ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻓﺸﺮده در اﻧﺪروﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی آﻧﺰﯾﭗ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ ﯾﺎ ﻓﺸﺮده در واﻗﻊ روﺷﯽ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ در ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای آن ﮐﻪ در ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﯾﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح آﻧﺰﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اپ ﺑﺨﺼﻮص
دارﯾﺪ.
اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺳﺎزﻧﺪه آنﻫﺎ :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮔﻮﮔﻞ ،ﻫﻮآوی ،ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮه،
ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را در اﻧﺪروﯾﺪ آﻧﺰﯾﭗ ﮐﻨﯿﻢ؟
در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ ،آﻧﺰﯾﭗ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ از ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﻓﺸﺮده اﺳﺖ .آﻧﺰﯾﭗ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در
ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص دارد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ اپ
رﺳﻤﯽ  Files by Googleاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ Files Go :در اواﺧﺮ ﺳﺎل  2018ﺑﻪ  Files by Googleﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داد .اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ ،اﯾﻦ اپ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﺷﻤﺎ  Files Goﻧﺎم دارد .ﻗﺒﻞ از اداﻣﻪ ﮐﺎر،
ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺧﻮد را ﺑﺮوز ﮐﻨﯿﺪ.
 -1ﺑﻪ  Google Play Storeﺑﺮوﯾﺪ و  Files by Googleرا ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ
 Files by Google -2را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺎﯾﻞ زﯾﭙﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻧﺰﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ ﻓﺎﯾﻞ زﯾﭗ را از
وب ﺳﺎﯾﺖ داﻧﻠﻮد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در ﻓﻮﻟﺪر  Downloadsﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  zip.ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -3روی ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ آن را آﻧﺰﯾﭗ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻮﻟﺪر ﻓﺸﺮده  ZIPﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
 -4ﺑﺮای آﻧﺰﯾﭗ ﮐﺮدن ﻓﺎﯾﻞ ،روی  Extractﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی
آﻧﺰﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ.
 -5روی  Doneﺗﻘﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 -6ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ اوﻟﯿﻪ زﯾﭗ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارﻧﺪ؟
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﮐﻪ از ﭘﺴﻮﻧﺪ  zip.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  ZIPﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی و ﻓﺸﺮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ارﺳﺎل ،آﭘﻠﻮد و داﻧﻠﻮد ﮔﺮوﻫﯽ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﺣﺘﺘﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ در
وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره داﻧﻠﻮد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آن
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ،RAR :ﻓﺮﻣﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻓﺸﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮا را از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  ) RARﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ  (rar.را ﻧﯿﺰ آﻧﺰﯾﭗ ﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ در ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ را در اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اپ  Files by Googleﺑﺎز ﮐﺮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ
راه ﺣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اپﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺎﯾﻞ زﯾﭗ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در
ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ را ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اپﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 :ZArchiverاپ  ZArchiverﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﻓﺎﯾﻞ زﯾﭗ در اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اپ
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ راﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدی آﺳﺎن اﺳﺖ و از ﺑﯿﺶ از  30ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺟﻤﻠﻪ  ZIPو  RARﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 :WinZipﯾﮏ اپ آﺳﺎن و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮوف زﯾﭗ ،اپ  ، WinZip oﬃcial Androidﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ را ﻣﯽﺳﺎزد
و ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﻧﻮاع ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  ZIPX، 7X، RARو  CBZرا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از  Google Driveﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ آﭘﮕﺮﯾﺪ ﭘﻮﻟﯽ دارﻧﺪ .اپﻫﺎی  WinZipﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای ﻧﻘﺺ ﯾﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 :RARاپ  RAR Androidﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  ZIPو  RARرا در ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪی ﻣﯽﺳﺎزد و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
اپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  TAR، GZ، B72، XZ، 7z، ISOرا ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ اﺻﻼ ً ﻻزم اﺳﺖ از اپ ZIP Files

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی زﯾﭗ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و
ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ آنﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ .راه دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان،

آﭘﻠﻮد ﮐﺮدن آن در ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﺑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  OneDrive، Google Driveﯾﺎ  Dropboxو اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺮدن
ﻟﯿﻨﮑﯽ از ﻣﺤﻞ آن ﻓﺎﯾﻞ در اﺑﺮ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ اپ
ﭼﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﺴﻨﺠﺮ ،واﺗﺲ اپ ،ﻻﯾﻦ و وی ﭼﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد.

ﻣﻨﺒﻊ:

lifewire

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 26ﺧﺮداد 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/tricks/computer-tricks/15564/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86
%D9%87-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F

