
Csináld-magad-készlet 
 

 

Ahogy azt már korábban ígértem, összeállítottam nektek egy Csináld- magad nevű csomagot, arra az esetre, ha saját kézbe 

szeretnétek venni az irányítást az android alkalmazások honosítását illetően. 

Ez a módszer (remélhetőleg) azoknál a felhasználóknál is használható lesz, akiknél az online telepítős módszer valami miatt 

nem működött. 

A fordításra kiszemelt alkalmazáshoz tartozó magyar nyelvi fájlokat az Android programfordítások topikban találhatjátok a 

következő formában (lásd. Alábbi kép). 

 

A készletről… 

Az adott témában számtalan kiváló, erre a célra használatos eszköz létezik. 

Nekem a választásom az Advanced ApkTool nevű készletre esett, mivel egy megbízható, minden-az-egyben szerkesztő 

alkalmazásról van szó. 

Készítője: BDFreak (http://forum.xda-developers.com/member.php?u=5078388)  

A készlet motorját az ApkTool (http://code.google.com/p/android-apktool) visszafejtő modul képezi. 

Ezzel az eszközzel darabjaira szedhetitek *.apk állományaitokat, majd a magyar nyelvi fájlok beszúrását követően, össze is 

állíthatjátok azokat. 

 

FONTOS! Az alkalmazás használatához Java futtatókörnyezet szükséges! 

A szükséges Java telepítése nélkül a kicsomagolási és összeállítási művelet nem hajtható végre. 

 

 

Előkészületek… 

Csomagoljátok ki az Advanced.ApkTool archívum tartalmát (lehetőleg) a C: gyökérkönyvtárba, valahogy így -> 

c:\AdvancedApkTool 

Ellenőrizzétek, hogy a Java telepítve van-e gépetekre. 

Ha nincs, mindenképpen telepítsétek fel! 

 

A kicsomagolt készlet tartalma: 

1-BDFreak 

2-In 

3-Out 

4-Done 

Advanced ApkTool.exe 

 

Egy-két információ a mappa tartalmát illetően… 

Az 1-BDFreak mappa tartalmazza a szerkesztésért felelős állományokat, amelyek a visszafejtéshez/összeállításhoz 

szükségesek. A mappa tartalmát ne módosítsátok. 

A 2-In mappa az eredeti (még magyarul nem tudó) *.apk fájl forrásául szolgál. 

Ebbe a mappába kell bemásolni az eredeti/szerkesztésre váró apk állomány(oka)t. 

http://szoftverforditasok.hu/forum/viewtopic.php?f=12&t=29
http://forum.xda-developers.com/member.php?u=5078388
http://code.google.com/p/android-apktool


A mappába több apk fájlt is elhelyezhetünk. 

A szerkesztendő fájlt a program ablakában (sorszám alapján) kell majd kiválasztanunk. 

A 3-Out mappába csomagolja ki a program, a 2-In mappába előzőleg elhelyezett forrás *.apk állományt. 

 

A 4-Done mappa fogja tartalmazni a művelet végén összeállított/szignált/magyarított apk fájlt. 

 

Az Advanced ApkTool.exe fájl a program indító állománya.  

Használata… 

Példánkban, én most a CCleaner 1.13.50 nevű alkalmazás honosítását mutatom be. 

Az alkalmazás telepítője a következő linken érhető el: CCleaner v1.13.50 letöltése 

1. lépés 

Helyezzétek az eredeti (példánkban a CCleaner_1.13.50.apk) állományt a 2-In mappába. 

 

 NAGYON FONTOS!   

A szerkesztendő apk nevében nem lehet szóköz! 

Az üres szóközzel ellátott állománynevű apk fájlokat nem tudja kicsomagolni a program. 

Ezt minden esetben ellenőrizzétek a kicsomagolás előtt, és ha szükséges módosítsátok. 

Példa: Ha az apk neve: Ccleaner  1.13.50.apk ; nevezzétek át erre: Ccleaner_1.13.50.apk 

*** 

2. lépés 

Indítsátok el a programot az Advanced ApkTool.exe fájlra kattintással. 

Ezt követően a program a rendszerünkre telepített Java futtatókörnyezet telepítésének meglétét ellenőrzi (1. kép). 

 

 
1. kép 

Ha nem találja, hibaüzenetet fog adni (1b. kép). 

 

 
1b. kép  

Ebben az esetben, mindenképpen telepítenünk kell a szükséges Java összetevőt a http://java.com/en/download/ oldalról. 

Sikeres indítás után az alábbi programablak lesz látható (2. kép). 

https://download.apkpure.com/c/APK/574/0123fc7b536d3f9e?fn=CCleaner_1.13.50.apk&k=ff964a91bfaac61775912b12c8e1a89156efccf4&p=com.piriform.ccleaner&c=1%7CTOOLS
http://java.com/en/download/


 
2. kép 

A teljes szerkesztési művelet során, nekünk mindössze a 2 – Decompile Files és 3 – Recompile Files opciókra lesz 

szükségünk. 

*** 

3. lépés 

Nyomjuk meg a 2-es (Decompile Files) számbillentyűt, majd üssük le az Enter billentyűt. 

Ekkor a program rákérdez arra, hogy mit szeretnénk kicsomagolni. 

Ehhez a program neve előtt látható számra lesz szükségünk (lásd. 3. kép). 

 
3. kép 

*** 

4. lépés 

Értelemszerűen (esetünkben) nyomjuk le az 1-es számbillentyűt, majd az Enter-t. 

Ekkor a 4. képen látható kérdés következik. 

Ez a kérdés a visszafejtés megkezdésére vonatkozik. 

Választható lehetőségek: y/n – azaz igen vagy nem 



 
4. kép 

 

A folytatáshoz nyomjuk le az y billentyűt, majd az Enter-t. 

Ekkor a program megkezdi az (1. lépésben) 2-In mappába helyezett eredeti (példánkban a Ccleaner_1.13.50.apk) állomány 

visszafejtését. 

A visszafejtés közben a következő programablakot látjuk (5. kép). 

 
5. kép 

A sikeres kicsomagolás végén az alábbi ablak fog megjelenni (6. kép). 



 
6. kép 

Itt egy tetszőleges billentyű lenyomására lesz szükség. 

*** 

5. lépés 

Most nagyon fontos lépés következik, méghozzá a magyar nyelvi fájlok elhelyezése a készletben. 

Ehhez rendelkezésetekre áll a source.rar nevű állomány, amelyet a fórum Android programfordítások letöltő topikjából 

érhettek el.. 

Ezt az állományt csomagoljátok ki egy tetszőleges helyre. 

Ezt követően, nyissátok meg a 3-Out\CCleaner_1.13.50.apk mappát. 

Az alábbi képen a Total Commander programban mutatom a pontos mappaszerkezetet (7. kép). 

 
7. kép 

Bal oldalt a 3-Out\CCleaner_1.13.50.apk mappában lévő visszafejtett CCleaner_1.13.50 telepítőt láthatjátok, jobb oldalt 

pedig a kicsomagolt source.rar állományt. 

Itt nagyon fontos a mappaszerkezet megtartása, épp ezért jelöljétek ki a jobb oldalon látható res mappát, és másoljátok át 

a bal oldali részbe. 

Ha a program rákérdez a felülírásra válasszátok, a Mindet felülírja lehetőséget. 

*** 

6. lépés 

Most következik a készlet összeállítása és aláírása. 

A program kezdőlapján nyomjátok meg a 3-as (Recompile Files) számbillentyűt, majd üssétek le az Enter-t. 

Ekkor a program rákérdez arra, hogy mit szeretnénk összeállítani. 

Ehhez a program neve előtt látható számra lesz szükségünk (lásd. 3. kép). 

Miután megnyomtuk az 1-es billentyűt, az alábbi opciók fognak megjelenni (lásd. 8. kép). 



 
8. kép 

7. lépés 

Itt nyomjuk meg a 4-es (Recompile, Sign And Then Zipalign), majd az Enter billentyűt. 

Ismét jön a 4. képen látható kérdés, amelyet az y lenyomásával nyugtázhatunk. 

 

Nincs más dolgunk, mint megvárni a folyamat végét, melyet követően az összeállított magyar nyelvi állomány a 4-Done 

mappában fog létrejönni. 

Ezt az állományt kell a telefonra másolni és telepíteni. 

FONTOS! 

Én most a példánkban a CCleaner alkalmazás honosítási lépéseit mutattam be. 

Más alkalmazások honosítása esetén a source.rar állomány tartalma eltérő lehet, de az elv ugyanaz. 

A cikkben szereplő programot itt tölthetitek le:  Advanced ApkTool 

Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van a http://szoftverforditasok.hu/Forum.html oldalon elérhettek bennünket. 

E-mail címem a régi: mailto:zityisoft@gmail.com 

A ROCK legyen veletek! 

 

Zityi 

Körmend City 2016-03-14 

 

 

 

 

 

 

https://www.androidfilehost.com/?fid=24411628330025361
http://szoftverforditasok.hu/Forum.html
mailto:zityisoft@gmail.com

