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Winrar online free

Chào mừng bạn đến với Unrar Online! Chúng tôi cung cấp cách nhanh nhất để truy cập nội dung tệp rar trực tuyến: Bước 1: Chọn tệp hiếm hơn và tải tệp lên đây bằng cách kéo và thả hoặc nhấp vào liên kết tải lên. Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình trích xuất hoàn tất. Bước 3: Nhận kết quả. Bộ chuyển đổi kết hợp .rar
các tệp trong Zip-Storage. Công cụ khai thác RAR ONLINE miễn phí: Giúp bạn mở khóa bất kỳ lưu trữ rar trực tuyến nào. Chào mừng bạn đến với Unrar Online! Chúng tôi cung cấp cách nhanh nhất để truy cập nội dung tệp rar trực tuyến: Bước 1: Chọn tệp hiếm hơn và tải tệp lên đây bằng cách kéo và thả hoặc nhấp
vào liên kết tải lên. Bước 2: Đợi cho đến khi quá trình trích xuất hoàn tất. Bước 3: Nhận kết quả. Bộ chuyển đổi kết hợp .rar các tệp trong Zip-Storage. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ miễn phí cho phép bạn mở các tệp hiếm hơn mà không cần phải cài đặt phần mềm lưu trữ bổ sung trên máy tính hoặc điện thoại thông
minh của bạn. Nếu bạn chỉ làm việc với RAR nén dữ liệu theo thời gian, điều cuối cùng bạn muốn là mua một gói phần mềm mà bạn hiếm khi sử dụng. Không có vấn đề, nếu bạn nhanh chóng muốn mở một vài MB lưu trữ bạn nhận được qua email hoặc một với một vài gigabyte: công cụ của chúng tôi đang có để giúp
bạn. Các ứng dụng web được cung cấp ở đây là hoàn toàn miễn phí để sử dụng: Ba là một khoản phí un ẩn. Ngoài ra, không cần đăng ký. Những gì dịch vụ của chúng tôi làm là để có được các tập tin rar của bạn chuyển đổi sang zip cho bạn. Bằng cách này, bạn có thể nhanh chóng mở nó bằng cách sử dụng các ứng
dụng mặc định được cung cấp bởi Windows hoặc Mac OS. Nó đơn giản như vậy, và bạn có thể sử dụng nó nhiều như bạn muốn. Điều làm cho Unrar trực tuyến là một công cụ tuyệt vời là toàn bộ quá trình rất nhanh và rất thuận tiện. Hiện tại không có tải xuống phần mềm và mọi thứ xảy ra trên internet chỉ với một vài
cú nhấp chuột. Nhưng hãy cẩn thận: công cụ của chúng tôi rất dễ sử dụng gây nghiện! Khi sử dụng unrar.online, nó sẽ gửi dữ liệu của bạn đến một máy chủ từ xa để xử lý tạm thời. Chúng tôi xóa tất cả các tệp của bạn khỏi đám mây của chúng tôi ngay sau khi chuyển đổi. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó bằng cách
khác hoặc nhìn thấy nó. Chuyển đổi của chúng tôi sẽ giúp bạn giải nén bất kỳ sự khan hiếm lưu trữ trực tuyến nào. Archive Extractor là một công cụ trực tuyến nhỏ và dễ dàng có thể trích xuất hơn {0} loại tệp nén, {1} hơn nữa. Chọn một tệptừ máy tính của bạn hoặc kéo và thả nó vào đây... Kho lưu trữ đã được trích
xuất thành côngClick trên tệp để tải xuống. Vắt là một công cụ trực tuyến nhỏ gọn và dễ sử dụng giúp {0} nén, {1} hơn nữa. Chọn một tệp từ máy tính của bạn, hoặc kéo và thả nó vào đây... Tệp nén đã được giải nén thành công để nạp nó. CHÚ THÍCH: Data-wide-responsive=true: Chào mừng bạn đến Chia sẻ kiến
thức! Nếu trong quá trình sử dụng, bạn sẽ gặp lỗi, chẳng hạn như liên kết tải xuống bị hỏng, blog tải chậm hoặc không truy cập vào các trang nhất định trên blog ... xin vui lòng thông báo cho tôi qua trang Danh bạ. Cảm ơn! Cuộc sống hiện đại, hơi thở hiện đại và trong sự phát triển của công nghệ thông tin mạnh mẽ
ngày nay khiến chúng ta không còn quá phụ thuộc vào phần mềm đã cài đặt. Xu hướng sử dụng phần mềm protable (sổ tay), và các ứng dụng trực tuyến là xu hướng toàn cầu. Có rất nhiều phần mềm / ứng dụng được tích hợp trên Trang web như một công cụ cơ bản, cho bất kỳ ai muốn sử dụng, ví dụ, bạn có thể
chuyển đổi định dạng video trực tuyến, tách nhạc khỏi video trực tuyến, chuyển đổi định dạng ảnh trực tuyến .... và như vậy và như vậy ... Tốt! và trong bài viết hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu và chia sẻ với bạn các công cụ trực tuyến hỗ trợ nén và khai thác tập tin rất hiệu quả. Nén và giải nén các tập tin với phần mềm
là quá quen thuộc, và nó có thể nén và trích xuất các tập tin, tôi khuyến khích bạn cài đặt phần mềm để sử dụng nó thuận tiện hơn. Bởi vì đây là phần mềm rất cần thiết và chúng ta thường phải sử dụng nó trong quá trình sử dụng máy tính. Việc sử dụng các giải pháp trực tuyến chỉ áp dụng cho các trường hợp khẩn
cấp hoặc giải pháp tạm thời. Đọc thêm: Hướng dẫn nén tệp 1 / Trực tuyến + Bước 1: Truy cập trang web cloudzip: =&gt; bấm vào đây để bắt đầu như hình dưới đây. data-full-width-responsive=true + Bước 2: Bấm Chọn tệp. Tiếp theo, bạn chọn Tệp bạn muốn nén thành *.zip nhấn nó để nó thực hiện một uplpad trên
Website. + Bước 3: Bạn nhấp vào tải xuống dưới dạng zip để nén và tải các tệp nén xuống máy, hoặc chọn Thêm tệp đã chọn để tiếp tục thêm tệp để nén. + Bước 4: Nếu bạn cần thêm Tệp vào tệp Zip, hãy bấm Thêm tệp =&gt; và chọn tệp từ Máy tính làm Bước 2. Nếu bạn đã chọn đủ tệp, hãy nhấp vào tải xuống dưới
dạng zip cho Websile để nén tệp và tự động tải xuống thông qua trình duyệt của bạn xuống máy tính của bạn. Okey, bây giờ tệp nén đã được tải xuống máy tính. Bạn có thể gõ nhẹ Hiện trong cặp để làm cho tệp này gián tuyến. 2/ Cách trích xuất tệp Rar và tệp Zip trực tuyến + Bước 1: Vui lòng truy cập trang web Giải
nén trực tuyến tại đây: = &gt; Tiếp theo bạn nhấp vào giải nén tệp. + Bước 2: Tiếp theo bạn nhấp vào Chọn tập tin. Và tìm Tệp Nén bạn cần trích xuất =&gt; Bấm Mở để tải tệp lên Web. + Bước 3: Sau khi tải thành công file vào web =&gt; bấm vào file uncompress để trích xuất file. Đây là quá trình giải nén, bạn chờ đợi
một chút thời gian cho quá trình hoàn thành, tốc độ nhanh hay chậm tùy thuộc vào việc tập tin nén của bạn là cao hay thấp. Lưu ý: Bạn lưu ý rằng trang web chỉ hỗ trợ nén cho các tệp trong Rar, Zip với dung lượng từ 200 Mb trở xuống. + Bước 4: Sau khi trích xuất, bạn sẽ có một file như thế này, bạn bấm vào từng file
để tải về máy. Thôi nào, đi thôi. Thảo luận: Nói chung, nén và trích xuất các tập tin trực tuyến là thích hợp cho các tập tin nén nhỏ, và trong trường hợp khẩn cấp, bạn cần phải làm như vậy ngay lập tức. Giả sử nó không phải là rất tốt để sử dụng nó thường xuyên
3 / [UPDATE] Một sự kết hợp của các trang web hỗ
trợ nén tập tin trực tuyến và trích xuất dưới đây là một danh sách các trang web với các chức năng khác của cùng, tôi sẽ liệt kê tất cả mọi thứ ở đây. Việc sử dụng rất giống với hướng dẫn ở trên, không có gì khó khăn. =&gt; hỗ trợ trích xuất hơn 70 định dạng khác nhau. Ví dụ, 7z, zipx, rar, tar, exe, dmg, iso, zip, msi,
nrg, gz, cabin, bz2, wim, ace ....... =&gt; để trích xuất tệp, bao gồm cả tệp mật khẩu. Các định dạng được hỗ trợ ví dụ.7z, ARJ, BZIP2, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DEB, DMG, FAT, GZIP, HFS, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, RAR, RPM, SquashFS, TAR, UDF, VHD, XAR, XZ, Z, ZIP... =&gt; Trang web này
hỗ trợ nén tệp và luôn dỡ bỏ bao bì. =&gt; Hỗ trợ giải nén tệp. ...................... Kết luận 4 / Ok, vì vậy tôi chỉ chia sẻ với bạn làm thế nào để nén các tập tin trực tuyến, và trích xuất các tập tin trực tuyến một cách nhanh chóng và thuận tiện. Với trang web này, chúng tôi có thể sử dụng bình chữa cháy trong trường hợp
khẩn cấp và bạn có thể chắc chắn sử dụng ứng dụng này bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào chỉ cần có internet là
Nó khá thú vị, hy vọng
với thủ thuật nhỏ này sẽ hữu ích cho bạn. Chúc các bạn thành công! CTV: Lương Trung - Blogchiasekienthuc.com: Bài viết này có hữu ích cho bạn không? Đừng quên xem lại
bài viết, thích chúng và chia sẻ chúng với bạn bè và người thân của bạn! Chuyển đổi trực tuyến của tập tin rar sang các định dạng khác và từ các định dạng khác để rar 4.7 (80.182 phiếu), bạn cần phải chuyển đổi và tải về ít nhất 1 tập tin để cung cấp thông tin phản hồi! Zip tập tin giải nén, RAR không cần phải cài đặt
phần mềm với các công cụ trích xuất tập tin trực tuyến, chúng tôi giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi giải nén các tập tin mà không cần lo lắng về làm việc với phần mềm khai thác rắc rối. Để có thể nén và trích xuất dữ liệu, chắc chắn người dùng sẽ nghĩ ngay đến một số phần mềm nổi tiếng
như 7-Zip hoặc WinRar. Đặc biệt, WinRAR cho phép người dùng sử dụng bản dùng thử và 7-Zip sẽ được miễn phí. Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng nó một cách nhanh chóng, không muốn cài đặt phần mềm này, hoặc trong trường hợp phần mềm khai thác mà không phải là disinymed, nó có thể được thay thế bằng
một số tập tin trực tuyến nén và giải nén dịch vụ. Dịch vụ hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả như phần mềm được trích xuất được cài đặt trên máy tính. Bạn không cần phải cài đặt phần mềm, nhưng chỉ cần tải xuống dữ liệu và chọn mục đích xử lý là nén hoặc trích xuất dữ liệu đã hoàn thành. Các bài viết quản trị
mạng sau đây sẽ giới thiệu cho bạn nhiều dịch vụ nén và khai thác dữ liệu, hoàn toàn miễn phí. Trích xuất các tệp ZIP, RAR trực tuyến với extract.me Extract.me là một công cụ trực tuyến nhỏ gọn và dễ sử dụng, có thể trích xuất hơn 70 loại tệp nén, chẳng hạn như 7z, zipx, rar, rar, exe, dmg và nhiều hơn nữa. Nó có
giao diện tiếng Việt (dịch tự động) mặc dù không chính xác, nhưng nó cũng giúp người dùng dễ dàng hiểu và vận hành. Bạn có thể bao gồm các tệp nén trong công cụ này bằng cách tải lên các tệp hiện có từ máy tính của mình (nhấp vào Chọn tệp), tải chúng vào Google Drive, Dropbox, thậm chí từ liên kết. Nếu tệp có
mật khẩu được bảo vệ, nó sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu chưa đóng gói. Các tệp sau khi trích xuất có thể được tải xuống riêng lẻ hoặc nén ở định dạng ZIP (có thể được trích xuất trong Windows mà không cần cài đặt phần mềm). Như trong ví dụ bên dưới, bạn có thể bấm Lưu tất cả dưới dạng Zip để tải xuống toàn bộ
tệp hoặc bấm Microsoft Office 2019.txt để tải từng tệp này xuống máy tính của bạn. service cho phép trích xuất dữ liệu với 2 định dạng phổ biến hiện tại là ZIP và RAR với dung lượng lên đến 200MB. Trong giao diện chính của dịch vụ, chúng tôi nhấp vào tệp Uncompress để tiếp tục tải dữ liệu. Tiếp theo, chúng tôi nhấn
vào nút Chọn tệp để tải lên dữ liệu bạn muốn trích xuất vào dịch vụ. Giải nén trực tuyến hỗ trợ tải xuống các định dạng tệp .zip, .rar, .7z, .tar. Sau đó, bạn tiếp tục nhấn tệp Uncompress để giải nén-xử lý trực tuyến và tiến hành trích xuất dữ liệu đã tải lên. Bạn chờ đợi cho quá trình giải nén để hoàn thành trên các dịch
vụ giải nén trực tuyến. Trước khi có, chúng tôi Unzip-online.com tất cả các dữ liệu chứa trong tập tin nén. Bạn sẽ thấy danh sách các tệp có trong tệp dữ liệu đó. Mỗi tập tin đi kèm với không gian. Để tải xuống, chúng ta chỉ cần chọn từng tệp. Nhược điểm của công cụ giải nén tệp trực tuyến Unzip-online.com là có thể
trích xuất các tệp nén bằng mật khẩu mà không yêu cầu nhập mật khẩu, nhưng không thể tải xuống. Rar file extract, ZIP không có phần mềm với online.b1.org Online.b1.org/online cũng là một trình trích xuất tập tin trực tuyến ấn tượng, hoạt động nhanh, nhẹ, hỗ trợ khai thác tập tin được bảo vệ bằng mật khẩu, giao
diện đẹp, dễ sử dụng. B1 hỗ trợ nén và khai thác các tập tin ở định dạng b1 (định dạng riêng của phần mềm này), zip, jar, xpi, rar, 7z, arj, bz2, bzip2, tbz2, tbz, txz, cabin, chm, Chi, chq, chw, hxs, hxi, hxr, hxq, hxw, trên, cpio, deb, z, gzip, tgz, tpz, hfs, iso, lzh, lha, lzma, rpm, tar, xar, z, taz, xz, dmg, cb7, cbr, cb tuy nhiên,
với công cụ này, bạn chỉ có thể tải lên các tập tin từ máy tính của bạn để nén Liên kết trang web: online.b1.org/online Đây là một tiện ích trích xuất tệp zip trực tuyến trong Google Chrome, hỗ trợ người dùng trích xuất các tệp nén từ máy tính hoặc trong Google Dirve sang Google Drive. Nếu người dùng không muốn tải
tệp xuống máy tính của họ, nhưng muốn làm như vậy trong Google Drive, Có thể sử dụng trình trích xuất trong trình duyệt Google Chrome. Cách thực hiện các chi tiết bạn đọc tham chiếu trong bài viết Cách trích xuất tệp Zip trực tiếp trong Google Drive. Tạo tệp nén trực tuyến bằng CloudZIP CloudZIP là một dịch vụ
nén dữ liệu miễn phí có thể được sử dụng máy tính và điện thoại. Tất cả bạn phải làm là tải lên dữ liệu dịch vụ và sau đó tiếp tục quá trình nén. Dịch vụ này không giới hạn số lượng tải lên để nén, dung lượng dữ liệu tối đa chỉ là 5 MB. Khi bạn truy cập liên kết ở trên, hãy nhấp vào nút Chọn tệp để tiếp tục tải lên tệp bạn
muốn củng cố cho dịch vụ. Tiếp theo, gõ nhẹ vào nút Thêm tệp đã chọn để tải dữ liệu lên máy chủ và tiếp tục nén. Khi quá trình nén dữ liệu hoàn tất, nhấn nút Tải xuống dưới dạng zip để tải xuống tệp đã nén. Trên đây là một số công cụ trích xuất và nén dữ liệu trực tuyến hoàn toàn miễn phí. Với dịch vụ này, bạn
không cần phải cài đặt phần mềm 7-Zip hoặc WinRar, có thể nén dữ liệu hoặc trích xuất ngay lập tức. Nếu bạn cần dữ liệu nhanh chóng hoặc nếu phần mềm xử lý tệp nén của bạn đang gặp sự cố, hãy thử một số dịch vụ trong bài viết này. Có thể bài viết này có ích cho bạn! Thứ tư, ngày 21 tháng mười một năm 2018
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