
Compressed archives
Kompresja archiwów

English Polski
Data compression and archiving - the 'need
to zip'

Kompresja  i  archiwizacja  danych  –  „potrzeba
spakowania”

When working with digital tools a large volume
of  data  is  generated.  This  data  most  often
needs to be shared with our collaborators. The
quickest  and  most  accessible  way  to  send
something is attaching it to an email. However,
some  file  formats  are  very  space  consuming
and  when  they  are  attached  to  an  email  this
might lead to long processing delays. 
In mail-servers, due to the asynchronous nature
of email,  processing is performed sequentially.
This means that a message with a very large
attachment(s)  will  monopolise  the  server  and
delay processing of any messages that follow. 

To economise  on the attachment(s)  size,  you
can  create  a  compressed  archive  that  will
contain the attachment(s) in it. This is commonly
referred  to  as  'zipping-up'  the  attachment(s).
Zipping  up  means  using  another  piece  of
software  and  performing  some  processing  on
the file(s) you want to send, so as to create a
single file and reduce its size. Once the file is
created you can attach it to the email and send
it

Podczas pracy z narzędziami  cyfrowymi  generowana jest
duża  liczba  danych.  Te  dane  najczęściej  muszą  być
udostępniane  naszym  współpracownikom.  Najszybszym
i najłatwiej  dostępnym  sposobem  wysłania  czegoś  jest
dołączenie tego do e-maila. Jednak niektóre formaty plików
zajmują dużo miejsca, a dołączenie ich do wiadomości e-
mail może prowadzić do długich opóźnień w przetwarzaniu. 
W serwerach pocztowych,  ze względu na asynchroniczny
charakter  poczty przetwarzanie  odbywa  się  sekwencyjnie.
Oznacza to, że wiadomość z bardzo dużymi załącznikami
zmonopolizuje  serwer  I  opóźni  przetwarzanie  kolejnych
wiadomości. 

Aby  zaoszczędzić  na  rozmiarze  załącznika,  możesz
utworzyć skompresowane archiwum, które będzie zawierało
załączniki. Jest to powszechnie określane jako „zapinanie”
załącznika.  Pakowanie  oznacza  użycie  innego
oprogramowania  I  wykonanie  pewnego  przetwarzania  na
plikach, które chcesz wysłać, aby utworzyć pojedynczy plik
i zmniejszyć  jego  rozmiar.  Po  utworzeniu  pliku  możesz
dołączyć go do wiadomości e-mail i wysłać

Archiving Archiwizacja

Sending one larger file instead of many smaller
ones  is  sometimes preferable,  possibly  faster
and  can  be  made  more  secure.  Archiving  a
collection  of  files  or  folders  means  creating  a
single file that groups together those files and
directories.  Archiving  does not  manipulate  the
size of files. They are added to the archive as
they are.

Wysyłanie  jednego  większego  pliku  zamiast  wielu
mniejszych  jest  czasami  preferowane,  prawdopodobnie
szybsze  i  może  być  bezpieczniejsze.  Archiwizacja  zbioru
plików lub folderów oznacza utworzenie pojedynczego pliku,
który  grupuje  te  pliki  i  katalogi.  Archiwizacja  nie  zmienia
rozmiaru  plików.  Są  dodawane  do  archiwum  w  takiej
postaci, w jakiej są.

Compressing Kompresja

Sending  a  larger  file  does  mean  longer
delays,so  you  need  to  reduce  the  size.
Compressing a file means shrinking the size of
the file to economize in transfer.

Wysłanie  większego  pliku  oznacza  większe  opóźnienia,
więc musisz zmniejszyć rozmiar. Kompresja pliku oznacza
zmniejszenie  rozmiaru  pliku,  aby  zaoszczędzić  na
transferze.

Software used Użyte oprogramowanie



There are software for archiving only, other for
compressing  only  and  (as  you  would  expect)
other  that  have  the  ability  to  archive  and
compress. There is a large variety of software of
performing  either  of  the  two  or  both  of  these
operations.  There  are  many proprietary  (paid)
software as well as many free software. 

The Windows 10 operating system provides a
very easy way to zip-up any file (or folder) you
want  by  using  a  utility  program  called  7-zip
(Seven Zip).  The program is  integrated in  the
context  menu which  appears  when  you  right-
click on anything selected. Other free software
is  bandzip  (https://en.bandsoft.com/bandzip),
peazip (https://peazip.org) 

Istnieją  programy  tylko  do  archiwizacji,  inne  tylko  do
kompresjii  (jak  można  się  spodziewać)  inne,  które  mają
możliwość  archiwizacji  i  kompresji.  Istnieje  wiele  różnych
programów do wykonywania  jednej z dwóch lub obu tych
operacji.  Istnieje  wiele  prawnie  zastrzeżonych  (płatnych)
programów, a także wiele bezpłatnych programów. System
operacyjny Windows 10 zapewnia bardzo łatwy sposób na
spakowanie  dowolnego  pliku  (lub  folderu)  za  pomocą
programu  narzędziowego  o  nazwie  7-zip.Program  jest
zintegrowany z menu kontekstowym, które pojawia się po
kliknięciu  dowolnego  wybranego  prawym  przyciskiem
myszy.  Inne  bezpłatne  oprogramowanie  to  bandzip
(https  ://  en  .  bandsoft  .  com  /  bandzip),  peazip
(https  ://  peazip  .  org)
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