
 

?XAPK מהו קובץ

XAPK הוא פורמט חבילת יישומי אנדרואיד. קובץ XAPK צריך לכלול לפחות קובץ APK ,אחד, שהוא השלד של האפליקציה

מסתיים תמיד בתוסף הקובץ XAPK שהוא קובץ הנתונים הנוסף שמאפשר את הפעלת האפליקציה. שם הקובץ של ,OBB וקובץ

.apk. בעזרת האפליקציה שלנו, מתקין XAPK, תוכלו להתקין ישירות את כל קבצי ה- APK וה- XAPK ,בלחיצה אחת. כמו כן

מפוצלים. בעזרת זה הוא מאפשר (App Bundle) קבצים APK תומכת בהתקנת קבצי XAPK הגרסה האחרונה של מתקין

.פשוט נסה את זה! זה יעבוד כמו קסם .XAPK להתקין את הפורמט האחרון של קבצי

OBB קובץ נתונים + APK קובץ = XAPK קובץ

זו APK קבצי התצורה הבסיסיים והפיצולים הכלולים בחבילה APK ,פיצול APK בסיס + קובץ APK קובץ = XAPK קובץ

 :הערה

PK APK באמצעות התקנת APKPure.com -ב apk, .xapk-ניתן להתקין את כל קבצי ה .1

הן (OBB עם נתוני מטמון של APK) APK, XAPK באפשרותך להוריד ולהתקין ,Android ™ זמין לטלפון וטאבלט XAPK מתקין .2

.במחשב האישי והן באנדרואיד נייד

?איך זה עובד ?OBB מה זה

Google Play דורש כי ה- APK 100 הדחוס שמשתמשים מורידים לא יעלה עלMB. בכל פעם שתעלה APK באמצעות המסוף

,ZIP) יכול להיות כל פורמט שאתה בחר ,APK -יש לך אפשרות להוסיף קובץ קובץ הרחבה אחד או שניים ל ,Google Play של

PDF, MP4 וכו '). כל קובץ יכול להיות עד 2 ג'יגה-בתים והוא יכול להיות בכל פורמט שתבחרו שמפתחים יכולים להשתמש

.באנדרואיד ללא שחיתות APK -כדי לאפשר למשתמשים להוריד את קובץ ה XAPK בפורמט קובץ

מיקום אחסון ותבנית שם קובץ OBB קובץ

<shared-storage>/Android/obb/<package-name>/[main|patch].<expansion-version>.<package-
name>.obb

?איך זה עובד ?APK מה זה

APK הוא ראשי התיבות של "חבילת אנדרואיד", שהיא פורמט קובץ חבילה המשמש את מערכת ההפעלה אנדרואיד לרוב

.להפצה והתקנה של אפליקציות לנייד ותווכה

?מה זה צרור אפליקציות? איך זה עובד

השונים המוגשים למשתמשים, כגון APKs -צרור האפליקציות לאנדרואיד הוא צרור האפליקציות החדש של אנדרואיד לייצור ה

APK הבסיס, APKs תכונה דינאמית, APKs תצורה, ו (עבור מכשירים שאינם תומכים ב- APKs מפוצלים) ריבוי APKs.

.המתאימים להתקנה בקבוצת האפליקציות APKs -שלנו כדי לעזור לך להתקין את ה APKPure תזדקק לאפליקציית

(Windows) בטלפון אנדרואיד XAPK כיצד להתקין קבצי

ולשמור אותם במחשב APKPure -מ XAPK מוכן. אתה יכול להוריד קובץ APK או (OBB עם APK) XAPK שלב 1. קבל קובץ

.שלך

 .טהור התקן ופתח אותו במחשב שלך APK שלב 2. הורד את

לפני שתחברו את ,Android -בהתקן ה USB -עליכם להפעיל תחילה איתור באגים ב ,XAPK / APK הערה: לסיום התקנת

.USB של המחשב ותתחברו למחשב באמצעות כבל USB -הטלפון או הטאבלט של אנדרואיד ליציאת ה
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.במחשב שלך "APK או "פתח קובץ APK קובץ ,XAPK שלב 3. גרור ושחרר

חיצוני או זיכרון פנימי אנדרואיד כדי להתקין אותה. לאחר מכן SD שלב 4. תצוגה מקדימה של האפליקציה שלך ובחר כרטיס

שלך. ניתן גם לשנות הגדרה זו בחזרה לפני שתתחיל ההתקנה XAPK / APK לחץ על "כפתור התקנה" כדי להתחיל בהתקנת

.הנוכחית

יתכן ,GBגדול מ- 1 (OBB עם קובץ APK) XAPK -אם גודל ה .XAPK, APK -שלב 5. ייקח 3-5 שניות ומעלה לסיים את התקנת ה

שתצטרך לשנות את השניות לדקות
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:לאנדרואיד. תבדוק פה obb לאנדרואיד, או ברצונך להעתיק ידנית קובץ obb. שלב 6. התקן קובץ

.שלך Android משחק במכשיר apk הורד והתקן .1

.xapk. במקום סיומת zip. נסה לשנות את שם הקובץ בתוך סיומת .2

 :למיקום הנדרש 'com.gameXXXXXXXX.obb' בשם obb. -פתחו אותו מהעתק והעתיקו את קובץ ה .3

/SDCARD/storage/emulated/0/Android/obb/com.gameXXXXXXXX/

-למכשיר ה obb. כך שתוכל להעביר קובץ ,USB ממוחשבת באמצעות כבל USB הערה: חבר את הטלפון שלך ליציאת

Android שלך.
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