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1گوگلهای کاربردی ابزار

(Google Drive)درایوگوگل -1

ذخیره سازی آنالینگوگل درایو یکی از نرم افزارهای 

پانزدهحجم با این نرم افزار . هر نوعی از اطالعات است

ش دادِ؛ که در در صورت نیاز می توان این حجم را با پرداخت هزینه ای افزای. گیگابایت در بستر فضای ابری رایگان فعالیت می کند

.این صورت گوگل امکانات دیگری عالوه بر حجم بیشتر در اختیار کاربر قرار می دهد

ا هر  در واقع با ساخت یک حساب کاربری در گوگل می توان به تمامی سرویس های گوگل درایو دسترسی پیدا کرد و در هرجا ب

ات و دانلود  وسیله ای که امکان اتصال به اینترنت را داشته باشد، به اطالعات ایجاد شده دست یافت و امکان ویرایش کامل اطالع

ه این نکته  گوگل درایو می  توان اطالعات را به سادگی با دیگران به اشتراک گذاشت و بدر .داشتو آپلود آنها را به تمامی فرمت ها 

.ا را ببیندتوجه کرد که فرد گیرنده اطالعات اگر حساب کاربری گوگل هم نداشته باشد، با ورود به لینک ارسالی می تواند آنه

Google driveمی توانید از ! تعامل هر چه بیشتر با همکارانتان بجای ارسال ایمیل های متعدد و گیج کنندهبرای بنابراین 

.استفاده کنید



:تعامل استدر زیرگوگل درایو نرم افزاری از گوگل است که با سرویس های 

Google Sheet(گوگل شیت)

Google Doc(گوگل داک)

Google Slide (گوگل اسالید)

Google Site ( سایتگوگل)

Google Form ( فرمگوگل)

Google Drawing(گوگل دراوینگ)

Google My map( مای مپگوگل)

Google Jamboard( جم بوردگوگل)



:کنونی که گوگل درایو آن ها را حمایت می کند عبارتند ازسیستم  عامل های 

 ۱۰مایکروسافت ویندوز

 ۸ویندوز مایکروسافت

 ۷مایکروسافت ویندوز

 مایکروسافت ویندوزVista

 مایکروسافت ویندوزXP

 اپلMac Os

 اپلiOs

گوگل اندروید

.  نیز طراحی و ساخته شده استمرورگر کروم افزونه گوگل درایو برای همچنین 



Google)داکگوگل-2 Doc):

Googleبرنامه Docشرکتافزارهاینرمازیکی

همانندفایل هاییمی توانیدآنوسیلهبهکهاستگوگل

افزارنرماینازاستفادهبا.کنیدایجادوردپوشه های

ایجاد(ورد)نوشتاریفایل هایخودگوشیدرمی توانید

وگلگاکانتدرراآنمی توانیدمی شود،سازیهمگامشماگوگلکاربریحسابباافزارنرماینکهجاییآنازوکنید

.باشیدداشتهدسترسیآنبهکامپیوترطریقازوکنیدذخیرهخود

جاد،ایراگستردهصفحاتواسنادآنالینطوربهآندرتوانمیکهاستوببرمبتنیرایگانبرنامهیکداکگوگل

اینبهاستمتصلاینترنتبهکهکامپیوتریکطریقازهستیدکهجاییهردرتوانیدمیشما.کردذخیرهوویرایش

.کنیدپیدادسترسیاسناد



Googleکاربران Docبارااهمتنکنند،آپدیتوویرایشایجاد،مختلفهایفونتباراگستردهصفحاتواسنادتوانندمی

چهکهندباشداشتهکنترلموضوعاینرویتوانندمیکاربران…وکننداستفادهتصاویروجداولازکنندترکیبهافرمول

.کنندمشاهدهراهافایلاینکسانی

مهیااینترنتبستردررافایل هابهدسترسیکهدانستقدرتمندمتنیفایل هایویرایشابزاریکبایدراداکگوگل

ایجادگوگلکههاییسرویسدیگرمثلهمقابلیتاین.اندازدمیراهراکارتانآنالینوافزارنرمبدونداک،گوگل.می کند

.بگذاریداکاشتربهوتولیدآنالینرانظرتانموردپاورپوینتواکسلتوانیدمیشماکهبطوریاستکاربردیبسیارکرده،

اسبمنکامالنفرچندگروهیاستفادهبرایهمونفریکبرایتنهاهمکهاستفایلذخیرهایحرفهابزاریکداکگوگل

.میدهدقرارشمااختیاردرگروهیکارهایبرایهاییقابلیتهمراهبهزیادیویرایشهایقابلیتابزاراین.است



Googleافزارنرمویژگی های Doc:

،اسنادآسانذخیرهوویرایشایجادWordمایکروسافت

گوشییاوکامپیوتربااسنادآسانگذاریاشتراکبه

دیگردستگاه هایباگذاشتهاشتراکبهاسنادویرایش

آن هادادندستازنگرانیبدونوقدرتمندسروریدراطالعاتذخیره

کامنت هابهدادنپاسخیاونظرکردناضافهامکان

استکردهدریافتپلیگوگلکاربرانازرا۵.۰از۴.۴عالیامتیازافزارنرماین.



(:(Google Sheetشیت گوگل -3

«  صفحه گسترده»شیت یک برنامه گوگل 

(Spreadsheet ) و مبتنی بر وب است  رایگان

.تاسشدهعرضهآفیسمایکروسافتبارقابتبرایوآفیسنرم افزارهایمجموعهازبخشیعنوانبهگوگلسویازکه

.است(پاورپوینت)اسالیدگوگل(مایکروسافتوردمعادل)داکگوگلشاملمجموعهایندیگراصلیسرویس های

وبرورگرمیکواینترنتیاتصالیکداریدنیازکهچیزیتنها.استدسترسدرپلتفرم هاودستگاه هاهمهرویشیتگوگل

ومی دهدمانجاراکارباقیگوگل.کنیداستفادهمربوطهاپلیکیشن هایازمی توانیدموبایلدستگاه هایرویهمچنین.است

.می گیردعهدهبرکلوددراجراباراکاراعظمبخش

بدینومی شودCSVوXLS،XLSX،XLSM،TXT،ODSشاملکهمی کندپشتیبانیفایلنوعچندازشیتگوگل

.تاسمیسرسادگیبهدرایوگوگلازمستقیمصورتبهآفیسمایکروسافتفایل هایتبدیلوتماشاامکانترتیب



راک بگذارید و با از آنجا که گوگل شیت یک برنامه صفحه گسترده آنالین است، می توانید یک سند را با افراد مختلفی به اشت

.طرح نماییدهم روی آن کار کنید، می توانید بازبینی ها را ردگیری و تغییرات را بررسی کنید و به صورت آنی پیشنهادهایی م

وگل یا همان  از گوگل شیت استفاده کنید، نخستین کاری که باید انجام دهید، ثبت نام یک حساب گبرای اینکه بتوانید 

.استGmailحساب 

:قابلیت های گوگل شیت در یک نگاه

Import  نمودن و امکان تبدیل فرمت هایExcel, .csv, .txt and .odsبه گوگل شیت

 ایجاد گزارش به فرمت هایExcel, .csv, .txt and .ods نیز وPDF وHTML files

 روی اطالعاتبر محاسباتامکان استفاده از فرمول ها و

 در لحظه واحد، در حال ویرایش اطالعات هستندشما باامکان چت آنالین با سایر کاربرانی که همزمان

 وامکان ایجاد گراف هاchartها

امکان قرار دادن اسپردشیت روی بالگ یا وب



کنیم؟چرا باید از گوگل شیت استفاده 

در کنار تمام نرم افرارهای صفحه گسترده گوگل شیت مزایای فراوانی دارد که موجب انتخاب آن در کنار سایر نرم افزارها  

:از جمله. گردیده است

امنیت اطالعات

اطالعات همیشه به روز است.

تجزیه و تحلیل اطالعات با سرعت بیشتری نسبت به سایر نرم افزارهای انجام می شود.

مانند انواع  فرآیندهایی. شما در این نرم افزار قادر هستید از امکاناتی که قبال در اکسل آموزش دیده اید استفاده کنید

.توابع

ت  از آنجاییکه تمام اطالعات شما در یک مکان ثبت و ذخیره می شود بسیاری از فرآیندهای خودکار سازی با سرع

.بیشتری انجام می شود



(Google Slide):گوگل اسالید-4

مانندکهاسترایگانوآنالینارائهافزارنرمیکاسالیدگوگل

ایجادفیلم،،عکسبارگذارینوشتن،مانندامکاناتیپاورپوینت

هایویژگیبهتوجهبااسالیدگوگل.داردرااینهامانندوزمینه

.باشدپاورپوینتازبهترتواندمیاوقاتگاهیخودشخاص

نداریمدسترسیپاورپوینتافزارنرمبهدلیلیهربهکهزمانی

آفیستمایکروسافمجموعهپاورپوینتفایلازاستفادهزماندریاوباشیمکردهگمراخودپاورپوینتفایلاستممکناینکهو

.بودخواهدخوبیالعادهفوقانتخاباسالیدگوگلباشد،شدهمواجهمشکلباماکامپیوتر



:اسالیدگوگلامکاناتوهاویژگی

مراقبدبایحتماتغییراتاعمالیاویرایشازبعدکهپاورپوینتافزارنرمبرخالف:آنخودکارذخیرهوآنیویرایشامکان-1

.دهدمیانجامراکاراینخودکاربطوراسالیدگوگلکنیم،ذخیرهراتغییراتآنتاباشیم

باشندهداشتمشارکتآنالینبصورتآنمحتوایتکمیلدرتوانندمیمختلفافرادگروهی،کارصورتدر:گروهیکارامکان-2

مکارانهبهراآنمشاهدهامکانتنهاتواندمیکرد،بارگذارییاایجادگوگلدررااسالیدکهکسیالبته.دهندنظرآندربارۀیاو

.بدهدخود

انید این کار راحتی می توبه در طول زمان تغییراتی را روی اسالیدهای تان و محتوای آن اعمال کنید، اگربخواهید : تغییراتثبت -3

را انجام دهید، اما ویژگی برجسته گول اسالید این است نسخه های قبلی اسالیدهای شما را در خود نگه می دارد و اگر زمانی

ی های قبلی  احساس کردید مطالب قدیمی تر بهتر بود می توانید به سراغ آنها بروید و اعمال تغییرات به معنی حذف مطالب یا ویژگ

.آن نیست

نجا بارگذاری برای ارائه مطلب و استفاده از گوگل اسالید، می توانید اسالیدهایی را که با پاورپوینت ساختید را در ای: سازگاری-4

.کرده و استفاده کنید و با تغییر کامپیوتر یا سیستم عامل ها مختلف تغییری در اسالیدها ایجاد نخواهد شد



مزیت های گوگل اسالید نسبت به پاورپوینت

ازی به دیگر نی.با ذخیره سازی ارائه در ابر این امکان را می دهد که در هر زمان به آن دسترسی داشته باشید:آساندسترسی 

.نداریدحمل یک دستگاه خارجی 

.چندین نفر می توانند به طور همزمان سند را ببینند و یا ویرایش کنند،G Suiteمانند سایر برنامه های : تشویق کار گروهی

Googleاز نمودارهایGoogle Slideدارند، آنجا که به همان شرکت تعلق از Google:سازگار با سایر برنامه های Sheet ،

.می کندپشتیبانی YouTubeازو حتی محتوای چندرسانه ای  Google Photosتصاویر از 

.باشیدداشته  Gmailشما باید یک حسابو آن اینست که  داردوجود  Googleاسالیدهایدر مورد استفاده از اصلیموردفقط یک



Google Form):)گوگل فرم -5

Google)یافرمگوگل Form)وبتحتپلتفرمیک

گوگلتوسط2۰۰6سالدرکهباشدمینظرسنجیابزارو

گوگلابزارهایسایرهمانندفرمگوگل.شدارائه

((Sheet, Doc ,Slideفایلخودکارذخیرهامکان

،Real-Time Collaborationامکانها،فرمطریقازکاربرانهایدادهآوریجمعمنظوربه.داردراتمپلیتایجادو

.داردوجودکوئیزهاونظرسنجیهایفرمسازیشخصی

:فرمگوگلسرویسکاربردهای

ازهاستفادهستید،خودمشتریانفیدبکآوریجمعفکردرچهوکنیداندازیراهاستخدامفرمیکبخواهیدشماچه

هایرمفایجادبرایفرمگوگلازتوانیدمیشما.باشدشمابرایانتخاببهترینتواندمیگوگلهایفرمرایگانابزار

jobاستخدام application))سفارشتحویلفرمآنالین،کوئیزکاربران،بازخورددریافت(order form)استفاده…و

Googleهایدادهباآنادغاموتماساطالعاتآوریجمعبرایفرمگوگلازتوانیدمیباال،مواردبرعالوه.کنید

Sheetکنیداستفاده.



Google Form  مانند می تواند براحتی با سایر سرویس های گوگلSheetGoogle داشته باشد و از داده های موجود در تعامل

وان مثال بدون عالوه بر این، گوگل فرم می تواند با سرویس های دیگر مانند یوتیوب نیز بخوبی کار کند و بعن. آنها استفاده کند

.را آپلود کنیدمورد نظرتان اینکه از پلتفرم گوگل فرم خارج شوید، ویدیوی 

اه  می کنید، تقریبا تمام موارد را می توان سفارشی سازی کنید و المان های دلخوتولید  Google Formتوسطدر فرم هایی که 

…تصویر، ویدیو، عنوان و شرح فرم و: مانند. خود را درج کنید

: (Google-Form Templates)فرمتمپلیت های آماده گوگل 

دسته  (Category)فهرست در این بخش، شما می توانید تمپلیت های محبوب و پراستفاده خود را مشاهده کنید که براساس 

.بندی شده اند

منوی بازشو کلیک  در Formروی گزینه به منظور یافتن بخش گالری تمپلیت ها در گوگل فرم، به ایمیل خود مراجعه کرده و 

.کنید



:انواع قالب های آماده در سرویس گوگل فرم
:تمپلیت ها را امتحان کنیداین (Lead)تولید سرنخ برای 

) Contact Information اطالعات تماس)

) Event Registration ثبت نام رویداد)

User Feedback(برای دریافت بازخورد کاربر  )

Event Feedback (بازخورد رویداد)

) Customer Feedback  مشتریبازخورد)

Customer Payment(برای پرداخت مشتری)

) Order Form فرم سفارش)

Internal Employee( برای کارمندان شرکت)

Job Application (ارسال درخواست همکاری)

) Time Off Request درخواست مرخصی)

یت خالی الزم به ذکر است که به منظور تولید فرم دلخواه خود، می توانید بجای استفاده از تمپلیت های فوق، از یک تمپل: نکته

blank template بعنوان مثال، فرم . کنیداستفاده"Find a Time " که می خواهیم فرمی ایجاد کنیم که زمان زمانی است برای

ان نیز در اما اگر شما بخواهید جلسه ای با اعضاء تیم خود تنظیم کنید که یکی از مشتری های ت. آزاد بودن اعضای تیم را اعالم کند

.آن حضور دارد و می خواهید زمان آزاد او را هم متوجه شوید، به یک فرم سفارشی نیاز خواهید داشت



2گوگلهای کاربردی ابزار

:(Google Scholar)گوگل پژوهشگر یا -1

جهتگوگل اسکالر یکی از ابزارهای پژوهشی گوگل 

مجموعهجستجوی مقاالت تخصصی از بین صفحات 

مجالت و پایگاه های علمی مختلف و البته با رعایت 

شما  . مالحظات قانونی نشریات معتبر دنیاستکلیه 

.توانید جهت نوشتن مقاله یا مطالعه مقاالت دیگران از این منبع عظیم استفاده کنیدمی 

امکانات و قابلیت های گوگل اسکوالر 

سنجش اعتبار مقاالت و نویسندگان•

آپشن های عالی برای جستجوی پیشرفته•

امکان مشاهده مقاالت خود به زبان های مختلف•

ذخیره سرچ ها و منابع جمع آوری شده•

بررسی خالصه ای از وضعیت پژوهشی نویسندگان•

پیدا کردن متن کامل اسناد و مقاالت علمی در فضای وب•

مشاهده تعداد و آمار استنادات•

یافتن ورژن مختلف مقاالت در اینترنت•



امکانات و قابلیت های گوگل اسکوالر 

جستجو بین تمامی منابع علمی•

جستجوی مقاالت بر اساس سال انتشار•

مشاهده رفرنس های مقاالت و جستجو بر اساس آن ها•

ساخت پروفایل شخصی برای هر نویسنده•

توانایی پیدا کردن استنادات به مقاله ها خود•

اساس تعداد استنادات و مقاالت و رسم نمودار مربوطهبر  H-Indexمحاسبه•

نمایش اطالعات و مشخصات پژوهشگران و نویسندگان شاخص•

پیدا کردن نقل قول ها، ارجاعات، آثار مرتبط، نویسندگان و انتشارات•

آگاهی از تازه ترین پیشرفت های علمی در زمینه های مختلف•



است؟« عادی»چرا پیدا کردن مقاالت پژوهشی در گوگل اسکالر بهتر از گوگل 

ن،بنابرای.استراحتوآشناگوگلکاربرهایبرایآنرابطکهاستایناسکالرگوگلدرسرچوجستجومزایایازیکی

:شاملدارد،وجودگوگلعادیجستجویبامفیدتفاوتچند.می شودآسان تردانشگاهیاطالعاتیافتنیادگیری

شاملمختلفسبک هایبهقالب بندی شدهاستنادهایکردنکپیگزینهوجودMLAوAPA

کتاب شناختیداده هایبرون ریزی(BubTeX،(RISمنابعمدیریتنرم افزاربااستفادهبرای

دیگرییتحقیقاتکارهایچهبهلیست شدهتحقیقاتیکاردرکنیدبررسیتامی دهندراامکاناینکهلینک هاییوجود

.استشدهاستناد

کنیدپیدارانظرموردمقالهکاملنسخه هایراحتیبهتامی دهندراامکاناینکهلینک هاییوجود

راعیشستمامگوگلحال،اینبا.نیستدسترسدررایگانبهمحتوااکثراست،رایگاناسکالرگوگلدرجستجوگرچه

ازشپینسخه های)اولیهپیش نویس هایحاویاغلبکهکندپیداعمومیمخازنیدررامحدودمقاالتکپی هایتامی کند

.هستند(انتشار



:Google Patent))گوگل پتنت-2

اطالعاتامکان دسترسی به Google Patentگوگل 

این دسترسی برای اخذ  . ثبت اختراع را فراهم می کند

توانبا این دسترسی می . کالن ضروری استتصمیمات 

حسطبهرامعنویمالکیتهمچنینونمودمدیریتراگذاریسرمایهوکردبررسیراهااختراعثبتحقوهاامتیازنامه

.بردباالتری

یهادادهجووجستهربایعنیاینوکنندمیفعالیتاختراعثبتمورددراطالعاتآوریجمعبرایدادهپایگاهچندین

موردایهدادهپایگاهمدیریتبرایبایدکنندهجستجوفردگاهی.شوندمیهمگاموبندیطبقهمدیریت،بارگیری،زیادی

وباشیدتهداشدسترسییکجاصورتبهمنبعچندهایدادهبهدهدمیاجازهکاربرانبهپتنتگوگل.کندصرفوقتاستفاده

.بگذاریدوقتهاآنتحلیلوتجزیهرویبرها،دادهکردنپیدادروقتاتالفجایبه

.کندمیناآشجهانیشدهثبتاختراعهامیلیونباراشماپتنتزگوگلببینید،امروزتارابشریاختراعاتداریددوستاگر



:((Google Bookگوگل بوک-3

اینترنتدرموجودمنابعبهترینازیکیحقیقتاابزارینا

کتابخانهایجاد.استایزمینههردرجستجووتحقیقبرای

العادهفوقهایبندیموضوعبیندرجستجووشخصیهای

لذتمطمئناکهاستابزاریابتداییامکاناتازتنهاگوگل،

کپی)مالکیتحقدارایسایتایندرموجودهایکتابازبسیاری.بخشدمیتحققرانامحدودآنالینکتابخانهیکداشتن

.گیرندمیقرارشمااختیاردررایگانصورتبهنیزدیگربسیاریوهستند(رایت

.کنیددانلوددهدمیقرارشمااختیاردرگوگلخودکهلینکیطریقازتوانیدمیراحتیبهراهستندرایگانکهدستهآن

یهمجموعزیردوبهخودشاندستهاین.کرددانلودتواننمیراهستندمالکیتحقدارایکههاکتابازدیگرییدسته

وودندموجگوگلدرآنهاصفحاتیهمهولیکرددانلودتواننمیهرچندکههستندآنهاییاولنوعشوند،میتقسیماصلی

.یدببینراصفحاتیهمهتوانیدنمیشماواستموجودگوگلدرآنهاازخاصیصفحاتتنهاکههستندآنهاییدومنوع

کهتندهسهاییکتابواقعدرنیستنمایشقابلصفحاتشانیهمهودارندمحدودنمایشکههاکتابازدستهآنبنابراین

سایتدریدتوانمیراکتابصفحاتفالنگفتهخودشانتخاببهوندادهگوگلدرراکتابکلنمایشیاجازهکتابآنمولف

.دهیدقرار



:)Google Trend )گوگل ترند -4

هایاستفادهآنازتوانمیکهاستابزارهاییازترندگوگل

جستجویروندازآگاهیابزار،اینکاربردهایازیکی.کردزیادی

کنیمبررسیبخواهیماگر.باشدمیگوگلدرکلیدییکلمهیک

محبوبیتیمیزانچهدرورتبهچهدرنظرموردکلیدییکلمهکه

.دادانجامراکاراینتوانمیترندگولازاستفادهبادارد،قرار

Googleعبارتگوگلدرکاراینبرای Trendدشومیبازشمابرایلینکتعدادیکلمهاینسرچازپس.کنیممیسرچرا

وجستآنرددررانظرموردکلیدیکلمهیاوعبارتاگرکهشودمیبازبرایتانایصفحهلینک،اولینرویبرکلیکباکه

دررامهکلاینجویوجستتوانمیحتیوگذاشتهنمایشبهگذشتهیکسالدرراکلمهاینجویوجستروندکنیمجو

.شدمختلفروزهایدرکاربراننیازمتوجهونمودمشاهدهمختلفهایماه

کهعیمواقدرهمچنین.نمودمقایسهآندررامختلفکلماتتوانمیکهباشدمیترندگوگلدیگرابزارCompareبخش

درعبارتدونبی+گذاشتنبا.نمایدکاربرانبهزیادیکمکتواندمیابزاراینهستید،مرددکلیدییکلمهدوانتخاببین

.نمودمقایسهمحبوبیتنظرازرامختلفکلماتتوانمیعباراتجویوجستقسمت



اینرسد،ینمماذهنبهمناسبیکلیدییکلمهوشدهمستاصلکلیدیکلماتانتخابدرمحتوا،تولیدبرایمواقعبعضیدر

.دهدمیقرارمااختیاردرراسرچمیزانبیشترینباکلیدیکلماتبیشترینوکردهسازیایدهمابرایابزار

ترندزگوگلابزارباعبارتیکجویوجستحجمارزیابی

گوگلربردکااینشدمتوجهرامحصولیاکلیدیعبارتیکبهکاربراننیازاوجتوانمیترندگوگلدرابزاراینازاستفادهبا

.باشدمیابزاراینکاربردهایترینمهمازترند

جغرافیایینظرازکلیدیعبارتمحبوبیتمیزانبررسی

افیاییجغریمنطقهاساسبررامختلفکلیدیعباراتجویوجستمیزانکهاستاینترندگوگلکاربردهایازدیگریکی

باشد،تربیشمنطقهیکدرجووجستمیزانکهچقدرهروکندمیاستفادهنقشهازکاراینبرایترندگوگل.کندمیمشخص

.باشدمیترپررنگآنرنگ

محبوبیتمیزانباالترینتوانمیcityیکلمهانتخابازپسکهشودمیبازکشوییSubregionیکلمهرویبرکلیکبا

.دیدمختلفشهرهایدرراکلیدیکلمه



(G Suite):اتوماسیون گوگل -5

بهرا خودگوگل برنامه های کاربردی محیط کار شرکت 2۰۱6سال در 

G Suite ظاهردر ، اگرچه هدف گوگل از این اقدام. نام دادتغییر

به ارائه تسهیل ایجاد ارتباط بین برنامه های کاربردی مذکور و نیز 

مقامکسب به دنبال اما این شرکت در عمل . بوده استروزرسانی 

.کار نیز بودمحیط بهره وری بهبود شرکت مایکروسافت در حوزه 

ط ضعف این نشان داد که نقاگوگل . بخش عمده بازار را در اختیار داشتآفیسمایکروسافت با پیش  از این شرکت مایکروسافت 

.سیستم را شناسایی کرده و با برطرف کردن آن ها، فرصت های جدیدی را به مشتریان خود عرضه خواهد نمود



چه مواردی هستند؟(G Suite)اما نقاط قوت سیستم 

Gکهاستشدهگفته اگرچه Suiteایندرآن هاتفاوتمهم تریناما.استآفیسمایکروسافتشدهگوگلنسخهدرواقع

Gابزارهایتمامکهاست Suiteوشدهذخیره گوگلسرورهایدرداده هاتمامیبه عبارت دیگر.هستندابریفضایبرمبتنی

.داشتنخواهدوجوداطالعاتذخیرهیاوجابجاییبرایابزارهاییبهنیاز روایناز.بودخواهنددسترسدرهمه جادر

Gدرمی باشد،آنرویبردیگرافرادکردنکاربرایفایل،ازشدنخارجنیازمندکهآفیسمایکروسافتبرخالف Suiteیک

ابلیتقاین.نمایندذخیرهزمانهماندرراتغییراتوکارکردهفایلیکرویبرهم زمانبه صورتمی توانندکارکنانازگروه

.استکردهمطرحسازمانیهمکاریابزاریکبه عنوانراآنکهاستفوق العادهسیستماینرقابتیمزیتمهم ترین

Gکاربریمحیطاینکهباالخره Suiteوزشآمبهنیازیوهستندآشناگوگلکاربریمحیطباکاربراناغلب.استسادهبسیار

.استشناخته شدهوقابل اعتمادآسان،ابزاریگوگلسوئیتجی.داشتنخواهند



با تشکر از توجه شما


