
Οι φορητές συσκευές, όπως τα smartwatches, έχουν γίνει πιο δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, παρόλο που συνήθως απαιτούν τη λειτουργία ενός smartphone 
για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Οι γονικοί έλεγχοι υπάρχουν και λειτουργούν με το συνήθη τρόπο ωστόσο, αν χρειάζεστε επιπλέον έλεγχος για το 
περιεχόμενο μπορείτε να προχωρήσετε  στις ανάλογες ρυθμίσεις μέσω του συνδεδεμένου smartphone και όχι απευθείας στο ίδιο το ρολόι.

«Έξυπνα» ρολόγια

Συνδεδεμένα διαδικτυακά gadgets

«Έξυπνα»παιχνίδια

Παιχνίδια που μπορούν να  συνδεθούν με ένα smartphone ή το διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς τι κάνει ένα παιχνίδι πριν το 
παραδώσετε στο παιδί σας,για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές. Π.χ Ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια του περασμένου χρόνου υπήρξε μια κούκλα που 
συνδέεται με το διαδίκτυο και μπορεί να ανταποκριθεί στα φωνητικά αιτήματα για πληροφορίες μέσω της αναζήτησης. Υπήρξαν αναφορές ότι χάκερ είχαν 
κατορθώσει να ελέγξουν την κούκλα και να αλλάξουν τα είδη των πραγμάτων που έλεγε αλλά δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει από 
απόσταση οπότε η κούκλα θεωρήθηκε ασφαλής για τα παιδιά.

Ιχνηλάτες δραστηριότητας

«Έξυπνες» συσκευές

Συνήθως μοιάζουν με ένα βραχιόλι και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της σωματικής δραστηριότητας, της ποσότητας πρόσληψης θερμίδων και 
άλλων βιομετρικών μετρήσεων  βοηθώντας σας να διατηρήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Σχεδόν όλοι οι ιχνηλάτες δραστηριότητας συνδέονται με μια 
εφαρμογή smartphone ή tablet για να παρουσιάσουν τις πληροφορίες που παρακολουθούν. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν  να αποθηκευτούν από 
απόσταση στο cloud, επιτρέποντας στο τηλέφωνο ή το tablet να συνδεθεί στο διαδίκτυο για να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες. 

Το «Διαδίκτυο των πραγμάτων» είναι το γενικό όνομα για όλες τις συσκευές του σπιτιού σας που μπορούν να συνδεθούν στο οικιακό σας δίκτυο και τις 
οποίες μπορείτε να ελέγξετε από απόσταση. 
Οι «έξυπνες» συσκευές μπορούν να ελέγχονται ως επί το πλείστο μέσω μιας εφαρμογής στο smartphone σας για την οποία απαιτείται κωδικός 
πρόσβασης.

Τα ακουστικά εικονικής πραγματικότητας είναι  το επόμενο μεγάλο βήμα στα παιχνίδια και την οικιακή ψυχαγωγία. Τα ακουστικά  φοριούνται πάνω από τα 
μάτια και τα αυτιά και επιτρέπουν στα παιδιά να εισέλθουν σε ένα εικονικό 3D κόσμο κατά τη διάρκεια ενός διαδραστικού παιχνιδιού. Το σετ 
μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με ένα smartphone και παρακολουθεί που κοιτάζει το παιδί ώστε να μπορεί να μετακινήσει την κάμερα εντός του 
παιχνιδιού.

Εικονική πραγματικότητα


