
1

Χρήση των έξυπνων συσκευών
Ας μάθουμε με περισσότερες λεπτομέρειες πώς μπορούμε να κάνουμε ορισμένες 
συνηθισμένες λειτουργίες με τις έξυπνες συσκευές.

Τι μπορώ να κάνω με τις έξυπνες συσκευές;
Διαβάστε παρακάτω μερικά πράγματα που μπορείτε να 
κάνετε με τις έξυπνες συσκευές:
• Ρωτήστε για την πρόγνωση του καιρού - για 

παράδειγμα, "OK Google, πώς είναι ο καιρός; 
(what’s the weather like?)." 

• Μπορείτε να ανάψετε ή να χαμηλώσετε τα φώτα στο 
σαλόνι.

• Ζητήστε από το έξυπνο ηχείο σας να παίξει 
ραδιόφωνο από το διαδίκτυο, όπως το ABC Classic FM.

• Πείτε στην έξυπνη τηλεόραση να βρει και να παίξει 
μια τηλεοπτική εκπομπή, να αλλάξει κανάλι ή την 
ένταση του ήχου. 

• Κάντε μια φωνητική κλήση σε άλλο έξυπνο ηχείο.

Χρήση φωνητικών εντολών
Ένα "έξυπνο σπίτι" μπορεί να έχει πολύ περισσότερες έξυπνες συσκευές απ' ότι απλά ηχεία 
και τηλεοράσεις. Ας δούμε ποιες άλλες συσκευές μπορείτε να ελέγχετε χρησιμοποιώντας 
τον φωνητικό βοηθό στο έξυπνο ηχείο σας. 
• Οι έξυπνες συσκευές είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες συσκευές που δεν είναι 

έξυπνες, αλλά μπορούν να συνδεθούν με το Wi-Fi του σπιτιού σας, ώστε να μπορείτε να 
τις ελέγχετε με τον φωνητικό βοηθό σας.

• Για παράδειγμα, μια έξυπνη λάμπα μοιάζει ακριβώς με μια κανονική λάμπα LED, αλλά 
μπορείτε απλώς να τις πείτε να ανάψει ή να σβήσει.

• Ένας έξυπνος διακόπτης σάς επιτρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε τις αγαπημένες 
σας συσκευές. Τον συνδέετε σε μια κανονική πρίζα του ρεύματος και μετά συνδέετε τη 
συσκευή στο διακόπτη.

• Κάθε έξυπνος διακόπτης ή έξυπνη λάμπα έχει το δικό του όνομα στην εφαρμογή του έξυπνου 
σπιτιού, ώστε να μπορεί να ελέγχεται από την εφαρμογή ή από τον φωνητικό βοηθό σας.

• Αλλά να θυμάστε ότι το μόνο που μπορεί να κάνει ένας έξυπνος διακόπτης είναι να 
ανοίγει ή να κλείνει μια συσκευή. Δεν μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα ενός ανεμιστήρα 
ή να ρυθμίσει τη θερμοκρασία σε μια θερμάστρα.

Τα έξυπνα ηχεία μπορούν να σας 
βοηθήσουν να οργανώνετε τη 
μέρα σας και να σας παρέχουν 
πληροφορίες και ψυχαγωγία 
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• Μερικές έξυπνες τηλεοράσεις έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να συνεργάζονται με 
το Google Assistant ή το Amazon Alexa και ορισμένες λειτουργούν και με τις δύο. 
Αναζητήστε την ένδειξη στην τηλεόραση Works with (λειτουργεί με) για να δείτε ποιο 
φωνητικό βοηθό χρησιμοποιεί η τηλεόραση.

Πώς να ακούτε ραδιόφωνο από το διαδίκτυο με έξυπνο ηχείο
Ας δούμε πώς μπορείτε να ακούσετε ραδιόφωνο από το 
διαδίκτυο με ένα έξυπνο ηχείο. Στο παράδειγμά μας θα 
χρησιμοποιήσουμε το έξυπνο ηχείο Google Nest Mini, 
αλλά τα βήματα είναι παρόμοια για άλλα μοντέλα. 

1.  Βεβαιωθείτε ότι το έξυπνο ηχείο σας έχει 
ρυθμιστεί σωστά. 

2.  Απλά πείτε στο έξυπνο ηχείο σας να παίξει αυτό που 
θέλετε να παίξει - για παράδειγμα, "OK Google, παίξτε 
το ABC Radio National (play ABC Radio National)."

3.  Το έξυπνο ηχείο θα απαντήσει, "Σίγουρα, 
ακούστε τώρα το Radio National στο TuneIn 
(Sure, here’s Radio National on TuneIn)." Μετά 
θα ακούσετε τους γνωστούς ήχους του ABC. Το 
TuneIn είναι μια υπηρεσία για δωρεάν ακρόαση 
ραδιοφώνου από το διαδίκτυο.

Ενώ τα έξυπνα ηχεία και άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές 
δεν χρειάζονται πάρα πολλά δεδομένα, οι περισσότερες 
θα σταματήσουν να λειτουργούν όταν εξαντληθεί το όριο 
δεδομένων. Ένα συμβόλαιο για το σπίτι με απεριόριστα 
δεδομένα διασφαλίζει ότι το έξυπνο σπίτι σας θα βρίσκεται 
πάντα στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

4.  Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση της ακρόασης λέγοντας "OK Google, ανέβασε τον 
ήχο (volume up)" ή "ένταση στο 5 (volume 5)" (κυμαίνεται από το 1 έως 10) ή "ανώτατη 
ένταση (volume maximum)" και ούτω καθεξής. Είναι πραγματικά πολύ ευέλικτο.

5.  Και όταν τελειώσετε, πείτε "OK Google, σταμάτα (stop)". Ή, αν προτιμάτε, "OK Google, 
παρακαλώ σταμάτα (please stop)."

Μπορείτε να αναζητήσετε και 
να ακούσετε ραδιοφωνικές 

εκπομπές από το διαδίκτυο από 
ένα έξυπνο ηχείο
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant για να 
οργανώσετε τη μέρα σας
Το Google Assistant μπορεί επίσης να είναι ο προσωπικός σας βοηθός για να σας βοηθάει να 
οργανώνετε τη μέρα σας. Αυτή η ενότητα βασίζεται στο τηλέφωνο Android και στο έξυπνο 
ηχείο Google Nest Mini, αλλά τα ηχεία Alexa και Siri λειτουργούν παρόμοια:
• Ο λογαριασμός σας στο Google Assistant είναι ίδιος με τον Λογαριασμό σας Google, 

οπότε το Google Assistant μπορεί να διαβάσει το ημερολόγιο και τις επαφές σας στο 
Google, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι και στα δύο.

• Μερικές εντολές στο Google Assistant είναι Ready 
Made Routines (Προεπιλεγμένες Εντολές).

• Μια τέτοια εντολή είναι “OK Google, καλημέρα 
(good morning)”. Αυτό σας λέει την ώρα, τον καιρό, 
τυχόν σημειώσεις στο ημερολόγιο ή υπενθυμίσεις 
που έχετε ορίσει και μπορεί να αναμεταδώσει 
μερικούς τίτλους ειδήσεων από το ABC.

• Μπορείτε να προσθέσετε ένα συμβάν στο 
ημερολόγιό σας φωνητικά. "OK Google, κάνε μια 
σημείωση για τα γενέθλια του Μάριο (create an 
event called Mario’s birthday)." Μετά το Google 
Assistant θα ρωτήσει, "Για πότε είναι η σημείωση; 
(When’s the event?)" και μπορείτε να απαντήσετε, 
"αύριο στις 3 μ.μ. (tomorrow at 3 pm) "

• Όταν ρωτάτε, "OK Google, τι υπάρχει στο ημερολόγιό μου; (what’s on my calendar?)" Το 
Google Assistant θα σας ενημερώσει για τις επόμενες λίγες σημειώσεις στο ημερολόγιό 
σας, όπως τα γενέθλια του Μάριο αν βρίσκεται κοντά στην κορυφή της λίστας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant για να κάνετε 
ακόμη περισσότερα πράγματα
Διαβάστε παρακάτω μερικά ακόμη πράγματα που 
πρέπει να θυμάστε σχετικά με τον φωνητικό βοηθό σας:
• Να θυμάστε ότι το Google Assistant δεν λειτουργεί 

με συσκευές Alexa ή Siri (και τα Alexa και Siri δεν 
συνεργάζονται μεταξύ τους)

• Αν ξεκινήσατε ένα σύστημα για έξυπνο σπίτι με 
βάση το Google Assistant, κοιτάξτε να έχει την 
ένδειξη Works with Google Assistant (Λειτουργεί 
με το Google Assistant) όταν θέλετε να αγοράσετε 
νέες συσκευές. Αν προτιμήσετε το Alexa, κοιτάξτε να 
έχει την ένδειξη Λειτουργεί με το Amazon Alexa. Αν 
χρησιμοποιείτε το Siri, κοιτάξτε να έχει την ένδειξη 
Λειτουργεί με το Apple HomeKit.

Το Google Assistant μπορεί να 
σας βοηθήσει να οργανώσετε τη 

μέρα σας 

Οι διαφορετικοί φωνητικοί 
βοηθοί δεν λειτουργούν μεταξύ 

τους
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• Επειδή οι φωνητικοί βοηθοί γίνονται όλο και 
πιο έξυπνοι, πρέπει να ενημερώνετε τις έξυπνες 
συσκευές σας. Τα περισσότερα έξυπνα ηχεία 
ενημερώνουν αυτόματα το λογισμικό τους όταν 
απαιτείται.

• Θέλετε να μάθετε τι άλλο μπορεί να κάνει; Απλά 
ρωτήστε: “OK Google, τι μπορείς να κάνεις; (what 
can you do?)” Ρωτήστε ξανά για να ακούσετε 
περισσότερες προτάσεις. Και μη διστάζετε να 
πειραματιστείτε. Δεν θα το χαλάσετε. 

• Δοκιμάστε ακόμη και να κάνετε δύσκολες ερωτήσεις 
όπως "Πώς ο Ντον Μπράντμαν έγινε τόσο καλός 
στο κρίκετ; (How did Don Bradman get so good 
at cricket?)" Συχνά θα εκπλαγείτε πόσο χρήσιμες 
και ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις. Μπορείτε 
ακόμη και να ζητήσετε από τον βοηθό σας να κάνει 
αριθμητική για εσάς.

• Προς το παρόν μόνο ένας περιορισμένος αριθμός γλωσσών λειτουργεί με τα 
περισσότερα έξυπνα ηχεία και εφαρμογές, αλλά όσο περνάει ο καιρός αυτό μπορεί να 
επεκταθεί.

Πειραματιστείτε με ένα έξυπνο 
ηχείο για να ανακαλύψετε τι 

μπορεί να κάνει
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