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  سازي  در هنگام فشردهWinRARآشنایی با تنظیمات 
  
  

  .سازي را داریم  و کارایی هر یک از تنظیمات آن در هنگام فشردهWinRARافزار  در این مقاله قصد آشنایی بیشتر با نرم
  .ي تنظیمات توجه کنید براي شروع به تصویر پنجره

  

  
  
1 – Archive Name  

  . نوع فایل فشرده به شکل خودکار تغییر خواهد کردzipبا تغییر پسوند به . ن را در این فیلد وارد کنیدبراي تعیین نام فایل فشرده، نام آ
  
2 – Profiles  

هـاي   ها تمام گزینه ها تنظیمات گروهی هستند که با انتخاب آن پروفایل. کند ها یاري می   این دکمه شما را در مدیریت و انتخاب پروفایل        
هـاي یـک    توانید پروفایلی براي ایجاد پشتیبان از فایل براي نمونه می. کنند باال متناسب با نوع پروفایل تغییر می قابل مشاهده در تصویر     

  .گرددي پشتیبان تهیه  هاي شما نسخه پروژه ایجاد نمایید به طوري که با بیشترین سرعت از تمام فایل
  
3 – Update mode 

ي برخـورد   هاي موجود در این بخش شیوه  گزینه،) موجود استفایل مورد نظر قبالً (دارید  چنانچه قصد به روزرسانی یک فایل فشرده را         
WinRAR       هایی که در بسته موجود هـستند از   سازي فایل، یا فقط جایگزینی فایل     براي نمونه همزمان  . کنند   با فایل موجود را تعیین می

  .هستندهاي این بخش  گزینه
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4 – Archive Format 
توان گفت یکـی    است و میWinRARي  ي مخصوص برنامه  که گونه RARي    گونه. شود  سازي در این بخش تعیین می       دهي فشر   گونه

بیـشتر  ( که قدرت کمتري دارد ولی قابل حمل بودن آن بیـشتر اسـت  ZIPي  و گونه. باشد سازي موجود می هاي فشرده ترین گونه  از قوي 
  ).کنند  میافزارها از آن پشتیبانی ها و نرم عامل سیستم

  
5 – Compression method 

سـازي چـه    کنید که فشرده در این بخش تعیین می. یابد سازي افزایش می هر چه پردازش برنامه بر روي دادها بیشتر باشد، قدرت فشرده        
  .شودخروجی کمتر فایل حجم ها کند تا   به همان مقدار زمان بیشتري را صرف پردازش دادهWinRARمقدار براي شما اهمیت دارد تا 

  
6 – Split to volumes, bytes 

هـاي حجـیم    امکـان نگهـداري و انتقـال فایـل    ) مانند دیـسکت (سازي  هاي ذخیره هاي گذشته و با توجه به محدودیت در رسانه   در زمان 
ي ایـن قابلیـت در    مورد اسـتفاده . ههاي فشرده در این برنامه تعبیه شد به همین دلیل قابلیت چند تکّه کردن فایل       . تر از امروز بود     محدود

تـر کـه ارسـال و     هاي کوچک ها را به بخش در این موارد فایل. هاي حجیم از طریق اینترنت است گذاري فایل   حال حاضر نیز به اشتراك    
ند به تنهـایی  توا ي مجزّا است که می  هر بخش یک فایل فشرده  ،WinRARي    در مورد برنامه  . کنیم  تر است تقسیم می      آن ساده   دریافت

  . هاي قبلی و بعدي باشد ی از فایلیها شامل چند فایل و بخش
هایی که تمام محتواي آن در یـک   توانید فایل  می  به آن خواهیم پرداخت استفاده نکرده باشید،   9چنانچه از قابلیت یکپارچه که در بخش        
  .هاي قبلی و بعدي استخراج کنید بخش واقع شده را بدون نیاز به بخش
 چنانچه فایلی تنها در این بخش جاي گرفتـه باشـد، نـام آن بـه تنهـایی قابـل               ها به تنهایی کنید،     هنگامی که اقدام به باز کردن بخش      

هـاي بعـد یـا     شدن این فایل در بخش چند بخشیي  دهنده  به سمت راست یا چپ نشانپیکانیمشاهده است و در غیر این صورت وجود  
  .قبل خواهد بود

  
7 – Delete files after archiving  

هـا مـشروط بـر اتمـام      پاك شدن فایـل . ها از دیسک حذف شوند این عنوان را تیک دار کنید     سازي فایل   اینکه پس از اتمام فشرده    براي  
ي هـا   قادر به پـاك کـردن فایـل   WinRARممکن است . سازي خواهد بود و دلیلی براي نگرانی وجود ندارد آمیز عملیات فشرده    موفّقیت
  .در این حالت پیامی براي آگاهی شما به نمایش در خواهد آمدکه . استفاده نباشد درحال

  
8 – Create SFX archive  

اي دارنـد کـه ایـن کـار را      ي شما را باز کنند و به صورت نخست بازگردانند نیـاز بـه برنامـه    هاي فشرده براي اینکه کاربران بتوانند فایل   
کـردن   ي عملکرد ایـن گزینـه فـشرده    شیوه. ید با تبدیل فایل فشرده به فایل اجرایی این مشکل را حل کنید           توان  می. برایشان انجام دهد  

  .کردن یک فایل اجرایی به ابتداي فایل خروجی است هاي شما و سپس اضافه عادي داده
هـاي فـشرده بـر     براي انتقال فایل.  کنیدي اجرایی ایجاد توانید فایل فشرده هاي ویندوز و داس می عامل در حال حاضر تنها براي سیستم   

  . استفاده کنیدZIPي  شود از گونه  می ها توصیه عامل روي دیگر  سیستم
  
9 – Create solid archive  

ایجـاد یـک    کـه باعـث  . شـوند  هاي شما به صورت جدا از یکدیگر فـشرده مـی          هاي فشرده ساز فایل     در حالت معمول و در بیشتر برنامه      
سـازيِ   کنـد، قـدرت فـشرده    عالوه بر حجمی کـه دیکـشنري اشـغال مـی    . شود  می-سازي از نیازهاي فشرده  -ر فایل   براي ه دیکشنري  
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هاي شما کوتاه باشـند امکـان    سازي بر اساس حذف تکرار بنا شده و چنانچه داده        زیرا فشرده  ،هاي بلند است    هاي کوتاه کمتر از داده      داده
  .یابد اهش میها ک هاي مشابه و حذف آن پیدا شدن بالك

کردن چندین فایل کوتـاه   ها را به صورت یکپارچه فرض کنید و به جاي فشرده   توانید فایل    می WinRARسازهاي مدرن مانند      در فشرده 
  .دهد هاي مشابه را بسیار افزایش می هاي متعدد امکان پیدا شدن بالك یک فایل بزرگ را فشرده کنید که عالوه بر حذف دیکشنري

به ایـن معنـی کـه    . هاست ها بر اساس پسوند آن  مرتّب کردن فایل  ،سازي یکپارچه    در هنگام فشرده   WinRARهاي    سازي  نهیکی از بهی  
هـاي مـشابه را    گیرنـد و امکـان پیـدا شـدن بـالك      در امتداد یکدیگر قرار می ) تشخیص داده شده از پسوند    (هایی با محتواي مشابه     فایل

هـا   دس زده باشید، چون دیکشنري در این شیوه فقط یکی است بنابراین باز کردن مجـزّاي فایـل    طور که باید ح     همان. دهند  افزایش می 
  .پذیر نیست و براي اینکه فایل دوم باز شود، ابتدا فایل نخست باید به طور کامل استخراج شود تا به شروع فایل دوم برسیم امکان

سـازي یکپارچـه و سـاده بـستگی بـه نیـاز و        انتخاب بین فـشرده .  نیز دارد  سازي یکپارچه معایبی    کنید فشرده   همان طور که مشاهده می    
  .تصمیم شما دارد

نخـستین  . سازي بیشتري دست پیدا کنید چند عامل را بایـد مـورد توجـه قـرار دهیـد      سازي یکپارچه به نرخ فشرده    براي اینکه در فشرده   
هـاي مـشابه در    شده زیاد باشد و عالوه بـر آن تعـداد بـالك    هاي حذف اي که تعداد دیکشنري هاست به گونه عامل زیاد بودن تعداد فایل 

تـر   هـاي شـما از محتـوایی مـشابه     هر چه فایل. هاي فشرده شده است عامل دوم شباهت محتواي فایل  . هاي گوناگون افزایش یابد     فایل
عامل سوم مرتّب کردن هـر چـه   . یابد سازي افزایش می  هها نیز بیشتر یافت خواهند شد و فشرد         هاي یکسان در آن     برخوردار باشند بالك  

یکـی از  . کنـد  هـا اسـتفاده مـی    ها از پسوند آن  براي تشخیص مشابه بودن فایلWinRARگونه که گفته شد     همان. ستها   فایل تر  بهینه
 از فـایلی  ند و دیگر با کمک گرفتنگیر  هاي یکسان در امتداد یکدیگر قرار می        ها که به صورت خودکار پسوند       مرتّب کردن الفبایی پسوند   

  .کند را معلوم میها   مرتّب شدن فایلترتیب که rarfiles.lstبه نام 
، و exe،  dllهـاي   فایـل : ها مشابه نباشـد ماننـد   باشند ولی پسوند آن هایی با محتواي مشابه وجود داشته توجه کنید که ممکن است فایل  

ocx که همه از فرمت PEاند  تشکیل شده.  
 را rarfiles.lst مراجعه کنیـد و فایـل   WinRARي   به شاخهWinRARها در   سازي فایل   سازي ترتیب فشرده    براي تغییر دادن و بهینه    

  با اضـافه، ویـرایش،  . شده است هاي فشرده هر خط از فایل مورد نظر شامل قالبی براي نام و پسوند فایل. با یک ویرایشگر متنی باز کنید  
  .توانید فشرده سازي را تا حدودي افزایش دهید در فایل مورد نظر میها  و انتقال نام

زیرا دیکشنري تا بیشترین حد خود پر خواهد شـد و تعـداد    . سازي است   سازي یکپارچه، کاهش سرعت فشرده      یکی دیگر از معایب فشرده    
  .هاي مشابه انجام خواهد شد ها براي یافتن بالك مقایسه
  . پیاده کنیدZIPهاي  توانید آن را بر روي فایل  است و نمیRAR خصوصیات فایل سازي یکپارچه یکی از فشرده

  
10 – Put authenticity verification  

ي برنامـه   این امـضا برمبنـاي نـام رجیـسترشده    .  امضاي دیجیتال فایل فشرده براي افزایش امنیت است  WinRARهاي    یکی از قابلیت  
 WinRAR بـراي  KeyGenبا توجه به نوشـته شـدن    . کند  جاد فایل مورد نظر توسط شما مطمئن می       ا ای شود و کاربر مقصد ر      ایجاد می 

همچنـان اسـتفاده از امـضاهاي دیجیتـال معتبـر جهـانی کـه هنـوز         . توانید این گزینه را مبناي اطمینان صددرصد خود قـرار دهیـد         نمی
  .شود اند توصیه می کدگشایی نشده

 بـه صـورت خودکـار آن را بررسـی       WinRAR   دیجیتال باشد و شما اقدام به استخراج فایـل کنیـد،           چنانچه فایل فشرده حاوي امضاي    
  .رساند کند و دستکاري شدن فایل را به اطّالع شما می می

   .سازي به اطّالعات فایل فشرده در داخل برنامه مراجعه کنید ساز و تاریخ و ساعت فشرده ي نام فرد فشرده براي مشاهده
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11 – Put recovery record  
براي مثال ممکن است در هنگام دریافـت فـایلی از     . ها وجود دارد    ها از طریق رسانه امکان آسیب دیدن فایل         همیشه در طی انتقال فایل    

 حجم فایل خروجی شما اندکی افـزایش پیـدا   Recovery Recordبا قراردادن . راه اینترنت، بخشی از فایل شما نادرست دریافت شود
هر چه مقدار افزایش حجم خروجی بیشتر باشـد،  . گردد اي از فایل فراهم می ند ولی در عوض امکان بازسازي هر بخش آسیب دیده     ک  می

 بایـد بـه سـربرگ    Recovery Recordبـراي تغییـر دادن حجـم    . شـود  پـذیر مـی   ي بزرگتري امکـان  دیده هاي آسیب بازسازي بالك
Advancedمراجعه کنید .  

  
12 – Test archived files  

سـازي و ذخیـره بـر روي رسـانه      سازي ممکن است فایل شما در هنگام فشرده هاي ذخیره   در مواقعی بسیار نادر و به دلیل ایراد در رسانه         
سـازي،   دار کنید تا پس از اتمام فشرده توانید این گزینه را تیک براي جلوگیري از چنین رخدادي می. آسیب ببیند یا به درستی ذخیره نشود   

  .دیده خودداري نمایید  فایل آسیبنتشار شوید و از اآگاهشده یک بار استخراج شود تا از خطاهاي احتمالی  فایل فشرده
  

13 – Lock archive  
ي شـما قـبالً قفـل     این فقط در صورتی است که فایـل فـشرده  . روزرسانی کنید هاي موجود را به توانید فایل  گفته شد که می   3در بخش   
.  اضافه و حـذف توضـیحات فایـل فـشرده اسـت      توانید انجام دهید، ز دیگر کارهایی که پس از قفل کردن فایل فشرده نمی  ا. نشده باشد 

  .ها را با تغییرات دلخواه فشرده نمایید ها را استخراج کنید و دوباره آن هایی باید کلّ فایل براي ایجاد تغییرات در چنین فایل
  

  . استAdvanced در سربرگ Volumes بخش WinRARهاي دیگر  در سربرگي جالب و قابل توجه  تنها گزینه
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  . فعال خواهند شد6سه گزینه در این بخش وجود دارد که در صورت تعیین حجم در بخش 
ي شـما فقـط بـه     ي این گزینه هنگـامی اسـت کـه رسـانه     مورد استفاده . ي نخست ایست عملیات پس از ایجاد هر فایل است             گزینه  -

 نـسبت بـه انتقـال بخـش بـه       توانید پس از ایجاد شدن هر بخـش،  ي یک فایل فضاي خالی دارد و با روشن کردن این گزینه می             زهاندا
  .اقدام کنید) CoolDisk یا دیسکتمانند (دیگر یا تعویض رسانه  سیستمی

 partها از عبـارت   اي نامگذاري بخش برWinRARدر حال حاضر . هاي ایجاد شده شود به نامگذاري بخش ي دوم مربوط می       گزینه  -
کنـد   ماند در شکل قدیمی که این گزینه آن را فعـال مـی    باقی میrarها به شکل    کند و پسوند تمام بخش      در میان نام فایل استفاده می     

گـذاري بـه دلیـل    ایـن شـکل نام  . یافـت  ادامه می...  تا s00 و سپس از r99 تا r00د که از نک ي بخش را تعیین می   پسوند فایل شماره  
  .طرّاحی شده استعامل  محدودیت در طول نام سیستم

 بنابردرخواسـت شـما باعـث ایجـاد     ،شـود  محـسوب مـی   WinRARهاي منحصر به فرد      ي سوم که یکی از قابلیت        گزینه پایان  و در     -
هاي آسـیب   ی براي بازسازي بخشهاي اضاف ایجاد این بخش. شود  میاید، کرده مشخّص   6تعدادي فایل اضافی با حجمی که در بخش         

  .دیده است
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 بخـش تقـسیم   10ي خـود را بـه    فرض کنیـد فایـل فـشرده   . یابند کاربرد دارد   ها از طریق شبکه انتقال می       این شیوه هنگامی که بخش    

ه آسـیب ببیننـد یـا    ها ک با ارسال یک بخش اضافی، هر یک از بخش. ها آسیب ببیند اید و در هنگام ارسال یا دریافت یکی از بخش         کرده
  ).ها در صورت عدم امکان تشخیص محلّ خرابی و براي جلوگیري از دانلود تمام بخش(اصال دریافت نشوند قابل بازسازي خواهند بود

  . بخش اصلی و فرعی است256تنها محدودیت این روش به علّت الگوریتم خاص آن عدم امکان وجود بیش از 
  

  . کلیک کنیدSet Passwordي  توانید بر روي دکمه نیز میبراي قرار دادن رمز بازگشایی 
ي  کنیـد و فایـل فـشرده    ها را به صورت مجزّا فـشرده  هاي مختلف را دارید باید داده   چنانچه قصد قراردادن رمزي غیر یکسان براي فایل       

  .روزرسانی کنید موجود را به
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  .الکترونیکی فوق مرا آگاه کنید شوم از طریق پست رو مشاهده نمودید خوشحال می ي پیش چنانچه ایرادي محتوایی یا نگارشی در مقاله
  


