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 فایلهای تصویری 

3GP 

فیلمها  ارای و موبایلهای قدیمی تر از این فرمت برای ذخیره ویدئو اسررادا ه می کدددا این  06موبایلهای نوکیا سررری 

تعدا فریمهای محدو  و سرک  هتادد لاا جم  و کیدیت این فایلها بتیار اائین استا برای تکدیل فیل  ها ب  این فرمت و  

  .اسادا ه کدید Nokia MultiMedia Builder یا نرم افزار سک  Video Studio بالعکس از نرم افزارهائی ماندد

AVI 

برای ذخیره فیلمهای با کیدیت باال و جم  ک  اسادا ه می شو ا این فیلمها با ک   Audio Video Interleave فرمت

جم   ار ا بعالوه می توانید فایلهای  MPG این فرمت نصر  فرمت مههور  .سراخا  می شروند   Divx اسرادا ه از تکدی  

اسررادا ه کدیدا ایرا  ایررلی طراجی کر ه و برای زیرنویس  ا ن ب  این فیل  ها  notepad را با برنام  SRT مان با اترروند

اجرا می  DVD را ندارند اما  رون  سرراگاه های AVI های خانگی قابلیت اخش فیلمهای VCD این فرمت این اسررت ک 

  .شوند

BIK 

می  RAD Videoذخیره می شرروندا با اسررادا ه از برنام   REZ یا BIK فایلهای ویدئوی بازیهای کامپیوتری با اترروند

 RAD توانیرد این فیلمها را قکل از اجرای بازی تماشرررا کدیدا ب  این ترتیب می توانید اناهای بازیها را نیز بکیدیدا برنام  

Video برای تکدیل این فیلمها نیز مدید است.  

DAT 

های فیل  ذخیره  CD  رون DATبا اترروند سرروری  MPG گدا  می شررو ا فایلهای  ر واقع ب  فایل  ا ه DAT فایل

را کپی  AVSQUE شویدا فایلهای MPGAV فیل  را  رون کامپیوتر گااشا  و وار  اوش  CD می شروندا برای ماا  ی  

تهییر  MPG را ب  DAT کر ه و نام و اترروند هنها را ب  یررورت  سررای تهییر  هیدا بدون هیر کانورتری می توانید فایل

 . هید

  .باز می شوند notepad موجو   ر ویددوز معموال فایلهای مان سککی هتادد ک  با DAT فایلهای

FLV  

  .رجوع کدید FLVنظر ب  اهمیت این فایلها برای کاربران ب  یدح  

MPG 

http://www.radgametools.com/scripts/binkver.asp?ver=1.9n
http://www.radgametools.com/scripts/binkver.asp?ver=1.9n
http://www.parsmodir.com/com/flv.php
http://www.parsmodir.com/com/flv.php
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 Motion Picture Experts Groupفرمای بو  ک  برای فهرر ه سرازی یردا و تصرویر توسره گروه       Mpeg فرمت

 نیز خوانده میهرردف فرمت های  یگری از این خانوا ه ه  ارائ  شررد ک   Mpeg اس از ایما  این فرمت ک  .طراجی شررد

mpa , mp1,mp2,mp3    کیدیت مداسرکی هتاددا بدون  از هن جمل  هتراددا این فایلهای اسرااندار  فیل   ارای جم  و

 .های خانگی نیز قابل اخش هتادد VCD هیر کدک اضاف  ای توسه مدیا الیر ویددوز قابل اخش هتاددا  ر

WMV 

ک  نوعی فایل مولاای مدیا بترریار ک  جم  اسررتا برای تهی  فیلمهای بلدد و ک   Windows Media Video مخد 

نیز برای تهی  فیلمهای کوتاه و ک  جم  اسادا ه می شوندا ب  خاطر  FLV جم  از این فرمت اسرادا ه می شو ا فایلهای 

  .را فراموش کدید WMV اشا  باشید  ر هدگام  انلو  فیلمهای سیدمائی اگر ب   نکا  کیدیت هتاید فیلمهای 

 فایلهای صوتی

AMR 

نوعی فایل یروتی اسرت ک  بیهرار با ارائ  موبایلها راید شردا بیهرار یداهای ضکه شده توسه موبایلها با این اتوند      

  .ذخیره می شوند

APE  

از فایل میمون یروت کمار اسادا ه می   .اسرت  monkeys audio file format نوعی فایل یروتی ک  مخد  عکارت 

  .شو 

FLAC 

  .نوعی فایل یوتی استا از این فایل کمار اسادا ه می شو  free lossless audio codec مخد 

Mid  یاMidi 

ییت ز مهمارین خصونوعی فایل یروتی بتیار فهر ه ک  ب  عدوان اس زمید  یوتی  ر و  بتیار اسادا ه می شو ا ا 

هنها جم  بتریار ک  هنها برای مدت زیا ی موسری ی اسرتا ایدگون  فایلها فاقد یدای خواندده یا برخی از ا وات موسی ی    

تعدا  تکرار  loop هترراددا برای اسررادا ه از این فایلها  راس زمید  سررایت یا بالک خو  کد زیر را اسررادا ه کدیدا اارامار

باشرد ههد  شرما ب  طور مداوم تکرار خواهد شد و اگر این م دار    -1اگر این م دار برابر  , کددشردن موزی  را تعیین می 

 .برابر عد ی باالتر از یدر باشد ب  همین تعدا  تکرار خواهد شد

bgsound src="  نام و ا رس ایدارنای فایل موزی " loop= " -1 "  

http://www.parsmodir.com/com/flv.php
http://www.parsmodir.com/com/flv.php
http://www.parsmodir.com/com/suffix2.php#top
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 کم  بگیریدا برنام  Download Link2یا  Download link1از لید   MID برای تکدیل فایلهای یرروتی ب  فایل

JetAudio یز  ر تکدیل انواع فرمت های یوتی ب  یکدیگر بتیار کارهمد است اما فایلهاین MID را تولید نمی کدد 

 

MP3 

بترریار  CD ی  نوع فایل فهررر ه یرروتی ک  ب  علت قابلیت اخش  ر  سرراگاه های اخش MPEG Layer3 مخد 

شد ک  با کاهش تعدا  بایاهای باای برای موسری ی می ی  سریترا  ماراک  و فهرر ه    MP3 مور  اسرادا ه اسرتا فرمت  

موفق ترین  mp3موجو   ر ی  ههد ف بدون یردم  ب  کیدیت یردای هن جم  فایل یوتی را کاهش می  هدا  ر واقع   

  .می باشد Mpeg فرمت از خانوا ه

MPC 

 .نوعی فایل یوتی ک   یگر اسادا ه نمی شو  MousePack Audioمخد  

OGG 

 .سادا ه میهو نوعی فایل یوتی ک  توسه بازیها ا

TTA 

  .نوعی فایل یوتی است ک   یگر اسادا ه نمی شو  True Type Audio مخد 

WAV 

های CD .های یوتی اسادا ه می شو CDنیز ذخیره شده و  ر  WAVEفایل یروتی اسرااندار  ویددوز ک  ب  یورت   

ب  سررا گی  ر ویددوز کپی نمی ههد   ر هنها ذخیره شررده و  11الی  10های ههد  هتررادد ک  تدها  CD یرروتی همان

 ر ویددوز مدیا الیر اقدام کدیدا جم  این فایلهای یروتی خیلی زیا  است ولی   RIP شروندا برای این کار از طریق گزید  

  .ویددوز ب  خوبی از هن اهایکانی می کددد لاا برنام  نویتان هدوز از این یوتها اسادا ه می کددد API توابع

WMA 

خیلی  WMA بوجو  همدا جم  فایل MP3 ک  توسه مایکروسافت برای رقابت با Windows Media Audio مخد 

اسادا ه می  WMA اسرت اما کیدیت هن نترکااپ اائیدار اسرتا با این وجو   ر و  سایاها بیهار از فایلهای    MP3 کمار از

  .معروف تر هتاددبتیار  CD ب  علت قابلیت اخش  ر  ساگاه های اخش MP3 شو ا از سوی  یگر فایلهای

file:///E:/Web/res/download-mp3-to-wave-converter-ims-from-sharecon.html
file://redirect.php
file://redirect.php
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 فایلهای عکس

BMP 

از جم  بیهاری برخور ار هتادد اما  JPG ویددوزا این تصراویر  ر کیدیت برابر با فایلهای  Bitmap فایهای تصرویری 

برنام  نویتررران هدوز از این فایلها  ر تهی  برنام  های تحت ویدردوز ب  خوبی از هن اهرررایکانی می کددد لاا   API توابع

را می توان  ر  BMP ممموع  عکتهای .ویددوز اسرادا ه می کدددا همندین توانائی ذخیره تصراویر ترنترپرنت را ندارند   

  .ذخیره کر  ک   ر یزر توضیح  ا ه شده است MBM قالب ی  عکس فهر ه با فرمت

GIF 

استا این فرمت برای تهی  عکتهای کوچ  اسادا ه می شو ا این فرمت  Graphics interchange format مخد 

مزایای بتریلر زیا ی  ار ا مهمارین ویگگی این فرمت ک  هنرا  ر و  بترریار ماداو  سرراخا  اسررت توانائی ذخیره چددین  

همندین تهی  تصرراویر  .فرم عکس  ر قالب ی  فایل تصررویری اسررت و بدابراین می تواند عکتررهای ماحرک تولید کدد 

 و Ulead Gif بتریار ک  جم  برای و  از  یگر مزایای این فرمت اسرتا برنام    Compuserve ترنترپرنت و عکترهای  

Adobe Image Ready  را برای مدیریت این تصاویر تویی  می کدی ا برنام  های بتیار زیا ی  ر این زمید  وجو   ار.  

CUR 

این ه رس را وار   RUN کورسرر ماوس با این اتروند ذخیره می شوندابرای نمون   ر  بو ه و فایلهای  Cursor مخد 

 :کدید

%windir%\Cursors 

JPG یا JPEG 

این فرمت عکتهای اسااندار ی است  .نوعی فایل عکس مرسوم است joint photographic experts group مخد 

  .ولی برخور ار استها نیز قابل اخش است و از جم  و کیدیت قابل قکVCD ک   ر

MBM 

ک   ر نرم افزارهای موبایل بتریار اسادا ه می شو ا با   BMP ی  فایل محاوی چددین تصرویر  MuliBitMap مخد 

  .بپر ازید ب  مدیریت این فایلها svsoftwaresاز سایت  Easy Symbian Suite اسادا ه از نرم افزار

PNG 

نوعی فایل عکس سررک  برای تهی  تصرراویر ترنتررپرنت و هیکون اسررتا این   portable network graphics مخد 

 GIFبرای تهی  عکتهای ترنتپرنت و تصاوی ر PNG امروزه تصاویر .ایما  شدند GIF تصراویر  ر ا ام  توسرع  فایلهای  

http://www.parsmodir.com/com/suffix2.php#top
http://www.svsoftwares.org/
http://www.svsoftwares.org/
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 انلو  کدید و از  سایت هگزیلیاسرا از  Axilias IconWorkshop  برای تهی  عکترهای ماحرک اسادا ه می شوندا برنام 

  .اسادا ه کدید 61602-06606-97790-61910-21202212اتور  

دید و هنها طراجی ک برای تهی  فایلهای هیکون نترخت نیاز ب  طراجی فایلهای ترنتپرنت  اریدا این فایلها را با فاوشا  

 .تکدیل کدید ICO را ب  PNG فایل Axilias IconWorkshop ذخیره کدیدا با اسادا ه از برنام  PNG را اتوند

ICO اتوند فایلهای هیکون استا  ر ویددوز هیکونها  ر فایلهای DLL مخال  ذخیره شده اندا فایلهای ICL   کاابخان

  .محاوی هیکون هتادد ک  تدها DLL هائی ماندد کاابخان  های

PSD 

فایل اروژه های ویرایش عکس برنام  فاوشرا  اسرتا برای مهراهده این عکترها جاما نیازی ب  نصب برنام  فاوشا      

برای ایدک  ویددوز را قا ر ب    انلو  کدیدا همندین wenovoاز سررایت  PNG PSD Viewer نیتررتف نرم افزار رایگان

  .را  انلو  کدید thumbviewنمائید برنام   ThumNail اخش این تصاویر و بتیاری تصاویر  یگر ب  یورت

TIFF 

 .سادا ه می شو نوعی فایل عکس است ک   ر اسکدرها خیلی ا Tag Image File Formatمخد  

 فایلهای فشرده 

 و فایلهای فهر ه معمولیا فایلهای Imageفایلهای فهرر ه بر اسراس هدف از اسرادا ه شران  و نوع هتاددی فایلهای     

image  جهت تهی  ی  نترخ  کپی از CD  ها اسرادا ه می شو ا ب  این نتخ  بدلی Clone  گویددا برنام Clone CD 

تهی  همین نتخ  های بدلی اسادا ه می شو ا برنام  های زیا ی برای این مدظور وجو   ارند نیز برنام  ای است ک  برای 

ب  ی   رایو ممازی نیاز  ارید ک  این برنام   Image را ایهرردها  می کد ا برای کار با فایلهای Ultra Iso اما من برنام 

 .همراه خو  نصب می کدد

  NRG, BIN, CUE, ISO, IMG, IMA :عکارتدد از Imageفایلهای 

 فایلهای فهرر ه معمولی با هدف فهر ه کر ن و کاهش جم  اسادا ه می شوندا فرمت فهر ه سازی معمولی ویددوز 

ZIP    اسرتا زی  کر ن عالوه بر کاهش جم   و مزیت ایرلی  ار  او  ایدک  چددین فایل را ب  یورت ی  فایل زی  می

 برای مدیریت فایلهای فهرررر ه برنام  .می توانید اترررور  بگااریدکدیرد و همیدطور روی فرایرل زیر       EMailتوانیرد  

WinRAR   بعالوه امکانات فهر ه سازی گتار ه و  .را نصرب کدیدا این برنام  توانائی مدیریت کلی  فایلهای فهر ه را  ار

 :ساخت فایلهای نصب را نیز  ار ا برخی فایلهای فهر ه  ر زیر لیتت شده اند

7ZIP 

http://www.axialis.com/
http://www.axialis.com/
http://www.wenovo.com/freeware/
http://thumbview.sourceforge.net/
http://thumbview.sourceforge.net/
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دوز ک  برخالف فایلهای زی  می تواندد خو بخو  اکترارکت شرده و عملیاتی ماندد نصب ی  برنام    فایل فهرر ه وید 

 .اسادا ه کدید winrar جهت مدیریت این فایلها از برنام  .خاص را انمام  هد

CAB 

دا نکابیدت ها نوعی فایل فهرر ه هترادد ک  برای نصرب برنام  های جمی  ماندد مایکروسافت هفیس اسادا ه می شو   

 EXE را وار  کدیدا با این برنام  جای می توانید برنام  اجرائی IEpressعکارت  RUN برای سررراخرت یر  کابیدت  ر  

  .ذخیره شده بو  و شما نمی  انتاید System32 بتازیدا این برنام  سالها  ر

JAR 

قابل  WinRAR شو ا با برنام نوعی فایل فهرر ه اسرت ک  بیهرار برای تهی  نتخ  نصب بازیهای موبایل اسادا ه می    

 .مدیریت است

RAR 

ک  جم  را ت ریکا  و برابر فایل زی  معمولی کاهش می  هددا کلی   WinRARفایلهای فهرررر ه سرررازی ویگه برنام  

  .فایلهای قابل  انلو  این سایت با این فرمت فهر ه شده اند

TAR 

 .قابل مدیریت است WinRARم  نوعی فایل فهر ه است ک   یگر اسادا ه نمی شو  و با برنا

ZIP 

فرمت اسرااندار  تهی  فایلهای فهرر ه ویددوز ک  نیازی ب  نصب برنام  جانکی ندار ا برای فایلهای فهر ه مادی کاربر    

  .بیهاری  ارند و فایلهای فیل  زی  شده چددان تهییری  ر جم  ندارند

 

 فایلهای متن 

  .تاریخی اسادا ه شده است و اتوندها براساس الدکا مرتب نهده اند ر ارائ  مطالب این قتمت از سلت  مرانب 

TXT 



 

 
 

پژوهشیدانستنی های  10  

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزویندانشگاه   

 دانشکده پیراپزشکی

فایلهای مان  ر ابادا بتریار سرا ه بو ندا فایلهای یکدواخت مادی یرف ک  تدها می توان نوع قل  یا اندازه قل  را برای   

 notepadذخیره می شرردندا ایما  و مدیریت این مادها اکدون ب  عهده  TXT کل مان تهییر  ا ا این مان ها  ر فایلهای

  .است

RTF 

طراجی شد ک   ر هن می توان ب  اباکاراتی  ر  Rich text با توسرع  توانمددیهای تولید مانف اکایوکس جدیدی ب  نام 

با  95ممکن شدا  ر ویددوز نوشران اقدام کر ا ماال برخی خطو  یا کلمات را  رشرار نوشرتا همندین نوشاار رنگی نیز    

ک  هدوز ه   ر ویددوز هتررت و کترری از هن خکری ندار ف امکان ایما  و مدیریت این مان ها   wordpad ارائ  نرم افزار

  .بوجو  همد

DOC 

را رائ  کر  ک   ر هن عالوه بر  Office 97مایکروسررافت خیلی زو  نتررخ  جدیدی از نرم افزارهای تولید مان ب  نام  

نیز ا ام  یافادد  Office 2003همندان  ر  DOC ادهای ترکیکی می شرد از تصراویر نیز اسادا ه کر ا مادهای نوع  تهی  م

 . ا ند DOCX  جای خو  را ب  فرمت Office 2007و  ر 

PDF 

ها چیدمان هنی  ایرا  عمده  اشاددا با ن ل و انا ا  این فایلها بویگه  ر ایدارنت  Word فایلهای تولید شده با نرم افزار

 مخد  PDF .این ایرا  عمده را برطرف کر  Adobe توسررره شررررکت PDF  ره  می ریخرتا نرم افزارهرای تولید  

Portable Document File  نوعی فایل مادی اسرت ک  بر خالف فایلهای Doc  چیدمان هن ب  سا گی تهییر نمی کدد و

ک  ی  نرم افزار ممانی است می توانید  Adobe Reader برنام با اسادا ه از  .برای همین  ر و  بتیار اسادا ه می شو 

 . ارید ک  اولی است Adobe Acrobat Writer را مطالع  کدید اما برای ساخت این فایلها نیاز ب  PDF فایلهای
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