
 

1 
Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 

 

Mengshare File dengan 4shared 

 

Eko Agus Stiyawan 

eastdonesia@gmail.com 

http://didyunou.blogspot.com 

 

 

Pada penjelasan sebelumnya sudah diajarkan membuat dan mengupload file di 

4shared. Sekarang akan saya bagikan cara untuk mengshare file di 4shared, tetapi 

anda harus siap data-data anda akan didownload dengan gratis oleh masyarakat 

umum. Sebelum anda mengshare data, anda harus terlebih dahulu mengupload file 

yang ingin anda bagikan. Setelah itu barulah buat link downloadnya, tujuannya 

agar file yang anda upload bisa diakses dan didownload oleh orang lain. 

Selanjutnya anda juga bisa membagi-bagikan link downloadnya pada media social 

seperti facebook, twitter, dll.  

Coba anda ingat sebelumnya anda sebagai tukang unduh gratisan yang suka 

download sesukannya ,sekarang saatnya anda berubah dengan memberikan 

fasilitas download kepada masyarakat. Jika sudah siap mari kita tunjukkan 

caranya. 
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Lisensi Dokumen: 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com 
Seluruh dokumen di IlmuKomputer.Com dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan 
secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak 
menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan 
dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali 
mendapatkan ijin terlebih dahulu dari IlmuKomputer.Com. 
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1. Setelah mengupload file, selanjutnya anda dapat membuat link untuk file 

yang telah diupload. Caranya, pertama klik menu Berbagi-pakai pada 

halaman member. 

 

 

 

 

2. Kemudian pilih akses publik untuk membuat link yang dapat dilihat dan 

digunakan oleh umum. 
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3.  Hasilnya link pun sudah tebentuk, dan klik tutup untuk mengakhirinya. 

 

 

 

 

4. Selanjutnya untuk membuktikan bahwa file yang kita upload itu ada, coba 

kita buktikan dengan  mencari file tersebut melalui tabel telusur dan lihat 

pada tulisan dengan : apakah itu nama username kita, jika ada berarti file 

sudah terlink melalui username kita . 
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Setelah link download terbentuk copy link tersebut pada media social yang anda 

punya. Selamat mencoba :D 

 

 

 

 

 

 

 

            

          Biografi Penulis 

          Eko Agus Stiyawan, lahir di Yogyakarta, 20 Agustus 1993. 

          Menempuh pendidikan di SD Wonotingal 2005, SMP Negeri                  

          5 Semarang 2008, SMA Negeri 5 Semarang 2011, dan      

          sekarang  menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Semarang. 

          Termasuk mahasiswa aktif dan senang dalam bidang  

networking. Temukan berbagai artikel menarik lainnya dan gratis di situs 

http://didyunou.blogspot.com 

 


