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Winrar gezginler eski sürüm

WinRar'ın Türkçe versiyonu ile kendi sıkıştırma yazılımı vardır. Bu algoritma diğer sıkıştırma programlarına göre yüksek sıkıştırma avantajı sağlar. Örneğin, program dosyalarınız, yüksek boyutlu sözcük işleme dosyalarınız varsa, nesne kitaplıkları yüksek sıkıştırma hızlarına sahiptir. Daha önce Winrar kullanmadıysanız, kesinlikle indirmek ve denemek gerekir. Bu zip 2.0 ve Rar arşivleri için tam destek sağlar. Türkiye'nin desteği var. Iso, Jar, Ace, Cab, Z, Uue, 7z, Bz2, Gz, Arj kendi arşivlerinden dosyaları ayıklayabilirsiniz. Bu arşivler ve
tahmini 9000pb dosyaları için destek sağlar. Sıkıştırılmış dosya sayısı için bir sınır yoktur. Ntfs desteği güvenlik ve veri aktarımları için tamamlandı. WinRar sıkıştırma oranını %10-50'den arttırır. Birkaç zor miktarda arşiv oluşturabilir. Dış iç Sfx modülleri ve arşivleri değiştirebilir ve oluşturabilir. Bir şifreleme sistemi var. Bu yorum eklemek için yeteneğine sahiptir. Hasarlı dosyaları onarın ve kilitleyin. Winrar güvenliği sağlamada yüksek bir seviyede. Son güncelleştirilen kişilerin adlarını ve saatlerini kaydeder. Deneme süresi sona erdiğinde,
satın almanızı isteyen bir pencere açılır. İstemiyorsanız, pencereyi kapatıp ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Etiketler: arşivleme inconvenation, ve bu yazı 6 Mart tarihinde yazılmıştır, 2020 ve Programa Hızlı BakışProgramı: WinrarPlatform: Bilgisayar İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP/7/8/10Lisans: Tam Sürüm Yılı: Dosya SıkıştırmaDil: EnglishSee: v 5.90 Beta 3Developer: RarSoftNumulent: RarKurulum Türü: SetupDosya Türü: ExeDosya Boyutu: 5.8 MBWinRAR AboutWinR Dosyalarınızı açıp dosyalarınızı
sıkıştırabileceğiniz güçlü bir arşiv programıdır. Gelişmiş özellikleriyle Winrar, bilinen tüm dosya sıkıştırma biçimlerini destekler. Winrar'ı kullanarak, depolamak istediğiniz dosyaların kalitesinden ödün vermeden disk alanını en iyi şekilde sıkıştırabilir ve kaydedebilirsiniz ve bunları şifreleme yöntemiyle koruyabilirsiniz. Dosyaları bağlayıcılara bölme özelliği yle, büyük dosyaları sıkıştırıp bölerek çok daha rahat bir şekilde kaydedebilir veya paylaşabilirsiniz. Kurtarma kaydı oluşturma, dosya adlarını şifreleme ve dosyaları kilitleme gibi özelliklere
sahip güvenli dosyalar oluşturabilirsiniz. Sağ tıklama menüsüne ve çok parçalı desteğe entegre etmenin avantajı, çok rahat bir kullanım sağlar. Popüler sıkıştırılmış dosya biçimleri;rar, zip, iso, 7z, taksi, arj, lzh, tj, tj, gz, es, uue, bz2, jarning OptionsWinrar Full Version 32 Bit veya 64 Bit downloadSecenek 1: Doğrudan DownloadSecenek 2: Google Drive TrialSecenek 1: Winrar 5.90 Beta 3 (32 Bit) DownloadSecek 1: Winrar 5.90 Beta (64) Winrar bilgisayarda yüklü olmayanlar için, ilk deneme sürümünü indirmek .exe yeni bir olarak yükleyin.
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