
 (: از دستیار مجازی خود نهایت استفاده را ببریدGoogle Assistantآموزش استفاده از دستیار گوگل )
 

 

1 

 

 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

 یارآموزش استفاده از دست
 Google Assistantگوگل ) 

خود  یمجاز  یاراز دست (:
 یداستفاده را ببر  یتنها

رفع  یخالقانه برا یهاحلدنبال راه یشهگوگل هم
ها بوده. خدمات تازه به اون یمشکل کاربرها و ارائه
Google Assistant هاییسسرو یناز ا یکی 

و  تریعکارها سر  کنهیکه کمک م یهخالقانه و کاربرد
که به  یدرو تصور کن یتر انجام بشن. کاربر راحت

 یدگیدیبآس یا یناییمثل ضعف ب یلیدال
 تونهیه و نمبکن یپتا تونهیدستش، نم یهاانگشت
گوگل  یارجو کنه. دستورو در گوگل جست یموضوع

به کاربرهاست؛  یرسانخدمت یمواقع آماده یندر ا
 یناز ا یشترب یلیخ Google Assistantالبته قدرت 

 حرفاست!

 .ران همراه باشیدی نتبا مجله

 

https://netran.net/mag/google-assistant
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 تاریخچه دستیار های صوتی

 
 یچوب یباز سگ اسباب ینبود. ا Radio Rex کرد،یم یرویپ یصوت یکه از دستورها یدستگاه یناول

ها و ! در طول سالیرونب یومداش ماز خونه یزدی،اسمش رو صدا م یعرضه شد و وقت 1911در سال 
کلمات رو داشته باشه،  یصتشخ ییکه توانا یدستگاه یتوسعه یرو یمختلف یهاها، شرکتدهه
 ینو اول یشخص یوترهایام در کامپ یب ی، شرکت آ1990 یکردن. در دهه گذارییهو سرما قیقتح

 گذارییهپا شناسیم،یرو که امروزه م یهوشمند یارهایدست IBM Simon یعنی یخهوشمند تار  یگوش
 یندهشرکت ساز ینعنوان اول، نام خودش رو به2011در سال  Siri یبود که با معرف Apple ینکرد. اما ا

 یقدرتمند هاییبورود رق یشد برا یااپل مقدمه یریثبت کرد. س یخهوشمند مدرن در تار  یاردست
 به بازار. Google Assistantمثل 
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Google Assistant چیست؟ 

 
Google Assistant غول  ینو توسط ا یبر هوش مصنوع یهکه با تک یهقدرتمند یصوت یاردست

 ینرسان ا یامپ یکیشناز اپل یعنوان بخشبه 2016گوگل در سال  یصوت یارشده. دست یطراح یتکنولوژ 
بود که گوگل  2017شد. اما سال  یمعرف Google Homeهوشمند  یکرو اسپ«  Allo»  یعنیشرکت 

 یها ی)و نه فقط گوش یدیاندرو یها یگوش یهمه یمستقل برا یکیشنیشکل اپلت بهیستناس
 1 ی، رو2020باال بود که تا سال  یحدبه Google Assistantگوگل( منتشر شد. سرعت رشد  یکسلپ
زبان در دسترسه و ماهانه  30کشور و به  90در حال حاضر در  یسسرو یندستگاه نصب شد. ا یلیاردم

 ن کاربر داره.یلیوم 500

ها رو متهم به گوش کردن و وجود داره که اون یصوت یارهایدر مورد دست ایینانهنگاه بدب
 .کنهیشون ماطراف یطکاربرها و مح یصدا یضبط بدون اجازه

 ویژگی ها و کاربردهای دستیار گوگل

 



 (: از دستیار مجازی خود نهایت استفاده را ببریدGoogle Assistantآموزش استفاده از دستیار گوگل )
 

 

4 

 

 یصوت یارفقط دست یکیشناپل ینکه ا ینها یمبه اون اشاره کن یدکه با Google Assistant یژگیو یناول
 یستنت. گوگل اسیدگوگل ارتباط برقرار کن یارکردن هم با دست یپتا یا textبا  تونیدیشما م یست؛ن
و آمد رو بهتون  ترف یرمس ینبهتر  ینو محل کارتون کجاست، بنابرا کنیدیم یشما کجا زندگ دونهیم

 هاشیباز  یجاز نتا ذارهیو نم شناسهیفوتبال محبوب شما رو م یمت یسسرو ین. اکنهیم یمعرف
سرعت به و به یدکن یمروزانه و سفرتون رو تنظ یهابرنامه تونیدیگوگل م یار. با دستیدبمون خبریب

 ینترنتو جست و جو در ا ترجمه. یدکن یداپ یدسترس تونیگوش یموجود رو هاییلو فا هایکیشناپل
گل گو  یها یسکامل با سرو یکه در هماهنگ یشنمحسوب م یکیشناپل ینا یاصل یهم از جمله کارها

 یاردست یکتا از داشتن «  Hey Google»  یا«  OK Google» : یدبار بگ یک یهشدن. فقط کاف یطراح
 !یدهوشمند و جستجوگر لذت ببر 

 Hey Google, set a timerبا دستور  ید،رو فراموش کن یکه کار مهم یدهست یناگه نگران ا
for 10 minutes تا سر  یدکن یمزنگ هشدار تنظ یگهد ییقهده دق یراحت برا یلیخ تونیدیم

 .یدفرصت به کارتون برس
 

 Google Assistantسیستم عامل ها و دستگاه های سازگار با 
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با  یستنتهست، گوگل اس 5ها باالتر از اون یدکه ورژن اندرو ییها و تبلت ها یعالوه بر گوش
و صفحات هوشمند،  یکرهااسپ یرو تونهیگوگل م یارداره. دست یهم سازگار  اییگهد یادز  یهادستگاه

هوشمند، المپ ها و چراغ  یها یندورب یم،استر  یها و دستگاه ها یزیونخودروها، کروم بوک ها، تلو
 Google Assistantهوشمند نصب بشه. در حال حاضر  یهوشمند، هدفون ها و ساعت ها یها
 یعرضه شده و در پلتفرم ها KaiOSو  iOS  ،iPads ینوکس،کروم، ل ید،اندرو یعامل ها یستمس یبرا

 .یهقابل دسترس Raspberry Pi، اوبونتو و  Google Nest  ،Wear  ،Android TV ید،اندرو

از  یرید،با خونه تماس بگ یبدون برداشتن گوش خواینیو م یدهست یدر حال رانندگ یوقت
 .یداستفاده کن Hey Google, call Homeدستور 

 

 گوگلبرتری ها و کاستی های دستیار 

 
دستیار گوگل بیشتر از هر دستگاهی روی گوشی های اندرویدی قدرت و قابلیت خودش رو نشون 

 تونید اپلیکیشن ها رو باز کنید؛ از قابلیتدر گوشی های هوشمند می Google Assistant میده. با
Near Places ت آب استفاده کنید تا در اطراف خودتون به جست و جوی مکان ها بپردازید؛ وضعی

و هوای منطقه رو بررسی کنید؛ موسیقی دلخواه تون رو اجرا کنید و اطالعاتی کلی در مورد هرچیزی 
دست بیارید. اما مشکل اصلی دستیار صوتی گوگل اینه که بدون اینترنت کار خواید بهکه می

ای مثل مصرف کنه؛ یعنی برای استفاده از این سرویس حتما باید آنالین باشید. اما مسائل دیگهنمی
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طور مصرف باالی اینترنت، نقاط ضعف اصلی گوگل باالی باتری و داغ شدن موبایل و همین
 .اسیستنت هستن

 با دستیارهای صوتی دیگر Google Assistantی مقایسه

 
عالقه نشون  یصوت یارهایدست یو توسعه یبه طراح یراخ یهادر سال یبزرگ تکنولوژ  یهاشرکت

شد؛  یدانوارد م Alexaبا  2013کرد؛ آمازون در سال  یرو معرف Siri 2011دادن. اپل در سال 
پا به  Bixby یبا معرف 2017کرد و سامسونگ از سال  ییرونما Cortanaاز  2014در سال  یکروسافتما
 داره؟ یچه عملکرد هایسسرو ینبا ا یسهدر مقا Google Assistantرقابت گذاشت. اما  ینا

 ( Alexa ) الکسا

برخورداره و  ییکه از هوش باال یصوت یاردست یناز آمازونه. ا یدالکسا آسون کردن خر  یاصل یتمز 
دستگاه  5000با  یستنتمناسبه. در حال حاضر گوگل اس یارهوشمند بس یخانه ها یریتمد یبرا

 ی. البته جواب هایرسههزار دستگاه م20که در مورد الکسا به  یعدد یشه؛( م Pairمختلف جفت ) 
 اییگهد یداره. مسئله یتر  ییندقت پا Google Assistantنسبت به  ی،صوت یبه فرمان ها الکسا

 یستها نصب ن یلموبا یرو فرضیشطور پبه Alexaکه  ینهکنه ا یدابراش پ یاچاره یدکه آمازون با
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 هجست و جو استفاد یبرا Bingگوگل و اپل. الکسا از  یارهایعقب افتادن از دست یعنی ینو ا
آمازون رو بهتون  Prime Videoو  Netflixمثل  هایییسآسون به سرو یو امکان دسترس کنهیم
 !کنهیرو براتون سخت م YouTubeمحبوب  یسجاش استفاده از سرواما به یده؛م

 ( Siri )  سیری

زبان  24هوشمند از  یاردست ینبا محصوالت اپل باشه. ا یکپارچگی Siri یتمز  ینتر مهم یدشا
 یاستداره. س ی( هماهنگ HomeKitاپل )  یخانه ها یوناتوماس یسو با سرو کنهیم یبانیپشت

 iTunesدر دسترس نباشه و کاربرها مجبور باشن از  یریدر س Spotifyباعث شده  Appleخاص 
 یبعض ی)حت یگهد یهابا دستگاه یاپل عدم هماهنگ یصوت یاردست. مشکل مهم ناستفاده کن

 .دارهیعقب نگه م Google Assistantمحصوالت خود اپل( هست که اون رو چند پله از الکسا و 

 یصوت یبا فرمان ها یدبخواه توانیدیم Siri: هر آنچه از یریدستورات س یستل یدر مقاله
 .یشیداپل آشنا م یارمهم دست

 
 ( Cortanaکورتانا ) 

عنوان موتور جست و جو استفاده که از گوگل به Google Assistantو  یریکورتانا برخالف س
 Cortana. یدهم یحجست و جو ترج ی( رو برایکروسافته )که متعلق به ما Bingمثل الکسا،  کنن،یم
 یباکس( مناسبه و برا یکسو ا یندوز)مثل و یکروسافتما ییگهاستفاده در محصوالت د یبرا یشترب

https://netran.net/mag/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c/
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در حال  یکروسافتما یارداره. دست یکمتر  یطرفدارها یگه،د یصوت یارهاینسبت به دست همین
 نداره. یادیز  یهوشمند کاربرها هاییگوش یو رو کنهیم یبانیزبان پشت 9حاضر فقط از 

 ( Bixby)  یکسبیب

هوشمند سامسونگ  یها یزیونها و تلو یگوش یبوده که کاربرها ینا یکسبیب یهدف از طراح
تر انجام بدن. اگرچه و راحت تریعکارهاشون رو سر  ی،صوت یبتونن با استفاده از فرمان ها

 Bixbyداره، اما محدود بودن  یارجهان رو در اخت یزیونو تلو یلاز بازار موبا یسامسونگ بخش بزرگ
. قدرت یشهمحسوب م یصوت یاردست ینا یبرا ینقطه ضعف بزرگ ی،اغول کره حصوالتبه م
دلخواه )مثل  یماتتنظ یشهنسبتا باالست و به کمک اون م یکسبیدر ب یصوت یفرمان ها یصتشخ

در حال حاضر  Bixbyانجام داد.  یراحترو به Uberمثل  هایییکیشنروشن کردن بلوتوث( و کار با اپل
روزانه  یکارها یا یدخر  یستل ییهمثل ته یاساده یاما از پس کارها کنه؛یم پشتیبانیزبان  10از 

 !یادبرنم

 

 :ی بیشتربرای مطالعه

 یندهاز گذشته تا آ یهوش مصنوع یر: مسیستچ یهوش مصنوع

 یداستفاده کن 4 یکسلبدون لمس از گوگل پ

 ید؟دار  یازو چرا به آن ن یستچ یگوگل پل
 

 حرف آخر

و اون رو با  یمکن یرو به شما معرف Google Assistant هاییژگیو یممقاله تالش کرد یندر ا
 یا یریمثل س یارهاییاز امکانات دست یلیخ ینکه. با توجه به ایمکن یسهمقا یگهد یصوت یارهایدست

انجام امور روزانه  یبرا ینهگز  ینبهتر  یستنتگوگل اس یستن،در دسترس ن یرانیکاربران ا یالکسا برا
 یحرو به اون ترج یبرق هاییکیشناپل یا کنیدیگوگل استفاده م یارشما هم از دست یا. آیرانهدر ا

 .یدبذار  یوندر بخش کامنت، نظر خودتون رو با ما در م یدین؟م

https://netran.net/mag/%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c/
https://netran.net/mag/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%b3%db%8c/
https://netran.net/mag/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%b3%db%8c/

