ﻣﻌﺮﻓﯽ RAR؛ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺖ  RARﯾﺎ  ،Zipﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﯾﮏ ﻓﻮﻟﺪر
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ روﯾﺶ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻓﺸﺮده آﻣﺎده ﺷﺪ ،ارﺳﺎﻟﺶ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ از آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ  RAR for Androidاﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻓﺎﯾﻞ

ﻫﺎی ﻓﺸﺮده را ﺑﻪ ﮔﺠﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آورد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻨﯿﺠﺮ داﺧﻠﯽ،
اول از ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﻓﺸﺮده ﺷﺎن ﮐﻨﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ آﯾﮑﻦ آرﺷﯿﻮ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ را ﻓﺸﺮده ﺗﺎ وارد ﻣﻨﻮی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی
ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎدرﯾﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ) RAR، ZIPﯾﺎ  (RAR 4.xرا اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ
ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎم و ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺸﺮده،
ﮔﺬاﺷﺘﻦ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر و ﺗﻌﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان در

 RAR for Androidاﻧﺠﺎم داد.

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺸﺮده در ﻣﺤﯿﻂ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺶ را در
ﺣﺎﻓﻈﻪ  SDﯾﺎ داﺧﻠﯽ  Extractﮐﻨﯿﺪ .ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی RAR، ZIP، TAR، GZ، BZ2،
 XZ، 7z، ISOو  ARJاز ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺸﺎن را

داراﺳﺖ .از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ  Overwriteﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﻣﺸﮑﻞ دار اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﯾﺰ و درﺷﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و
ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻨﭽﻤﺎرک ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان  RAR for Androidﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان آن را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ داﻧﺴﺖ.
 RAR for Androidرا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  4ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎزار داﻧﻠﻮد
ﮐﻨﯿﺪ.
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