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 لینک مقاله در وبسایت

   

   

 

 

ران مجله نت  
 

و چرا  یستچ یگوگل پل
 ؟ یددار  یازبه آن ن

 یادمارکت از اون  یدکه اول با اسم اندرو یگوگل پل
و فروش  یدخر  یگوگل برا یفروشگاه رسم یشد،م

مربوط به  یمحتوا یگرو د یکیشناپل ی،باز 
فروشگاه  ین. مثل اپل استور، ایدهاندرو یهادستگاه
کاربران  یرو برا یمتفاوت یبزرگه و محتوا یلیهم خ

 . کنهیم ینخودش تام
سواالت شما در مورد  یشده به تمام یمقاله سع یندر ا

Google Play استور پاسخ داده بشه و  یهمون پل یا
خوب در گوگل  یکردن محتوا یدامنظور پشما رو به

 .یمکن ییراهنما یپل
. 

https://netran.net/mag/گوگل-پلی-چیست-و-چرا-به-آن-نیاز-دارید؟/
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و فروش  یدخر  یگوگل برا یفروشگاه رسم یشد،م یادمارکت از اون  یدکه اول با اسم اندرو یگوگل پل
فروشگاه هم  ین. مثل اپل استور، ایدهاندرو یهامربوط به دستگاه یمحتوا یگرو د یکیشناپل ی،باز 
شده به  یمقاله سع ین. در اکنهیم ینکاربران خودش تام یرو برا یمتفاوت یبزرگه و محتوا یلیخ

منظور استور پاسخ داده بشه و شما رو به یهمون پل یا Google Playسواالت شما در مورد  یتمام
 .یمکن ییراهنما یخوب در گوگل پل یکردن محتوا یداپ

 ؟ یستاستور چ یپل
 یدیاندرو هاییکاربران گوش یرو برا شمارییب یو محتوا یدهاندرو یفروشگاه و پورتال رسم یپل گوگل

 هاییسو سرو یدمارکت اندرو یقبا تلف 2012مارچ  6 یخدر تار  Google Play Store. کنهیفراهم م
کشور  190عرضه شد و حاال در  Google eBookstoreو  Google Musicمثل  اییگهد یجیتالید

 مختلف در دسترسه.

Google Play گوگل استفاده  یلیموبا هاییسکه از سرو هایییتمام گوش یرو ضفریشصورت پبه
 کنن،یعامل کروم استفاده م یستمکه از س ییهادستگاه یاون رو رو تونیدینصب شده. شما م کننیم

 ید،رو بخر  اییباز  یاافزار نرم ی،. اگر با رابط وب گوگل پلیدباکس هم نصب کنبوک و کروممثل کروم
 نصب بشه. ییهاچه دستگاه یافزار رونرم ینکه ا یدکن یینتع تونیدیم

 
 ؟ یگوگل پل یها یسسرو

با هر  یشهم یول یدهمخصوص اندرو Google Playدر  هایو باز  هایکیشندرسته که اپل
 داشت. یدسترس… کتاب و یک،موز  یلم،ف یبه محتوا یدستگاه

دانلودشده در  یخاطر محتوا ینو به هم یشهم ینگهدار  یابر  یاطالعات تمام دانلودها در .فضا
 .ها در دسترس خواهد بودتمام دستگاه

Google Play Store  به نامGoogle app store یشههم شناخته م. 
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 یک، موز ((Play Store: فروشگاه یر. نظیشهخدمات م یاها از برنامه یاشامل مجموعه یگوگل پل

(Play Music) یونو تلوز  یلم، ف Play Movies & TV)) کتاب ، Play Books))  ی، باز Play Games)) 
 (.(Play News Standو روزنامه و مجله 

 

 

 

 
 یه؟چ یگوگل پل یایمزا
 

Google Play Music یو کاربرانش رو به برنامه یستدر دسترس ن یگهد YouTube Music 
 .کنهیم یتهدا

 .یدها استفاده کناز تمام اون یددر کشور ما فعال نباشن و نتون هایسسرو یناز ا یممکنه بعض

 هستن. یگانرا Google playدر  هایکیشندرصد از اپل 96 یباتقر 
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 :یرهشامل موارد ز  ینترنتیفروشگاه ا ینا هاییتمز 

 یلکاربران موبا یمناسب برا -1
دارن و ممکنه مورد  یازکه بهشون ن یدهم یشنهادرو به کاربران پ هایییکیشنلاستور اپ یگوگل پل

نصب از  یهم کاربر برا ینجوریشدن. ا یو نظرسنج یبندها توسط کاربران رتبهعالقشون باشه. اپ
 بذاره. یشپرطرفدار رو بشناسه و به نما یهااپ تونهیهم گوگل م کنه،یاون استفاده م

 اتصال امن -2
تا  یشهم یبررس Google Play Protectتوسط  یگوگل پل یبه اشتراک گذاشته شده رو یتمام محتوا

 یشخطر روزانه ب یصتشخ یسسرو ینشما در برابر بدافزارها محافظت بشه. ا یدیاز دستگاه اندرو
 یچیسرپ گوگل ینرو که از قوان ییافزارهانرم تونهیو م کنهیم یافزار مختلف رو بررسنرم یلیاردم 50از 
. به گذرونهیشده م یدهسنج یزهایو آنال یروسو یهاها رو از تستمحدود کنه. گوگل اپ کنن،یم

تلفن همراه  یرو یو اطالعات شخص یتاد یبرا ینیام یدهایکه وجود دارن، تهد ییهااپ یل،دل ینهم
 ندارن.

 

 هایکیشنبودن اکثر اپل یگانرا -3
 دانلود ندارن. یبرا ایینههستن و هز  یگانموجود را یهااکثر برنامه
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 توسعه دهندگان هاییکیشناپل یبرا یمحل یجادا -4
به  یرو در پلتفرم یکیشنشونتا اپل کنهیم یجاددهندگان امشاغل و توسعه یبرا یبستر  یس،سرو ینا

نام و ورود به جهت هم خدمات ثبت ینبه کاربران داره. در هم یاگسترده یاشتراک بذارن که دسترس
 رو به اشتراک بذارن. هاشونیکیشناپل خوانیداره که م یاشخاص یبرا یاجداگانه یستمس

 به اکانت داره؟ یازیاستور ن یاستفاده از گوگل پل

 
 
اکانت گوگل خودتون رو  یدبعد باز کردن برنامه، اول با ها،یکیشناستفاده از خدمات و دانلود اپل یبرا

login آموزش ساخت گوگل اکانت( رو  یم؟اکانت گوگل بساز  یکچگونه  یمقاله ید،. اگر ندار یدکن(
 ترینیشب خودتون یدیاز دستگاه اندرو یدتا بتون یدخودتون درست کن یاکانت گوگل برا یکو  یدبخون

 .یدبهره رو ببر 

 یشرکت هواو هاییگوش یمتحر 
 هایمخاطر تحر به یاد،به حساب م یتلفن همراه برند معروف یدتول یینهکه در زم یهواو ینیشرکت چ

 یگوگل مثل گوگل پل هاییسسرو تونهینم یاستفاده کنه ول یداز نسخه متن باز اندرو تونهیفقط م
 محصوالتش ارائه بده. یرو، رو

 یکارت گوگل پل یفتآموزش استفاده از گ
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فقط یک اپ استور نیست و یک سرویس خرید موسیقی،  Google Playطور که اشاره شد، همون
ی مناسب تونه یک هدیهفروشی هم داره. به همین خاطر گیفت کارت گوگل پلی میخرید فیلم و کتاب

های مارکت پلی استور نیست. از زیت گیفت کارتبرای دوستان و نزدیکان شما باشه. البته این تنها م
 .اونجایی که کشور ما تحریمه، گیفت کارت تنها روش خرید محتوا از گوگل پلی به حساب میاد

 .برای استفاده از گیفت کارت مراحل زیر رو دنبال کنید
 

 :رو باز کنید و مطابق تصاویر پایین Google Play افزارنرم
 .رو که در باال سمت راست قرار داره رو فشار بدیدآیکون اکانت گوگلتون   -1
 .رو انتخاب کنید Payments and subscriptions یگزینه  -2
 .رو انتخاب کنید Redeem gift card یی بعد، گزینهدر صفحه -3

 

 
 
 

 .رقمی روی گیفت کارت فیزیکی یا دیجیتالی رو وارد کنید 16کد  -4
 .رو فشار بدید Redeem کلید -5
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 حرف آخر

بر  یکجاو کتاب رو  یلمف یک،موز  یکیشن،از ما، مثل دانلود اپل یادیز  یازهایکه ن یفراهم بودن بستر 
و  یمبستر رو بشناس ینحتما ا یدبا یم،داشته باش یددستگاه اندرو یک. اگر یندهخوشا یلیطرف کنه خ

 یالسر  یلم،برنامه، ف ی،باز  یدخر  یاز اون برا تونیدیشد، م ییدکارت شما تا یفتگ ینکهبعد از ا
 .یدو کتاب استفاده کن یقیموس یزیونی،تلو

 :مقاالت مرتبط
 لیست خطاهای مختلف گوگل پلی استور و روش رفع هر خطا

از دستیار مجازی خود نهایت استفاده   )Google Assistant  :(آموزش استفاده از دستیار گوگل
 را ببرید

 هاابزار کاربردی گوگل برای بازاریاب10 

https://netran.net/mag/%da%a9%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%be%d9%84%db%8c/
https://netran.net/mag/google-assistant/
https://netran.net/mag/google-assistant/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%af%d9%88%da%af%d9%84/
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کامل به  تصورمختلف اون به یهاو بخش یشده گوگل پل یمقاله سع ین. در ایمازش استفاده کن
 .یدبذار  یوناومد اون رو با ما در م یشبراتون پ یبشه. اگر سوال یشما معرف


