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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

و  Winrarافزار آموزش نرم
 ها یلکردن فا یپروش ز 

نظر از نوعشون مثل صرف ها،یلارسال فا یاغلب برا
 یشهم یشنهادپ… برنامه و یلم،ف یک،موز  یر،تصو
معموال  ی،ساز . در فشردهیدکن یساز ها رو فشردهاون

 ی. برایشهکم م یلفا یدرصد از حجم کل 10حدود 
 وجود داره که به یمختلف یافزارهانرم ی،ساز فشرده

دونست. با  Winrar وها راون ینبهتر  یشهجرئت م
که هم  هایلفا یساز فشرده یتتوجه به اهم

بستن دِر  یبرا یدر حجمه و هم راه ییجوصرفه
ما با آموزش نرم  ها،یروسو یبه رو هایلفا یخانه
ها در خدمت  یلردن فاک یپز  یو نحوه Winrarافزار 

 .یمشما هست
 

https://netran.net/mag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-winrar-%D8%B2%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7/
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 یشهم یشنهادپ… برنامه و یلم،ف یک،موز  یر،نظر از نوعشون مثل تصوصرف ها،یلارسال فا یاغلب برا
. یشهکم م یلفا یدرصد از حجم کل 10معموال حدود  ی،ساز . در فشردهیدکن یساز ها رو فشردهاون
 Winrar وها راون ینبهتر  یشهجرئت م وجود داره که به یمختلف یافزارهانرم ی،ساز فشرده یبرا

بستن  یبرا یدر حجمه و هم راه ییجوکه هم صرفه هایلفا یساز فشرده یتدونست. با توجه به اهم
ها در  یلاکردن ف یپز  یو نحوه Winrarما با آموزش نرم افزار  ها،یروسو یبه رو هایلفا یدِر خانه

 .یمخدمت شما هست

 Winrarدانلود و نصب 
عالوه  Winrar .کنیدافزارهاییه که بعد از نصب ویندوز به اون نیاز پیدا مییکی از نرم Winrar نرم افزار

و فایل ارسالی رو هم  های کامپیوتریت سیستمامنی کنه،بر اینکه کار رو برای ارسال فایل راحت می
 .افزایش میده

 .رو براتون قرار میدیم تا بتونید راحت اون رو دانلود کنید WinRAR افزارفایل دانلود نرم

 
 1شماره 

  nRARWiافزاردانلود نرم
 
 

بیتی؟  32بیتیه یا  64و وارد کردن رمز فایل، الزمه بدونید که ویندوز شما  WinRAR بعد از دانلود
چگونگی فهمیدن مشخصات کامپیوتر در ویندوز، مک و لینوکس  یتونید از مقالهبرای این کار می

 .کمک بگیرید z-CPU + آموزش نرم افزار
 
 

https://netran.net/mag/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85/
https://netran.net/mag/wp-content/uploads/2021/05/WinRAR.6.01-2.zip
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/#___My_Computer
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/#___My_Computer
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/#___My_Computer
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/#___My_Computer
https://netran.net/mag/how-do-i-know-about-my-computer-hardware/#___My_Computer
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ای براتون به نمایش ی ویندوزتون، مطابق تصویر زیر، صفحهایل نصب مربوط به نسخهبا کلیک روی ف
انتخاب کنید یا فایل نصب  Brows یافزار رو با کلیک کردن روی گزینهدر میاد. مسیر نصب نرم

 Install یگیره. در نهایت روی دکمهقرار می Program Files یو پوشه C فرض در درایوصورت پیشبه
 .یک کنیدکل

 2شماره 
ای ی اصلی نصب، صفحه، فرآیند نصب شروع میشه. بعد از پایان مرحلهInstall با کلیک کردن روی

     یل کهسازی فاهای مختلف ذخیره، از بین فرمتAssociate WinRAR With باز میشه تا در بخش
Winrar خواید باهایی رو انتخاب کنید که میها رو داره، فرمتقابلیت پشتیبانی از اون WinRAR 

 .اجرا بشن
 

 

 

 .انتخاب کنید Toggle all یها رو با دکمهترجیحا تمام گزینه

تونید برای رو هم می Add WinRAR to Satrt Menu و Add WinRAR to Desktop یدو گزینه
 .افزار از طریق دسکتاپ و منوی استارت انتخاب کنیددسترسی راحت به این نرم
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 .رو انتخاب کنید Ok یدر نهایت گزینه

 
 3شماره 

رو  Done یهست. گزینه Winrar ی پایانی نصببینید، صفحهتصویری که در زیر این پاراگراف می
 .بزنید تا کار تموم بشه

 4شماره 
 License یی دائمی، فایلی که توی پوشهافزار نصب شده ولی برای کرک کردن و استفادهاالن نرم

 .انتخاب کردید، وارد کنید 2افزار که در تصویر شماره ی نصب نرمهست رو کپی و در پوشه
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 5شماره 
 .ی زیپ کردن فایل هاستو نحوه WinRAR حاال بریم سراغ اصل مطلب که آموزش نرم افزار

 Winrar تنظیمات
پیوند باشن، انتخاب نکردید یا قصد ایجاد خواید همهایی رو که میافزار، فرمتصب نرماگر زمان ن

 رو باز کنید، از نوار ابزار باالی صفحه، به تب Winrar تونید نرم افزارها رو دارید، میتغییرات در اون
Options رفته و با انتخاب گزینه Settingآخرین تب که ، Integration نیدهست رو باز ک. 

 6شماره 
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که در قسمت پایین سمت راست قرار گرفته، این امکان رو  Shell Integration یدر تصویر باال، گزینه
ها نشون داده لرو به لیستی اضافه کنید که با کلیک راست روی فای Winrar افزاربه شما میده تا نرم
 .میشه )تصویر زیر(

 7شماره 

 ها روش زیپ کردن فایل
ها برای زیپ کردن باید بگیم که این فشرده ساز، یکی از بهترین برنامه Winrar افزاردر آموزش نرم

کنه. ها به فرمت دلخواه، حجم فایل رو هم تاحدودی کم میحساب میشه که ضمن زیپ کردن فایل 
 Winrar .شهاستفاده می Rar صورت عادی، معمواًل از فرمتبهتره بدونید برای زیپ کردن فایل ها به

، فایل Rar سازی با فرمتی این رو به شما میده که غیر از فشردهساز، اجازهعنوان بهترین فشردهبه
سازی، حجم فایلتون تا حدی ای هم ایجاد کنید. در فرایند فشردهی خودتون رو با فرمت دیگهفشرده

 .های مختلف چندان تفاوتی با هم ندارهکم میشه که البته در فرمت
 

 یخواید فایل یا فولدری رو فشرده کنید، روی اون راست کلیک کنید و از لیست باز شده، گزینهاگر می
Add To Archive رو بزنید تا مطابق تصویر زیر تنظیمات فایل فشرده باز بشه. 

 :های بعدی شامل موارد زیر میشنگزینه
 :Add to “file name.rar“ ون نام فشرده بعد از انتخاب این گزینه، بالفاصله فایل رو با هم

 .کنهمی
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 : Compress and email…  ی اول تنظیمات فشرده سازی فایل باز در این گزینه، مثل گزینه
کنه تا با شما آماده می Outlook میشه ولی بعد از اون، فایل فشرده شده رو از طریق اکانت

 .ایمیل به اشتراک بذارید
 :Compress to “file name.rar” and email  فایل رو بالفاصله به فایلی فشرده با  این گزینه

شما آماده  Outlook کنه. در نهایت فایل فشرده شده رو از طریق اکانتهمون نام تبدیل می
 .کنه تا با ایمیل اون رو به اشتراک بذاریدمی

 

 8شماره 

 تنظیمات فشرده کردن فایل
براتون باز میشه. این پنجره شامل  Archive name and parameters یی اول پنجرهبا انتخاب گزینه

 .کنیمهای مختلفی میشه که هرکدوم رو جداگونه بررسی میقسمت
 Browse  و Archive name بخش

فرض برای فایل به صورت پیش rar اسم فایل با پسوند Archive name ، قسمتGeneral در سربرگ
فشرده در نظر گرفته میشه. برای عوض کردن نام فایل فشرده، قسمت قبل از پسوند رو انتخاب و پاک 

 .جاش بنویسید ای بهکنید. در نهایت هم اسم دیگه

 .ی آموزش رو هم بر همون اساس جلو میریماست که ادامه بهترین راه اولین گزینه
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 9شماره 
 

Default Profile 
اگر شما قبال تنظیمات رو تغییر داده باشید، ولی االن منصرف شده باشید و بخواید تنظیمات به حالت 

 .قبل برگرده باید از این قسمت استفاده کنید
 .رو انتخاب کنید Default Profile یکلیک کنید و در نواری که ایجاد میشه، گزینه Profiles روی

است. اگر  در باال و سمت راست اسم فایل، برای انتخاب مقصد فایل فشرده Browse یگزینه
 .مقصد رو انتخاب نکنید، فایل فشرده در همون مکان فایل اصلی ایجاد میشه
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 10شماره 
Archive format 
تونید فرمت فایل و نحوه زیپ کردن فایل ها، شما می WinRAR ز آموزش نرم افزاردر این قسمت ا

ی تغییر بدید. این کار رو با کلیک کردن روی دایره ZIP و RAR 4 به RAR فشرده رو بنا به نیازتون، از
 .سمت چپ هرکدوم و مشکی شدن اون انجام بدید

 11شماره 

 .تری دارهتره و حجم کم، فشردهRAR فایل با پسوند
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Compression method 
صورت نواری به ی گزینه براتون بهدر این بخش، اگر روی فلش به سمت پایین کلیک کنید، یک سر 

خواید یک تر میشه. اگر میسازی بیشها از باال به پایین، میزان فشردهنمایش در میاد. در این گزینه
 .رو انتخاب کنید Best ی آخر یعنیفایل رو با بیشترین شدت فشرده کنید، گزینه

 12شماره 
 
 

Split to volumes, size 
های معین تقسیم های موردنظر رو به چند فایل با اندازهدر این قسمت، این امکان وجود داره که فایل

 .تونید سایز دلخواه رو هم انتخاب کنیدکنید. در این قسمت، می
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 13شماره 
Update mode 

 14 شماره
روزرسانی مجبور هارو تعیین کنید تا برای بهتونید میزان و نحوه تغییرپذیری فایلدر این بخش می

 :خارج کنید. این بخش چند گزینه داره نشید فایل رو از حالت فشرده
 فرشحالت پیش (Add and replace files): هایی که قبال نبودن اضافه بشن اجازه میده فایل

 .های قبلی بشنهای جدید جایگزین فایلو فایل
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 Add and update files: های قبلی در صورتی جایگزین های جدید اضافه میشن و فایلفایل
 .میشن که تاریخشون جدیدتر باشه

 Freshen existing files only: های جدیدتر جایگزین میشن. ولی های موجود با فایلفایل
 .تونه اضافه بشهفایلی که قبال وجود نداشته، نمی

 Ask before overwrite: کنه و برای جایگزین کردن هر فایلی رو به فایل فشرده اضافه می
 .پرسههای جدیدتر، از شما سوال میفایل

 Skip existing files: های موجود استخراج نشنباعث میشه فایل. 
 Synchronize archive contents:  اجازه میده محتوای آرشیو یا همون فایل فشرده، به روز

 .بشه
Archive Options 

 

 15شماره 
مکانات این نرم افزار ها از ا، با تیک زدن گزینهArchive Options شما این امکان رو دارید که در بخش

 .استفاده کنید
  :Delete file after archiving ها از کامپیوتر، بعد از زیپ کردنپاک کردن فایل 
  :Create SFX archiveایجاد یک آرشیو SFX جهت ایجاد فایل .Exe ها خودشون این فایل

 .صورت اتوماتیک استخراج میشنبه
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  :Create solid archive این گزینه برای فایل RAR و باعث میشه اگر قسمتی از  قابل تنظیمه
 .ها باز بشنی فایلفایل خراب شد، بقیه

  :Add recovery record با استفاده از این گزینه اگر فایلی آسیب ببینه، فایل بازیابی میشه. 
  :Test archive filesکنه که با انتخاب این گزینه، بعد از فشرده سازی، فایل رو تست می

 .درست فشرده سازی شده یا نه
 ) Lock Archive قفل کردن فایل آرشیو(: با انتخاب این گزینه دیگه نمیشه چیزی به فایل

 .فشرده اضافه کرد
) Set passwordگذاشتن رمز روی فایل فشرده( 

 یید. برای این کار، اول روی دکمهها رمز بذار هاتون روی اونتونید برای محافظت از فایلشما می
Set passwordتونید یک باز در ی جدیدی براتون به نمایش در بیاد. حاال میکلیک کنید تا پنجره

 .درو بزنی Ok یو بار دیگه در کادر پایینی، رمز رو وارد کنید و دکمه Enter password بخش

 16شماره 
 

 

بینین و دیگه نویسین رو میرو فعال کنید، رمزی که دارین می Show password یوقتی گزینه
 .نیاز نیست دو بار اون رو تایپ کنید
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 17شماره 
 

 Comment سربرگ

 18شماره 

فعال باشه، قبل از ورود رمز، عالوه بر اینکه محتوا اجرا  Encrypt file names یوقتی تیک گزینه
 .نمیشه، نمایش هم داده نمیشه
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 تونید با استفاده از آخرین زبانه و تباگر نیازه توضیحاتی رو در مورد این فایل به اشتراک بذارید، می
Comment هایی رو به فایل اضافه کنیدها و یادداشتنکته. 

 ( Extract ) خارج کردن فایل از حالت فشرده
. یشنصورت فشرده ارسال مبه یگهموارد د یلیارسال و خ یکاهش حجم، راحت یبرا هایلمعمواًل فا

. بعد از باز شدن یدراست کن یکموردنظر کل یلفا یرو یدبااز حالت فشرده،  یلفا یکخارج کردن  یبرا
 :یدرو دار  یشپ ینهچند گز  یست،ل

: Open with Winrar با نرم افزار Winrar  فایل فشرده رو باز کنید؛ محتویات پوشه رو کپی کرده و
 .کنید Paste درون پوشه موردنظر

 

 19شماره 
 :Extract Files  فایل فشرده رو در داخل یک پوشه با نام فایل فشرده در مسیر موردنظر شما Extract 

 .کنهمی

 .شده دارای رمز باشه، قبل کپی شدن باید رمز رو وارد کنیددر صورتی که فایل زیپ
 

ی از حالت فشرده خارج شده، فرض پوشهصورت پیشدر صورتی که مسیری مشخص نکنید، به
 .ای اکسترکت میشه که فایل فشرده در اون قرار دارهدر داخل پوشه
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 20شماره 
:Extract Here  ای اضافه از حالت فشرده خارج فایل فشرده رو در همون پوشه، بدون ایجاد پوشه

 .کنهمی

 21شماره 
:Extract to “file name/“  نام با فایل فشردهای همها رو داخل پوشهفایل Extract کنهمی. 
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 22شماره 
 

 آشنایی با محیط برنامه ) نوار ابزار(

 23شماره 

هست؛ به این دلیل که فایل رو در   Extract File بهترین روش خارج کردن فایل از حالت فشرده،
 .ای جدا اکسترکت میکنهداخل پوشه
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همراه بودید، قسمت اعظم کار کردن با این  WinRAR حاال که تا اینجای مقاله با آموزش نرم افزار
 .های نوار ابزار اون هم آشنا شیدافزار وآیکونافزار رو یاد گرفتید. االن وقتشه با محیط نرمنرم

هایی در نوار ابزار در باالی پنجره کنید، آیکونباز می WinRAR افزاروقتی یک فایل فشرده در نرم
 .بینید. االن قراره بدونیم که هر کدوم کاربردش چیهمی

 Add 
فشرده استفاده  یلفا یک یجاددر کل ا یا یقبل یفشرده یلبه فا یلیاضافه کردن فا یبرا ینهگز  ینا
 .یشهم

 Extract To 
 ینو. فقظ ایمداد یحشکه قبال توض یشهاز حالت فشرده استفاده م یلخارج کردن فا یبرا ینهگز  ینا

. اگر هم یشهخارج م یلفقط اون فا یدو بعد اکسترکت کن یدکن یککل یلفا یک یکه اگر رو یدبدون
 .یشناز حالت فشرده خارج م یهبه صورت گرو ید،رو انتخاب کن هایلفا یهمه
 Test 

 یرز  یرمثل تصو یغامیشده باشه، پ یوو اگر خراب نباشه و درست آرش یکنهم یرو بررس یلفا ینهگز  ینا
 .یدهم یشنما

 24شماره 
 view 

 .یاددر م یشبه نما یلفا یمحتوا ینه،گز  ینبا انتخاب ا ید،رو انتخاب کرد یلیفا ینکهبعد از ا
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 Delete 
 .یکنهحذف م یستانتخاب شده رو از ل هاییلفا یا یلفا ینهگز  ینا

 Find 
 .کنهکنید و براتون پیداش میدر این بخش اسم فایل خاص یا یک رشته رو وارد می

 Wizard 
رو از حالت فشرده خارج کنه و  هاتونیلو تمام فا یدرو انتخاب کن یمقصد تونیدیبخش م یندر ا
 .کنهیجا ارسال کنه. در واقع کار رو راحت ماون

 Info 
 .یدهفشرده شده ارائه م یلراجع به فا یبخش اطالعات ینا

 VirusScan 
 .کنهیاسکن م یا یابی یروسرو و یلفا

 Comment 
 .یشهاستفاده م ینهگز  ینبه کاربر از ا یحاتارائه توض یبرا

 Protect 
 یلاضافه شدن فا یاکم شدن  ی،فشرده رو در برابر دست کار  یلفا یا یوآرش تونیدیبخش م یندر ا

 .یدمحافظت کن

 SFX 
 ینخودکار داره. ا یاجرا یتقابل یول یشهم ZIP یا RARاز  یشترب یلشنوع پسونده که حجم فا یک

 ندارن مناسبه. WinRARکه  هایییستمدر س هایلاجرا شدن خودکار فا یپسوند برا

 Winrar خطاهای رایج در
ی زیپ کردن فایل ها باید به مواردی مثل خطاهای احتمالی و نحوه WinRAR در آموزش نرم افزار

با خطاهایی مواجه میشید  Winrar توجه داشته باشید. گاهی پیش میاد که در کار کردن با نرم افزار
 .کنیمها رو باهم مرور میترین اونکه چند مورد از رایج

 

 خطای خراب بودن فایل .1
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 25ره شما
نلود فایل با چنین پیغامی مواجه شدید، اولین کاری که انجام و دا Winrar اگر بعد از آموزش نرم افزار

 .دید اینه که از کامل دانلود شدن فایل موردنظر اطمینان حاصل کنیدمی

که فایل دانلود شده مشکلی نداشته باشه، احتمااًل با خطاهای خراب بودن سایت یا رمز در صورتی
باشه؛ در  Winrar افزارروز نبودن نسخه نرمای از بهتونه نشونهاشتباه مواجه میشید. این پیغام می

ن نسخه رو نصب کرده و جدیدتری Uninstall رو از کامپیوترتون حذف و Winrar چنین مواردی برنامه
 .کنید. در نهایت دوباره امتحان کنید؛ مشکل برطرف میشه

 های خرابروش تعمیر فایل
و  Tools ی روی سربرگباز کنید. بعد از انتخاب فایل، گزینه WinRAR افزارفایل خراب شده رو با نرم

 .کلیک کنید Repair archive بعد

 Internet Download Manager که همون IDM یکنیم برای دانلود، از برنامهپیشنهاد می
آموزش نصب دانلود منیجر و  IDM – همه چیز درباره یمقاله IDM استفاده کنید. برای آشنایی با

 .رو مطالعه کنید نحوه استفاده از آن
 

https://netran.net/mag/all-about-idm/
https://netran.net/mag/all-about-idm/
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 26شماره 
ای براتون به نمایش در میاد که میتونید مسیر و پسوند فایلی که قراره تعمیر بشه رو عوض پنجره

فرآیند بازسازی شروع میشه. این فرآیند ممکنه کمی طول  Ok کنید. در نهایت با کلیک کردن روی
 .بکشه

 27شماره 
 .ایجاد میشه rebuilt.filenae در نهایت فایل تعمیر شده در محلی که مشخص کردیم، با اسم
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 درخواست رمز
به اشتراک میذارن، رمز قرار میدن. اکثر  هایی کهها و فایلهها برای برنامسایتبعضی از وب

 .کننعنوان رمز عبور تعیین میها، آدرس وب خودشون رو بهسایتوب

 فایل ناقص دانلود شده
هایی دالیل مختلفی مثل قطع شدن اینترنت، فایل موردنظر ناقص دانلود بشه. معموال سایت ممکنه به

ها استفاده کردن. اما چطوری خاصیت ریکاوری برای اون شده به اشتراک میذارن، ازکه فایل زیپ
 میشه از این قابلیت استفاده کرد؟

 رو شدید، باید وارد نرم افزارزمانی که در اکسترکت کردن فایل با خطای ناقص دانلود شدن فایل روبه
Winrar هایای که فایلبشید، به پوشه Zip انتخاب کنید و  موردنظر اونجا دانلود شده برید، همه رو

ی های فشردهکلیک کنید. بعد از انجام ریکاوری، فایل Repair یافزار، روی گزینهاز بخش باالیی نرم
 .کنید Unzip یا Extract جدید رو از آدرس انتخاب شده

 

 حرف آخر
 افزارنرم آموزش که تا پایان این مطلب با ما همراه بودید. امیدواریمدوستان عزیز! ممنون از این

WinRAR   و نحوه زیپ کردن فایل ها براتون مفید بوده باشه. اگر باز در هر بخشی براتون سوال پیش
تون رو میدیم تا مشکلتون حل ترین زمان جواباومد، بخش نظرات متعلق به شماست. ما در سریع

 .بشه
 

 :مقاالت مرتبط
 های کامپیوتریهای رایج فایلآشنایی با فرمت

 Folder Lock  یلهقفل گذاری فایل های شخصی به وس

https://netran.net/mag/common-computer-file-formats/
https://netran.net/mag/%d9%82%d9%81%d9%84-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-folder-lock/

