Rar bestand uitpakken android

Als eerste stap moet worden opgemerkt dat een bestand met de naam RAR of met een RAR-extensie een gecomprimeerd bestand is dat: een of meer bestanden of mappen op de binnen . Met compressietechnieken kunnen meerdere bestanden worden gebundeld zodat hun grootte kleiner is dan de originele map. Dus als u toegang wilt tot RAR-inhoud,
je moet een gespecialiseerd unzip-programma zoals WinRAR op je computer installeren . Nadat u het hebt geïnstalleerd, is het gekoppeld aan elk van de gecomprimeerde bestanden en wordt het in Windows weergegeven met het bekende pictogram van de drie WinRAR-boeken. Ontdek hoe u WinRAR-archieven in meerdere delen kunt splitsen en
uitpakken Opgemerkt moet worden dat WinRAR een krachtig hulpmiddel is dat wordt gebruikt voor: comprimeer en decomprimeer bestanden met wachtwoorden . Dus, we zullen hieronder uitleggen hoe je deze bestanden kunt splitsen en decomprimeren met dit programma. Deze applicatie kenmerkt zich door het gebruiksgemak, dus het kunnen
splitsen van bestanden blijkt een eenvoudige procedure te zijn. U moet eerst zoek het bestand dat u wilt comprimeren en de verdelen in verschillende delen . Vervolgens moet u op het punt klikken en er verschijnt een contextmenu. In deze sectie zou je winrar-compressie-opties moeten vinden, aangezien ze daar zijn, moet je op optie klikken
"Toevoegen aan bestand" . Dan kun je de winrar-compressie-opties op het scherm zien waar je moet selecteren "Begin met volume van ..." . Ook in het vak dat aan de rechterkant verschijnt, kunt u schakelen tussen bytes, kilobytes, megabytes en meer. Maar het is beter om megabytes (MB) te selecteren. Vervolgens moet u de bestandsgrootte voor elk
onderdeel instellen. Het wordt aanbevolen dat de waarde kleiner is dan 3,7 gigabyte. Het enige wat je hoeft te doen is op de optie klikken "Accepteren" om het proces te voltooien en op deze manier heeft u uw munten in WinRAR. Na het comprimeren en splitsen van een bestand in delen in winrar, hoef je het alleen maar te downloaden uitpakken ,
wat een uiterst eenvoudige procedure is, bestaat het slechts uit een paar stappen. Eerst moet je de map vinden waarvan ik weet dat je alle delen van het bestand vindt. Ze moeten zich dus op dezelfde plaats bevinden. Vervolgens moet u op het eerste deel van het bestand klikken en de optie selecteren: "extraheer hier" . Dit zal het unzip-proces
starten, onthoud dat het een paar minuten kan duren, het hangt allemaal af van de grootte van het bestandsgedeelte en de kracht van uw pc. Belang van de WinRAR-tool Opgemerkt moet worden dat WinRAR een van de meest populaire toepassingen is om deze procedure uit te voeren, zelfs als u een bestand comprimeert, kunt u Bespaar ruimte als je
het verdient. Bovendien is een van de grootste kenmerken waarvoor het van groot belang is geweest dat het gratis kan worden verkregen. Het zou ook een goed idee zijn voor computers om deze applicatie standaard op te nemen, aangezien het gebruik ervan heel gebruikelijk is en meer nog wanneer bestanden via internet worden gedeeld. Het is ook
belangrijk op te merken dat deze applicatie bevat meer functies , kunt u de gecomprimeerde bestanden in verschillende delen verdelen. Op zichzelf is het comprimeren en splitsen van bestanden meestal belangrijk als er geen grote opslagruimte op de apparaten is. Bovendien is een andere methode om RAR-bestanden met WinRAR uit te pakken, door
op het bestand te klikken en op deze manier laat Windows u de Contextmenu met de opties die het bevat. In het contextmenu vindt u: "Openen met WinRAR": deze optie werkt hetzelfde als het bestand rechtstreeks openen met WinRAR. Een andere optie is: "Bestanden uitpakken" : zodat u kunt beslissen waar en hoe u de inhoud van het archief wilt
extraheren. Tegelijkertijd ziet u de opties "extraheer hier" : dit zal het uitpakken in de huidige map en uiteindelijk zul je zien "Uitpakken naar mappen" : dit zal het uitpakken in een nieuwe map, maar in de huidige map. Tot slot hopen we dat dit artikel u heeft geholpen. We willen echter graag uw mening weten . Kon je het rar-bestand uitpakken dat in
meerdere delen is opgesplitst in WinRAR? Kent u een andere methode om deze actie uit te voeren? Laat ons je antwoorden achter in de comments. Dit kan u ook interesseren, Een wachtwoord verwijderen en in een Winrar-bestand plaatsen Een rar bestand zijn vaak meerdere bestanden, die zognaamd zijn ingepakt tot een bestand. De bestanden
worden gecomprimeerd, zodat het ene bestand kleiner wordt. Om een rar bestand te openen neem je de volgende stappen:Download het programma WinRAR hierSelecteer de juiste versie 32-bit of 64-bit (Hoe kan ik zien welke versie ik van Windows heb?)Dubbelklik op het bestand en installeerKlik nu op het rar bestand met je rechtermuisknopKies
Bestanden uitpakkenSelecteer waar je de bestanden wilt opslaan om te bekijkenKlik op OK Files by Google allows you to extract and view contents of compressed files. Note: Only .zip files are supported. To learn how to unzip your files in English, watch this video by our Video Contributor. How to unzip files on Android phones? #zip #zipfiles
#filesbygoogle #files To learn how to unzip your files in Hindi, watch this video by our Video Contributor. How to Open Zip Files on Android? | Extract Zip Files on Phone On your Android device, open Files by Google . On the bottom, tap Browse . Navigate to the folder that contains a .zip file you want to unzip. Select the .zip file. A pop up appears
showing the content of that file. Tap Extract. You’re shown a preview of the extracted files. If you want to delete the .zip file after extraction, select the “Delete ZIP file” checkbox. Tap Done. The extracted files are saved in the same folders as the original .zip file. Troubleshooting Memory full error Try now Get answers from community experts
Archive Extractor is a small and easy online tool that can extract over 70 types of compressed files, such as 7z, zipx, rar, tar, exe, dmg and much more. Choose file from your computer or drag and drop file here... Archive successfully extracted Click on a file to download it. Het RAR-formaat is een populair bestandstype voor gegevenscompressie.
Hoewel u waarschijnlijk vaker met RAR-bestanden op macOS en Windows werkt dan met uw telefoon, heeft u soms hulpmiddelen nodig voor onderweg.Bekijk hieronder de beste RAR-bestandsextractors voor Android.Waarom een RAR File Extractor voor Android gebruiken?Hoewel u waarschijnlijk liever niet aan uw telefoon of tablet werkt, kunt u
deze gebruiken om bestanden in een mum van tijd te beheren. Omdat RAR een gangbaar formaat is, zult u waarschijnlijk RAR-bestanden moeten extraheren. Bestanden uit ZIP, RAR, 7z en andere gemeenschappelijke archieven uitpakken. Bestanden uit ZIP, RAR, 7z en andere gemeenschappelijke archieven uitpakken. Hebt u ooit een .rar-bestand en
vroeg zich af hoe het te openen? Gelukkig is het beheer van ZIP-bestanden en andere gecomprimeerde archieven eenvoudig met de juiste tools. Dit is wat je moet weten. Meer lezen op uw Android of bestanden in een RAR-container comprimeren.Deze apps zijn handig voor zowel het extraheren als comprimeren van bestanden. Vaak gebruik ik mijn
Samsung Galaxy Note-tablet tijdens het reizen als een laptop. Het hebben van een RAR-opener op mijn apparaat is ongelooflijk handig.De beste RAR File Extractor voor AndroidEr zijn veel RAR-apps die u kunt downloaden op Android. De meeste opties zijn gratis, maar slechts een handvol zijn volledig gratis. RAR-extractors voor Android werken vaak
op een freemium-model Waarom u nooit zult stoppen met het zien van advertenties en IAP's in mobiele apps Waarom u nooit advertenties en IAP's in mobiele apps zult zien Advertenties en in-app-aankopen in mobiele apps en games kunnen heel vervelend. Helaas zullen ze niet snel verdwijnen. Dit is waarom. Meer lezen met betaalde upgrades
premiumfuncties toevoegen en advertenties verwijderen.Om het beste te bepalen, concentreerde ik me op een combinatie van functies en het aantal advertenties. Als je op mij lijkt, ben je misschien in orde met substantiële advertenties zolang een app vol zit met functies. Toch kunnen advertenties behoorlijk vervelend zijn, dus onze criteria voor de
beste balans tussen robuuste functies en de minste advertenties.Laten we beginnen met de beste keuze voor RAR-bestandsbeheer.1. ZArchiver ZArchiver is helemaal gratis, een zeldzaamheid onder Android RAR-openers. De ontladen interface is eenvoudig voor de ogen en ad-free. Met ZArchiver kunt u archieven maken met inbegrip van 7z, ZIP, XZ
en GZ. Voor extractie kan het alles decomprimeren, van RAR en 7Zip tot DEB en ISO-bestanden. Bovendien kunt u de archiefinhoud bekijken zonder deze daadwerkelijk uit te pakken en zelfs de inhoud van archieven bewerken door bestanden toe te voegen of te verwijderen.Bovendien fungeert ZArchiver ook als een solide bestandsbeheerder. Dit
maakt het een multifunctionele app die uw kostbare opslagruimte waardig is. Met uitstekende functies en zonder advertenties is ZArchiver de beste Android RAR-opener die u kunt downloaden.Download: ZArchiver van Google Play | Standalone APK van APKMirror (gratis)Android RAR File Extractors: Runner-UpsZARchiver wint handig als de beste
RAR-bestandsextractor voor Android. Maar het is verre van de enige optie. Een snelle zoekopdracht naar deze apps op Google Play levert veel resultaten op.Dit zijn de beste alternatieven voor ZArchiver voor Android.2. RAR Van RARLAB, de ontwikkelaars van WinRAR, komt de toepasselijke naam RAR voor Android. Met RAR kunt u zowel ZIP- als
RAR-bestanden maken. Bovendien kan deze gratis RAR-bestandsextractor TAR-, XZ-, ISO-, ARJ- en 7z-bestanden decomprimeren. U kunt ook niche-indelingen zoals ZIPX, PPMd en LZMA uitpakken. Aan boord vindt u hulpprogramma's voor volumeherstel en codering.Met zijn eenvoud in evenwicht door robuuste functies, is RAR een topkeuze als een
Android RAR-programma. RAR werkt goed met RAR-bestanden met meerdere delen en gecodeerde archieven. Hoewel gratis te gebruiken, bevat RAR voor Android advertenties die soms een beetje hinderlijk zijn. U kunt deze echter verwijderen via optionele in-app-upgrades.Download: RAR van Google Play | Standalone APK van APKMirror (gratis)3.
WinZIP WinZIP voor Android bevat een interface die schoon is met minimale advertenties. Naast standaardfuncties voor het onttrekken en maken van archieven, biedt het integratie met cloudservices zoals Dropbox en Google Drive. Dit maakt het gemakkelijk om bestanden te beheren, zelfs als ze niet op uw apparaat zijn opgeslagen.Ik hou van de
moderne gebruikersinterface en cloud-integratie. WinZIP behandelde alle RAR- en ZIP-bestanden die ik er met gemak overheen gooide. Hoewel bestandscompatibiliteit niet zo zwaar is als ZArchiver, maken cloud-integratie en een mooie look WinZIP tot een waardige overweging.Download: WinZIP van Google Play | Standalone APK van APKMirror
(gratis)4. B1 Archiver B1 Archiver-sportcompatibiliteit met in totaal 37 bestandsindelingen, waaronder B1, ZIP en RAR. Zodoende kan B1 Archiver vrijwel elk formaat aan dat u ermee gooit.Afgezien van de bestandscompatibiliteit, verwerkt B1 Archiver eenvoudig meerdere RAR-bestanden. Voor codering kan B1 met een wachtwoord beveiligde gezipte
bestanden uitpakken. Er is zelfs een optie voor het extraheren van specifieke bestanden voor gedeeltelijke archiveringsextractie. Dat is handig voor het ophalen van bepaalde items uit een archief in plaats van de volledige inhoud.Navigatie is eenvoudig en de interface is intuïtief. Het zou de beste RAR-afzuigkap voor Android kunnen zijn, maar de
overvloedige (en omvangrijke) advertenties houden hem op de eerste plaats. Een betaalde upgrade verwijdert deze advertenties echter.Download: B1 Archiver van Google Play | Standalone APK van APK4Fun (gratis)5. ES File Explorer Hoewel speciale Android RAR-extracten goed werken, krijgen veel Android-bestandsbeheerders ook te maken met
decompressiemogelijkheden. Van deze is ES File Explorer een van de meest populaire. Het is een van de beste bestandsbeheerders voor Android ES File Explorer: is het de beste bestandsbeheerder voor Android? ES File Explorer: is het de beste bestandsbeheerder voor Android? Is EF File Explorer de beste optie om de bestanden op je Androidapparaat te bekijken en te beheren? Lees meer, en mijn go-to manager op mijn telefoon, tablet en zelfs Nvidia Shield TV Android TV box.Met ES File Explorer kunt u een voorbeeld van de inhoud van uw RAR- en ZIP-bestanden bekijken en deze uitpakken. Het kan de bestandscompatibiliteit van B1 Archiver missen, maar ES File Explorer is misschien
wel de meest utilitaire app hier vanwege zijn mogelijkheden buiten RAR-extractie. Het is ook een van de weinige bestandsbeheerders met ondersteuning voor netwerkstations.Het is compatibel met alles van FTP tot Samba-shares en meer, waardoor het een go-to bestandsbeheerder is. U hoeft alleen advertenties te verdragen of een upgrade naar de
pro-versie uit te voeren om ze te verwijderen.Download: ES File Explorer van Google Play | Standalone APK van APKMirror (gratis)Doe geen moeite met betaalde RAR-appsOver het algemeen werkt vrijwel elke RAR voor Android-extractor. We raden u echter niet aan om betaalde apps zoals RAR Sharp Pro te gebruiken. Er is geen reden om geld uit te
geven voor deze taak Bespaar je geld: 9 apps waarvoor je niet moet betalen Bespaar je geld: 9 apps waarvoor je niet moet betalen Sommige abonnementen zijn de prijs echt waard, maar anderen moeten uit je uitgaven. Hier zijn verschillende populaire abonnementen die u kunt vervangen door gratis alternatieven. Lees Meer wanneer u eenvoudig een
van de vele gratis of freemium Android RAR bestandsextractors kunt downloaden.Als u bereid bent om met normale advertenties te werken, werken de bovenstaande apps goed (vergeet niet dat ZArchiver geen advertenties bevat). De meeste gratis apps bieden een goedkope in-app-aankoop voor het verwijderen van advertenties als u er niet tegen
kunt.Houd een Android RAR Extractor HandigAlle bovenstaande gratis RAR-bestandsextractors voor Android zullen u goed van pas komen. Mijn voorkeur gaat uit naar ES File Explorer, omdat ik toch een bestandsbeheerder op mijn apparaten nodig heb. Het komt zelden voor dat ik een ander bestand dan een standaard ZIP of RAR moet extraheren.
Toch is B1 Archiver een handige app die ik blijf installeren vanwege de maar liefst 37 bestandsextensiecompatibiliteit.Over het algemeen houdt u vast aan bekende Android RAR-bestandsopeners. No-name apps met weinig downloads kunnen zich bundelen in overtollige advertenties of zelfs malware. Meestal vindt u fantastische gratis versies die
betaalde upgrades bieden om advertenties te verwijderen en een aantal functies toe te voegen.Voor het uitpakken van RAR-bestanden overal, bekijk de beste online RAR-extractors. De 7 beste online RAR-extractors De 7 beste online RAR-extractors Wilt u RAR-bestanden online openen? Dit is de beste gratis online RAR-extractor die je zult vinden --geen software vereist. Lees verder . Ontdek meer over: Android-apps, bestandscompressie, bestandsbeheer.
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