aţ moc zpomaluje
počítač a rychlost není
stálá.

Nejspíš nc. :)
nic:)

Vyskakovaci okno pri
dosazeni stahovani nekdy
zustava a nechce samo
zmizet.
Nic.

Vadí mi tak maximálně to,
ţe jednou za čas se to
nechce připojit k účtu, ale

Podle mě je Rapget velmi
uţitečný program, dobře se s
ním pracuje, tímto bych chtěl
poděkovat za práci, která
musela být na vývoj
vynaloţena, vím ţe s tím je
spousta práce. Za mě pro
RapGet "Ano".
Slušny program a myslim ţe
ma budoucnost.
na stupnici 1 -10 (10 nejlepší)
dávám číslo 9
jke zatim nej cco mi compem
proslo
postupne po vychytani vsetkych
nedostatkov ho pouzivam k
mojej plnej spokojnosti, cize
program je velmi dobry ako aj
celkovy projekt Rapget.RS
Hodnotím velice kladně.
Myslím, ţe uţ se vychytalo dost
much, a s výslednou verzí jsem
spokojen.
Velice dobrý program. Do
doby,neţ sem poznal rapget.rs
sem pouţíval jen rapget ale
nyní budu pouţívat uţ jen
rapget.rs
1-

Pokud bude program umět i
upload na uţivatelův ůčet, tak
to bude BEST program.
Velmi zdarili program i projekt,
mnohem lepsi nez obycejny
rapget
Rekl bych ze viz. co se mi na
programu nejvic libi.

Nápad vytvořit něco
jednoduchého a usnadňujícího,
který se povedl :)

21

jinak nic

188

1. Kontrola stavu linků (škoda
jen, ţe je špatně provedená)
2. Zobrazení aktuálního stavu
limitu

190

Ověřování platnosti odkazů narozdíl od stahování v
RapGetu mám jistotu
funkčnosti.

191

Kontrola linků zda jsou aktivní.

193

Prehladnost
Stabilita
Rychlost

194

Grafika

195
197

1. Mizerně zpracovaná
kontrola odkazů mající za
následek nutnost limitovat
počet vloţených odkazů.
Mnohem lepsí by bylo
dovolit přidat třeba 1000
odkazů naráz a nastavit
jim "Status" na "Čeká na
zkontrolování", a pak je
postupně všechny
zkontrolovat (v průběhu
třeba 1 hodiny)
2. Hodně vysoká zátěţ na
PC
Niţší rychlost aplikace,
pomalé spouštění,
paměťová náročnost
(relativní).

Nemoţnost ukončení
načítání linků při
vloţení(například kdyţ
zjistím ţe jsou mrtvé)
Při zapnutém stahování
nejde vloţit heslo pomocí
ctrl+v
Nemoţnost měnit šířku
sloupců
Místo hesla hvězdičky
Reklama
nic

Jedná se o vysoce zátěţový
program, který přidal funkci
kontroly stavu odkazů tak, ţe
byl nucet limitovat počet
vloţených odkazů. Na druhou
stranu je mnohem
inteligentnější neţ klasický
RapGet (např. umí zobrazit
kolik dat zbývá do limitu). Stále
je ale o mnoho hloupější, neţ
bych od něj čekal (např.
nefunguje maximalizace, shift +
home).
Program Rapget.RS mě
překvapil svou spolehlivou
funkčností, aţ na zmíněné
problémy při připojování k účtu
(které ovšem nastávají
zřídkakdy). Určitě má dobré
vyhlídky do budoucna, já jej
budu upřednostňovat.
Ohodnotil bych jako velice
dobrý program a hlavně rychlý

Som rad ze niekto sa tejto
problematike venuje a nam co
mame predplateny rapid ucet
pomaha ku rychlejsiemu
ziskavaniu dat.

Dakujem
je to dobrá nápad jen by to eště
chtělo moţnost stahovat i přes
free
Rychlost, vzhled, jednoduchost Nemoţnost stahování více Spokojenost 8/10
neţ čtyř souborů najednou
-propracovanost stahovani dat prozatim nemoznost
Rapget.RS je unikatni DM,
-statistika uctu
pouzivat na vice pc.
ktery ma velke moznosti. Jsem
-ukladani hesla
s nim velmi spokojen a tesim se
na jeho dalsi pouzivani. Z
projektu jsem nadsen, ale
netroufam si ho hodnotit.

RapidSharing.eu

Reklamy
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199

Hlavne se mi libi ze je to jediny
program ktery se mi poradilo
bezproblemu rozjet, kdyz mi
znenadani prestal fungovat
normalni RS manager. a pak
ze pochazi z ceske dilny a jeo
vlastnosti i ovladani :-)

obcas mi vadi problemky s
tim ze pri spusteni mi to
napise ze byly detekovany
spusteni vice nez jedne
licence programu a ja jej
tak musim zapnout znova,
nebo ze se m neporadi
nalogovat na rs ucet. jinak
v pohode :-)
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Plánovač, moţnost zadání
hesla k linku.

Nemohu myší vybrat více
souborů, dále mi vadí
vzhled programu navrhoval bych podobný
vzhled jako má například
FlashGet.

205

všechno.

nic
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Mylsim ze je to velmi nadany
projekt, ktery muze smele
konkurovat ostatnim
programum pro stahovani z
RapidShare uctu. Mozna bych i
rekl ze vuci ostatnim prinasi
dokonce dalsi moznosti ktere
daleko vice zprijemni jakoukoli
manipuaci se stahovanymi
daty.
Myslím si, ţe projekt
Rapget.RS je dobře promyšlený
a mezi download softwarem se
určitě neztratí. Kdybych měl
program ohodnotit na číslové
stupnici 1 - 10, kdy 1 je nejhorší
a 10 nejlepší dostal by program
Rapget.RS číslo 9, protoţe si
myslím, ţe by se měl dále
vyvíjet a to hlavně po grafické
stránce.
Je to velice nápamocný
program na stahování. Usnadnil
mi ţivot o 100% ted si jen
rozbalím co stahuju a nemusím
se zajímat o soubory a kolik jich
stahuju a kam. Všechno se
stáne samo.
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