Programari lliure: 7-Zip
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7-ZIP
És molt aconsellable habituar-se a comprimir fitxers. Com que gairebé sempre els
fitxers són molt grans, enviar-los per correu electrònic serà més ràpid (tant per al qui envia
com per al qui rep)...
També, quan enviem diversos fitxers a la vegada per correu, és més net i ràpid
comprimir-los tots en un sol fitxer.
Utilitzarem el programa 7-Zip. Si no el tenim, el podem descarregar del nostre web
de programari lliure, secció Utilitats / Fitxers.
Els fitxers comprimits amb 7-Zip tenen l'extensió 7z o ZIP, però el programa descomprimeix tot tipus de fitxers comprimits (RAR, ARJ...).

1. Configuració
Una vegada descarregat i instal·lat el programa, en el menú Inicia del Windows
obrim el 7-ZIP File Manager i anem al menú Eines / Opcions:
✔ En la pestanya Sistema fem clic al botó Selecciona-ho tot per associar tots els
tipus de fitxer comprimit amb 7-Zip.
✔ En la pestanya Llengua seleccionem Català.
✔ En la pestanya 7-Zip deixem activat Integra 7-Zip dins el menú contextual de
Windows, i a sota seleccionem les opcions que volem que apareguin al menú
contextual del Windows (quan fem clic amb botó dret a un fitxer).
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2. Descompressió d'un fitxer comprimit
Imaginem que hem rebut per correu o que hem baixat d'un web un fitxer comprimit
(que conté diversos fitxers) i l’hem guardat en una de les carpetes del nostre ordinador.
Per descomprimir-lo, fem clic amb el botó dret del ratolí a la icona del fitxer. Apareixerà el menú contextual on anem al submenú 7-Zip que té diverses opcions. Entre elles,
les més aconsellables:
•
•

Extreu a aquesta carpeta: extreu el fitxers en la mateixa carpeta on és el fitxer
comprimit.
Extreu a carpeta\: crearà una nova carpeta anomenada igual que el fitxer i descomprimirà dins els fitxers que contingui.

Només
Només surten
surten les
les opcions
opcions que
que
hem
hem configurat
configurat abans.
abans.

3. Compressió d'un o diversos fitxers o carpetes
Per comprimir, el mètode més senzill i ràpid és seleccionar el o els fitxers o carpe tes i fer-hi clic amb el botó dret del ratolí. Apareixerà el menú contextual on anem al submenú 7-Zip que té diverses opcions.
3.1. Comprimir un fitxer o una carpeta
Seleccionem el fitxer o la carpeta, hi fem clic amb el botó dret, i, en el submenú 7Zip, fem clic a Afegeix a “nombre.zip”. Utilitzarem el format ZIP perquè és el més extens. A la dos imatges següents veiem com comprimir un fitxer i una carpeta.
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Comprimint
Comprimint un
un fitxer
fitxer

Comprimint
Comprimint una
una carpeta
carpeta

3.2. Comprimir diversos fitxers o carpetes
Seleccionem els fitxers o carpetes, hi fem clic amb el botó dret, i en el submenú 7Zip, fem clic a Afegeix a nombrecarpeta.zip. 7-Zip ens ofereix el nom de la carpeta on
són els fitxers. Aquest nom el podem canviar després: premem F2 i li posem el nom que
vulguem.
Comprimint
Comprimint
diversos
diversos fitxers
fitxers
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Per seleccionar diversos fitxers o carpetes podem utilitzar les tècniques del
Windows per seleccionar diversos objectes:
•

Si estan seguits, fem clic al primer i després mantenim premuda la
tecla MAJÚS mentre fem clic a l'últim.

•

Si no estan seguits, seleccionem el primer i mantenim premuda la tecla CTRL mentre fem clic als altres.
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 Per al text i les pràctiques, LibreOffice 3.4.3 i 7-Zip 9.20.
 Per capturar i retocar les imatges, GIMP 2.6.11 i Greenshot 0.8
sota el sistema operatiu MS Windows 7.

José Fernández García
Octubre 2011
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