ﭘﻨﺞ اﺑﺰار ﮐﺎرﺑﺮدی

ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی RAR

 RARﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺸﺮدهﺳﺎزی ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی و ﻣﮏ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎدهای ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای درون اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﭼﺮا از ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﯾﻞ  RARروی اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺎ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
ﻣﻮردﻧﯿﺎز را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ دور ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ روی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺸﺮده را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﺘﻮا از درون ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی RAR
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از آنﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ
راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آزاردﻫﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎره ﯾﮏZArchiver ،

 ZArchiverﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﺣﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  RARرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .راﺑﻂ
ﮐﺎرﺑﺮی آن ﺳﺎده ﺑﻮده و ﻓﺎرغ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ZArchiver.ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی آرﺷﯿﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻓﺎﯾﻠﯽ  7z، ZIP، XZو  GZاﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺒﺴﻂﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﺮده و اﻏﻠﺐ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی راﯾﺞ ﻫﻤﭽﻮن  RAR، 7ZIP، DEB، ISOو....ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺘﻮای درون ﻓﺎﯾﻞ آرﺷﯿﻮ را ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻧﯿﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺣﺘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺎﯾﻞ آرﺷﯿﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،
 ZArchiverرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻓﺎﯾﻞ ﺳﺎده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎره دوRAR ،

ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ  RARLABﺑﻪ ﻧﺎم  RARﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار  WinRARرا وﯾﮋه
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی وﯾﻨﺪوزی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ RAR
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ  ZIPو  RARرا اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪه راﯾﮕﺎن ﻓﺎﯾﻞ  RARﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی  TAR، XZ، ISO، ARJو  7zﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ
ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  PPMd، ZIPXو  LZMAرا ﻧﯿﺰ از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ
وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  RARﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ و آرﺷﯿﻮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ رﻣﺰﮔﺬاری ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ راﯾﮕﺎن را ارﺗﻘﺎ دﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺷﻤﺎره ﺳﻪWinZIP ،

 WinZIPﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻔﺎف و واﺿﺢ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی ﻫﻤﭽﻮن دراپﺑﺎﮐﺲ و ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ روی
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ روی دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  RARو  ZIPﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﻼود ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرB1 Archiver ،

 B1 Archiverﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺑﻪ  37ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﺪهآلﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  RARﭼﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﺎ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬرواژه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺬرواژه اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را در ﮐﺎدر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی از آرﺷﯿﻮ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را از آرﺷﯿﻮ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺎوﺑﺮی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎده ﺑﻮده و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی آن روان اﺳﺖ .ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞES File Explorer ،

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی از آرﺷﯿﻮ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  RARﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﻧﺪروﯾﺪ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ES File Explorer .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ در
ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ دارد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ از آرﺷﯿﻮ ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺧﻮﺑﯽ دارد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از درون ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  RARو  ZIPﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  B1 Archiverاز ﻓﺮﻣﺖﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻧﺼﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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