
      

 

Poradnik dla seniorów 5: Jak korzystać z różnych asystentów 

głosowych?  
https://www.mobileducation.eu, https://www.youtube.com/watch?v=CEHMfdqwWXA 
 

CO TO JEST ASYSTENT GŁOSOWY I JAK DZIAŁA? 

Asystent głosowy znaczy tyle, że możesz komunikować się z urządzeniem,  

wykorzystując własny głos. Dotyczy to nie tylko rozpoznawania mowy,  

lecz także rozumienia wypowiadanych słów. 

Przykłady 

 Siri od firmy Apple 

 Asystent Google od Google 

 Bixby Voice od Samsunga 

DO CZEGO MOŻE SŁUŻYĆ? 

W miarę, jak asystenci głosowi stają się doskonalsi, wykonują więcej poleceń, są coraz 

popularniejsi i chętniej używani w domu i w pracy. Niektóre z zadań/poleceń wykonywane  

są w urządzeniu, z którym rozmawiasz, niezależnie od tego, czy jest to telefon czy głośnik,  

a jednocześnie urządzenia te mogą kontrolować coraz więcej spraw w naszym otoczeniu. 

Przykłady 

Korzystasz z Asystenta za pomocą głosu. Kiedy wypowiadasz polecenie, Asystent jest gotów 

do kontaktu. Możesz zadać pytanie lub wydać polecenie. 

Za pomocą telefonu i tabletu możesz: 

 dzwonić, pisać SMS-y, e-maile; 

 tworzyć przypomnienia lub listy zakupów; 

 odtwarzać muzykę; 

 ustawiać budzik lub minutnik; 

 planować spotkania lub wydarzenia i odczytać plan podróży; 

 uzyskać odpowiedzi na pytania itp. 

KIEDY MOŻE BYĆ PRZYDATNY? 

Czasami dobrze jest poprosić swoje urządzenia o wykonanie czynności, gdy masz zajęte ręce. 

Oto kilka sytuacji, w których sterowanie głosowe ułatwia życie. 

Przykłady 

 W czasie gotowania: Kiedy gotujesz i chcesz sprawdzić przepis, ale masz brudne ręce. 

 Kiedy masz zajęte ręce: Jeśli nosisz kartony, albo trzymasz w rękach  
np. bagaż, nie musisz odkładać tych przedmiotów, aby dowiedzieć się,  
które restauracje są w pobliżu. 

https://www.mobileducation.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=CEHMfdqwWXA


 Kiedy koncentrujesz się na ruchu ulicznym: Prawo wymaga używania zestawu 
głośnomówiącego podczas rozmowy telefonicznej w czasie jazdy. 

 Kiedy chcesz dyktować: Czasami mówienie jest szybsze niż pisanie. 

 

POWSZECHNE OBAWY 

Kiedy używasz inteligentnego głośnika, możesz się zastanawiać, jakie informacje o Tobie 

zapisuje. Czy naprawdę słucha wszystkiego, co mówisz? Tutaj możesz dowiedzieć się więcej  

o działaniu tych narzędzi na przykładzie Google Home. 

W trybie czuwania inteligentny głośnik wykorzystuje oddzielny chip, który reaguje tylko 
na kluczową frazę, np. „OKej, Google”. Nasłuchiwanie tej frazy to jedyna funkcja tego 
chipa. Dzieje się to wewnątrz głośnika, a nie online (nie łączy się z Internetem). 
Gdy chip usłyszy magiczne słowa: „OKej, Google”, zapala się lampka na górze głośnika. 
Wskazuje to, że głośnik Cię teraz słucha. 
Czy informacje o mnie są zapisywane? Zapisane dane można usunąć. Warto wiedzieć, że 
możesz kontrolować, jakie dane są zapisywane. 
Kiedy jesteś zalogowany na swoje konto Google, możesz przeglądać historię 
wyszukiwania i strony, które odwiedziłeś za pośrednictwem Google w zakładce „Moja 
aktywność” (myactivity.google.com). Możesz filtrować wyniki według „głosu i dźwięku”, 
aby zobaczyć, jakie wyszukiwania prowadziłeś za pomocą funkcji rozpoznawania głosu. 

 
 

JAK DZIAŁAJĄ ASYSTENCI GŁOSOWI? 

Jeśli używasz inteligentnych głośników, warto sprawdzić, czego potrzebujesz, aby z nich 

skorzystać. Na przykład musisz mieć połączenie z Internetem i zwykle potrzebne są do tego 

konto i aplikacje. Przełączaj się między zakładkami, aby zobaczyć różne inteligentne głośniki. 

Aktywuj za pomocą polecenia głosowego: Powiedz „OKej, Google”, aby aktywować. 

O Google Home: Asystent Google może powiedzieć Ci o pogodzie, korkach i jak wygląda 
Twój plan dnia. Może nawet odczytać najnowsze wiadomości i ustawić minutnik. Tak się 
to robi: Przede wszystkim musisz pobrać i uruchomić aplikację „Google Home” na swoim 
telefonie lub tablecie. Następnie możesz zacząć rozmawiać z Asystentem Google. 

 

Przykład 

Możesz ustawić różne procedury na określoną porę dnia czy nocy. Na przykład, jeśli powiesz 

„OKej Google, dzień dobry”, Asystent może włączyć światło, podać prognozę pogody, 

włączyć muzykę lub wiadomości i zrobić wiele innych rzeczy… 

 

SPRÓBUJ ZADAĆ PYTANIE 

Oto kilka przykładów spraw, o które możesz poprosić Asystenta. 

Ty: „Jaka jest pogoda?” Google: Otrzymujesz prognozę pogody na dany dzień.  

Ty: „Co było pierwsze, kura czy jajko?” Siri: „Przejrzałem ich pamiętniki. Mają urodziny 

dokładnie tego samego dnia!” 

Więcej na stronie https://assistant.google.com  

 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Niniejsza publikacja [komunikat] odzwierciedla jedynie poglądy autora i Komisja nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. 

https://assistant.google.com/

