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 آشنا خواهيد شد. هدف از نوشتن اين مقاله، بيشتر WinRARدر اين كتاب، شما با نرم افزار 

 است، اما در اين كتاب WinRAR) با Installation (برنامه نصب / Setupآشنايي شما با ساخت 

 شما با نصب، اجرا، فشرده سازي، رمزگذاري و كال اسفاده از اين نرم افزار نيز آشنا خواهيد شد.

  است )WinRAR 3.71 Final در اين آموزش، WinRAR( توجه: نسخه 

 WinRARنصب نرم افزار 

 نام دارد) دابل كليك كنيد. در پنجره باز شده از Setupبراي نصب نرم افزار، روي فايل نصب (معموال 

نصب، مي توانيد مسير نصب را تغيير دهيد (پيشنهاد من اين است كه اين كار را نكنيد) و براي 

 Select All كليك كنيد. پس از نصب، يك پنجره باز مي شود كه اول دكمه Installنصب روي دكمه 

  كليك كنيد.Done كليك كنيد و در پنجره بعدي روي دكمه OKرا بزنيد سپس روي دكمه 

 با موفقيت در رايانه شما نصب شد، براي حذف آن نيز مي توانيد از قسمت WinRARحاال برنامه 

Programs and Features.در كنترل پنل استفاده كنيد  

 فشرده سازي

) است. اين برنامه فايل ها و Compression، فشرده سازي (WinRARمهمترين كاربرد نرم افزار 

 قرار مي دهد، بطوري كه حجم فايل بوجود آمده كمتر از RAR.پوشه ها را درون فايلي با پسوند 

 مجموع حجم فايل و پوشه ها، خارج از آن فايل باشد.

كاربرد فشرده سازي عالوه بر كم حجم كردن فايل و پوشه ها، «تك فايل» كردن آنهاست، در بيشتر 

مواقع جابجا كردن يك فايل راحت تر از جابجا كردن چند فايل و چند پوشه است و گاهي اوقات اصال 

مجبوريم تمام داده ها را بصورت يك فايل در بياوريم؛ براي مثال اگر بخواهيم يك سري فايل ها و 
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) و بهتر بگويم، بخواهيم ديگران آنرا دانلود كنند، بايد همه Shareپوشه ها را به اشتراك بگذاريم (

 آنها را بصورت يك فايل در بياوريم و خيلي هم خوب مي شود اگر حجم نهايي آنها نيز كمتر شود!

 WinRARفشرده سازي با 

حاال كه مزاياي فشرده سازي را ياد گرفتيد، بايد اين را هم بدانيد كه چگونه فايل ها و پوشه ها (داده 

  فشرده كرد.WinRARها) را با 

) كنيد را در يك پوشه Compressدر ابتدا همه فايل ها و پوشه هايي را كه مي خواهيد فشرده (

، گزينه WinRAR(فولدر) جمع كنيد، سپس روي پوشه راست كليك كنيد و در منوي باز شده، از گزينه 

Add to archive… را انتخاب كنيد و در پنجره باز شده يك نام دلخواه براي آن انتخاب كنيد و OK 

 بزنيد تا پوشه و تمام محتويات آن كمپرس (فشرده) شود.

 )Extractرها سازي از حالت فشرده (

حاال كه داده هايتان را فشرده كرديد، بايد بدانيد چگونه آنها را بصورت روز اولشان برگرداند! براي اين 

) كرد و براي اين كار مي توانيد روي فايل Extractكار بايد محتويات فايل كمپرس شده را استخراج (

 يا …Extract files، گزينه WinRARفشرده شده راست كليك كنيد و در منوي باز شده از گزينه 

 را انتخاب كنيد. تفاوت دو گزينه باال اين است كه گزينه اول محتويات را درون Extract Hereگزينه 

پوشه اي با نام و آدرس دلخواه شما اكستركت مي كند ولي گزينه دوم محتويات را در كنار فايل 

 فشرده اكستركت مي كند.

 WinRAR) گذاري با Passwordرمز (

گاهي وقت ها نمي خواهيم، هر كسي به محتويات فايل فشرده دسترسي داشته باشد. اين كار با 

گذاشتن پسورد (رمز) روي فايل فشرده ممكن است، پس از رمزگذاري فقط كسي مي تواند فايل 



 
M20RAHIMI.MIHANBLOG.COM نــــــويـسـنده : مـــــيـالد رحــيمي 

 

 پسورد RAR را باز كند كه پسورد آنرا داشته باشد.چگونه روي فايل هاي فشرده RARهاي درون 

 بگذاريم، مسئله اين است!

اگر مي خواهيم يك سري داده را فشرده كنيم و همزمان با فشرده سازي روي آن پسورد بگذاريم بايد 

 روي WinRARدر پنجره فشرده سازي يعني وقتي روي داده ها راست كليك مي كنيم و و از گزينه 

Add to archive… ،كليك مي كنيم، يك پنجره باز مي شود (شكل زير) در پنجره باز شده Tab 

 كليك مي كنيم و دوبار …Set password را انتخاب مي كنيم و روي دكمه Advanced(سربرگ) 

 مي زنيم تا داده ها در ادرس دلخواه شما OK و OKپسورد (رمز) مورد نظر را انتخاب مي كنيم و 

 .فشرده شوند

يا ممكن است داده ها را از قبل فشرده كرده باشيد اما اكنون مي خواهيد آنرا رمزگذاري كنيد؛ كار 

 دكمه اي با WinRARساده تر است، فايل فشرده را باز كنيد، سپس در گوشه پايين-چپ نرم افزار 

 بزنيد، حاال فايل رمز OKتصوير كليد مي بينيد، روي آن كليك كنيد و پسورد (رمز) را دو بار وارد كنيد و 

 دارد. به همين سادگي!

) است پس Installation (برنامه نصب / Setupخب، هدف از نوشتن اين كتاب آموزش ساخت 

) حرف نمي Compressionسخن را كوتاه مي كنيم و از جزئيات ديگر نرم افزار در فشرده سازي (

  مي رويمSetupزنيم و به سراغ ساخت 

 WinRAR) با Installation (برنامه نصب / Setupساخت 

براي ساخت يك برنامه نصب براي يك سري داده بايد اول تمام داده ها را در يك فايل فشرده كنيم، 

) كليك كنيد و SFX ( باز كنيم، سپس در برنامه روي آيكون WinRARسپس فايل فشرده را با 

  ساخته شود.Setup بزنيد تا OKدر پنجره باز شد 
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 ساده ترين شكل خود را دارد و از تنظيمات پيشفرض استفاده شده است اما با دكمه Setupاين 

Advanced SFX options….مي توانيد آنرا شخصي سازي كنيد و تغييرات دلخواه را اعمال كنيد  

 Setupتنظيمات پيشرفته 

 روي دكمه OK در پنجره باز شده، قبل از زدن SFXهمان طور كه گفتم، بايد پس از كليك روي دكمه 

Advanced SFX options….كليك كنيد تا تنظيمات پيشرفته تر را ببينيد  

 مي توانيد آدرس جايي را كه مي خواهيد بصورت …Path to extractدر پنجره باز شده، در كادر 

 را انتخاب ”Create in “Program filesپيشفرض فايل ها در آنجا نصب شوند را بنويسيد، يا گزينه 

 Create inكنيد تا بورت پيشفرض فايل ها در پوشه برنامه هاي ويندوز نصب شود يا گزينه 

current folder براي انتخاب پوشه اي كه فايل Setup در آن قرار خواهد گرفت. (توجه كنيد كه 

كاربر مي تواند آدرس پيشفرض را تغيير دهد، البته بعدا نشان خواهيم داشت چگونه مي توانيد 

 مي توانيد در كادر Setup Programكاري كنيد كه كاربر نتواند آدرس نصب را تغيير دهد.). در فريم 

اول نام فايلي را كه مي خواهيد بعد از نصب باز شود و در كادر دوم نام فايلي را كه مي خواهيد قبل 

از نصب باز شود را انتخاب كنيد. (توجه) اگر نمي دانيد چگونه بايد نام فايل هاي درون آرشيو را 

 بنويسيد، آخرين بخش اين كتاب (نام فايل ها و آدرس نويسي) را بخوانيد.

) ها را معرفي كنيد در واقع در پنجره باز شده Shortcut مي توانيد ميانبر (Advancedدر سربرگ 

  را انتخاب كنيد.…Add shortcutمي توانيد روي دكمه 

  را مي بينيد:…Add shortcutدر شكل زير توير پنجره 
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) است. در فريم Desktopاول مقصد ميانبر را انتخاب كنيد كه بصورت پيشفرض دسكتاپ (

Shortcut Parameters كادر ،Source file name مربوط به نام فايلي است كه مي خواهيد براي 

) درست كنيد (در مورد اينكه چگونه نام فايل را بنويسيد در آخر توضيح داده ايم) و Shortcutميانبر (

 بايد پوشه اي كه در مقصد ساخته شود و ميانبر در آنجا قرار گيرد را Destination folderدر كادر 

 Microsoft Office) پوشه مربوطه Office 2010 بنويسيد، مثال در مورد نرم افزار هاي آفيس (

 است) كه اگر نمي خواهيد ميانبر Start Menu / Programs مي باشد (البته مقصد نيز 2010

 شرح فايل را بنويسيد و در كادر Shortcut descriptionدرون پوشه باشد آنرا خالي بگذاريد. در كادر 
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Shortcut name نام ميانبر (كه در مقصد نمايش داده خواهد شد) را بنويسيد (*) و در نهايت OK 

  ميانبر هاي ديگري مي خواهد دوباره از همين دكمه استفاده كنيد.Setupبزنيد و اگر 

 است. اگر مي خواهيد كاربر نتواند، مسير نصب را كه شما Modesاما نوبت به تب (سربرگ) 

 را تيك بزنيد و مي توانيد با Unpack to temporary folderتعيين كرديد تغيير دهد، گزينه 

 انتخاب اين گزينه، پيامي هم به كاربر بدهيد (از دو كادر زير گزينه استفاده كنيد).

 Hide start dialog براي نمايش تمام مراحل، Display All هم گزينه Silent Modeدر فريم 

 هم براي مخفي كردن كل مراحل نصب Hide Allبراي قطع دسترسي كاربر به ويرايش مسير نصب و 

است. (در اين صورت شما به دور از چشم كاربر مي توانيد فايل هايي را نصب كنيد! اين كار براي 

 ويروس سازان كاربرد دارد).

 هم مي توانيد گزينه گزينه هاي مروبط به پيغام جايگزين كردن فايل Overwrite modeدر فريم 

هاست كه وقتي رخ مي دهد كه كاربر همه يا بخشي از فايل ها از قبل داشته باشد (نصب كرده 

 براي اين است كه در مورد جايگزين كردن از كاربر پرسش كند و Ask before overwriteباشد) و 

Overwrite all files براي جايگزين كردن فايل بصورت خودكار است و Skip existing files براي 

 جايگزين نكردن فايل ها بصورت خودكار است.

 Title of SFX مي توانيد محتوا و آيكون را انتخاب كرد. در كادر Text and icon (سربرگ) Tabدر 

window عنواني را كه مربوط پنجره Setup است را بنويسيد و در كادر متني Text to display… 

 را بنويسيد و اگر ننويسيد، توضيحاتي به انگليسي درباره نصب نوشته Setupمي توانيد متن درون 

 مي شود.
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ي را bitmap مي توانيد فايل تصوير …Load SFX logo مربوط به Browseدر فريم بعدي با دكمه 

 مي توانيد آيكون …Load SFX icon مربوط به Browseبراي كناره پنجره انتخاب كنيد و با دكمه 

  را انتخاب كنيد.Setupمربوط به 

 مي توانيد مجوز استفاده از محصوالت را نوشت و اگر آنرا خالي بگذاريد پنجره Licenseدر قسمت 

 اش بوجود نمي آيد.

 استفاده كنيد كه HTML مي توانيد از License و Setupتوجه: در قسمت نوشتن محتواي پنجره 

 )milad72x.mihanblog.com بنويسيم! (HTMLممكن است در آينده كتابي هم در مورد 

 Setup برنامه نصب OK بزنيد تا تنظيمات پيشرفته بايگاني شود. و با زدن دكمه OKدر نهايت 

 ساخته مي شود.

 نام فايل ها و آدرس نويسي

 نياز به نوشتن نام فايلي بود كه درون آرشيو WinRAR SFXهمان طور كه ديديد، در بعضي جا ها در 

 قرار داشت.

اگر فايلي را كه مي خواهيم نامش را بنويسيم در شاخه اصلي است يعني با باز كردن فايل فشرده 

 ببينيد) WinRARمي توانيد آنرا ببينيد، فقط نام.پسوند آنرا بنويسيد (نام.پسوند را مي توانيد توي 

). Folder\File.txt و نام.پسوند فايل را بنويسيد. (\و اگر درون پوشه اي قرار دارد بايد نام پوشه و 

و همين طور اگر درون پوشه فرعي است كه آن پوشه خود درون پوشه اي ديگر در شاخه اصلي است 

  رابنويسيد.Folder\Folder\File.xxxبايد 

 فايل \ ...\ 2 پوشه \ 1 پوشه \اگر مي خواهيد مسير نصب دلخواه را بنويسيد مي توانيد نام درايو:

  .C:\Program Files\milad72x.mihanblog\Software\DataMenuرا بنويسيد. مثال: 
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 سخن پاياني

 است. اما در WinRAR) با Setup / Installationآموزش باال درباره چگونگي ساخت برنامه نصب (

 حرفه اي براي نرم افزار هاي خود بسازيد Setupصورتي كه برنامه نويس هستيد و مي خواهيد يك 

  استفاده كنيد.Setup Factory و Install Shieldمي توانيد از نرم افزار هاي 

 بياييد. و براي milad72x.mihanblog.comبراي مشاهده كتاب هاي من مي توانيد به آدرس 

  استفاده كنيد.milad72x@gmail.comارتباط با من مي توانيد از ايميل 

 

 

 با آرزوي موفقيت
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