Winzip päivittyi
maltillisesti
Winzip on edelleen mainio pakkausohjelma, mutta uusia ominaisuuksia ei tuoreimmassa päivityksessä juuri ole.
inzip on kautta aikain suosituin kaupallinen
pakkausohjelma. Erillinen pakkausohjelma on
edelleen lähes jokaisen koneen
perustyökalu, vaikka viimeisimmät windows-versiot ovat oppineet käsittelemään esimerkiksi
zip-paketoituja tiedostoja.
Mihin pakkausohjelmaa oikeastaan tarvitaan, kun kaistaa
on? Pakkauksen valtti on edelleen yhden tiedoston helppous.
Lisäksi esimerkiksi viidesosaan
puristettu paketti liikkuu verkossa vikkelämmin kuin joukko alkuperäiskoossa olevia suuria tiedostoja.
Pakkauksessa tiedot voidaan
myös salata, jolloin riski arkaluontoisen tiedon joutumisesta
vääriin käsiin vähenee. Avoimen
koodin sovellukset ovat usein
jaossa vain paketoidussa muodossa.

Winzip 14-versiot lyhyesti
Versio

Standard

Backup

Pro

Hinta

29,95 euroa

39,95 euroa

49,95 euroa

Pakkaus

앫

앫

앫

Salaus (encrypt)

앫

앫

앫

Sähköpostitoiminnot

앫

앫

앫

Kuvien esikatselu

앫

Kuvien tuonti kamerasta

앫
앫

Kuvien käsittely
앫

Varmuuskopiointitoiminnot

앫

W

WINZIP PRO hallitsee periaatteessa kaiken, mitä pakkausohjelmalla voi ajatella tehtävän.
Standard-versiosta toimintoja on
hieman karsittu, mutta suppeimmallakin myyntiversioilla pystyy tekemään kaikki tavallisimmat kikat.
Winzipin uuden 14-version myötä saatavilla on Pro- ja
Standard-versioiden lisäksi erillinen Backup-versio, joka on hieman edullisempi kuin Pro, mutta
joka pystyy hoitamaan myös perusvarmuuskopiointirutiinit.
Käytännössä Winzipin voi
valjastaa tekemään automaattiset varmuuskopiot valituista tiedostoista haluttuun sijaintiin
vain muuttuneet tiedostot huomioiden. Käytännössä Pron edut,
kuvien kevyt käsittely ja esikatselu, eivät tuo juurikaan mitään
lisää, joten Backup lienee jatkossa järkevin valinta eri myyntiW W W . M I K R O P C . N E T

versioista.
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Muut version 14 uudistukset liittyvät lähinnä Windows
7:n yhteensopivuuteen. Esimerkiksi seiskassa esitellyt Kirjastot (Libraries) ja Jump List -toiminnot on hyödynnetty Winzipin
kehityksessä. Käyttäjä voi pakata useita tiedostoja yhtäaikaisesti käyttäjän kirjastoista ja liitettäessä Winzip työkalupalkkiin,
hyppytoiminnot ovat käytössä
painettaessa kuvaketta hiiren oikealla korvalla.
Seiskaan liittymätön uudistus
on pieni turvakorjaus: Luotaessa kryptattuja paketteja, ohjelma
huolehtii väliaikaistiedostojen
pysyvästä tuhoamisesta, jolloin
koneelle ei jää jälkiä niin kuin aikaisemmissa versioissa. Jos alkuperäistiedostot ovat samalla
koneella, hyöty tästä paikkauksesta on käytännössä nolla.
WINZIP 14 EI OLE päivityksen
väärti, jos koneella on jo asennettuna versio 12, sillä uusia toimintoja on tässä versiossa niin
vähän, ja edellinen versio toimii
ongelmitta myös Windows 7:ssä.
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i 14 hhoitaa
it mainiosti
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Winzip
kaikki pakkaukseen liittyvät rutiinit, vaikka ei sisällä
sinänsä uusia järisyttäviä
toimintoja.

Winzipin version 14
uudet toiminnot liittyvät
lähinnä Windows 7:n
uusiin mahdollisuuksiin.
Jump List -toiminnon
hyödyntäminen on melko
lattea uudistus.

Jos päivityksestä on aikaa tai koneella ei ole pakkausohjelmaa,
hyppäys versioon 14 kannattaa.
Vaikka Winzip 14 ei tuo juurikaan uutta pakkaukseen tai edes
Winzipiin, ohjelma on edelleen

kokonaisuutena mainio. Jos arviossa tarkasteltaisiin tuotetta
vain päivityksenä, annetut tähdet
voisi helposti puolittaa.
NIKO JAKOBSSON

Winzip 14
Valmistaja: Winzip Computing, Inc., www.
winzip.com | Järjestelmävaatimukset: Windows 2000/XP/Vista/7 | Hinta: Standard
29,95; Backup 39,95; Pro 49,95

★★★★★

Vähäinen päivitys
hyvään ohjelmaan.
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