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  :مقدمه 
کنید و تقریبا تمام صفحات سایت را مورد مشاهده           اگر از برخی سایتهای اینترنتی استفاده زیاد می       

خواهید تمام اطالعات     اگر می . قرار می دهید ، حتما نگران خط تلفن و هزینه اینترنت خواهید بود              
ای یک سایت را بدون نگرانی از مسایل فوق و با حوصله تمام و در وقت دلخواه و بـدون  و محتو 

  . دهم  نیاز به اتصال آنالین به اینترنت مطالعه نمایید ، راه حلی را برایتان شرح می
توانید تمام صفحات یک سایت را در کامپیوتر خود ذخیره کنید بـدون آنکـه                 شما با این روش می    

بطور دستی و با کلیک روی تک تک لینکهای موجود در سایت ، تما م صفحات آنـرا               نیاز باشد تا    
توان فقط با دادن نام سایت ، تمام صفحات سـایت را در کـامپیوتر                 بله با این برنامه می    . باز کنید   

  . خود ذخیره کرد 
ود کامل انتخاب  فقط باید دقت کنید که سایتی را که برای دانل         . کار با این برنامه بسیار ساده است        

برای دسترسی سـریعتر  . کنید ، متناسب با محتوا و حجم سایت زمان زیادی طول خواهد کشید         می
توانید اطالعات مورد دانلود را محدود کرده و یا نشانی خاصـی از          به محتوای سایت مورد نظر می     

 کمتری طول بکشد    کند را دانلود کنید تا زمان       سایت مورد نظر که یکی از صفحات آنرا معرفی می         
اگر دانلود را بطور ناقص قطع کنید به احتمال زیاد مطالب دانلود شده ناقص بـوده و بـدرد شـما                     

  . نخواهند خورد 
آقای مهندس خلیل : باشد که با اجازه رسمی نویسنده این کتاب   می2این کتابچه تنها یک بخش کوچک از کتاب کامپیوتر برای همه جلد 

برای تهیه نسخه چاپی و کامل این کتاب و آشنایی با فهرست مطالب .  انتشار رایگان در اینترنت آماده شده است رضوی ، تهیه و برای
نی  به نشارازدانشهای رایگان دیگر از این نویسنده به سایت  سایر کتابهای جذاب و خواندنی مهندس رضوی و نیز دریافت کتابچه

com.Razdanesh.www  موسسه انتشاراتی کهکشان دانش.هرگونه فروش این کتابچه ممنوع است .  مراجعه فرمایید   
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  :روش کار 
شود و هیچ منو و صفحه اولیه ای          برای کار با این برنامه که بطور خودکار در زمان نصب اجرا می            

  . کلیک کنید Nextه معرفی برنامه است روی ندارد در مرحله اول ک

  
  در مرحله بعدی در صفحه 

  
 نام و نشانی کامل سایت یا  ?What Website Do You Want To Downloadدر کادر 

 In Which Directory Do You Wantزیر سایت مورد نظر خود را وارد کرده و در کادر 

To Save The Web Site ?    مسیر مشخصی از هارد دستگاه خودتان را بـرای ذخیـره شـدن 

  اطالعات دانلودی معرفی نمایید 
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 باید تعیین نماییـد کـه       در مرحله بعد    
 Downloadبا فعال کردن گزینه . یید خواهید دانلود نما چه اطالعاتی از سایت مورد نظر را می

Everything           این کار به طـوالنی تـر شـدن         .  تمام هر آنچه در سایت هست دانلود خواهد شد
زمان نسبت به زمانی خواهد بود که با حالت محدود فقط بخواهید متن نوشته یا تصاویر سایت را                  

  .دانلود نمایید 

حتما بایـد    در مرحله بعد    
 ،  را فعال کنید Stay Inside Or Under The Specified Web Site Directoryگزینه 

تا فقط مطالب موجود در همان سایت دانلود شود و از دانلود مطالب مرتبط و لینک شده از سایت                   
  .فوق که در سایتهای دیگر وجود دارند جلوگیری شود 

آقای مهندس خلیل : باشد که با اجازه رسمی نویسنده این کتاب   می2این کتابچه تنها یک بخش کوچک از کتاب کامپیوتر برای همه جلد 
برای تهیه نسخه چاپی و کامل این کتاب و آشنایی با فهرست مطالب . رضوی ، تهیه و برای انتشار رایگان در اینترنت آماده شده است 

 به نشانی رازدانشهای رایگان دیگر از این نویسنده به سایت  ب و خواندنی مهندس رضوی و نیز دریافت کتابچهسایر کتابهای جذا
 com.Razdanesh.www سه انتشاراتی کهکشان دانش موس.هرگونه فروش این کتابچه ممنوع است .  مراجعه فرمایید  
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 و دادن یـک عـدد   Set  Limit For Total Download Size همچنین با فعال کردن گزینه 
 مشخص بر حسب مگابایت ، این 

امکان را خواهید داشت که فقط حجم مشخصی از مطالب سایت را دانلود کرده و بقیه را دانلـود                   
  .نکنید 

   ظاهر شدن صفحه  باFinishدر ادامه با کلیک روی گزینه 

  
توانید اطالعات و مشخـصات دانلـود را از           با انجام عمل دانلود می    . کار دانلود شروع خواهد شد      

توانید این کار را به برنامه سپرده و با خیـال راحـت سـایر                 شما همچنین می  . برنامه مشاهده کنید    
 بکنید و برنامه در پشت صحنه به کار خود ادامـه خواهـد              استفاده های دلخواه خود از اینترنت را      

  .بینید که در وسط دو خانه در حرکت است  در زمان دانلود تصویر کوتوله ای را می. داد 

  
با توجه به حجم کلی سایت و یا حجمی که شما محدود کرده اید پس از مـدت مشخـصی کـار                      

 .ات در مسیر مشخص شده توسط شما در هارد ذخیره خواهد شد دانلود انجام و اطالع
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  :نکته

 فراموش نکنید که برای استفاده از این مطالب و رجوع به صفحه اصلی سایت بایـد روی فـایلی                   
  . باشد Home یا  Indexکلیک کنید که دارای نام 

  :نکته
 پایان رسانده و قطع کنید با پیغام زیر را روبرو خواهید شد             در صورتی که کار دانلود را ناقص به       

   و 
 

  :سایر کتابهای منتشر شده مهندس رضوی 
  همراه با سی دی رایگان– صفحه 444 –  چاپ ششم– جلد اول –کامپیوتر برای همه 

   همراه با سی دی رایگان– صفحه 280 –اپ سوم  چ– جلد دوم –کامپیوتر برای همه 
 دی رایگان  همراه با سی– صفحه 320 – چاپ دوم – جلد سوم –کامپیوتر برای همه 

   همراه با سی دی– صفحه 256 – چاپ سوم –اینترنت ایرانی 
  صفحه320 – چاپ دوم – XPآموزش خودمانی ویندوز 

  بی جی-   صفحه 248 – چاپ چهارم–ویندوز برای همه 
  دی  همراه با سی– جیبی – صفحه 304 -  چاپ سوم –آموزش آسان رایت سی دی 

   شامل مهندسی معکوس و هر آنچه برای موفقیت در کنکور الزم است– صفحه 280 – چاپ جدید –اسرار کنکور 
  مطالبی جذاب برای هر کاربر حرفه ای ویندوز– صفحه 320 – چاپ دوم –اسرار ویندوز 

  برای کسب اطالعات بیشتر از محتوای این کتابها به سایت رازدانش مراجعه فرمایید




