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 Internet Download Manager افزارنرمآموزش کامل 

 

 افزار معرفی نرم

، برق سیستم و یا ارتباط سیستم با اینرتنت  بنا به هر دلیلی قطع شود ،    هامن طور که میدانید گاهی ممکن است پیش آید که هنگام دانلود یک فایل
افزار  مدیریت دانلود وجود ندارد ، به همین خاطر نیاز به نرم  رس گیریقطع خواهد شد  و امکان از  نیم کارهدر آن صورت دانلود شام به صورت 

رفنت  ، از بینافزارها  عالوه بر جلوگیری از دانلود برای اشخاصی که دانلودهای فراوانی و البته حجیم دارند یک امر واجب است که استفاده از این نرم
 را نیز در پی دارد . مرورگرهارسعت دانلود نسبت به دانلود از طریق  گیرچشمینرتنت یا برق ، افزایش  دانلود در هنگام قعطی ا

، دانلود کردن به کاری به نسبت آسان تر تبدیل خواهد شد و همچنین در زمان نیز افزارهانرمگفت که به علت امکانات متعدد این دسته  توانمی
 به موارد زیر اشاره  کرد : توانمی هابرنامهاین دسته  هایژگیویشد ؛ از  خواهدنیز  جوییرصفه

  دانلود پس از قطع شدن ارتباط سیستم با اینرتنت و یا قطعی برق. رس گیریامکان از 

 .) افزایش رسعت دانلود ) نسبت به دانلود با مرورگرها 

   دانلودهاامکان مدیریت . 

 ...و 
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این  افزارهاینرمبه سایر  نسبتکه توانسته برتری خاصی  افزارینرمتنها   مشابه در این زمینه وجود دارند که نسبتا   هایبا کاراییمتعددی  هایبرنامه 

 افزارهاینرمکه گفته شد  از میان  هامن طورکه  باشدمی( شودمینیز گفته   IDM) به اختصار  Internet Download Managerدسته دست پیدا کند
 مشابه  برخوردار است. افزارهاینرمی و محبوبیت خاصی نسبت به دیگر این زمینه از برتر 

 . باشدمی دهدمی( و باکیفیت تری که در اختیار کاربر قرار  هاقسمت در بعضیعلت این امر هم کیفیت و امکاناتی بیشرت ) 

 به موارد زیر اشاره منود : توانمی افزارنرماین  هایویژگیاز 

 رسعت دانلود در هنگام دریافت فایل ترینبیش 

 پشتیبانی از متامی مرورگرهای موجود 
  فلش هایفیلمامکانات خاص برای دانلود 
  حجم بسیار پایین 
 امکان یکپارچه شدن پیرشفته با مرورگر 
 امکان استفاده از رسورهای میانجی 
 دارای منوهای فارسی 
 امکان محدود کردن رسعت دانلود 

 مختلف این برنامه هایبخشبررسی 

 این برنامه بپردازیم؛ هایبخشآموزش سعی براین داریم تا به معرفی  در اینکه ذکر شد ، این برنامه دارای امکانات متعددی است که  هامن طور

 . پرداختبرنامه خواهیم  و نوار ابزار صفحه اصلی ینوار باالنیز به توضیح  در ابتدا

 

 

 

در هر بخش خواهیم  هر گزینه ترینیکاربرد، که به   باشندیمبه رشح زیر  هاآنکه هر یک از  شدهیلتشکبخش مختلف  6نوار ابزار ، باالی صفحه از 

 پرداخت :

 

Tasks   : در این بخش دو گزینهImport  وExport   قرار دارند . با استفاده ازExport و صف هایی که در برنامه ایجاد  دانلودهامتامی  توانیدیم

. این مورد زمانی کاربرد دارد که کاربر بخواهد  باشدمیو فرمت مخصوص خود برنامه  textکردید را از آن خروجی بگیرید ، که فرمت خروجی به دونع 
قصد تعویض دانلود کند ویا هنگامی که  ریی که دارد در سیستم دیگدانلودهااز 

 را دانلود کند در لیست برنامه بود یی را که دانلودها، بتواند ویندوز را داشته باشد 

 از صف  امکان فقط خروجی گرفنت، البته این 

ها و لینک ها است ، و امکان ادامه دانلود وجود ندارد ، البته روشی برای این مورد 

 وجود دارد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت . 



 Internet Download Manager  Forum.Softgozar.comموزش نرم افزار آ

 P a g e  3 | 33 

 

فایلی که بعد از  توانیم Importگرفت ، با استفاده از گزینه  یخروج هاصفو  دانلودهاهم کاربرد عکس دارد ، هنگامی که کاربر از   Importگزینه 

 لینک های مورد نظرش را دانلود کند . تواندمیو کاربر  کندمیرا وارد کند ، برنامه لینک های دانلود را وارد  شدهیلتشکخروجی 

File   :هایینهگزفایل ،  در منو Stop Download , Remove , Download Now , Re Download  ، که دانلودی در صفحه  یدر صورتوجود دارند

 :  باشندمیبه رشح زیر  هاگزینه، کار هر یک از این  شوندمیفعال  هاگزینهاصلی وجود داشته باشد ، با کلیک بر روی آن ، این 

Re Download  :شودمی آغازدهید ، با کلیک بروی این گزینه دانلود دوباره  دوم انجامدانلودی را برای بار  خواهیدیمکه  در صورتی . 

Download Now  ، که دانلودی را  در صورتی،  دهدمیرشایط قبلی دو اتفاق رخ  بر اساس: با انتخاب دانلود مورد نظر ، با کلیک بر روی این گزینه

که هنوز دانلود رشوع نشده باشد ، دانلود  در صورتی( ، با کلیک بر روی این گزینه دانلود ادامه پیدا خواهد کرد ،   pauseمتوقف کرده باشید ) حالت 
 . شودمیآغاز 

 

Remove  حذف خواهد شد . شدهانتخاببر روی این گزینه دانلود  کلیک نظر و: با انتخاب دانلود مورد ، 

Stop Download :  متوقف خواهد شد. شدهانتخاببا انتخاب دانلود مورد نظر و انتخاب این گزینه دانلود 

 

 

Download  :  روشن است ، تنها گزینه  کامال  و کاربرد هر یک  شوندمیدر ادامه توضیح داده  هادکمهدر این بخش متامیSpeed Limiter  در این

 قسمت قرار دارد که به توضیح آن خواهیم پرداخت .

، به این صورت که با تعریف کردن  دهدمیکار محدود کردن رسعت را انجام  در واقعاین بخش که در ادامه نیز به توضیح آن خواهیم پرداخت ف 

 . شودمنیخارج  شدهینیتعرسعت دانلود ، رسعت دانلود شام از حد 

قبل از آن از همین منو تنظیامت  بایستیمرا انتخاب کرده ، البته  Speed Limiter   ،Turn onبرای فعال کردن این قابلیت تنها کافیه از منوی 

 شده و تنظیامت را اعامل کنید : settingsوارد   Speed Limiterاز طریق منوی  است یکافرا اعامل کرد ، برای این کار تنها  محدودکنندهمربوط 

 

  محدودکننده، این  شدهمشخصبا زدن تیک گزینه  

 اجرا خواهد شد. یشههم 

 

 

  

View  : ظاهری آن در ارتباط هستند. یهابخشهیم پرداخت ، با ظاهر برنامه و ن خواآ  یهابخشاین قسمت که به متامی 

Hide categories  شودمنیموجود برنامه منایش داده  هاییبندطبقه: با انتخاب این گزینه ، بخش .  
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Arrange Files :  ی موجود در صفحه اصلی خود را بر به نوعدانلودهادر این منو این امکان وجود دارد که کاربران بتواند لیست 

  دلخواه انتخاب کنند : 

  

 

 

 

Customize toolbar  خود را از لحاظ ظاهری تغییر دهید : نوار ابزار دهدمی: ای بخش این امکان را به شام 

قرار داده که  فرضیشپرا به صورت  نوار ابزارخود برنامه دو نوع 

 به رشح 

 زیرند :

Classic Buttons  3وD Style  همچنین مکان تغییر اندازه ، 

 و Large Buttonsاز طریق دو گزینه  نوار ابزار هاییکونآ

 Small Buttons است. ییرتغقابل 

 

 ینوار ابزار که دنبال  یاشخاصهم برای  Look for new toolbarsگزینه 

های سایت سازنده برنامه خوهاید شد و میتوانید از آن قسمت  بزارنوار امتفاوت هستند کاربرد دارد، با کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه مربوط به  

 مورد نظر خود را نصب کنید . نوار ابزار

خود را داشته  نوار ابزارتا  دهدمیرا دارند کاربرد دارد و این امکان را به کاربر  نوار ابزارهم برای اشخاصی که به قصد تغییر در  …Customizeگزینه 
 باشد.

 

Help  : از این بخش تنها  باشدیمکه به زبان انگلیسی  شدهدادهبرنامه  یهابخشاین بخش توضیحاتی در رابطه با متامی .Check for updates  و

About IDM  یدیجدکه ورژن  در صورتی،  کنندیمورژن  یدترینجد، با کلیک بر روی گزینه اول برنامه اقدام به جستجو  گیردیممورد استفاده قرار 
اطالعات مربوط به ورژن مورد استفاده و نام  یدتوان یزن  About IDM.  با کلیک بر روی گزینه کندمیبه صورت خودکار آن را اعالم منترش شود برنامه 

 شخصی دارنده الیسنس برنامه را مشاهده کنید.
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Registration  : مورد  کنندیماستفاده  یساز الفعکه از کرک برای  یاشخاصکه برای  باشدیمآنالین و خرید برنامه  یساز فعالاین بخش مربوط به

 گیردیمناستفاده قرار 

   Add URL    :به این صورت که کاربر باشدمیلینک دانلود به صورت دستی  واردکردنوظیفه این بخش ، رشوع دانلود به وسیله  در واقع ، 
 وارد خواهد کرد.  Add URLلینک دانلود فایلی را کپی و در قسمت 

برخوردار است ، کار این قابلیت بدین  خودکار( به صورت   Clipboardسهولت کار از قابلیت کپی فایل متنی از کلیپبورد ) به خاطر* در این قسمت 

 قرار خواهد داد.  Address در قسمت  خودکارت که  لینک های کپی شده را به صورت گونه اس

( ، بتواند   VIPهنگام دانلود از یک لینک نیاز به یوز و پسورد داشته باشد ) لینک های  کاربَرکه  در صورتیکه  شدهطراحیدر این قسمت نیز امکانی 

   وارد کرده.  Add URLقبل از دانلود مشخصات را در صفحه مربوط به

 را بزنید.  Use authorizationتیک گزینه  بایستمیاین امکان ،  سازیفعال* برای 

 

 

  “  Resume , Stop , Stop All , Delete  , Delete Complete هایدکمه“ 

Resume  :بعد از هر مدتی ) تا وقتی که لینک فایل توسط رسور  توانیدمیکه از قبل دانلودی را متوقف و یا در حالت مکث گذاشتید ،  در صورتی

 فایل های مربوط به دانلود از سیستم حذف نشده باشد ( با استفاده از این دکمه به ادامه دانلود بپردازید. و همچنیناصلی از بین نرفته باشد 

   خودکارکرد ( ، برنامه به صورت  پیدا خواهندرسورسایت ، لینک های دانلود هم تغییر  با تغییرموارد  در بعضیتغییر لینک دانلود فایل )  در صورت* 
ادامه  توانیدمیلینک دانلود ،  بر رویه باکلیک کرد ک بازخواهدمبنی بر " تغییر لینک فایل از سایت " صفحه مربوط به دانلود فایل را  ایپنجره با منایش

 دانلود فایل را از لینک دیگر ادامه دهید.

Stop  :از این دکمه استفاده کنید تا دانلود مورد نظر قطع شود. ) برای ادامه دانلود نیز  توانیدمیکه متایل به قطع دانلود مشخصی دارید  در صورتی

 داده شد استفاده کنید ( توضیحکه  گونههامن   Resumeاز دکمه توانیدمی

Stop All  خواهد کرد . متوقفدر حال انجام خواهد بود را  افزارنرمکه در  دانلودهایی: متامی 

Delete  برنامه گذاشتید حذف کنید  دانلودی را که در توانیدمی: از طریق این دکمه. 

Delete Complete  قرار دارند را حذف خواهد کرد  در برنامهکه  دانلودهای: متامی. 

Options   : این بخش خواهیم  تک موارد  رت متامی تنظیامت مربوط به برنامه در این قسمت قرار دارد که در ادامه به بررسی کامل

 .پرداخت
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Launch Internet Download Manager on Startup

Run Module for Monitoring in IE-based browsres ( AOL,MSN,Avant, etc )

Automatically start downloading of URLs placed to clipboard

Use Advanced browser integiration

  Scheduler   متامی تنظیامت مربوط به  توانیدمی: در این قسمتQueue  انجام دهید .) صف ( را 

 و تنظیامت مربوط به آن به طور کامل خواهیم پرداخت.  Queue* در ادامه به آموزش ساخت یک 

 “   Start Queueو   Stop Queue هایدکمه“ 

Start Queue   :صف مورد نظر را رشوع منایید. توانیدمیبا استفاده از این دکمه  که صفی را ایجاد کرده باشید در صورتی 

Stop Queue  ز طریق این دکمه اقدام به این عمل کنید.ا توانیدمیقطع کردن یک صف دارید  صد: در صورتی که ق 

Grabber    :این قابلیت را دارد که کاربر به عنوان مثال متامی آهنگ ها ، تصاویر ، ویدیو ها و ... یک ان در دانلود منیجر این امک
چندان  Tell a Friend، تنظیامت این بخش کامال واظح است و نیازی به توضیح نیست ، البته این بخش و بخش وب سایت را دانلود کند.

 کاربردی نیستند.

 

 "   افزارنرم_ بخش مربوط به اعامل متامی تنظیامت  افزارنرمدر   Options" قسمت 

این قسمت خواهیم پرداخت  هر بخش، در این بخش به بررسی  شدهگنجاندهقسمت  در اینواضح است که متامی تنظیامت مربوط به این برنامه  کامال 

 م داد .را توضیح خواهی هر بخشو نحوه کارکرد 

 Generalرگ بخش اول : رسب

 . باشدمیبرنامه میان "سیستم" و "مرورگر"  سازیهامهنگ در واقعقسمت  کار این

 از : اندعبارتکه به ترتیب اول تنظیامت این قسمت ، شاهد یک رسی تنظیامت اولیه برنامه و عمومی آن هستیم  در گروه
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 کار هر یک از این قسمت به ترتیب به این گونه است :

 باال آمدن ویندوز. در هنگامبرنامه  اجراشدن 

 مانیتورینگ مرورگر به ماژول مربوط  یاجراIE   دیگر. مرورگرهایاکسپلورر  ( برای  اینرتنت) مرورگر 

  کپی کردن لینک دانلود فایل ، به صورت اتومات برنامه صفحه مربوط به  درصورتاز آدرسی که کپی شد. )  خودکاررشوع دانلود به صورت
 .(کندمیدانلود را باز 

  کندمی، پالگین های مربوط به برنامه را نصب  شوندمینصب  یستمدر سرا که  یمرورگرهااین قسمت به صورت خودکار. 

 " Capture downloads from the following browsers" قسمت 

زده شده باشد ، پالگین مربوط  هر مرورگریکه تیک  در صورتیکه  کنیدمیرا مشاهده  اندشدهنصب  در سیستمقسمت لیست مرورگرهایی که  در این

 در این لیست وجود دارد (. فرضیشپبه صورت  مرورگربر روی آن نصب خواهد شد) تعدادی  افزارنرمبه 

مرورگر را به لیست وارد    Add Browsersاز طریق دکمه  توانیدمیلیست وجود ندارد  در اینو  شدهنصبکه مرورگری بر روی سیستم  در صورتی* 

 مرورگر را انتخاب کرده تا در لیست وارد شود.  exeکنید ، به این صورت به محل نصب مرورگر رفته ، فایل 

 

 

 

 آخر هم سه گزینه دیگر نیز به ترتیب وجود دارد که به رشح زیرند : در گروه

 

 

 

 

   :  Customize Keys to prevent or force downloading with IDMقسمت 

 شودمیم ، این بخش نیز به دو قسمت اصلی تقسی باشدیم از کارهاخاص برای بعضی  یدهایکلاجازه دادن به یوز برای تعیین  در واقعقسمت  ینکار ا

که در صورت  دهیدمیخودتان  هکان را باین ام باشدمی Alt فرضیشپصورت است که با تعریف کلید خاص که به صورت  ن، کار قسمت اول بدی

،  باشدمیبرعکس  کامال صورت نگیرد ، بخش دوم نیز  IDM، دانلود توسط  شدهتعریفکلید  داشنتنگهمنقضی شدن رسیال برنامه و یا دالیل دیگر با 

 . کنیدمیرا مجبور به دانلود فایل   IDM،  شدهتعریفکلید  داشنتنگهشام با به این صورت که 

Customize Keys to prevent or force downloading with IDM

Customize IDM menu items in context menu of browsers

Customize  IDM Download panels in browsers
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 :  Customize IDM menu items in context menu of browsersقسمت 

و   Internet Explorer & IE based؛ این بخش نیز به دو تب  باشدمیمنوی دانلود در مرورگر ها  بر روی، ایجاد تنظیامت دلخواه قسمت  کار این

Firefox & Mozilla based    پس از نصب برنامه تیک  که درهریک از این بخش ها ، چهار گزینه مشرتک وجود دارد که درحالت عادی شودمیتقسیم

 زده شده است.   Download all Links with IDMو    Download with IDMموارد 

 

   که درمروگر در صورتیوگزینه بدین صورت است که کار این د

 لینکی راست کلیک کنید این دوگزینه منایند خواهندد شدکه بیشرت بر رویخود 

 که میخواهد از دومورد یدر صورتبهعنوان سهولت کار کاربد خواهند داشت. 

 دیگرنیز بهره بربید کافی است تیک هردوگزینه را در هر دو تب بزنید 

 کلیک کنید تا تنظیامت شام ذخیره شود.  okو سپس بر روی دکمه  

  

 : Customize  IDM Download panels in browsersقسمت 

 ( For web_ playersتب اول این قسمت )  تقسیم بندی شده .   For selected filesو  For web_ playersاین قسمت به دو بخش 

داشته باشد. در قسمت اول این بخش  شودمیپخش  ینآنالزمانی کاربر دارد که کاربر قصد دانلود یک فایل ویدئو ای و فایل های صوتی که به صورت 

 Mini( به یک دکمه کوچک تر )    Full mode) فرضیشپ( را از حالت   Download Panelتا شکل دکمه دانلود ) شدهدادهاین امکان به کاربر 

mode : تغییر دهد ) 

 ( :   فرضیشپحالت اول ) 

 حالت دوم : 

تا  دهدمیقرار دارد که این امکان را به کاربر    Show IDM download panel for following file typesصفحه هم قسمتی با عنوان  یاندر م 

و فایل های صوتی که به صورت آنالین پخش شود را دانلود مناید ، البته تعدادی از فرمت های رایج را به صورت پیشفرض در این قسمت  یدیووهرفایل 

 این فرمت ها به رشح زیر میباشند :. گنجانده شده

 

 FLV 
 MP3 
 MP4 

 MPG 

 MPEG 

 AVI 
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 WMV 
 WMA 

 WAV 
 ASF 

 RM 
 OGG 
 MOV 

 OGV 
 3GP 

 QT 
 QT 

 WEBM 

 F4V 
 M4V 

 

 
هم که درمواردی که فرمت فایل درلیست وجود نداشت ، این امکان تعبیه شده است که کاربر بتواند فرمت دلخواه خود را به این لیست  در صورتی

وارد کرده و بر روی  که در سمت راست صفحه گنجانده شده ، فرمت را درپنجره وارده  Addاضافه کند ، برای این کار تنها کافی است که بر روی دکمه 

ok د تا فرمت مورد نظر درلیست وارد شود :یکلیک کن 

 

ه ک در صورتی،  دهدمیاست؛ این قسمت این امکان را به کاربر    For selected filesکه گفته شد ، این بخش دارای قسمتی دیگر با عنوان  هامن طور

با استفاده از پنل دانلود ، دانلود مناید . به عنوان مثال درسایتی ، لینک دانلود فایلی به  الینک دانلود فایلی را که به صورت فایل متنی قرار دارد ر 

 صورت زیر قرار دارد :

 دانلود فایل از لینک زیر :

http://server.file.zip 

ده از این انید این فایل را دانلود کنید ، ولی با استفوارد کنید تا بتوا   Add URL، این لینک را میبایست در قسمت  کنیدمیکه مشاهده  هامن طور

تنها با هایالیت کردن لینک ، اقدام به دانلود کنید ، بدین صورت که بعد از هایالیت کردن آدرس لینک ، پنل مربوط به  توانیدمی در برنامهقابلیت 

لود را خواهد داد ؛ این بخش نیز مانند بخش گذشته این امکان به کاربر داده شده تا شکل دکمه دانلود شد و به شام امکان دان بازخواهددانلود 

(Download Panel   (را از حالت پیشفرض )Full mode    ( به یک دکمه کوچک تر )Mini mode .تغییر دهد ) 

http://server.file.zip/
http://server.file.zip/
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 سه حالت را برای این قابلیت تعرف کرده که به رشح ذیل  مباشند : قسمت دیگر نیز در این بخش قرار دارد که

 

 

 

 

 

Show Download panel for any selected links  : 

 که از این قابلیت درمتامی سایت ها بهره بربد. دهدمیاین امکان را به کاربر 

Don’t show Download panel for selected link  : 

 د شد.اهبا انتخاب این گزینه ، این قابلیت غیرفعال خو 

Show Download panel for selected links for the following sites only   : 

ر کرد ، بدین صورت یاین لیست را دچار تغی توانمی، البته  کندمیدادی سایت مشخص که درلیست وجود دارند محدود این قسمت این امکان را به تع

 : باشدمیکه بعضی از سایت هارا از لیست حذف و همچنین سایت دیگری را وارد کند ، نحوه این عمل هم به رشح زیر 

سایت مورد نظر که  بر رویفعال خواهند شد ، برای حذف سایت از لیست ، تنها کافیست   Delete و  Addگزینه ، ینه دوگزینه  با انتخاب این

 د :و کلیک کنید تا سایت مورد نظر حذف ش  Deleteدرلیست شمت چپ موجود است کلیک کنید و بر روی دکمه 

 

 

 

 

 کلیک کنید و درپنجره باز شده ، آدرس سایت را وارد کنید تاسایت مورد نظر شام در لیست وارد شود :   Addبرای افزدون سایت هم ، بر روی دکمه 
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  File typesبخش دوم : رسبرگ 

 .باشدمیهامن طور که از عنوان رسبرگ مشخص است ، این قسمت تنظیامت مربوط به دانلود خودکار فرمت های خاص توسط برنامه 

 اقدام به دانلود خودکار فایل هایی باهمچین پسوندی بکند :  تواندمیرت که برنامه بدین صو 

3GP 7Z AAC ACE AIF ARJ ASF AVI BIN BZ2 EXE GZ GZIP IMG ISO LZH M4A M4V MKV MOV MP3 MP4 MPA MPE MPEG MPG MSI MSU OGG OGV PDF 

PLJ PPS PPT QT R0* R1* RA RAR RM RMVB SEA SIT SITX TAR TIF TIFF WAV WMA WMV Z ZIP 

 فرمت دلخواه خود را که درلیست وجود ندارد را به این لیست اضافه کند.* این امکان هم برای کاربر ایجاد شده تا

هم لیستی از سایت ها وجود دارد که برنامه اجازه دانلود به صورت خودکار را ندارد ، مانند موارد قبلی ، این لیست هم قابل ویرایش  درقسمت زیرین

   اعامل کرد :  Edit listریق دکمه طاز  توانمیسازی توسط کاربر است که متامی تغییرات را  وشخصی

 

 

 Proxy / Socksبخش سوم : رسبرگ 

 قسمت اعامل کرد . در این توانمیاست که تنظیامت مربوط به این موارد را   Proxy / Socks، رسبرگ  Optionsمنوی  هایبخشیکی از 

 استفاده کند .  Free gateفیلرت شکن مانند  رهایافزانرماین قسمت تنها برای مواردی کاربرد دارد که کاربر برای عبور از فیلرتینگ از 

نیز  Socksو   Proxyاز  Passwordو   Port ، Usernameآدرس ،  IPبا استفاده از   Socksو   Proxyی موجود برای هاقسمتدر  توانمیدرضمن 
 ، بهره بربد.  Socksو  Proxyی مربوطه را با مشخصات ذکر شده تکمیل مناید تا بتواند از هاقسمتد و استفاده کن
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دیگر نیازی به تنظیم برنامه ) دانلود منیجر (  Proxifierمانند   Proxyی های افزار نرماستفاده از  در صورتالبته باید به این نکته توجه داشت که 

  افزارهاینرمموجود این قسمت کاربرد دارند که کاربر بخواهد بدون استفاده از   Socksو   Proxyنیست، درزمانی تنظیامت   Proxyبراساس مشخصات 
Proxy  .اقدام به دانلود فایل خاصی مناید که بنا به دالیلی مانند فیلرتینگ کاربر اجازه دانلود فایل را ندارد 

 

 

ست خواهند کرد ، تنها کافی  IEاین برنامه ها مشخصات موردنیاز را بر روی مرورگر 

 کرد ؛  Proxy وارد قسمت IEاست مشخصات مورد نیاز را از 

 

برای دانلود ،  ( Free gateافزارهای فیلرت شکن ) مانند رم* در صورت استفاده از ن

الزامی است ، البته چون برای انجام این عمل ،   Proxyواردکردن مشخصات درقسمت 
کلیک  Get from IEدکمه  بر رویتنها کافی است پس از وصل شدن فیلرتشکن ، 

کنید تابرنامه تنظیامت موردنظر خود را دریافت و در برنامه ست کند ، پس از آن 

توانید تازمانی که فیلرتشکن فعال است اقدام به دانلود کنید ) علت عدم دانلود می
روی  هب IEت برنامه بعد از بسنت فیلرت شکن  این است که پس از بسنت آن ، تنظیام

حالت عادی برخواهد گشت ، به همین علت دانلود منیجر منیتواند با مشخصاتی که 
 ست کرده است اقدام به دانلود کند ( :  IEفیلرتشکن بر روی 

 

 

 درج خواهند شد.  Get from IE آبی رنگ پس از کلیک بر روی ادر* مشخصات مربوط به فیلرتشکن درک

 

  Proxy، با دانلود منیجر هم اقدام به دانلود فایل هایی منود که نیاز به   Proxyبا استفاده از اطالعات مربوط به  توانمیکه گفته شد ،  هامن طور

 Proxyاستفاده کند و تنها میخواهد از   Proxyانی کاربرد دارد که کاربر نخواهد از برنامه که ذکر شد ، این مورد تنها زم هامن طوربرای دانلود دارند ) 

 وارد منایید : در برنامهموقع دانلود با دانلودمنیجر استفاده کند ( ، برای این کار میبایست مشخصات مربوطه را به این صورت 

 کلیک کنید : Advanceدکمه  بر رویرا زده و   Use proxyتیک گزینه  در ابتدا
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را انتخاب و  Https ,Ftp,Httpیکی از موارد   ،  Proxyدرپنجره باز شده ، بنا برنوع 

کلیک کنید تا تنظیامت  okو درنهایت بر روی  مشخصات مربوط به آن را وارد کنید

  ( : باشدمیهم به همین روش  Socksذخیره شود ) برای 

 

 

 

 Sites longinsبخش چهارم : رسبرگ 

که  شوندمیمواجه  ایپنجرهگام دانلود فایل با، به طوری که هن کندمیاقدام به دانلود  VIPاین قسمت تنها برای اشخاصی کاربر دارد که از سایت های 

که کاربر  در صورتیاقدام به دانلود کند ،  تواندمیمشخصات  واردکردندارد که کاربر پس از  Password و  Usernameبرنامه برای دانلود فایل نیاز به 

دانلود از آن سایت، مشخصات ذخیره شده را به صورت  در صورتنیاز ، برنامه  در صورترو به صورت ذخیره داشته باشد که  میخواهد این مشخصات

 .خودکار وارد مناید

مشخصات را موقع منایش پنجره درخواست مشخصات برای دانلود ، پس از  توانمی) البته  

مراحل انجام آن بدین گونه  مشخصات نیز به صورت دامئی ذخیره کرد ( . برای این کار واردکردن

 است :

 

 

 

 کلیک کنید : New، بر روی  در ابتدا

 کلیک کنید :  okدرپنجره باز شده ، آدرس سایت و دیگر مشخصات را وارد کرده و برای اعامل تنظیامت بر روی 
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 آن را از منوی سمت چپ تنظیم کنید. توانیدمی،  کندمیکه از پروتوکل های دیگری سایت موردنظر استفاده  در صورتی*

 : اندشدهقسمت ضافه و ذخیره  در ایندرنهایت خواهید که سایت و اطالعات مربوطه ، 

بتوانید مشخصات را ویرایش  کلیک کنید تا Edit بر رویسایت مربوه درلیست کلیک کنید و  بر رویت ، کافیست *در صورت نیاز ویرایش مشخصا

 کنید.

                                     

 Save toبخش پنجم : رسبرگ 

محل ذخیره فایل های موقت  توانمی، همچنین امکانی نیز تعبیه شده که  باشدمیواضح است که این بخش مربوط به ذخیره سازی فایل های دانلود 

 به ادامه دانلود در سیستم دیگر پرداخت که در همین بخش به توضیح کامل آن خواهیم پرداخت ( توانمیرا نیز تغییر داد )با کمک از این قابلیت نیز 

فرض ها ، محل ذخیره دانلودهای خود را به صورت پیشبندی( این امکان را به کاربر میدهدتا بر اساس بخش  Save toرگ ) قسمت بخش اول این رسب

 تعیین کند .

 بنا برنیاز خود ، تغییر ایجاد کند. بخش بندی ها نیز مانند سایر موارد قابل تغییر هستند و این امکان به کاربر داده شده تا در آن  نباید گفت که ای

 طبقه بندی که به صورت پیشفرض در برنامه گنجانده شده به رشح زیر هستند :

General ) متامی موارد زیر را در بر میگیرد و شامل متامی فرمت ها خواهد بود ( 

Compressed  :zip rar r0* r1* arj gz sit sitx sea ace bz2 7z 

Documents  :doc pdf ppt pps 

Music  :mp3 wav wma mpa ram ra aac aif m4a 

Programs  :exe msi 

Video  :avi mpg mpe mpeg asf wmv mov qt rm mp4 flv m4v webm ogv ogg 

کلیک کنید   Editکرده و بر روی دکمه  برای تغییر طبقه بندی و یا افزودن فرمتی جدید به هر بخش ، تنها کافی است که بر روی بخش مورد نظر کلیک
 ه باز شده تغییرات خود را اعامل کنید :جر و در پن
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 Editing category propertiesتوضیحات مربوط به صفحه 

 نام این بخش را تغییر دهید. توانیدمیدر این بخش :  1بخش شامره 

 . دهدمیامکان افزودن فرمت های دیگر را به کاربر :  2بخش 

با زدن تیک مربوط به این بخش ، این طبقه بندی را برای سایت های موجود در لیست محدود خواهد کرد ) افزودن فایل ها به عهده کاربر :  3بخش 

 است (.

 . کندمیین عرا به صورت پیشفرض ت ونه فایل هامحل ذخیره اینگ:  4بخش 

 این امکان به وجود می آید که محل ذخیره به محل ذخیره شدن آخرین فایل تغییر پیدا کند.  Remember last save path* بازدن تیک 

بر وجود دارد ، کار این بخش این است که کار Default download directory for “ General “ categoriesعنوان به Save to قسمت دیگر بخش  

 میتوان از طریق آن محل ذخیره پیش فرض  فایل هارا به جای دلخواه تغییر دهد.

 ( وجود دارد ، این بخش که به طور پیشفرض در مسیر زیر قرا دارد : Temporary directoryقسمت  دوم این رسبرگ ) قسمت 

C:\Users\User Name\AppData\Roaming\IDM 

در هنگامی که کاربر  توانمیکه آدرس مسیر تغییر پیدا نکند ، از این بخش  شودمیو توصیه  کندمیوقتی را در مسیر باال ذخیره ماین بخش فایل های 
 دانلودی را در سیستم دیگر ادامه دهد کمک گرفت که در همین بخش به نحوه چگونگی این کار خواهیم پرداخت. قصد دارد

  IDM افزارنرمدیگر با استفاده از  در سیستم: ادامه دانلود ترفند/آموزش

 ، ویندوز خود را طوری تنظیم کنید تا پوشه های مخفی را منایش دهد ، برای این کار در ابتدا
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شوید و تنظیامت را مانند تصویر  Viewکلیک کنید ، در پنجره باز شده وارد تب   Folder Optionsرا باز کرده و روی  Toolsبار   Menuاز طریق 

 اعامل کنید :

  پس از آن ، به آدرس زیر رفته و متامی محتویات آن را کپی کنید :
C:\Users\Your User Name\AppData\Roaming\IDM 

همین عمل  را تغییرداه اید ،  Temporary directory*در صورتی که مسیر 
 کرده اید انجام دهید. عیینت Temporary directoryرا در محلی که برای 

 سپس وارد رجیسرتی شوید ، برای این کار ،کلید ترکیبی

 Windows + R داده و در پنجره باز شده عبارت  فشار راregedit 

 را بنویسید. 

 

 

  درپنجره باز شده به آدرس زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Internet Download 

Manager 

 مانند تصویراز این قسمت یک خروجی بگیرید : حاال
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 خروجی بگیرید  و آن را ذخیره کنید: IDMدر  دانلودهااز  Taskرا باز کرده و درقمست  IDMپس از آن ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C:\Users\Your User Name\AppData\Roaming\IDMبه سیستمی که قصد ادامه دانلود را در آن دارید رفته و محتویاتی را که در  آدرس  حاال

،سپس ،  ه کرده بودید را در سیستم جدید جایگزین کرده ) در همین مسیر ( و سپس فایل رجیسرتی که از آن خروجی گرفتید را اجرا کنید کپی و ذخیر 
IDM   را باز کرده و از طریق قسمتTask   فایلی را که از ،IDM   خروجی گرفته بودید را درIDM  از طریق گزینهImport   درIDM  .وارد کنید 

نیز ببندید ) توجه داشته باشید که برنامه   Task managerرا از طریق  IDM توانیدمیویندوز ببندید همچنین   Task barرا از طریق  IDM حاال
 بسته شود ( . کامال 

  را اجرا کرده و ادامه دانلود خود را در سیستم جدید دنبال کنید. IDMسپس 

 Dial up / VPNبخش ششم : رسبرگ 

ی کاربرد دارد که از کانکشن برای اص، بخش اول تنها برای اشخ شودمیتقسیم Redial options  و  Connection option  این بخش به دو قسمت

و   User nameت سکاربرد دارد ، کاربر میبایتنظیم است (    Bridgeن روی اوصل شدن به اینرتنت استفاده میکنند )در واقع اشخاصی که مودمش
Password   به اینرتنت بر اساس  ده برنامه نیاز مند وصل شدن به اینرتنت داشته باشد ) برای دانلود ( به توانک در صورتیکانکشن را وارد کرده تا

 : مشخصات متصل شود

 اطالعات وارده ، ذخیره خواهد شد.  Save password* با زدن تیک 
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ن بخش یاست که با استفاده از داده های ا Connection optionتنظمیات اضافی بخش  در واقع،  Redial optionsقسمت دوم این رسبرگ با عنوان 

 . این قسمت از دو بخش زیر تشکل شده است : کندمیکار 

Redial attempts:  .در این قسمت این امکان داده شده تا تعداد دفعات شامره گیری های مجدد را تنظیم کرد 

 

Time between redial attemptsمشخص کرد. توانمیشامره گیری های مجدد را  : در این قسمت زمان بین 

 Downloadsبخش هفتم : رسبرگ 

ز طریق این برنامه در واقع تنها بخشی که کاربر به طور مستقیم با آن رسوکار دارد ، همین بخش است ؛ در ابتدا به به بررسی نحوه  چگونگی دانلود ا

 این رسبرگ خواهیم پرداخت . هایبخشبا تنظیامت و  رابطهبررسی اجزا دانلود در صفحه مربوط به دانلود میپردازیم و پس از آن ، در 

 : Download Infoپنجره 

مواجه میشوید ، در این قسمت به توضیح در رابطه با متامی اجزای این برنامه   ، با پنجره زیرکنیدمیهنگامی که بر روی لینک دانلودی کلیک 
 میپردازیم :

 

 

URL   : آدرس لینک دانلود است .منایان گر این بخش 

Category    این بخش به طور مستقیم بر اساس اطالعات مربوط به قسمت :Save to   گر فایل دانلود شام دارای ا رس و کار دارد، به عنوان مثال

  Programsبرای طبقه   exe) چون از قبل فرمت  کندمیمشخص   Programsباشد این قسمت بر اساس فرمت نوع فایل را از دسته   exeپسوند 

مطالعه بفرمائید (  14در صفحه  توانیدمی. ) توضیحات مربوط به این رسبرگ را  کندمیذخیره   Programsذخیره گروه  ( و آن را در محل شدهتعریف

. 
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Save as   : دکمه تعبیه شده در کنار این قسمت قابل تغییر است ، بدین صورت که با  قکه این آدرس از طری دهدمیآدرس محل ذخیره فایل را نشان

 گزینه  آدرس محل ذخیره را نتخاب کنید همچنین بازدن تیک نیدامیتو   کلیک بر روی دکمه 

This path for ”programs” categories Remember مورد نظر شام برای دسته  محلیPrograms  به عنوان محل ذخیره پیشفرض در نظر گرفته

 . ( باشدمی  Programsکه روند کار مانند دسته  کندمی. ) نوع دسته بنا بر فرمت فایل تغییر  شودمی

Description   ردی کاربرد دارد . اکه در کمرت مو  باشدمی: این قسمت مربوط به توضیحات فایل 

را از طریق منوی داخل برنامه در وقت دلخواه ادامه و هاآن توانمی در واقع: این دکمه زمان دانلود را به عقب می اندازد ،   Download later دکمه

 یا حتی آن را در صف گذاشت که در رابطه با ساخت صف و متامی تنظیامت مربوط به آن در ادامه به صورت کامل می پردازیم .

 . شودمی: با کلیک بر روی این دکمه دانلود آغاز   Start Downloadدکمه 

 دارد که کاربر از دانلود فایلی بنا به هر دلیلی منرصف شود. دشده و زمانی کاربر بسته  نجره: با کلیک بر روی این دکمه ، این پ   Cancelدکمه 

 ( Download Statue) رسبرگ پنجره وضعیت دانلود 

اطالعاتی را از دانلود فایل در اختیار  که شودمیبه کاربر منایش داده  ایپنجرهدانلود فایل آغاز شده و   Start Downloadپس از کلیک بر روی دکمه 

به صورت زیر است که  پنجره. به طور کلی منای این  شودمی زمان باقی مانده ، رسعت دانلود و .. ، این اطالعات شامل وضعیت دانلود ارد ، ذکاربر میگ

   هر بخش توضیحاتی خواهم داد :در رابطه با 
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Status  : در مقابل این قسمت در صورتی که دانلود به خوبی انجام گیرد عبارتReceiving data  نوشته ، به طور کل این قسمت وضعیت دانلود را

 .دهدمیمنایش 

File size  :  شودمیدرمقابل این عبارت حجم فایل دانلودی منایش داده . 

Downloaded  : دهدمیدر این قسمت میزان حجم دانلود شده و درصد دانلود صورت گرفته را منایش. 

Transfer rate  :  شودمیرسعت دانلود در این قسمت نشان داده . 

Time left :   شودمیزمان باقی مانده در این قسمت منایش داده. 

Resume capability  :: نگر این است که آیا این دانلود قابلیت از رسگیری مجدد در زمان دیگر را دارد یا خیر ادر واقع عبارت روبروی این عنوان منای ،

 خواهد بود. Noنداشنت چنین امکانی ، عبارت جلوی این قسمت  در صورتاکرث رسور ها چنین قابلیتی را دارد و 

 .دهدمیکه میزان دانلود انجام شده را به شکل دیگر منایش  باشدمی Downloadedنوار سبز رنگ : این نوار در واقع هامن قسمت 

 .کندمیمخفی را این دکمه اطالعات مربوط به وضعیت دانلود کانکشن ها : : Hide detailsدکمه 

بود و امکان مکث دانلود را به کاربر  اهدباشد این دکمه فعال خو   Yes عبارت Resume capabilityدر صورتی که در مقابل عبارت  :  Pauseدکمه 

 . دهدمی

کنید  کت است ، بدین گونه که اگر بر روی این دکمه کلیمتفاو   Download file infoدر پنجره  Cancelاین دکمه اندکی با دکمه  :  :  Cancelدکمه 

کنید ،   Cancel  ادامه دادن است ، به عنوان مثال اگر شام دانلودی را در این حالتدر واقع لینک دانلود پاک نشده و در منوی برنامه قابل پیگیری و 

 دارد.  Resume capabilityاز منوی اصلی برنامه دانلود را در زمان دیگر پیگیری منایید که البته پیگیری آن بستگی به  توانیدمی

 : ( Speed Limiterپنجره وضعیت دانلود ) رسبرگ 

 Useکرد ؛ این کار با زدن تیک  نرسعت دانلود را در اندازه خاصی تعیی توانمیاین رسبرگ به عنوان محدود کننده رسعت کاربرد دارد ، بدین صورت که 

Speed Limiter  تیک ، بخش صورت میگیرد ، با زدنMaximum download speed در حداکرث رسعت را توانمیشد و  فعال خواهد text box   که به
 ن نوشته شده تعیین کرد.آ در  11صورت پیشفرض از عدد 

به گونه ای که حتی بعد از متوقف  کندمیاعامل  باشدمیکه محدود کننده رسعت را تنها برای این فایل که در حال دانلود  دگزینه دیگری نیز وجود دار 
 کردن دانلود و از رسگیری آن در زمان دیگر ، رسعت وارد شده توسط کاربر ، حداکرث رسعت دانلود باشد.

چگونگی دوباره منایان شدن این تب نیز مربوط به همین رسبرگ ) با کلیک بر رو این دکمه این رسبرگ غیر فعال خواهد شد . ):   Hide tabدکمه 

 که در ادامه به آن نیز خواهیم پرداخت( باشدمی(    Save toرسبرگ 
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 ( Options on completionپنجره وضعیت دانلود ) رسبرگ 

منایش  Download complete، به این صورت که با زدن تیک اول پنجره  باشدمیاین قسمت مربوط به تنظیامت و رخ داد های پس از امتام دانلود 
 داده شود.

 که به ترتیب کار کرد هر یک اینگونه است : شودمیگزینه دیگر فعال  3با برداشنت تیک این گزینه 

 نباشد ، با زدن تیک این گزینه ارتباط مودم با سیستم قطع خواهد شد . Bridgeکه کانفیگ مودمتان بر روی  در صورتیگزینه اول :  

 پس از امتام دانلود بسته خواهد شد . IDMبرنامه  :دوم  گزینه

ری فعال خواهد شد که متامی مربوط به خاموش شدن سیستم پس از امتام دانلود است که با زدن تیک این گزینه گزینه دیگ: این گزینه گزینه سوم 
 بسته خواهند شد.  کامال  پروسه ها 

 

 

   : Download completeپنجره 

 

 

 

 

 

 

 

   به رشح زیر میباشند : آن هایبخشجهت اطالع دادن از امتام دانلود روبرو میشوید که  ایپنجرهپس از امتام دانلود ، با 

Adress   : دهدمیدر زیر این عنوان ، لینک دانلود فایل را نشان.  
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The file saved as   : شودمیآدرس محل ذخیره فایل در این قسمت نشان داده . 

 .شودمیبا کلیک بر روی این دکمه ، فایل دانلود شده اجرا :  Openدکمه 

. ) انتخاب  کندمیکه برنامه اجرا کننده فایل دانلود شده را مشخص  شودمیباز  ایپنجرهع با کلیک بر روی این دکمه ، قدر وا  : Open with دکمه

 (   .برنامه توسط کاربر صورت میگیرد

 شد . بازخواهدبا کلیک بر روی این دکمه ، پوشه ای که در آن فایل دانلود ذخیره شده : Open folder دکمه 

 : با کلیک بر روی این دکمه ، این پنجره بسته خواهد شد . Closeدکمه 

نیز  پنجرهمنایان نخواهد شد .) چگونگی دوباره منایان شدن این  جرهبا زدن تیک این گزینه دیگر این پن:  Don’t show this dialog againگزینه 

 ن نیز خواهیم پرداخت ( .که در ادامه به آ  باشدمیمربوط به همین رسبرگ 

، فایل مورد نظر در محلی که موس قرار دارد منتقل ( Drag & Drop) از این پنجره   این آیکون و کشیدن آن به بیرون داشنتنگهبا   : 

 . شودمی

 :  Downloads*** ادامه رسبرگ 

که توضیح داده شد این  هامن طور، باشدمیشده ، بخش اول این رسبرگ مربوط به پنجره وضعیت دانلود این رسبرگ نیز ، از چندین بخش تشکیل 
 ی آن پرداخته شده است .دربخش اول که عنوان آن هاقسمتکه به طور کامل به متامی  باشدمیپرنجه منایان گر وضعیت دانلود 

Customize” Download progress “ dialog  با کلیک بر روی دکمه  باشدمیEdit د .ویبه منوی تنظیامت وارد ش توانیدمی 

 

 که هر کدام از این موارد به رشح زیر میباشند : باشدمیدر این پنجره ، امکان ایجاد تغییر در پنجره وضعیت دانلود  
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 :  Show “ Speed Limiter “ tabگزینه 

 در  Speed Limiterبابرداشنت ویا زدن تیک این گزینه ، رسبرگ 

 غیرفعال و فعال خواهد شد. Download infoپنجره 

 : Show “ Options on completion “ tab   گزینه 

 در  Options on completionبابرداشنت ویا زدن تیک این گزینه ، رسبرگ 

 غیرفعال و فعال خواهد شد. Download infoپنجره 

ه وضعیت دانلود توسط دکمه موجود در هر که گفته شده امکان مخفی کردن هر رسبرگ در پنجر  هامن طور:  Show “ Hide tab “ buttons   گزینه 

را نیز منایان و یا مخفی کرد که با فعال و غیر فعال کرد این تیک ،  هقرار دارد که این دکم امکان پذیر است ، امکانی در برنامه Hide tab رسبرگ با نام 

 .شودمیاین دکمه منایان و یا مخفی 

Start view    :باشدمیار حالت مختلف که به رشح زیر هدر این قسمت تعیین کرد که به چ توانمیاندازه پنجره وضعیت دانلود ومنایش آن را  در واقع 

 : 

 .شودمیبا تنظیم بر روی این گزینه ، پنجره وضعیت دانلود بر روی حالت نرمال خود تنظیم گزینه اول : 

 درخواهد آورد. minimizedاین گزینه پنجره مذکور را به صورت گزینه دوم : 

 . شودمنیبا تنظیم بر روی این گزینه این پنجره منایش داده م : گزینه سو 

 در نوار وظیفه قرار خواهد گرفت. minimizedبا تنظیم بر روی این مورد ، پنجره به صورت گزینه چهارم :

که به کاربرد هر یک خواهیم  باشدمییی هاگزینهچند بخش تشکیل شده ، بخش دوم این رسبرگ نیز شامل دانلود از که ذکر شد رسبرگ  هامن طور

  پرداخت.

 

dialog download tstar Show   : این گزینه

  تعیین کننده

منایش و یا عدم منایش  پنجره رشوع دانلود  
 .باشدمی

dialog complete download Show   : این گزینه

 تعیین کننده
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 .باشدمیمنایش و یا عدم منایش  پنجره امتام دانلود  

dialog Info" File "Download displaying while immediately downloading Start  : با فعال کردن این گزینه دانلود بالفاصله پس از منایش

که بعد از مدت چند ثانیه ای و یا دقیقه ای که پنجره رشوع دانلود منایان شده و شام تازه دکمه  کنیدمی) گاهی مشاهده  شودمیرشوع دانلود آغاز 

که باید برداشنت  باشدمیکه درصدی از دانلود انجام شده که علت این اتفاق این گزینه  شودمیرشوع دانلود را زده اید در پرنجه وضعیت دانلود متوجه 

 از این رخداد جلوگیری کنید .(  توانیدمیتیک این گزینه 

button Later" "Download pressing on panel selection queue Show  : که گفته شده دکمه ای قرار دارد که  هامن طوردرپنجره رشوع دانلود

 تواندمیبه این صورت که  باشدمیط به این دکمه و این گزینه نیز مرب،  کندمیدانلود و یا قرار دادن آن را در صف امکان پذیر  امکان به عقب انداخنت
 کردن تیک این گزینه این دکمه را محو و یا منایان کنید . از طریق فعال کردن و یا غیر فعال

dialogs download batch closing on panel selection queue Show : های دانلود  این گزینه امکان منایش و یا عدم منایش پنل افزودن به صف

 .دهدمیدر هنگام دانلود فایل های گروهی را 

download a resuming when changes time modification file Ignore : ر میشه که با زدن تیک این گزینه از تغییرات تغییر دانلود رصف نظ

 .شودمنیزدن تیک این گزینه توصیه 
 میپردازیم : هاگزینهقبلی به نحوه کارکرد هر یک از  هایبخشکه به طور کامل مانند  باشدمیبخش انتهایی این رسبرگ نیز به رشح زیر 

بخشی برای حفظ امنیت سیستم و جلوگیری از آلوده 

          شدن از طریق فایل

با عنوان  IDMهای دانلود شده  آلوده در برنامه  

Virus checker  

 درنظر گرفته شده که این امکان به کاربر داده 

معرفی کند  IDMبرنامه اسکرن خود را  به  شودمی

 برنامه توانمی  Browsتا پس از امتام دانلود فایل دانلود اسکن شود ، که از طریق دکمه 

 اسکرن مورد نظرتان را نتخاب کنید.

 

که  در صورتیکه  دهدمی، این قسمت این امکان را به کار  باشدمی  If a duplicate download link is addedگزینه انتهایی این رسبرگ با عنوان 

د که هریک به سعدد میر 4دانلودی برای دومین بار ) به صورت تکراری ( به لیست دانلود اضافه شد ، برنامه چه عملی را انجام دهدکه این اعامل به 

 رشح زیر میباشند :

 گزینه دیگر میباشند. ( 3سوال میپرسد که چه کاری را انجام دهد. ) این کار ها هامن که از شام  شودمیباز  ایپنجرهبا انتخاب این گزینه ، گزینه اول : 

 .شوندمیبا انتخاب این گزینه فایل های تکراری دانلود و به ترتیب قرار داده گزینه دوم : 

 .کندمیاین گزینه فایل قبلی را حذف و فایل تکراری را دانلود گزینه سوم : 
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 پنجره امتام دانلود منایش داده می شود در غیر این صورت دانلود ادامه داشته باشد. با انتخاب این گزینه اگر دانلود کنونی به امتام رسیده : گزینه چهارم

 

 Conectionsبخش هشتم : رسبرگ 

تعداد  در واقع)  کندمیبرای دانلود استفاده  هاآنواضح است که این رسبرگ مربوط به کانکشن هایی است که دانلود منیجراز  کامال از نام رسبرگ 

هایی است که دانلود منیجر فایل را کانکشن ها هامن تعداد پارت 

میباشند که این عدد  8( .درحالت عادی این کانکشن ها  کندمیتقسیم 
 باشدمی 16ها  تعداد کانکشنتعداد نیز قابل تغییر میباشند  ، بهرتین 

ین تعداد کانکشن های باال چندان توصیه ی) البته برای رسعت های پا

کانکشن   16که در ادامه نحوه چگونگی تنظیم بر روی  ( شودمنی
 خواهیم پرداخت.

 

  Conection Type / Speedدربخش اول این رسبرگ بخشی باعنوان 

نوع اینرتنت خود را ) رسعت  توانیدمیوجود دارد ، در این قسمت 

 (مشخص و

 خاب کنید.تان

تا  1که از  ددهمیبخش دوم این رسبرگ نیز امکان تعداد کانکشن هارا 

18  

 کانکشن میباشند..

 کندمی، بخشی است که تنظیامت مربوط به تعداد کانکش ها را برای سایت هایی که کاربر وارد   Exceptionsبخش سوم این رسبرگ نیز با عنوان 

کلیک  New. برای افزودن سایتی به این لیست ابتدا بر روی  کندمیاعامل منیکند و یا حتی تعداد کانکشن مخصوصی را برای سایت مورد نظر اعامل 

 و در پنجره باز شده آدرس سایت را و تعداد کانکشن هایی که میخواهید از ان در هنگام دانلود از سایت مورد نظر ذکر شود را انتخاب و در کرده

 کلیک کنید : Okنهایت بر روی 
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 را بزنید. Download limitsوط به محدود کننده دانلود است . برای فعال کردن این بخش میبایست تیک گزینه بخش انتهایی این رسبرگ مرب

 پس از فعال کردن این بخش دو گزینه 

Download no more than   و every hours   و
 همچنین گزینه 

Show warning before stpping downloads  

. به عنوان مثال ، در کندمیبخش اول میزان حجم دانلود را مشخص و بخش دوم میزان حجم وارده  را درزمان مشخص شده محدود  منایان خواهد شد.

 مگ به کاربر داده شود. 211ساعت تنها اجازه دانلود  5قرار دارد و این معنی است که در هر  5و  211تصویر مقابل در هر خانه به ترتیب اعداد 

که دانلود شام از حد تایین شده خارج شود قبل از توقف دانلود توسط برنامه  در صورتینیز  Show warning before stpping downloadsگزینه 

 .دهدمیرا به عنوان هشدار نشان  ایپنجره

 برای دانلود . 16: چگونگی تنظیم تعداد کانکشن  /آموزشترفند

، خواهید دید  کنیدمیتنظیم  LAN 10Mbsویا  T1نکشن را بر روی یکی از حاالت ، سپس نوع کا کنیدمیتنظیم  16در ابتدا تعداد کانکشن را بر روی 
 تغییر یافته :  16که تعداد کانکشن از عدد  به 

 

 

 

 

 

 Soundsآخر : رسبرگ بخش نهم _ بخش 

، در این رسبرگ این امکان به کاربر داده  باشدمیاین بخش انتهایی   Soundsرسیدیم ، این رسبرگ با عنوان   IDMبه بخش انتهایی منوی تنظیامت 

رد  ، البته صداهایی به عنوان پیشفرض برای این قسمت وجود ندا صداهایی تعیین کند دهدمیرخ   IDMرخداد که به صورت معمول در  4شده برای 
 رخداد به رشح زیر میباشند : 4، این  باشد  wmv هاآنده از صداهای مورد  نظر میبایست فرمت افستهمچنین برای ا

Download complete  : با فعال کردن این گزینه در هنگامی که دانلود به امتام رسید برنامه صدایی را که برای این رخ داد تعیین کردید را پخش

 خواهد کرد.

Download failed  : دانلود نشدن صدای انتخابی شام پخش خواهد شد.انجام در صورت 

Queue processing started  :.هنگامی صفی رشوع شود صدای انتخابی شام پخش خواهد شد 

Queue processing stopped/finished  قف شود صدای انتخابی شام پخش خواهد شد.: هنگامی که صفی به امتام رسید و یا توسط کاربر متو 
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یم ، ه ابه صورت کامل پرداخیتم و توضیحاتی در رابطه با چند بخش این برنامه داد افزارنرماین  optionsبه بررسی ورشح متامی رسبرگ های قسمت 

 قصد داریم در به بررسی دیگر اجزا صفحه اصلی برنامه بپردازیم . حاال

آن را  وضعیت دانلود را مشاهده کرد و یا توانمیه وضعیت دانلود در صفحه اصلی برنامه نیز عالوه بر پنجر  کندمیهنگامی که کاربر اقدام به دانلود 
را در صف گذاشت و قابلیت های دیگر  دانلودها( همچین دانلودی را حذف و عالوه بر این ها  Resumeو درزمان دیگر ادامه داد ) قابلیت متوقف 

 پرداختیم. هاآنکه در ابتدا به 

 صلی برنامه همچین حالتی دارد :درحالت کلی و درحالت پیشفرض هنگام دانلود یک فایل ، صفحه ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطالعاتی را از دانلود  توانمیکه گفته شده فایل دانلودی در صفحه اصلی برنامه قابل مشاهده است ، همچنین  هامن طورهنگام دانلود یک فایل ، 

 مشاهده کرد که به رشح زیر میباشند :

File Name  :کنیدمیقسمت نام فایل دانلودی را مشاهده  در این. 

Q  : باشدمیاین قسمت مربوط به قسمت صف. 

Size  : دهدمیاین قسمت حجم فایل دانلودی را منایش. 

Statue  : دهدمیضعیت فعلی و درصدی که از دانلود انجام شده را نشان و. 

Time Left  : شودمیزمان باقی مانده تا امتام دانلود در این قسمت منایش داده. 
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Transfer rate  : شودمیدر این قسمت میزان حجم دانلود شده منایش داده. 

Last Try Date  : آخرین تاریخ رشوع دانلود (.باشدمیخرین دانلود فایل آ این قسمت منایان گر تاریخ ( 

که بر روی نواری که این موارد در آن نوشته شده   باشدمیاین امکان در برنامه وجود دارد که موارد باال را کم یا زیاد کرد ، نحوه این کار به این صورت 
 شد.  Columnsراست کلیک کرد و سپس وارد 

 Show/Hide هایدکمهتعیین کرد همچنین با استفاده از  Move up/down هایدکمهترتیب این موارد را با استفاده از  توانمیدرپنجره بازشده 
 هریک ازموارد را منایان و مخفی کرد:

 آبی شده  زیردرتصویر  اندازه هر ستون رو از طریق پیکسل که توانمیهمچنین 

 است تعیین کرد. همچنین درصوتی که کاربر قصد داشته باشد تنظیامت را به

 .دهدمیاین امکان را به کاربر  Resetحالت پیشفرض تغییر دهد ، دکمه  

 

 

 

 شودمیلیت این امکان به کاربر داده از طریق این قاب در واقع. باشدمییا هامن صف  Queueقابلیت  ،و اصلی دانلود منیجر  دیک بخش بسیار پرکاربر 
زمان رشوع دانلود و پایان دانلود و  توانمیبه ترتیب و یکی پس از دیگری دانلود شوند ، همچنین  هاآنخود را درصف قرار داده و  دانلودهایکه 

سنگینی  دانلودهایقسمت تنظیم کرد ، استفاده از این قابلیت برای انجام های  در اینی مختلف را نیز هانادفعات تکرار آن در تاریخ ها و زم نهمچنی

 تنظیامت آن  میپردازیمخت یک صف و همچنین بسیار کاربردی است . حال به نحوه چگونگی سا اندشدهکه بخش بندی 
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 ترفند/آموزش : نحوه چگونگی ساخت صف.

را بر   Mouseمورد نظر خود را درصفحه اصلی برنامه انتخاب کرده و سپس بر روی آن راست کلیک کنید، درمنوی مقابل نشان گر  دانلودهای در ابتدا
 را انتخاب کنید : Create new queueقرار داده ودرمنوی باز شده  Move to queueروی 

 

 درپنجره باز شده ، برای صف موردنظرتان نامی انتخاب کنید :

 

 

(   Files in the queue خواهید بود ، دررسبرگ اول ) رسبرگ Scheduleو    Files in the queueشاهد دو رسبرگ با نام های  درپرنجه باز شده
 : باشدمیی وجود دارد که هرکدام به رشح زیر هایبخش

 

 

 



 Internet Download Manager  Forum.Softgozar.comموزش نرم افزار آ

 P a g e  30 | 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترتیب دانلود  توانیدمی و   هایدکمهطریق ز ، ا کنیدمیده درقسمت قرمز رنگ ) درتصویر( فایل هایی را که در صفتان قرار دارد را مشاه

 فایل مورد نظرتان را از صف حذف کنید. توانیدمی فایل ها را در صف مشخص کنید ، همچنین از طریق دکمه 

که میزان دانلود همزمان چند فایل را دریک زمان را تعیین کند  دهدمین درباالی صفحه قسمت متغییری وجود دارد که این امکان را به کاربر یهمچن

 شودمی، البته  این کار باعث کاهش رسعت  شودمیطور همزمان دانلود  به باشد دو فایل 2که عدد این مقدار  در صورتیمثال دریک صف  به عنوان

 باقی مباند. 1به همین خاطر بهرت است عدد این قسمت بر روی 
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به سه قسمت تنظیامت  توانمیاین بخش را  تنظیم کرد .  توانمی( متامی تنظیامت مربوط به تنظیامت صف را  Scheduleدررسبرگ دوم ) رسبرگ 

 مربوط به رشوع صف ، تنظیامت مربط به امتام صف و تنظیامت مربط به رخداد های پس از امتام صف تقسم کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   بخش اول : تنظیامت رشوع صف

 .شودمیی که برنامه باز شود ، صف مورد نظر شام آغاز با فعال کردن تیک این گزینه هنگام : Start download on IDM startupگزینه 

 .شودمیفعال کردن تیک این گزینه تنظیامت مربوط به تاریخ و زمان رشوع دانلود باز  :  Start download at گزینه 

وجود دارد، با فعال  Dailyو  Once atن نیز دو گزینه  ییزمان رشوع صف را تنظیم کرد ، در قسمت پا توانمی Start download atدرمقابل عبارت 
که گزینه دوم فعال شود صف شام درزمانی که در ابتدا مشخص کرده  یدر صورتتاریخ رشوع صف را تنظیم کنید ،  توانیدمیکردن این گزینه صف شام 

 است. ن هم قابل تعیینآ صورت روزانه تکرار خواهد شد که روز های  بهاید 

 بخش دوم : تنظیامت امتام صف

 ص کرد.مشخ توانمیفعال سازی این منو زمان امتام دانلود را  در صورت:  Stop download atگزینه 

فعال کردن این گزینه این امکان وجود خواهد داشت که تعداد دفعات  در صورت:  Number of tetries for each file if download failedگزینه 

 را تعیین کرد . شوندمیسعی مجدد برای فایل هایی که هنگام دانلود با خطا مواجه 
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 بخش سوم _ بخش آخر : تنظیامت مربط به رخداد های پس از امتام صف

 با فعال سازی این گزینه ، فایل مورد نظر شام پس از امتا صف بازخواهد شد. : Open following file when doneگزینه 

ن آ نباشد این گزینه کاربرد دارد ودرصورت فعال سازی  Bridgeکه تنظیامت مودمتان بر روی  در صورتی:  Han up the mode, when doneگزینه 

 .شودمیپس از امتام صف ، ارتباط سیستم با اینرتنت قطع 

 بسته خواهد شد. IDMپس از امتا صف برنامه  ،فعال سازی  در صورت:  Exit Internet Download Manager when doneگزینه 

 .شودمیفعال سازی این گزینه سیستم خاموش  در صورتپس از امتام صف :   Turn off computer when doneگزینه 

 در صورتیکلیک کنید ،  Start nowهم که میخواهید در هامن زمانی که صف را ایجاد کرده اید ، صف رشوع شود کافیست بر روی دکمه  در صورتی
 کلیک کنید ، همچنین Applyهم که میخواهید تنظیامت ذخیره شوند و در زمانی که تنظیم کرده اید صف رشوع شود بر روی کلید 

 بهره گرفت و اعامل مذکور را انجام داد. توانمیبرای ویرایش و مشاهده دیگر صف ها و همچنین حذف ویا ایجاد صف جدید ازپنل سمت چپ 

 

 

 

 نویسنده : علیرضا آزادی 

 : با تشکر از

 رضا نعمتی و عباس قمری

 انجمن تخصصی نرم افزار سافتگذر 
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