
 

 

 

 

 

                           :آموزش نصب اپلیکیشن تاکسی یاب اسنپ

 

                          
 

 مرحله ی اول:

Google account manager نصب 

 ورژن استفاده شده : 4.3.3

پس از نصب اپلیکیشن با دو بخش مواجه می شوید یا استفاده از اکانت موجود )چنانچه اکانت گوگل 

. اپلیکیشن را باز نگه دارید ،پس از انجام مراحلا استفاده از یک اکانت جدید. دارید( و ی  

 

 

 مرحله ی دوم:

Blackberry Google id نصب 

 ورژن استفاده شده: 2.8

.کتید  Ok را بزنید، سپس   Update registration پس از نصب اپلیکیشن گزینه ی 

.پس از انجام مراحل، اپلیکیشن را باز نگه دارید  



 

 مرحله ی سوم:

Google play services نصب 

 ورژن استفاده شده: 10.0.84

.پس از انجام مراحل، اپلیکیشن را باز نگه دارید  

یقه صبر کنید. پنج دق برای ادامه و انجام مراحل بعدی  

 

 

 

 مرحله ی چهارم:

 غیر فعال کردن برنامه ی مپس دیفالت بلک بری:

Location services مرحله اول: داخل سیستم ستینگ گوشی رفته و سپس 

.زینه را فعال کنیدمرحله ی دوم: هر دو گ  

را انجام دهید.  Clear recent history  :مرحله ی سوم 

اول را نیز تعریف کنید  My place ودن وی پی ان مرحله ی چهارم: می توانید ضمن خاموش ب  

 Go to application permissions to set the location permissions : پنجممرحله ی   

 سپس مپس دیفالت گوشی را انتخاب کرده و آن را غیر فعال کنید.

نظر داشته باشید غیر فعال کردن مپس دیفالت بلک بری با توجه به عدم کارکرد این اپلیکیشن و  در

 محدودیت آن برای کشورمان هیچ گونه مشکلی برای شما بوجود نمی آورد.

 

شد. می باهدف از انجام مرحله ی چهارم معرفی گوگل مپس به دیوایس به عنوان برنامه ی دیفالت   

 با انجام این کار نه فقط برای اپلیکیشن اسنپ بلکه برای اپلیکیشن های دیگر همچون تلگرام و زودفود نیز

 امکان استفاده از نقشه ها و امکانات لوکیشن درون سرویس امکان پذیر خواهد بود.

 )در ادامه روش نصب گوگل مپس خواهد آمد(

 

 

 
 



 

 

 

 مرحله ی پنجم:

اگر برنامه های گوگل مپس، اسنپ و .... که نیاز به استفاده از امکانات نقشه و لوکیشن درون برنامه را 

.دارد بر روی دیوایس به صورت نصب شده دارید همه ی آن ها را پاک کنید  

 

 

 

: مرحله ی ششم  

 و اسنپ و ذخیره کردنشان روی گوشی) به هیچ عنوان در این مرحله گوگل مپس  های دانلود اپلیکیشن

 اپلیکیشن ها را نصب نکنید و فقط فایل APKرا در گوشی ذخیره کنید(

 ورژن گوگل مپس دانلود شده: 9.56.1

 ورزن اسنپ دانلود شده: 3.3.3

 پس از دانلود، اپلیکیشن ها را نصب  نکنید و مراحل بعدی را دنبال کنید.

 

 

 

تم: مرحله ی هف  

Google whitelist+   : نصب

1......4ورژن استفاده شده:   

را سه نقطه شوید، در قسمت فوقانی اپلیکیشن سمت راست روی عالمت  پس از نصب داخل نرم افزار

 کلیک کنید. Add packageرا بزنید و اپلیکیشن های گوگل مپس و اسنپ را به نرم افزار معرفی کنید.

 

 

: مرحله ی هشتم  

 پچ کردن نرم افزار های دانلود شده: 

 برای پچ کردن نرم افزارهای گوگل مپس و اسنپ آن ها را به کامپیوتر انتقال دهید و از نرم افزار :

استفاده کنید.   Play services patcher  

 ورژن استفاده شده: 1.4

دارد.  java runtime environment این برنامه برای کارکرد صحیح نیاز به 

ید.اوا را به صورت آنالین نصب نکنید. در هنگام نصب پوشه ی مشخصی را برای آن در نظر بگیرج  

نرم افزار رفته و جایی که  Paths را باز کنید. به قسمت   Play Services patcher   حال برنامه ی 

 جاوا را نصب کردید به نرم افزار معرفی کنید. 

به کامپیوتر انتقال دادید پچافزار های گوگل مپس و اسنپ را که رفته نرم   Session سپس به قسمت 

به ترتیب زیر: کنید.  



Browse/ Analyse Apk file/ continue 

را ذخیره کردید در   Play services patcher جایی که پس از مراحل باال برنامه ی پچ شده در   

ذخیره می گردد.   Output : پوشه ای بنام  

 

                    

                     



                    
 

 

 

                    
 



 حال برنامه های پچ شده را به گوشی انتقال دهید و آن ها را نصب کنید

 ابتدا گوگل مپس را نصب کنید و سپس اسنپ را نصب نمایید.

حتما توجه داشته باشید که پس از نصب برنامه ی اسنپ در مرحله ی راه اندازی، برنامه دو شیوه برای 

 عضویت در اختیار شما قرار می دهد:

 یک. استفاده از اکانت گوگل 

 دو. استفاده از ای میل 

 حتما با گزینه ی اول و استفاده از اکانت گوگل وارد شوید. 

سایر اپلیکیشن ها که امکانات لوکیشن درون برنامه دارند نیز می توانید از  برایتوجه داشته باشید که 

روش فوق استفاده کنید. به عنوان مثال چنانچه مراحل فوق را برای اپلیکیشن تلگرام نیز استفاده کنید می 

مایید. توانید از امکانات شیر کردن لوکیشن و یا باز کردن لوکیشن های شیر شده درون تلگرام استفاده ن  

 هم چنین روش فوق برای استفاده از تمامی امکانات اپلیکیشن زودفود نیز موثر است. 

پلیکیشن ها را پاک کرده فایل اپلیکیشن را بدون نصب کردن در گوشی فقط برای استفاده از آنها حتما ا

ذخیره نمایید با گوگل وایت لیست به گوشی معرفی کنید سپس آن ها را پچ کرده و ورژن پچ شده را 

 نصب نمایید.

 

 

برای شما موثر واقع  علی بیژنی تهیه گشته که با همکاری دوست عزیز آقای امیدوارم آموزش فوق

 گردد. 

 محمد رضا عبدالرحیمی

 

 

 

 

 

 

 
  


