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1. Wat is denn WinZip?
WinZip is een Packprogramm. Dat heet, dat verwannelt Datein in passliche Paketen, ahn dat
dar Informaschoon bi verlaren geiht! Liekers sünd de Paketen (de warrn Archive nöömt) veel
lütter as de Oginaaldatein!
Dat Verpacken vun Datein is nödig, wenn een grote Datein över’t Internet schicken will oder
jüm op Disketten kopeern mutt.
In’t Internet is dat eenfach nödig vunwegen de Laadtied. Schickt Se een Email vun 3 MB an’n
Minschen mit’n slichten Modem ahn DSL, dennso is de Minsch füünsch, wieldat dat duurt un
duurt, bet he de Mail op’n Computer hett. Dorüm schull een ut Höflichkeit un Verstand in’t
Internet lütte, kompakte Datenpakete anbeden.
Mit’n Packprogramm as WinZip kann een ut grote Datein Archiven maken, de faken veel,
veel lütter sünd. WinZip-Archiven köönt ahn Problemen wedder utpackt warrn, un denn sünd
alle Informaschoonen wedder dar.

Woans löppt denn dat?
Dar mach een toeerst woll wunnerwarken, woans so een Packprogramm dat maakt. Sünd de
Oginaal-Datein denn vull vun Ballast, vun lerrige Informaschoon, de rutsmeten warrn kann?
Nee, ganz so is dat nich. Dat Prinzip is veel eenfacher. Dat geiht as bi dat Morsen.
In mennig Spraken is to’n Bispill dat „e“ de Bookstaav, de an’n mehrsten brukt warrt. Dat
Morse-Alphabet maakt nu den Kniff, dat dat för dat „e“ ’n heel lütten Code hett: een korten
Impuls. All de Bookstaven, de veel brukt warrn, sünd „sparsam“ codeert. Bookstaven, de nich
faken vörkaamt, warrn mit de langen Impulse codeert. Wenn een denn’n normalen Text
morst, brukt een de langen Saken bloots selten; dat mehrste sünd de „e“ un den annern sparsamen Bookstaven. Dennso geiht dat Morsen gau.
Jüst so maakt dat de Packprogrammen mit den Dateicode. De Kombinaschoonen vun Bits, de
faken vörkaamt, warrn „sparsam“ codeert, de annern lang. De „packte“ Datei is denn een
trues Bild vun’t Oginaal, se brukt bloots weniger Platz. Dat kann bet 90% gahn!

2. Woneem krieg ik WinZip?
WinZip is Shareware. Dat is ümsüß bloots to „Evaluierung“ (schallt heten: to’n Utprobeern).
Dorna schall dat Geld kosten.
Se köönt WinZip in’t Internet bi de mehrsten Shareware- un Freeware-Sammlungen rünnerladen, t.B. bi www.tucows.de, oder direkt bi www.winzip.com (ingelsch) orr www.winzip.de
(düütsch). Se finnt dat avers ok faken op de CDs, de jümmers bi de Computermagazinen bi
sünd. Dormit spaart Se sik den Download.
WinZip gifft dat op Ingelsch un op Hoochdüütsch. Wi wiest hier den Download vun de
hoochdüütsche Verschoon vun www.winzip.de.
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•

Gaht Se na de Websiet www.winzip.de und klickt Se op den Knoop Download.

•

Op de neegste Siet mööt Se nochmaal en Knoop Download Testversion drücken.
(Wenn Se nich de kostenplichtige Vullverschoon köpen wüllt.)

•

Nu schullst ja denken, dat de Websiet nu kapeert harr, dat wi de Testverschoon rünnerladen wüllt. Avers nee! Dat Se eht endgüllig övertüügt, mööt Se nochmaal op den
Link in dat Bild hier klicken.

•

Nu is bi de Websiet endlich de Groschen fullen, un se rückt de Datei rut – de Download kann anfangen. Natüürlich wüllt Se de Datei op SeEhr Fastplatt Speichern!

•

In’n Speichern unter-Dialoog vertellt Se Windows, in welk Ordner un ünner welk
Naam de Installaschoonsdatei spiekert warrn schall. Dat Wichtigste is dorbi, dat Se de
Datei later wedderfinnen köönt.
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•

Nu geiht de Download los. He duert mal länger, mal kötter, je nadem, wa fix SeEhr
Internetverbinnung is.

•

Is de Download trecht, denn maakt Se dat Download-Dialogfenster to, wenn’t sik nich
al sülven tomaakt hett. De Installaschoonsdatei is nu an de Steed afleggt, de Se in’n
Speichern unter-Dialoog angeven harrn.
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Se hebbt de Installaschoonsdatei al rünnerladen oder op een CD.
•

Maakt Se den Windows-Explorer so op, dat Se de Datei in’t rechte Fenster sehn köönt.

•

Duppelklickt Se op de Datei. Se heet t.B. in de ingelsche Verschoon winzip90.exe, in
de düütsche Verschoon wz90gev.exe.

De Installaschoon löppt nu automaatsch af. Gaht Se man na de Anwiesen vör. De Afloop is
nerrn in Biller to sehn.
•

Toeerst geiht düt lütte Fenster op, ’neem Se op Setup klickt. (Setup bedüüd datsülvige
as Installaschoon.)

•

Nu mööt Se WinZip vertelln, in welk Ordner dat sik dat komodig maken dröff. Dat
hett ok al en Wunsch; seggt Se man eenfach OK dorto.

•

Nu geiht de würkliche Installaschoon fix vöran. En Statusbalken vertellt Se, wa wied
de Saak jüst kamen is.
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•

Wat nu kümmt, is eentlich de „Konfiguration“ vun dat Programm, also dat persöönliche Instelln. Toeerst warrt poor Hööflichkeiten wesselt…

•

...denn geiht dat knallhart an de Saak: De Lizenzvereinbarung mööt Se natüürlich bejahn, süss geiht dat nich wieder.

•

De Quickstart, den Se
nu anbaden kriggt, is en
Aart Kortünnerwiesen.
Se köönt dat ok noch
jümmers achterna
afropen. Klickt Se nu
op Weiter.
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„Assistent“ – jo oder nee?
Nu fraagt Se dat Installaschoonsprogramm, af Se WinZip in de Classic-Variante oder
as „Assistent“ hebben wüllt. Min Menen: Wählt Se hier Classic! – Denn klickt Se
Weiter.

Wat is denn dat, de Assistent? – Dat is man bloots een annere „Oberfläche“ vun datsülvige
Programm. De is maakt för Lüüd, de geern betüdelt warrn wullt. Angeeflich maakt de Assistent allens lichter. Man dorto verpackt he allens in Reegn un Reegn vun Dialoogfenster, und
dat duurt denn, bet Se dat afarbeit hebbt. Toeerst is dat nett; man wenn Se sik ’n beten utkennt
mit WinZip, geiht Se dat bloots op de Nerven. – Babento: Se köönt den Assistent jümmers ok
naher opropen, vun de Symbolliest, wenn dat Programm trecht is.
•

Nu warrt fraagt: Welk Setup wüllt Se hebben? – Mit „Setup“ is de eentliche Installaschoon meent. Dat Installaschoonsprogramm will nu weten, wat dat bi Se de Standardinstallaschoon (Express-Setup) maken schall, oder wat Se jichtenswelk sünnerliche
Wünsche hebbt. Wählt Se Express-Setup. Weiter.
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•

In düssen Schritt maakt WinZip dat Bedreevssystem Windows klaar, dat Windows alle verpackten Datein, egaal vun welk Typ, stantepe an WinZip övergeven schall.
WinZip is also in Tokunft för alle „Archive“, also för alle packten Datein tostännig. –
Seggt Se Weiter.

•

Trecht! Nu geiht dat Programmfenster vun WinZip op. Toeerst kümmt noch en „Tipp
des Tages“, de bi elk Programmstart kamen warrt – natürlich jümmers en anner Tipp –,
wenn Se dat nich mit de Utklapp-Liste nerrn linkerhand in’t Tippfenster anners instellt.

Mit dat Programmfenster is licht trecht to kamen, avers – nich mal dat bruukt Se! WinZip is
en Programm, ’neem Se meist nienich mit Symbolliesten orr Menüs arbeiten mööt. Dat geiht
allens ok ahn dat! Woans, dat steiht in de Kapittel „Datein entpacken“ un „Datein verpacken“.
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Tipp: Assistent
Wenn Se dat leed deit, dat Se bi de Installaschoon nicht de Assistenten-Variante wählt
hebbt, denn köönt Se dat lichtfardig naholen, indem dat Se op den Knoop Assistent
klickt. Dat geiht to jede Tied. Avers man sachen – dat is nich nödig. De Assistent is veel
Wind üm nix.

Maakt Se dat Programmfenster man to. Nu is WinZip bi SeEhrn Computer praat.
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