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Δεδομένα σπιτιού συγκριτικά  
με τα δεδομένα κινητού
Αν κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο διαφέρουν οι συνδέσεις στο ιντερνέτ του σπιτιού και του κινητού 
τηλεφώνου μπορεί να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρήματα.

Πώς διαφέρουν τα δεδομένα του 
σπιτιού με τα δεδομένα του κινητού;
Τα περισσότερα άτομα έχουν δύο διαφορετικές και ξεχωριστές 
συνδέσεις στο ιντερνέτ: 

• Μια σύνδεση δεδομένων για το σπίτι που μπορούν να τη 
μοιραστούν όλοι στο σπίτι.

• Μια σύνδεση δεδομένων για το κινητό, που είναι μόνο για το 
κινητό σας τηλέφωνο όταν απουσιάζετε από το σπίτι.

Τα δεδομένα για τη σύνδεση με το ιντερνέτ στο σπίτι και η σύνδεση με 
το ιντερνέτ για το κινητό προέρχονται από διαφορετικά μέρη. 

• Τα δεδομένα ιντερνέτ στο σπίτι σας μεταφέρονται μέσω του δρομολογητή του σπιτιού σας και μοιράζονται 
με όλες τις συσκευές του σπιτιού σας.

• Τα δεδομένα ιντερνέτ για το κινητό έρχονται στο τηλέφωνό σας μέσω μιας κοντινής κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας. Τα δεδομένα ιντερνέτ για το κινητό χρησιμοποιούνται μόνο από το κινητό σας τηλέφωνο. 

• Θα έχετε ξεχωριστό όριο δεδομένων για το κινητό σας τηλέφωνο και για το ιντερνέτ του σπιτιού. Ακόμη κι 
αν μια εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου πακετάρει το ιντερνέτ του σπιτιού και του κινητού σας τηλεφώνου 
σ’ ένα ενιαίο λογαριασμό, το όριο δεδομένων για το καθένα θα εμφανίζεται ξεχωριστά.

Πόσα δεδομένα παίρνετε για τα λεφτά σας;
Ένα πλάνο δεδομένων για κινητό συνήθως έχει ένα πολύ χαμηλότερο όριο δεδομένων απ’ ότι ένα πλάνο 
ιντερνέτ για το σπίτι. Ενώ κάθε εταιρεία χρεώνει ελαφρώς διαφορετικά, διαβάστε παρακάτω μια γενική 
εκτίμηση για το πόσα δεδομένα μπορείτε να αναμένετε για τα λεφτά σας. 

Επιτρεπόμενο όριο δεδομένων για το σπίτι

• $50 το μήνα: 500GB
• $100 το μήνα: απεριόριστο

Επιτρεπόμενο όριο δεδομένων για το κινητό

• $50 το μήνα: 10-15GB
• $100 το μήνα: 40-100GB

Τα δεδομένα για το σπίτι και για το 
κινητό προέρχονται από διαφορετικά 

μέρη.

Τα πλάνα δεδομένων για το κινητό 
παρέχουν λιγότερα δεδομένα απ’ ότι 

τα πλάνα ιντερνέτ για το σπίτι
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Τι είδους δεδομένα χρησιμοποιεί κάθε συσκευή μου;
Τα δύο είδη δεδομένων – ιντερνέτ για το σπίτι και δεδομένα για το κινητό - χρησιμοποιούνται από 
διαφορετικές συσκευές. 

Ακολουθεί μια λίστα συνηθισμένων συσκευών που χρησιμοποιούν το 
κάθε είδος δεδομένων.

Δεδομένα ιντερνέτ για το σπίτι

Συσκευές που συνήθως προορίζονται να μένουν στο σπίτι σας συνεχώς 
χρησιμοποιούν το ιντερνέτ σπιτιού, όπως:

• Επιτραπέζιοι υπολογιστές

• Φορητοί υπολογιστές (λαπτόπ) 

• Έξυπνες τηλεοράσεις

• Τάμπλετ

• Ασύρματα μεγάφωνα

• Κάμερες ασφαλείας

Δεδομένα για κινητά

Συσκευές που συνήθως προορίζονται όταν βγαίνετε έξω χρησιμοποιούν δεδομένα για κινητά, όπως:

• Κινητά τηλέφωνα (ή έξυπνα τηλέφωνα)

• Μερικοί φορητοί υπολογιστές

• Μερικά τάμπλετ

• Μερικά έξυπνα ρολόγια 

• Μερικές ιατρικές συσκευές προειδοποίησης

Πολλές συνηθισμένες συσκευές μπορούν να 
συνδεθούν με το Wi-Fi

«Συσκευές που συνήθως 
προορίζονται να μένουν στο σπίτι 
σας συνεχώς χρησιμοποιούν το 
ιντερνέτ σπιτιού».



beconnected.esafety.gov.au

Δεδομένα σπιτιού συγκριτικά με 
τα δεδομένα κινητού
Δεδομένα σπιτιού και κινητού

Ωστόσο, μερικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα 
ιντερνέτ σπιτιού και κινητού. Αυτές οι συσκευές μπορούν να ρυθμιστούν 
για να αλλάζουν αυτόματα σε οποιοδήποτε σήμα είναι ισχυρότερο, ώστε 
να είστε συνεχώς συνδεδεμένοι στο ιντερνέτ όπου κι αν βρίσκεστε. Αυτές 
οι συσκευές περιλαμβάνουν:

• Κινητά τηλέφωνα (ή έξυπνα τηλέφωνα)

• Μερικοί φορητοί υπολογιστές

• Μερικά τάμπλετ

Χρήση του Wi-Fi για να εξοικονομείτε 
δεδομένα του κινητού
Αν ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να συνδέεται με το Wi-Fi του σπιτιού σας κάθε φορά που βρίσκεστε στο σπίτι 
σας είναι ένας καλός τρόπος για να εξοικονομήσετε χρήματα στο πλάνο δεδομένων του κινητού σας. Τα 
δεδομένα του κινητού είναι πολύ πιο ακριβά από τα δεδομένα στο σπίτι και αν κάνετε χρήση του Wi-Fi του 
σπιτιού σας φυλάτε τα δεδομένα για το κινητό όταν απουσιάζετε από το σπίτι σας. 

Για να ρυθμίσετε το κινητό σας τηλέφωνο για να χρησιμοποιεί το Wi-Fi του σπιτιού, ακολουθήστε τα παρακάτω 
βασικά βήματα:

• Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στις ρυθμίσεις του κινητού σας.

• Αναζητήστε το όνομα Wi-Fi του σπιτιού σας στη λίστα των 
δικτύων και επιλέξτε το. Την πρώτη φορά που το κάνετε 
αυτό, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό 
πρόσβασης. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης συνήθως 
βρίσκεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή ή στην ειδική 
κάρτα που σας έδωσε η εταιρεία υπηρεσιών διαδικτύου 
στο σπίτι σας.

• Μετά, κάθε φορά που θα έρχεστε σπίτι, το τηλέφωνο θα 
συνδεθεί αυτόματα με το Wi-Fi.

Αν συνδέσετε το κινητό σας με το Wi-Fi όταν 
είστε σπίτι σας βοηθάει να εξοικονομείτε 

χρήματα από τα δεδομένα του κινητού

Οι περισσότερες κινητές συσκευές 
μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα 

κινητού και Wi-Fi


