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Download Website Sekaligus Menggunakan
HTTrack Website Copier

Oleh Adi Sumaryadi

Jika anda suka dengan isi suatu website tetapi tidak punya waktu atau uang untuk
membacanya pada saat itu juga, maka Anda bisa memakai HTTrack. HTTrack adalah sebuah
website copier yang fungsinya adalah menyalin keseluruhan isi dari suatu website untuk
nantinya dapat dibaca secara offline. Software ini tentunya sangat berguna jika anda
pergunakan di warnet, karena dapat menghemat waktu untuk menyimpan secara manual atau
membaca di tempat.

HTTrack ini juga mudah untuk dioperasikan, hanya dengan beberapa pengaturan maka Anda sudah
dapat untuk meng-copy suatu website. Ada beberapa konfigurasi yang dapat Anda atur, mulai dari
kedalaman proses, jenis file apa yang boleh dikopi, sampai pengaturan proxy untuk proses
download.

Besarnya hasil pengkopian bervariasi mulai dari 100 Mb sampai giga-an. Umumnya suatu blog yang
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isinya lebih dari 300 buah postingan akan memiliki besar 100 Mb. Entah apakah proses pengkopian
ini akan memakan bandwidth atau tidak, tetapi selama pemilik websitenya mengijinkan melalui
robot.txt, maka kita boleh-boleh saja mengkopi website tersebut.

Beberapa pilihan yang dapat digunakan saat kita mendownload menggunakan software ini juga
cukup banyak , pilihan itu antara lain :

Download website, Pilihan ini memungkinkan anda untuk mendowload keseluruhan isi website1.
dan langsung di generate dikomputer anda menjadi sebuah website local yang browsable atau
seolah-olah kita sedang membuka website yang sebenarnya, namun ingat download website
hanya mendownload contentnya saja bukan dengan logic pemograman yang ada, jadi jika
diwebsitenya ada form login maka di computer kita tidak akan berjalan form login tersebut.
Get Separated Files, Pilihan ini akan sangat tepat buat anda yang akan mendownload file-file2.
tertentu dari sebuah website, misalkan kita hanya akan mendownload gambarnya saja, mp3,
midi atau file-file lain yang disediakan
Download All Site in Page, Jika pilihan yang ini memungkinkan anda untuk mendownload lebih3.
dalam lagi karena aplikasi akan mengikuti semua link yang terhubung dengan page yang
sedang didownload.
Continue Interupted Download, Kalau proses download situs anda gagal sebelumnya, pilihan4.
ini dapat anda gunakan untuk melanjutkan proses yang terputus.
Update Exiting Download, Pilihan ini tentu digunakan untuk mengupdate informasi5.
diwebsite yang ada dikomputer kita dengan website yang sebenarnya sehingga informasinya
singkron.

HTTrack website copier merupakan aplikasi gratis yang dapat anda download secara bebas
diinternet tepatnya di http://www.httrack.com dengan ukuran file sekitar 3,5 MB. Tertarik untuk
mencoba?
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