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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarExpress Zip Software de Compactação de Arquivos leia o 
tópico aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste 
manual do usuárioPor favor, veja o up-to-dateExpress Zip Software de Compactação de 
Arquivos Suporte técnico on-line emwww.nchsoftware.com/zip/pt/support.html .

Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraExpress Zip Software de Compactação de 
Arquivos, ou sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor 
poste em nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de 
software foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade 
grátis se seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/zip/pt/support.html
www.nch.com.au
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Introdução
Obrigado por instalar o Express Zip.
Express Zip é uma ferramenta de arquivamento e compactação para criar, gerenciar e extrair 
arquivos zip.
Com o Express Zip você pode facilmente criar arquivos zip de seus documentos importantes, 
imagens, música e muito mais para economizar espaço em disco, ou para rapidamente enviar 
e-mail ou gravar em um CD.

Características:
● Crie rapidamente novos arquivos zip
● Editar ou extrair arquivos zip existentes
● Arquivos zip de e-mail em dois cliques fáceis
● Grave seus arquivos em um CD ou DVD para backup a longo prazo
● Interface de usuário simples, mas poderosa
Requisitos do sistema
● Windows XP/Vista/7/8/10
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Começando
É muito fácil começar a usar o Express Zip para criar ou extrair de um arquivo.
Criando um arquivo zip:
● Lançamento Express Zip
● Clique no botão Adicionar pastas ou Adicionar arquivos na barra de ferramentas para 

começar a adicionar os arquivos que você deseja arquivar
● Alternativamente, você pode clicar com o botão direito do mouse em um arquivo ou pasta 

no File Explorer (ou na sua área de trabalho) selecione Express Zip e, em seguida, 
Compactar.

Abrindo um arquivo existente:
● Lançamento Express Zip
● Clique no botão Abrir e navegue até o local do arquivo que deseja abrir. Depois de abrir 

um arquivo, o Express Zip exibirá o conteúdo do arquivo na janela do navegador.
● Alternativamente, você pode clicar com o botão direito do mouse em um arquivo no File 

Explorer (ou na sua área de trabalho) selecionando a opção Express Zip e, em seguida, a 
opção Abrir arquivo.
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O que é um Arquivo?
O que é um arquivo?
Um arquivo de arquivo é uma coleção de diferentes pastas e arquivos que são embalados 
juntos para que eles possam ser facilmente movidos de um computador para outro. Como 
muitas pessoas usam esse método para fins de backup, ele ganhou o nome "archive." Além 
disso, a maioria dos arquivos de arquivo são compactados para economizar espaço em disco 
ou largura de banda de rede. Um arquivo compactado deve ser descompactado antes que os 
arquivos dentro possam ser usados.

De longe, o tipo de arquivo mais popular - o que o Express Zip cria - é um arquivo zip, que tem 
a extensão de arquivo ".zip".
Além de criar arquivos zip, o Express Zip pode abrir e extrair os seguintes formatos de arquivo:
● .zip
● .jar
● .rar
● .tar
● .gz
● .tgz/.tar.gz
● .7z
● .bz2
● .xz
● .wim
● .zipx
● .pkpass
● .bkz
● .arj
● .lzh
● .cab
● .iso
● .apk
● .nco
● .z
● .img
● .dmg
● .cpio
● .deb
● .qcow2
● .rpm
● .txz
● .vhd
● .vmdk
● .xar
● .zab
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Criando um Arquivo Zip
Há uma série de maneiras de criar arquivos zip com o Express Zip.
Quando você iniciar o Express Zip, ele será aberto com um arquivo zip em branco que você 
pode começar a adicionar pastas e arquivos imediatamente. Para fazer isso, clique em 
Adicionar pasta ou adicionar arquivos  da barra de ferramentas ou do menu Arquivo. O 
Express Zip criará automaticamente o arquivo zip à medida que você adiciona pastas ou 
arquivos no local especificado na barra de endereços sob a barra de ferramentas, e atualizará 
o arquivo zip à medida que você continuar a adicionar arquivos.

Outro método para criar arquivos zip é através do File Explorer ou do seu Desktop. Clicar com 
o botão direito do mouse em uma pasta ou arquivo abrirá um menu de contexto com a opção 
"Express Zip"," com a opção submenu "Compress." Depois de selecionar essa opção, o 
Express Zip iniciará e adicionará automaticamente o item selecionado em um novo arquivo 
zip. Em seguida, você pode continuar a adicionar mais pastas ou arquivos ao arquivo, como 
de costume, do Express Zip.

Ao adicionar itens ao arquivo, você também pode arrastá-los e solhá-los no Express Zip a 
partir de uma janela do File Explorer ou da sua Área de Trabalho.
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Gerenciamento de um Arquivo
Depois de criar um arquivo zip como descrito anteriormente, você tem várias opções para 
gerenciar seu arquivo.
Remoção de pastas ou arquivos: Se houver uma pasta ou arquivo no arquivo que você não 
deseja incluir, você pode removê-lo simplesmente selecionando o item no explorer (painel 
esquerdo) ou na lista de arquivos (painel direito) e clicando no botão Remover  da barra de 
ferramentas ou selecionando Remover  no menu Editar. Você também pode remover o item 
selecionado simplesmente pressionando a tecla excluir  no teclado. Nota: Não é possível 
excluir a pasta raiz (superior) de dentro do Express Zip.
Pastas em movimento: Você pode mover uma pasta de um lugar para outro na janela do 
explorador Express Zip. Clique e arraste a pasta que deseja mover e solte-a sobre a pasta 
para a pasta para a que deseja movê-la. Nota: Não é possível mover a pasta raiz (superior) . 
Também não é possível mover uma pasta pai para uma pasta filho.

Renomeando pastas:  Você pode renomear uma pasta usando a janela do explorador Express 
Zip. Selecione a pasta que deseja renomear e selecione a opção Renomear no menu Editar. 
Você também pode clicar no nome da pasta do item selecionado na janela do explorador para 
editar o nome.

Adicionando pastas ou arquivos:  Se houver uma pasta ou arquivo no arquivo que você deseja 
incluir, você pode adicioná-lo simplesmente usando o botão Adicionar arquivo/Adicionar 
pasta (Ctrl+T/Ctrl+F ) e selecionando o item que deseja adicionar ou selecionar o item no 
explorador de arquivos e arrastá-lo para a lista de arquivos (painel direito). Embora nem todos 
os tipos de arquivo tenham essa funcionalidade, aqui estão os 7 formatos em que a 
funcionalidade Add File/Folder é suportada: 
● .zip
● .7z
● .tar
● .tgz/.tar.gz
● .wim
● .lzh
● .arj
Nota: Não é possível adicionar arquivos/pastas com caracteres especiais aos arquivos .arj. 
Renomeie o arquivo manualmente ou deixe o ExpressZip renomeá-lo dentro do arquivo com 
Renamed_File/Pasta

Nível de compressão: O Express Zip pode usar vários níveis diferentes de compactação ao criar 
um arquivo zip. Se você quiser alterar o grau de compressão para compactar arquivos zip e 
ser capaz de e-mails eficientes, você pode fazê-lo indo para a guia de menu e clicando em 
"Arquivo"

Uma lista suspensa aparecerá e, a partir daqui, você pode escolher a opção Nível de 
compactação e selecionar entre Mais rápido, Rápido, Normal, Pequeno ou Menor.
Esteja ciente de que essas opções variam de acordo com a quantidade de compactação a ser 
feita, bem como a velocidade variável em que seus arquivos compactados serão processados. 
Com a opção "Mais rápida" equivalente a processar a compactação no menor tempo possível, 
mas não o menor tamanho de compactação possível, e a opção "Menor" equivalente a 
compactar o arquivo no menor tamanho possível, ainda levará mais tempo para processar.
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Extraindo um arquivo existente
Extraindo arquivos de um arquivo:
O Express Zip pode ser usado para extrair (também comumente conhecidos como 
descompactar ou descompactar) arquivos que estão contidos em um arquivo zip. Clicando no 
botão Abrir  na barra de ferramentas ou selecionando a opção Abrir no menu Arquivo abrirá 
uma janela do navegador onde você pode selecionar um arquivo zip para abrir.
Você também pode abrir um arquivo clicando com o botão direito do mouse sobre ele no File 
Explorer ou na sua Área de Trabalho e selecionando a opção Express Zip->Open Archive  
no menu de contexto.
Depois de abrir o arquivo zip, o Express Zip exibirá o conteúdo do arquivo e você poderá 
navegar pelas pastas e arquivos.
Para extrair o conteúdo do arquivo para o computador, clique no botão Extrair  na barra de 
ferramentas ou selecione a opção Extrair no menu Arquivo. O Express Zip abrirá uma janela 
com opções para personalizar o processo de extração.

Nota: Se você quiser extrair apenas certos arquivos ou pastas do arquivo, selecione os itens 
da janela do explorador ou da janela da lista de arquivos e clique em Extrair Selecionado.
Opções de extração:
Antes de extrair, o Express Zip abrirá uma janela de diálogo de opções para que você possa 
adaptar como o processo de extração prossegue. As seguintes opções podem ser definidas a 
partir desta janela:

Localização do extrato:
O Express Zip criará uma nova pasta em seu local selecionado e extrairá o conteúdo lá. O 
Express Zip usará o nome de arquivo da nova pasta para que seja fácil de encontrar (por 
exemplo, se o nome do arquivo for MyArchive.zip, o novo nome da pasta será MyArchive).
● Extrair para este local:Esta opção permite determinar onde o conteúdo do arquivo será 

colocado em seu computador. Clique noNavegar...botão para escolher um local diferente.
Conflitos de arquivos:
Os conflitos de arquivo ocorrem quando um arquivo que você está extraindo tem o mesmo 
nome de um arquivo já no local do extrato. Você pode usar uma das seguintes opções para 
resolver o conflito:
● Sobrepor todos os arquivos:O Express Zip simplesmente substituirá quaisquer arquivos 

pré-existentes com os arquivos do arquivo.
● Apenas sobrepor se o arquivo de arquivo for mais recente (mais recente):Se essa opção 

for selecionada, o Express Zip comparará a data e a hora modificadas do arquivo com o 
arquivo existente e a substituirá somente se o arquivo de arquivo for mais recente.

● Aviso antes de substituir:Se essa opção for selecionada e um conflito for encontrado 
durante a extração, o Express Zip lhe apresentará o nome e a data dos arquivos e 
perguntará se deseja substituir o arquivo existente ou ignorá-lo.

● Não sobreescreva nenhum arquivo:O Express Zip não substituirá nenhum arquivo existente 
se essa opção for selecionada.

Nota: Os conflitos de arquivo não pertencem a pastas. Se uma pasta já existir, quaisquer 
arquivos nessa pasta permanecerão inalterados (a menos que haja um conflito de arquivos).
Extração:
Quando terminar de especificar suas preferências de extração, clique no botão Extrair  para 
iniciar a extração. Este processo prosseguirá automaticamente, a menos que haja um conflito 
de arquivos sobre o qual você precisa ser questionado. O Express Zip exibirá uma janela de 
progresso para mostrar a quantidade aproximada de trabalho feito.
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Trabalhando com Split Zip Archives
Visualização/extração de zíperes divididos:
Um arquivo zip dividido consiste em vários arquivos. Um arquivo terá uma extensão ".zip". O 
resto dos arquivos terá extensões ".z01, .z02, ... etc.". É importante que todos esses arquivos 
estejam na mesma pasta ao ler e extrair o arquivo de várias partes, caso contrário, você pode 
encontrar erros. Clique no arquivo com a extensão ".zip" para exibir o arquivo de várias partes. 
Em seguida, você pode extrair o arquivo como qualquer outro arquivo Zip.

NOTA: O ExpressZip não permite editar um arquivo zip dividido (adicionar ou remover 
arquivos).
Criando zíperes divididos:
Muitas vezes, coisas como servidores de e-mail têm um tamanho máximo para arquivos que 
podem ser enviados, então você pode precisar dividir seu zip em partes menores que podem 
ser enviadas. Para criar um arquivo de várias partes (zip split), você deve primeiro abrir um 
arquivo Zip (extensão.zip) que ainda não é um arquivo de várias partes. Em seguida, clique na 
opção "Split" em "Ferramentas". Identifique o arquivo para salvar, selecione um tamanho 
dividido e clique em "Split Zip". Se você quiser substituir o arquivo Zip existente com o arquivo 
multiparte, basta usar o nome do arquivo de salvamento padrão e clicar em "Sim" quando 
solicitado sobre a sobregravação.

NOTA: Este processo criará vários arquivos com o mesmo nome, mas extensões diferentes. 
Um arquivo terá uma extensão ".zip" e o restante terá extensões ".z01, .z02, ... etc.". 
Mantenha esses arquivos juntos.
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Envie um e-mail para um arquivo
Você pode enviar um e-mail para um arquivo como um anexo a qualquer endereço de e-mail. 
Isso é muito útil no envio rápido de lotes de arquivos para outro computador.
Para enviar o arquivo em que você está trabalhando no momento como um anexo de e-mail, 
clique no botão E-mail na barra de ferramentas ou selecione a opção E-mail no menu 
Ferramentas. O Express Zip abrirá uma janela com opções para personalizar seu e-mail.
Nota: O Express Zip exigirá que as configurações de e-mail sejam configuradas antes que um 
arquivo possa ser enviado por e-mail. Se você ainda não fez isso, você será solicitado para 
suas configurações de e-mail antes de prosseguir.

Opções de e-mail:
O Express Zip abrirá uma janela de diálogo com opções de e-mail que podem ser definidas 
antes de enviar seu arquivo. Isso gerencia como o anexo é enviado, para quem o e-mail vai, e 
o assunto e o corpo do e-mail.

Enviar para:  Digite o destinatário do e-mail.
Conteúdo da mensagem:
● Assunto: Qualquer texto digitado nesta linha aparecerá como objeto do e-mail.
● Corpo: Qualquer texto inserido nesta caixa aparecerá como o corpo do e-mail.
Mantenha essas configurações como meus padrões: Se esta caixa estiver marcada, as 
informações inseridas serão salvas para a próxima vez que um arquivo for enviado.
Configurações de e-mail: Clicar neste botão abrirá a janela de diálogo Configurações de e-mail 
onde podem ser feitas alterações no servidor de e-mail, envio de endereço, etc. Consulte 
Opções ~ E-mail para obter mais detalhes sobre esta janela.
E-mail de zips split:
Você também pode abrir e enviar e-mail com o ExpressZip. Ao enviar e-mails de zips 
divididos, você receberá um diálogo adicional perguntando como você deseja enviar um 
e-mail para o arquivo de várias partes.
● Envie todas as partes juntas:A seleção desta opção anexará todas as partes do zip split a 

um único e-mail e as enviará juntas. Observe que apenas a primeira e última parte do 
correio conterá o corpo de mensagem. Outras partes terão mensagem vazia.

● Envie um e-mail para cada parte:A seleção desta opção enviará cada parte com seu 
próprio e-mail. O número da peça será automaticamente anexado ao sujeito.
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Configurações de e-mail
Essas configurações são usadas para configurar um servidor de e-mail para enviar um arquivo 
diretamente do Express Zip. Essas configurações devem ser configuradas antes que a opção 
de e-mail possa ser usada.
Enviar método
● Enviar usando um servidor SMTP:Selecione esta opção se quiser usar um servidor SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) para enviar e-mail. Um servidor SMTP é normalmente 
fornecido por um provedor de serviços de Internet ou por um departamento de TI da 
empresa.

● Enviar diretamente (trabalhar como servidor de e-mail próprio):Selecione esta opção se 
você não tiver acesso a um servidor SMTP ou se você não souber o nome ou senha do 
servidor SMTP.

Opções de SMTP:
● Host SMTP: Este é o endereço do seu servidor SMTP (por exemplo, 

mail.mycompany.com)
● O servidor requer autorização:Marque esta caixa se o servidor SMTP exigir autorização 

antes que um e-mail possa ser enviado. A maioria dos servidores SMTP exigirá uma 
autorização.

● Username: Este é o nome de autorização da SMTP.
● Senha: Esta é a senha associada ao nome de usuário SMTP.
● Tente enviar diretamente se a conexão SMTP falhar:Se esta caixa estiver marcada, o 

Express Zip tentará funcionar como seu próprio servidor de e-mail se o servidor SMTP 
estiver indisponível. Nota: O Express Zip não fará essa tentativa se a autorização smtp 
falhar.

Opções de configuração de mensagem
Use essas opções para configurar a forma como os e-mails são enviados por padrão. Os 
e-mails podem ser alterados antes de serem realmente enviados, mas personalizar essas 
opções pode tornar mais rápido enviar e-mails.
● E-mail de resposta padrão: Esta é a resposta ao endereço de e-mail que será usado ao 

enviar um arquivo com o Express Zip. Este é geralmente o seu endereço de e-mail, mas 
pode ser usado com o endereço "sem resposta" do servidor ou qualquer outro endereço.

● Use o endereço personalizado para enviar e-mails:Se esta caixa estiver marcada, o 
Express Zip preencherá automaticamente o campo "Enviar para" quando a janela de 
e-mail for aberta.

● Enviar para o endereço: Este é o endereço de e-mail que será preenchido automaticamente 
no campo "Enviar para" quando a janela de e-mail for aberta.

● Use assunto e corpo personalizados:Se esta caixa estiver marcada, o Express Zip 
preencherá automaticamente os campos de assunto e corpo quando a janela de e-mail for 
aberta.

● Assunto: Este é o assunto personalizado que será usado quando a janela de e-mail for 
aberta.

● Corpo: Este é o corpo personalizado que será usado quando a janela de e-mail for aberta.
Problemas ao enviar e-mails usando nosso software 
Se o e-mail não estiver sendo enviado corretamente, revise as "Configurações de e-mail" 
(disponível na caixa de diálogo Opções ou Preferências do software). A maioria dos 
problemas resulta de configurações de e-mail incorretas, na maioria das vezes porque o 
servidor ISP SMTP não foi inserido ou está faltando um número de porta após o endereço do 
servidor.
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Você pode consultar esta página para obter mais detalhes - 
https://www.nch.com.au/kb/10018.html 
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Converter para Zip/7zip/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh 
Archive
Embora o ExpressZip suporte vários formatos de arquivo diferentes (.zip, .cab, .rar, .tar, 
.tgz/.tar.gz, .gz, .7z, .img, .dmg, .apk, .pkpass, .bz2, .wim, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .nco, .zab, 
.iso, .arj e .lzh), apenas sete (7) formatos são editáveis: o formato zip (.zip), o formato 7zip 
(.7z), o formato Tar (.tar), o formato TarGz (.tar.gz/.tgz), o formato Wim (.wim), o formato Arj 
(.arj) e o formato Lha (.lzh). Para converter qualquer um desses arquivos em um arquivo zip, 
você deve primeiro abrir o arquivo. Em seguida, clique no botão de menu "Converter para 
Zip/7z/Tar/Tgz/Wim/Arj/Lzh Archive" em "Ferramentas" ou usar a barra de ferramentas 
"Converter" Especifique a localização do novo arquivo zip e clique em converter.

Nota: Se o arquivo tiver criptografia, será solicitada a senha e se o arquivo a ser convertido 
(zip, 7z, wim, arj) for criptografável, o arquivo convertido também será criptografado.
Mesclar
Um arquivo de zíper dividido é aquele que foi separado em várias partes menores. Não pode 
ser editado neste estado. A ferramenta Mesclar é usada para recombinar essas peças em um 
único arquivo .zip que pode ser editado. Especifique o local para o arquivo combinado e clique 
em converter.
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Criar arquivo zip auto-extraindo
Ao criar um Arquivo Zip auto-extraindo, você pode permitir que seu arquivo seja 
descompactado em qualquer lugar, sem depender do destinatário final ter acesso a um 
utilitário de arquivamento.

Nota: Se você alterar o conteúdo do arquivo original, você precisará recriar o arquivo 
Auto-Extraindo se desejar que ele reflita essas alterações.
Ao criar um arquivo auto-extraindo, você precisará selecionar se deseja criá-lo para Windows 
ou Apple. O mesmo arquivo auto-extraindo não funcionará em ambos. (Basta criar um de 
cada se você precisar.)
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Menu zip rápido
O menu Quick Zip permite que você feche rapidamente o conteúdo de pastas comuns. As 
seguintes seleções podem ser feitas no menu Quick Zip, encontrado no menu Ferramentas:
● Documentos: Todo o conteúdo da pasta documento do computador será adicionado.
● Música: Todos os arquivos e pastas da pasta Música do computador serão adicionados.
● Imagens: Todos os arquivos e pastas da pasta Imagens do computador serão adicionados.
● Vídeos: Todos os arquivos e pastas da pasta Vídeos do computador serão adicionados. 

Nota: esta opção de menu só estará disponível no Vista ou mais recente.
Nota: A localização e o nome dessas pastas variam de computador para computador, 
dependendo do sistema operacional. Por exemplo, no Windows XP, a pasta Documentos 
pode ser C:\Documentos e Configurações\Documentos do Admin enquanto no Windows Vista 
pode ser C:\Users\Admin\Documents. No entanto, o Express Zip é capaz de detectar essas 
pastas automaticamente. O Express Zip não filtra o conteúdo dessas pastas, em vez disso 
todo o conteúdo da pasta selecionada é adicionado ao arquivo (por exemplo, itens 
não-imagem na pasta Imagens serão adicionados).
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Criptografia
Arquivos criptografados:
A criptografia adicionará uma senha ao arquivo zip para que somente aqueles que conhecem 
a senha possam extrair os arquivos que ele contém. Isso é útil para arquivar arquivos 
confidenciais que são armazenados em um computador com vários usuários, enviar arquivos 
por redes não seguras ou colocar arquivos em mídia que é facilmente roubado como um DVD 
ou pen drive.

Para criptografar um arquivo, clique no botão "Criptografar" na barra de ferramentas ou 
selecionar Ferramentas->Criptografe no menu. Isso abrirá o Gerenciador de Criptografia, que 
tem três opções:
● Adicionar proteção por senha ao arquivo: Use esta opção se o arquivo zip em que você está 

trabalhando ainda não tiver criptografia. Digite a senha no campo Nova senha e redigite-a 
no campo Redigite nova senha.

● Alterar a senha atual:  Use esta opção para alterar a senha. Digite a senha atual no campo 
Senha atual e digite a nova senha nos campos Nova senha e Redigite nova senha.

● Remova a senha atual: Use esta opção para remover a senha e a criptografia do arquivo. 
Digite a senha no campo Senha atual.

Atualmente, os seguintes são os tipos de arquivamento que podem ser 
criptografados/descriptografados pelo ExpressZip 
● .zip
● .7z
● .arj
● .wim
Nota: Se o WinRAR for instalado no PC do usuário, o ExpressZip permite 
criptografia/descriptografia para .rar arquivos
Nota: Senhas são limitadas apenas até 256 caracteres
Abrindo um arquivo criptografado:
Dependendo do formato, a maioria dos arquivos criptografados pode ser aberta e navegada 
sem fornecer uma senha. No entanto, uma senha será necessária antes que os arquivos em 
um arquivo criptografado possam ser extraídos ou abertos. Os formatos de arquivamento não 
têm nenhuma maneira de recuperar uma senha, por isso é muito importante lembrar a senha 
associada ao arquivo.
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Adicionando arquivos/pastas
Adicionando arquivos/pastas aos arquivos:
A adição de arquivos/pastas pode ser feita através da opção barras de ferramentas, através 
das opções "File" ou através de arrastar para exibição de lista. Existem apenas sete (7) 
formatos que podem ser editados: o formato zip (.zip), o formato 7zip (.7z), o formato Tar 
(.tar), o formato TarGz (.tar.gz/.tgz), o formato Wim (.wim), o formato Arj (.arj) e o formato Lha 
(.lzh)

Limitações:
Existem algumas limitações para adicionar arquivos/pastas
● Três (3) formatos não podem lidar com a adição de pastas vazias: .7z, .arj e .lzh
● O formato .arj não pode lidar com a adição de arquivos/pastas com caracteres especiais 

em seu (seu) nome de arquivo. O ExpressZip solicitaria que arquivos com caracteres 
especiais o renomeassem para Renamed_File.ext/Renamed_Folder
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Removendo arquivos/pastas
Removendo arquivos/pastas para arquivos:
A remoção de arquivos/pastas pode ser feita por meio de clique na exibição da lista ou na 
exibição da árvore. Existem apenas sete (7) formatos que podem ser editados: o formato zip 
(.zip), o formato 7zip (.7z), o formato Tar (.tar), o formato TarGz (.tar.gz/.tgz), o formato Wim 
(.wim), o formato Arj (.arj) e o formato Lha (.lzh)

Nota: A remoção de todos os arquivos e/ou pastas nos formatos .arj e .lzh torna o arquivo 
inválido e remove o próprio arquivo.
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Trabalhando com a ferramenta Par2
Os arquivos podem ser danificados após o download ou recreação. Além disso, arquivos 
divididos também podem ter partes faltando. Se o ExpressZip não puder abrir o arquivo devido 
ao arquivamento estar danificado ou o arquivo dividido tiver arquivos ausentes, ele agora tem 
a opção de tentar reparar esses arquivos, desde que haja arquivos de recuperação par2

Par2 é uma ferramenta para criar e/ou usar arquivos PAR2 para detectar danos em arquivos 
de dados e repará-los, se necessário. Isso pode ser usado para qualquer tipo de arquivo, 
especialmente arquivos divididos. Existem três opções que um usuário pode escolher sobre o 
que fazer com par2
● Criar arquivos par2 para o arquivo/arquivo dividido: Use esta opção para criar um arquivo 

de recuperação par2. Um usuário pode criar um arquivo par 2 para o grande arquivo único 
e, em seguida, dividir o arquivo via opção split e ainda pode usar os arquivos .par2 como 
um arquivo de recuperação para o arquivo dividido. Existem 2 parâmetros que um usuário 
pode usar para criar arquivos par2, % redundância e tamanho de bloco. Por padrão, % 
redundância está em 5% enquan o tamanho do bloco é deixado para as ferramentas 
computar quanto tamanho de bloco é necessário. Um usuário pode querer inserir números 
personalizados para os 2 parâmetros escolhendo a opção personalizada na queda da 
caixa de diálogo

● Verificar arquivos par2: Use esta opção para verificar se o arquivo danificado/arquivo 
dividido pode ser reparado. O ExpressZip solicitará ao usuário se o arquivo 
danificado/arquivamento dividido for reparável ou não. Se o reparo não for possível, ele 
solicitará quantos blocos de recuperação mais do total são necessários.

● Reparar o arquivo danificado/arquivo dividido com os arquivos par2: Use esta opção para 
reparar o arquivo danificado/arquivo dividido. Para arquivos divididos, a parte faltante da 
multiparte será recriada.

Nota: Como a criação, verificação e reparo incluem operações complexas como a 
computação de checksmas, o processo levará algum tempo para ser concluído.
Nota: Os arquivos .par2 devem estar no mesmo diretório e no mesmo nome base do arquivo 
danificado ao lidar com opções de verificação e reparo. Por exemplo:
● Nome do arquivo: C:\Users\Admin\Desktop\MyFiles\Par2Split.zip
● O nome Par2 deve ser: C:\Users\Admin\Desktop\MyFiles\Par2Split.zip.par2
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Compactar com Prism/Pixillion/Switch
Embora o ExpressZip possa compactar arquivos de vídeo, imagem e som, existem outros 
produtos NCH destinados exclusivamente a compactar os referidos tipos de arquivos. Esses 
recursos podem ser acessados no ExpressZip através de opções de Clique Direito.
● Compactar arquivos de vídeo com prisma
● Compactar arquivos de imagem com Pixillion
● Compactar arquivos de som com switch
Ao escolher um desses recursos, o ExpressZip extrai arquivos de vídeo, imagem ou som 
selecionados para a pasta de extração padrão, instala Prism, Pixillion ou Switch, se o 
programa não existir e lança o programa.
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Chaves de atalho
As seguintes combinações de teclas de atalho podem ser usadas no Express Zip para 
economizar tempo
Ctrl + F  Adicionar pasta
Ctrl + N  Novo Arquivo Zip
Ctrl + T  Adicionar arquivo
Ctrl + L  Arquivo Aberto
Ctrl + E Extrair tudo
Ctrl + Shift + E  Extrato selecionado
Ctrl + A  Selecione Todos
Ctrl + C  Cópia
Ctrl + V Colar
Excluir  Remover itens selecionados
F2 Renomeselecionado
Alt + F2 Renomear arquivo
Ctrl + O Opções
Alt Mostrar menu completo
F1 Abra a documentação de ajuda
Alt+F4 Saída Express Zip
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Opções ~ Geral
Várias configurações podem ser configuradas a partir desta página que afetam como o 
Express Zip funciona. Clique no botão Opções na barra de ferramentas e selecione a guia 
Geral para abrir essas configurações.

Arquivo e pasta padrão:
● Nome zip padrão: Este é o nome que o Express Zip usa quando cria um novo arquivo zip.
● Localização de salvamento padrão: É aqui que um novo arquivo zip será salvo. Clique noNave

gar botão para alterar este local.
Menu de contexto do clique com o botão direito do mouse:
Observe que você deve estar conectado como administrador antes de poder alterar qualquer 
uma das configurações com o botão direito do mouse na Express Zip.
● Adicione o Express Zip ao menu de contexto do File Explorer:Se esta caixa estiver 

marcada, o Express Zip poderá ser acessado através dos menus de contexto do File 
Explorer. Se um arquivo ou pasta estiver com o botão direito do mouse, uma opção para 
fechar o arquivo ou pasta com o Express Zip estará presente no menu de contexto do 
Explorer. Da mesma forma, se um arquivo de arquivo for clicado com o botão direito do 
mouse, uma opção para abrir o arquivo com o Express Zip estará presente (se vários 
arquivos forem selecionados, o Express Zip usará a pasta-mãe como nome).

● Salvar arquivo zip na pasta original ou local do arquivo:Se essa opção for marcada como 
check-in, o novo arquivo zip será criado no mesmo local (pasta) que a pasta ou arquivo 
original. Caso contrário, o novo arquivo zip será localizado no local de salvamento padrão.

Zip rápido:
● Não me inscuse ao usar o Quick Zip:Se esta opção for marcada como saque, o Express Zip 

usará uma das duas opções abaixo para determinar como fechar a pasta selecionada no
Zíper Rápido . Caso contrário, o Express Zip perguntará se você deseja que a pasta 
selecionada seja adicionada ao arquivo atual ou se você deseja criar um novo arquivo zip.

● Crie sempre um novo arquivo zip para itens zip rápido:Se essa opção for selecionada, o 
Express Zip criará um novo arquivo zip quando uma pasta do Quick Zip for selecionada.

● Sempre anexar itens zip rápido ao arquivo zip atual:Se esta opção for selecionada, o 
Express Zip anexará a pasta selecionada do Zip rápido para o arquivo zip atual.

Ignorar arquivos
● Ignorar arquivos ocultos:Se esta opção for marcada como verificada, o Express Zip não 

mostrará e/ou arquivará arquivos ou pastas ocultas
● Ignore com essas extensões:Se esta opção for marcada como verificada, o Express Zip não 

mostrará e/ou arquivará arquivos com determinado tipo de extensão. Por enquanto, os 
arquivos .db são o único tipo que pode ser ignorado
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Opções ~ Associações de arquivos
O Express Zip suporta vários tipos de arquivo (.zip, .rar, .cab, .dmg, .arj, .lzh, .vmdk, .apk, 
.bz2, .cpio, .deb, .tar, .tgz, .txz, .gz, .gzip, .7z, .iso, .img, .pkpass, .qcow2, .rpm, .wim, .vhd, 
.vmdk, .xar, .xz, .z, .zipx, .bkz, .jar, .zab e .nco) e podem ser associados a esses tipos com 
base em seus arquivos extensões. Quando um tipo de arquivo estiver associado ao Express 
Zip, ele será automaticamente aberto no Express Zip por padrão. 

A caixa de grupo Tipos de arquivamento contém uma lista dos tipos de arquivo suportados 
pelo Express Zip. Verifique cada tipo de arquivo que deve ser associado ao Express Zip.
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Opções ~ Outros
● Solicitar para abrir ou criar sempre que o Express Zip for executado:  Se este item for 

verificado, o Express Zip solicitará a abertura de um arquivo existente ou criará um novo 
arquivo quando for lançado. Se este item não for verificado, o Express Zip criará um novo 
arquivo quando for lançado.

● Abrir o navegador da pasta depois de descompactar usando a opção de clique direito: Se 
este item for verificado, o Express Zip abrirá uma janela do explorador apontando para 
onde os arquivos foram extraídos.

● Aviso para o software de compactação de vídeo Prism: Se este item for verificado e um 
arquivo de vídeo for adicionado que pode ser convertido em um formato menor, um prompt 
surgirá perguntando se você deseja ou não usar prism para converter o arquivo de vídeo 
antes de adicioná-lo ao arquivo.

● Aviso para software de compactação de som do switch: Se este item for verificado e um 
arquivo de som for adicionado que pode ser convertido em um formato menor, um prompt 
surgirá perguntando se você deseja ou não usar o Switch para converter o arquivo de som 
antes de adicioná-lo ao arquivo.

● Alerta para o Software de Compactação de Imagem Pixillion: Se este item for verificado e um 
arquivo de imagem for adicionado que pode ser convertido em um formato menor, um 
prompt surgirá perguntando se você deseja ou não usar o Pixillion para converter a 
imagem antes de adicioná-la ao arquivo.

● Lembrete para rasgar arquivos cda antes de adicioná-los a um arquivo: Se este item for 
verificado e um arquivo cda for adicionado, um prompt surgirá perguntando se você deseja 
ou não usar o Express Rip para rasgar a faixa para outro formato antes de adicioná-la ao 
arquivo.
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Opções de linha de comando
Você pode executar o ExpressZip a partir da linha de comando. Qualquer ou todas as opções 
podem ser usadas e repetidas conforme necessário. Não ocorrem solicitações ao usar opções 
de linha de comando. As seguintes opções estão disponíveis:

zip: Arquive arquivos/pastas em um zip.
● -um caminho de arquivo o caminho do arquivo resultante.
● -f arquivos/pastas um ou mais caminhos de pasta/arquivo para adicionar ao arquivo. Deve 

ser incluído entre aspas e separado por espaços.
● -o esta opção substitui quaisquer arquivos existentes.
● -p senha adiciona criptografia ao arquivo com essa senha.
● -cx, -cf, -cn, -cs, -ct um nível de compressão, respectivamente: mais rápido, rápido, 

normal, pequeno, menor.
Exemplo: C:\Arquivos do programa\NCH Software\expresszip.exe zip -a 
C:\MyDocuments\archive.zip -f C:\MyDocuments\Music C:\MyDocuments\Pictures\sample.jpg 
-cn -o

extrair: Extrair arquivos de qualquer um dos arquivos suportados pelo ExpressZip.
● -um caminho de arquivo o caminho do arquivo para extrair.
● -d saída-diretório do diretório para extrair os arquivos para.
● -o, quando especificado, substituirá qualquer arquivo existente ao extrair.
● -p senha senha para o arquivo, se aplicável.
● -m quando especificado, fará uma nova pasta no diretório de saída com o nome do arquivo.
Exemplo: C:\Arquivos do programa\NCH Software\expresszip.exe extrato -a 
C:\MyDocuments\archive.zip -d C:\MyDocuments -m
converter: Converta qualquer um dos arquivos suportados pelo ExpressZip em um arquivo 
zip.
● -um caminho de arquivo o caminho do arquivo para converter.
● -d diretório de saída o diretório de saída para converter o arquivo para (o nome será o 

mesmo que o arquivo de entrada, a extensão será .zip).
● -o esta opção substitui quaisquer arquivos existentes.
● -p senha senha para o arquivo, se aplicável.
Exemplo: C:\Arquivos do programa\NCH Software\expresszip.exe converte -a 
C:\MyDocuments\archive.rar -d C:\MyDocuments
criptografa: Adicione criptografia a um arquivo zip.
● -um caminho de arquivo o caminho do arquivo para criptografar.
● -p senha a senha para adicionar ao arquivo.
Exemplo: C:\Arquivos do programa\NCH Software\expresszip.exe criptografa -a 
C:\MyDocuments\archive.zip -p myPassword
descriptografado: Remova a criptografia de um arquivo zip.
● -um caminho de arquivo o caminho do arquivo para remover criptografia.
● -p senha a senha para o arquivo criptografado.
Exemplo: C:\Arquivos do programa\NCH Software\expresszip.exe descriptografa -a 
C:\MyDocuments\archive.zip -p archivePassword
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Aplicativos adicionais
Ao trabalhar com arquivos grandes e complexos, como arquivos de vídeo, som e imagem, 
você pode primeiro converter esses arquivos em um formato mais ideal antes de adicioná-los 
a um arquivo. Use esses aplicativos com o ExpressZip para maximizar sua compactação, 
mantendo a qualidade que você precisa em seus arquivos.

Software de conversor de vídeo Prism:
● Converter  ou compactar arquivos  de vídeo em poucos minutos após o download
● Conversor de vídeo universal suportando todos os formatos populares
● Inclui conversão de vídeo em lote  para converter milhares de arquivos
● Baixe Prism Aqui
Conversor de formato de arquivo de documentos doxillion:
● Converter  entre muitos formatos de documento de texto diferentes
● Processo rápido e fácil de conversão de documento de um clique 
● Lote converter milhares de arquivos ao mesmo tempo
● Baixe Doxillion Aqui
Software de conversor de imagem Pixillion:
● Converter  entre muitos formatos diferentes de arquivo de imagem
● Gire, redimensione, ajuste a qualidade, adicione legendas e marcas d'água, e muito mais...
● Lote converter milhares de arquivos de uma só vez
● Baixe Pixillion Aqui
Switch Software de conversor de arquivos de áudio:
● Conversor de áudio universal  suporta todos os formatos populares
● Converter  ou compactar arquivos de som em poucos minutos após o download
● Inclui conversor  de áudio em lote para converter milhares de arquivos
● Extrair áudio de qualquer arquivo de mídia, incluindo vídeo
● Baixar Switch Aqui
Software de rasgo de CD expresso:
● Software de cd ripping mais rápido disponível  usando tecnologia de otimização 

proprietária
● Rasgue  sua coleção para agitar ou mp3 de forma rápida e fácil.
● Inclui acesso on-line ao banco de dados para obter automaticamente informações de 

faixas e álbuns.
● Extrair áudio de muitos outros formatos também, incluindo wma, m4a, aac, aiff e muito 

mais.
● Baixe Express Rip Aqui
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Pacote de software NCH
Esta é uma maneira útil de navegar por todo o software disponível da NCH Software
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixá-lo e 
instalá-lo para você testar. Se você já tiver o produto instalado, você pode clicar em "Execute 
agora" e o programa será lançado para você.

Há também uma lista de recursos para produtos da categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa capacidade.
Pesquisar
Pesquise em nosso site produtos que correspondam a qualquer palavra-chave digitada.
Veja mais do nosso software
Navegue em nosso site para obter mais software.
Assine nossa newsletter
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento.
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para comprar nossos produtos.
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).

ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.

2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.

3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.

4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.

5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.

6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.

7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.

8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Processo de autorização do Google no Windows 
XP e Vista
Passos extras são necessários para dar Express Zip autorização para carregar no Google 
Drive e/ou YouTube ao ser executado no Windows XP ou Windows Vista: 
1. Clique Autorizar... no {Autorização} Autorização Diálogo. 
2. Na página web que abre, faça login na sua conta do Google, se necessário. 
3. Confirme que você autoriza Express Zip a acessar os recursos solicitados. 
4. Copiar o Código de Autorização  fornecido pelo Google e colá-lo no Autorização 

confirmar diálogo em Express Zip. 
5. Clique Pronto para confirmar que a autorização está completa. 
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