گوگل پلی
گوگل پلی تِ اًگلیسی ): (Google Playیک سرٍیس پخص دیجیتال هحتَای چٌذرساًِای از ضرکت گَگل است کِ
ضاهل یک فرٍضگاُ آًالیي ترای هَسیقی ،فیلن ،کتاب ٍ اپلیکیطيّا ٍ تازیّای اًذرٍیذ ٍ یک هذیا پلیر اتری هیتاضذ.
ایي خذهات از طریق ٍب ،اپلیکیطي هَتایل  Play Storeدر آًذٍیذ ٍ گَگل تیٍی در دسترس هیتاضذ .خریذاری
هحتَا ترای توام پالتفرمّا/دستگاُّا قاتل دسترس است .گَگل پلی در هاُ هارس  2012هعرفی ضذ ،زهاًی کِ گَگل،
خذهات دٍ ترًذ ساتق اًذرٍیذ هارکت ٍ گَگل هَزیک را ادغام کرد ٍ ترًذ جذیذ گَگل پلی را هعرفی کرد.
محصوالت
اپلیکیشنها و بازیها
اپلیکیطيّای رایگاى در ّوِ کطَرّا قاتل دسترس است ،اها اپلیکیطيّای پَلی در  12۱کطَر قاتل دسترسی هیتاضذ.
اپلیکیطيّا قاتلیت ًصة از طریق دستگاُ یا ٍتسایت گَگل پلی را دارًذ .طثق آخریي آهار گَگل تیص از 102000000
اپلیکیطي قاتل استفادُ هیتاضذ ٍ .ایي رقن تراتر اخریي اعالم ضرکت اپل از تعذاد اپلیکیطي ّای  App storeاست.
فیلمها
طثق آهار گَگلّ ،ساراى فیلن در گَگل پلی قاتل دسترس است ،ترخی تا کیفیت HDتَدُ ٍ ضاهل تخصّای طٌس ،درام،
اًیویطي ،اکطي ٍ هستٌذ هیتاضذ .فیلنّا را هیتَاى در سایت گَگل پلی یا تَسط یک اپلیکیطي در دستگاُ آًذرٍیذی
کرایِ ٍ تواضا کرد .تخص فیلنّا در آهریکا ،اًگلستاى ،کاًادا ،استرالیا ،شاپي ٍ فراًسِ قاتل دسترس هیتاضذ.
موسیقی
تر اساس اعالم گَگلّ ،ساراى تراًِی رایگاى ٍ هیلیَىّا تراًِی فرٍضی در گَگل پلی ٍجَد دارد .کارتراى هیتَاًٌذ تا
 20000تراًِی خَد را تِ صَرت رایگاى در ایي سرٍیس آپلَد کٌٌذ.
کتاب
هطاتق گسارش گَگل ،تیص از  3هیلیَى کتاب الکترًٍیکی در گَگل پلی هَجَد است ،تقریثاً  3هیلیَى کتاب تِ صَرت
رایگاى ٍ صذّا ّسار کتاب ترای فرٍش ٍجَد دارد .ایي کتابّا را هیضَد تِ صَرت آًالیي در سایت گَگل پلی ،یا تِ
صَرت آفالیي تَسط اپلیکیطي آًذرٍیذ خَاًذ .تخص کتة در آهریکا ،اًگلستاى ،کاًادا ،ایتالیا ٍ ،استرالیا قاتل دسترس
هیتاضذ.
دستگاهها

تلفي َّضوٌذ گالکسی ًکسَس تا قیوت  3۱۱دالر (آًالک ،تذٍى قرارداد) در ایي فرٍضگاُ فرٍختِ هیضَد .در حال
حاضر ،گَگل فقط در آهریکا تلفي َّضوٌذ هیفرٍضذ اها ایي ضرکت در آیٌذُ قصذ فرٍش در سایر کطَرّا را دارد.
اپلیکیشن پلی استور
تَسط اپلیکیطي آًذرٍیذی پلی استَر کارتراى هیتَاًٌذ فیلنّا ،اپلیکیطيّا ،کتة ٍ هَسیقی هَرد ًظر خَد را دریافت
کٌٌذ .گَگل اعالم کرد کِ کارتراًی کِ از اپلیکیطي قذیوی آًذرٍیذ هارکت استفادُ هیکٌٌذ تِ صَرت خَدکار ایي
ترٍزرساًی را دریافت هیکٌٌذ.
گوگل پلی در ایران
تا تاریخ  2۲اٍت  2013دسترسی تِ اپلیکطيّای گَگل پلی در ایراى هقذٍر ًثَد ٍ کارترّا ترای داًلَد از ایي سایت
هجثَر تِ دٍر زدى تحرینّا تِ کوک هارکت ّای دیگر تَدًذ .پس از اعالم ضرکت اپل هثٌی تر ترداضتي تحرینّا از ایراى،
ضرکت گَگل در تاریخ  2۲اٍت  2013طثق تیاًیِای اعالم کرد :تِ تَسعِدٌّذُّا اهکاى دادُ ضذُ کِ اپلیکیطيّای
رایگاى خَد را در دسترس ایراًی ّا قرار تذٌّذ .آًْا ترای ایي کار ،تایذ در صفحِ قیوت ٍ تَزیع اکاًت خَد ،گسیٌِ ایراى
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