
Oprettelse af ZIP-filer ved hjælp af Total Commande r 
ZIP er en metode til at komprimere og pakke en antal computer-filer sammen i én pakke, 
der fylder meget mindre end summen af de originale filer.  

Metoden er derfor egnet til at sende mange filer i én klump, som for eksempel som 
vedhæftet til en e-mail. 

Modtageren kan herefter anvende UNZIP-metoden til at pakke originalfilerne ud.  

Processen ændrer ikke noget ved originalfilerne. 

ZIP og UNZIP er indbygget i det filstyringsprogram, der hedder Total Commander.  

Programmet kan vederlagsfrit downloades fra http://www.ghisler.com/. Den fil der 
downloades er en selvudpakkende EXE-fil. Efter download dobbeltklikkes på filen, 
hvorefter installationsprocessen går i gang. 

Når programmet eksekveres første gang skal man tage stilling til en række forskellige 
indstillinger. Efter min hukommelse skal man bare acceptere de indstillinger, programmet 
selv foreslår. Er der noget man senere gerne vil ændre, er det let at gøre dette. 

Den gratis udgave viser en nag-screen hver gang programmet startes. 

Total Commander programmet har en utrolig masse nyttige funktioner. En del af disse 
kan ses på websiden http://www.ghisler.com/screenshots/en/.  
   
 

 

 

Programfladen viser en mappe på mit D-drev til venstre, hvori der i mappen 
D:\Fotos\Rhodos findes et antal billedfiler, jeg ønsker at pakke. Den pakkede fil skal 
lande i mappen PAK på C-drevet. 

Det er mappen på C-drevet der er aktiv, hvilket ses af den mørkere blå farve. Når jeg nu 
skal markere billedfilerne klikker jeg først på d-drevet, så det bliver aktivt.  Dernæst 
aktiverer jeg menuen Marker/Vælg alle. De valgte filer bliver nu røde. Så aktiverer jeg 
menuen Fil/Pak. Så dukker en dialogboks op, der viser pakkestien 
(zip:C:\PAK\Rhodos.zip). Klikker OK, og pakningen går i gang. Den pakkede fil ligger nu i 
PAK-mappen og har navnet Rhodos.zip. Færdig! 

OBS OBS: Rhodos.zip fylder næsten 48 megabyte. De fleste mailservere har så vidt jeg 
ved en begrænsning på hvor store filer, der kan vedhæftes en e-mail, så jeg ville aldrig 
prøve at sende en så stor fil som vedhæftet. 5-10 megabyte per vedhæftet e-mail kan 
man nok slippe af sted med. 


