آموزش دانلود کتاب از Google books
راهکار اول
اولین گامها را بردارید :

 هرٍرگر فایرفاکس را ًصة کٌیذ .فایرفاکس را از اینجا دانلود


افسًٍِ  GreaseMonkeyرا داًلَد ٍ ًصة کٌیذ .

تِ صفحِ ًصة افسًٍِی  GreaseMonkeyترٍیذ .در ایي صفحِ ،دکوِی سثسرًگ  Add to Firefoxرا کلیک کٌیذ ٍ اگر از
شوا اجازُ خَاست تا آى را ًصة کٌذ ،دکوِی  ٍ Allowتؼذ ّن  Installرا تسًیذ تا شرٍع تِ ًصة کٌذ .تؼذ از ًصة پیغام
هیدّذ کِ تایذ  Firefoxرا  restartکٌیذ.


افسًٍِ  DownThemAllرا ًصة کٌیذ .حاال صفحات کتاب سریغ ٍ راحت داًلَد هی شَد.

هراحل تاال را دٍتارُ تکرار کٌیذ .


 Google Book Downloaderرا ًصة کٌیذ .حاال یک گسیٌِ  downloadتِ صفحِی Google Books
اضافِ شذُ است

حاال تِ صفحِ ًصة اسکریپت  Google Book Downloaderترٍیذ ٍ دکوِ سثسرًگ  Installرا تسًیذ ٍ در پٌجرُای کِ تاز
هیشَد دکوِ  Installرا کلیک کٌیذ تا ایي اسکریپت رٍی ً GreaseMonkeyصة گردد.

حاال فایرفاکس شوا آهادُ ی داًلَد کردى کتاب از گَگل است  .از ایي تِ تؼذّ ،ر تار کِ خَاستیذ کتاتی از کتاب ّای گَگل را داًلَد
کٌیذ تِ رٍش زیر ػول کٌیذ.
دانلود کنید :
 - 1صفحِی هرتَط تِ کتاتی کِ هی خَاّیذ داًلَد کٌیذ را در سرٍیس کتابّای گَگل پیذا کٌیذ
هثالً ایي کتاب :رتاػیات خیام
 - 2اگر آهادُ سازی فایرفاکس را تِ درستی اًجام دادُ تاشیذ ،در سوت چپ تاالی صفحِ تایذ دکوِ ای تِ ًام Download
This Bookترای داًلَ د توام یا تخشی از صفحات کتاب ٍ تِ هَازات آى در سوت راست ّن یک دکوِ ترای داًلَد
ّواى صفحِ از کتاب ٍجَد داشتِ تاشذ.

 - 3اگر تخَاّیذ ّویي صفحِ ای از کتاب کِ اآلى هی تیٌیذ را داًلَد کٌیذ ،دکوِ ی دٍم کِ در تصَیر تاال ّست را تسًیذ  .تا
ایي کار ،صفحِ ی جذیذی تاز هی شَد کِ ػکس ایي صفحِ از کتاب در آى قرار دارد ٍ هی تَاًیذ تا راست کلیک ٍ اًتخاب
گسیٌِ  save image asآى را رٍی کاهپیَتر خَد رخیرُ کٌیذ.
 - 4اگر تخَاّیذ صفحات تیشتری یا کل کتاب را داًلَد کٌیذ ،دکوِ  download this bookرا تسًیذ.

 - 5حاال صفحِ شرٍع ٍ پایاًی کِ هذ ًظرتاى ّست را اًتخاب کٌیذ ٍ سپس دکوِ  Get Download Linksرا کلیک
کٌیذ.

ّ - 6واًطَر کِ در شکل تاال هی تیٌیذ ،لیٌک داًلَد تواهی صفحات کتاب ترای داًلَد در اختیار شوا قرار گرفتِ است  .حاال
هیتَاًیذ ّر تؼذاد از ایي صفحات را کِ هی خَاّیذ اًتخاب کردُ ٍ سپس از مًَی  Toolsگسیٌِی DownThemAll
را کلیک کٌیذ .در پٌجرُای کِ تاز هی شَدّ ،وِ لیٌکّای تصاٍیر را اًتخاب کردُ ٍ پس از راست کلیک ،گسیٌِ Check
Selected Itemsرا تسًیذ .در آخر ّن دکوِ  Startرا تسًیذ تا داًلَد تواهی صفحاتی کِ اًتخاب کردُ تَدیذ شرٍع
شَد.

راهکار دوم
 - 1اتتذا ًرم افسار دات ًت فرین ٍرک را ًصة کٌیذ .از اینجا دانلود کنید .
 - 2ترًاهِ  GBDرا داًلَد ٍ ًصة ًواییذ.
 - 3در گَگل تَکس کتاب هَرد ًظر را جستجَ ًواییذ.
 - 4ترای داًلَد ،کذ کتاب را ٍارد ًرم افسار کٌیذ (کذ  idکتاب در آدرس تار تیي ػالهت = ٍ ػالهت & است)

 - 5تر رٍی ًام کتاب ،راست کلیک کٌیذ ،سپس تر رٍی کلوِ  Startکلیک ًواییذ تا داًلَد شرٍع شَد.
 - 6تؼذ از اتوام داًلَد ،فایل را هی تَاًیذ تِ صَرت  ٍ PDFیا تصَیر ،استخراج کٌیذ  .تِ ایي صَرت کِ تر رٍی ًام کتاب،
راست کلیک هی کٌیذ ٍ تا کلیک تر رٍی کلوِ

 Exportیکی از دٍ فرهت هَرد ًظر را اًتخاب هی کٌیذ

.

