
 ترفند هایی برای رفتن به

Google play 
 الکترونیک مجموعه زندگیاز سری کتاب های 

 نویسنده رضا توکلی

 

 

 
Lifecollection.r98.ir 

Reza98.Tavakoli@yahoo.com 

Reza98.Tavakoli@gmail.com 



 به نــام خدا
،  چهارمین کتاب از سری کتاب های الکترونیک مجموعه زندگی را می خوانید

امیدواریم که تا به کنون از کتاب های ما راضی بوده باشید.در این کتاب می 
یم که به وسیله آن بتوانید به خواهیم ترفند هایی را به شما آموزش ده

 )فروشگاه پلی( وارد شوید.البته با گوشی های اندروید خود!شبکه اینترنتی 

 این کتاب را تا پایان مطالعه بفرمایید.باتشکر رضا توکلی
Web: Lifecollection.r98.ir 

Email : Reza98.Tavakoli@yahoo.com 
Email : Reza98.Tavakoli@Gmail.com 

Email LC : Lifecollection@ymail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ترفند های ورود به گوگل پلــــــــی

 
نکته : برای ورود به گوگل پلی باید کاری را انجام دهید که گوگل نفهمد شما از 

 کجا وارد آن شده اید. زیرا گوگل این فروشگاه را بر روی ایرانیان بسته است!

 
 

  روش روت کردن گوشی است.شام با روت کردن  درصد عملی است 99روش اول که به احتامل ،
اما ید به راحتی و بدون هیچ محدودیتی وارد گوگل پلی شوید.گوشی اندرویدی خود می توان

امکان دارد در بعضی از گوشی ها روت کردن چاره ساز نباشد! یعنی باید عالوه بر روت از وی 
( استفاده کنند. این نکته را هم در نظر بگیرید که گوشی یا تبلتی که فیلرت شکن پی ان )کد های

 روت شود ، اگر گارانتی یا ضامنت داشته باشد ، گارنتی آن از بین می رود!

 می توانید  در این روش امکان وصل شدن به شانستان بستگی دارد.ولی غیر ممکن نیست!شام
ابتدا جی پی اس خود را خاموش کرده و سپس گوشی را در حالت پرواز )حالت هواپیام( قرار 

 دهید و یک بار گوگل پلی را اجرا کنید.

  روش بعدی استفاده از وی پی ان است.شام با خرید کد وی پی ان و سپس وارد کردن کد آن در
 گوشی می توانید به گوگل پلی وصل شوید...



 

 ر این روش می توانید از مرورگر های فیلرت شکن استفاده کنید.بهرتین مرورگر های فیلرت شام د
. بعد از نصب این مرورگر ها می توانید به گوگل  Opera Mini , UC browserشکن عبارتند از 

 پلی رفته و وارد حساب کاربری خود در گوگل شوید.

 
  .شام با استفاده از سیستم سافت گت می روش پنجم بسیار کاربردی و البته کمی سخت است

توانید بسیاری از بازی ها و برنامه های گوگل پلی را بر روی گوشی خود دانلود کنید.برای این 
بروید و ثبت نام کنید.سپس نرم افزار مربوطه را دانلود کرده  Softget.irکار ابتدا باید به سایت 

را در نرم افزار کپی کرده و  (URL)دانلود  و بر روی گوشی خود نصب کنید.سپس لینک یا آدرس
 سپس نرم افزار مورد نظرتان را می توانید دانلود کنید.

 
 ! استفاده از مارکت های  این روش اصال روش اتصال به گوگل پلی منی باشد ولی کاربردیست(

مشابه( برنامه نویسان ایرانی توانسته اند مارکت هایی را با زبان فارسی تهیه کنند که شام 
کاربران بتوانید به طور رایگان و بدون هیچ محدودیتی از آن ها استفاده کنید.بهرتین مارکت 

 و... (Iran apps)، ایران اپس  (Myket)، مایکت  (Bazaar)های ایرانی عبارتند از : کـــافه بازار 

 

این ها ترفند هایی برای وصل شدن به گوگل پلی بودند. که می توانید از آن ها 
 استفاده کنید.لطفا نظرات خود را با ما در ارتباط بگذارید.

 

 

 

 

 

 

 



 بـــرگ تبلیغ

 

 زندگی مجموعه 

 بزرگ ترین پایگاه تفریحی آموزشی سرگرمی
Lifecollection.R98.ir 

 گیمــــزآر

 وب خبری بازی های رایانه ای
Gamesr.R98.ir 

 اندرویــــد مــا

  پایگاه مجازی اندروید
WEAndroid.R98.ir 


