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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κνπ ζην πξφγξακκα «Βαζηθή θαη Δθαξκνζκέλε Γλσζηαθή 

Δπηζηήκε» ηνπ ηκήκαηνο Μεζνδνινγίαο, Ηζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Δζληθνχ 

θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ 

ηκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θ. Ηδακπψ 

Καξάιε γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα έξζσ ζε επαθή κε ηνλ άγλσζην γηα κέλα θφζκν 

ηεο δηαρείξηζεο θαη αλαπαξάζηαζεο γλψζεο, έλαλ θφζκν πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ ηα κέρξη 

πξφηηλνο εξεπλεηηθά κνπ ελδηαθέξνληα.  Κπξίσο φκσο ζα ήζεια λα ηελ επραξηζηήζσ γηα ηελ 

άςνγε ζπλεξγαζία καο θαη γηαηί ήηαλ πάληα εθεί λα κε ππνζηεξίδεη κε θαινπξναίξεηε 

δηάζεζε, θαηαλφεζε θαη αληδηνηειή απνδνρή. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ εκςχρσζε θαη ηελ πίζηε ηνπο ζε 

κέλα φηη ζα ηα θαηαθέξσ. 

Φπζηθά, δελ ζα κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ, πνπ κε ζηεξίδνπλ ζε 

θάζε πξνζπάζεηά κνπ θαη ηα αδέξθηα κνπ Θνδσξή θαη Παλαγηψηε γηα ηελ αγάπε ηνπο θαη 

ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ γήξαλζε δεκηνπξγεί αιιαγέο ζε νιφθιεξε ηελ ςπρνθπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλζξψπνπ θαη έρεη επηπηψζεηο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Παξάγνληεο φπσο, ε αχμεζε ηνπ 

πξνζδφθηκνπ δσήο, ε ππέξκεηξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ θαη ε επαθφινπζε 

αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα πγεηνλνκηθή θξνληίδα, έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο 

λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζα ππεξεηήζνπλ ηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

ειηθησκέλσλ ζην ζπίηη θαη ζα απνζπκθνξήζνπλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Ζ 

γεξνληνηερλνινγία ππεξεηεί απηφ ην ζθνπφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ «έμππλσλ ζπηηηψλ» γηα 

ειηθησκέλνπο. Ζ επξεία απνδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο είλαη 

πξφθιεζε γηα ηνπο ζρεδηαζηέο ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ 

ζνβαξά ππφςε ηφζν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ίδηαο ηεο 

ηερλνινγίαο. Οη νληνινγίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελφο ηππηθνχ θνξκαιηζκνχ 

ζεκαζηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο θαηαλνεηή απφ ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ειηθησκέλσλ θαη ε 

θαηάιιειε αλαπαξάζηαζε θαη δηαρείξηζε απηψλ ησλ γλψζεσλ. Σν νληνινγηθφ κνληέιν ηνπ 

έμππλνπ ζπηηηνχ πνπ αλαπηχρζεθε κε ηελ πιαηθφξκα Protégé αλαπαξηζηά ηε ζέζε θαη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειηθησκέλνπ ρξήζηε ζην ζπίηη, κε ζθνπφ ε γλψζε απηή λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ, ππνζηεξηθηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα 

παξάζρνπλ αζθάιεηα θαη αλεμαξηεζία ζηνλ ειηθησκέλν πιεζπζκφ. 

 

 

Λέξεις-κλειδιά : γήξαλζε, γεξνλην-ηερλνινγία, έμππλα ζπίηηα, απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο, 

νληνινγίεο 
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Abstract 

 

Aging brings changes throughout the psycho-physiological functions in humans and has an 

impact on modern society. Factors such as the increasing life expectancy, the excessive 

increase in the number of elderly and the consequent increase in spending on health care, 

have created the need to develop new technologies that will serve the area of care and support 

for older people at home and will decongest the state apparatus. Gerontechnology serves this 

purpose through the development of "smart homes" for the elderly. The widespread 

acceptance of new technologies by potential users is a challenge for designers of 

technological applications, which should take into account both the characteristics of user and 

the characteristics of  technology. Ontologies allow a formal semantic knowledge 

representation formalism understandable from technological applications. The aim of this 

study is to evaluate the potential of older people and the representation and management of 

such knowledge. The ontological model of the smart home developed with the Protégé 

platform represents the position and activity of the home user, to the knowledge reuse for the 

development of supporting technological applications that will provide safety and 

independence for the elderly population. 

 

 

 

Key Words: aging, gerontechnology, smart homes, technology acceptance, ontologies 
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1. Ειςαγωγή 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο νληνινγίαο γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε «έμππλνπ ζπηηηνχ» πνπ ζα απεπζχλεηαη ζηνλ ειηθησκέλν πιεζπζκφ. 

Οπζηαζηηθά αθνξά ζηε κειέηε ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ 

αλαγθψλ ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ζθνπφ ε γλψζε πνπ ζα πξνθχςεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ αλεμάξηεηε θαη 

αζθαιή δηαβίσζή ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εκπεξηζηαησκέλε κειέηε θαη ε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ειηθησκέλσλ. 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, 

παξάιιεια φκσο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ ηξίηε ειηθία 

ζπλνδεχεηαη απφ πιήζνο βηνζσκαηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ αιιαγψλ. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιά ζηεξεφηππα γηα ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ θαζψο 

ζεσξνχληαη άλζξσπνη πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη θξνληίδα. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, νη ειηθησκέλνη πξνηηκνχλ λα γεξλνχλ ζην ζπίηη ηνπο αλεμάξηεηνη. 

Έλαο δεχηεξνο βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε παξνπζίαζε θαη 

γλσζηνπνίεζε ζηνλ αλαγλψζηε ηεο έλλνηαο ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ θαη ησλ νληνινγηθψλ 

κνληέισλ. Ζ πξσηφγλσξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ θαη νη ζπλαθφινπζεο 

απμεκέλεο δαπάλεο γηα θνηλνηηθή θξνληίδα νδήγεζε ζηελ αλάγθε αλεχξεζεο ιχζεσλ πνπ ζα 

απνζπκθνξήζνπλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη ζα παξάζρνπλ θαηάιιειε ππνζηήξημε πνπ ζα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. 

Έηζη, αλαπηχρζεθε έλα εχξνο εθαξκνγψλ ηερλεηήο λνεκνζχλεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο φζν ην δπλαηφ απνηειεζκαηηθφηεξα. Οη νληνινγίεο κπνξνχλ 
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λα βνεζήζνπλ ζε απηφ κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρνπλ γηα ζεκαζηνινγηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο, θαηαλνεηή απφ ηηο εθαξκνγέο.  

Απηφ πνπ ζα απνθνκίζεη ν αλαγλψζηεο κειεηψληαο ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ ειηθησκέλσλ, νη 

νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ν αλαγλψζηεο ζα πάξεη κηα γεχζε γηα ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη θπξίσο ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ αλαπαξάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο 

γλψζεο, φπσο είλαη νη νληνινγίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε ζεκαζηνινγηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο πιεξνθνξίαο ζε κνξθή θαηαλνεηή απφ ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, θαη πσο 

αμηνπνηήζεθαλ νη γλψζεηο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ζην δηθφ καο νληνινγηθφ κνληέιν.   

πγθεθξηκέλα, ζηελ Δλφηεηα 2 γίλεηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο γήξαλζεο θαη 

ησλ αιιαγψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζε φιε ηε ςπρνθπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπιένλ, παξαζέηνληαη δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηελ παγθφζκηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ειηθησκέλσλ πνπ νδήγεζε ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο. 

ηελ Δλφηεηα 3, παξνπζηάδεηαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο ηεο Γεξνληνηερλνινγίαο πνπ 

νδήγεζε  ζηελ αλάπηπμε ησλ «έμππλσλ ζπηηηψλ». Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε θαη ηεο ηερλνινγίαο σο βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηελ απνδνρή ηεο 

ηερλνινγίαο απφ ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο, θαη νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά 

ππφςε θαηά ηε ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ 

ηε ζπλέρεηα, ζηελ Δλφηεηα 4 παξνπζηάδεηαη ν ηνκέαο ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο σο 

θνξέαο κειέηεο ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη κνληέισλ, κε ζθνπφ ν αλαγλψζηεο λα 

θαηαλφεζεη θαιχηεξα ην νληνινγηθφ κνληέιν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα.  

Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ Δλφηεηα 5 πεξηγξάθεηαη ν ηνκέαο ησλ Οληνινγηψλ, έλαο 

θνξκαιηζκφο ζεκαζηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο, πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο 
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πιεξνθνξίαο απφ ηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε πιαηθφξκα 

αλάπηπμεο νληνινγηθψλ κνληέισλ Protégé. 

ηελ Δλφηεηα 6 αλαπηχζζεηαη ε δηθή καο πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηα νληνινγίαο πνπ 

αλαπαξηζηά έλα έμππλν ζπίηη γηα ειηθησκέλνπο.  

Σέινο, ζηελ Δλφηεηα 7 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα αλνηρηά ζέκαηα γηα ην 

κέιινλ. 
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2. Γήρανςη 
 

2.1 Οριςμοί 

Ζ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

επηηεχγκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο, ελψ παξάιιεια ζέηεη κηα ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα πνιιέο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ γήξαλζε νξίδεηαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO, 

1999) σο ε δηαδηθαζία ησλ πξννδεπηηθψλ αιιαγψλ ζηα βηνινγηθά, ςπρνινγηθά, γλσζηηθά 

θαη θνηλσληθά ζπζηήκαηα ησλ  αηφκσλ (Sowers & Rowe, 2007). χκθσλα κε ηνλ Strehler 

(1962) ε γήξαλζε είλαη κηα δηαδηθαζία : α) θαζνιηθή, ζπκβαίλεη ζε φια ηα κέιε ηνπ 

πιεζπζκνχ (αληίζεηα κε ηελ αζζέλεηα), β)πξννδεπηηθή, γ) εγγελήο θαη δ) εθθπιηζηηθή, 

αληίζεηα κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ σξίκαλζε. 

Τπάξρεη έλα επξχ θάζκα κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ειηθίαο θαη θαη‟ επέθηαζε ηεο γήξαλζεο ελφο αηφκνπ.Δθηφο απφ ηελ έλλνηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ επεξεάζεη έλα άηνκν θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ, ε γήξαλζε κπνξεί 

λα νξηζηεί κε φξνπο φζνλ αθνξά ηελ πηζαλφηεηα ην άηνκν λα απνθηήζεη έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ αξγφηεξα ζηε δσή ηνπ (Stuart-Hamilton,2000). Γηα παξάδεηγκα, φινη νη 

ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ζε θάπνην βαζκφ έλα νηθνπκεληθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο 

γήξαλζεο (π.ρ.ξπηίδεο), ελψ άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο γήξαλζεο (πηζαλνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά) είλαη πηζαλά λα ζπκβνχλ, αιιά δελ είλαη θαζνιηθά (π.ρ. αξζξίηηδα). 

Σν ζχλεζεο θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο γήξαλζεο είλαη ε 

ρξνλνινγηθή ειηθία. Ζ ρξνλνινγηθή ειηθία θαηά ηελ νπνία μεθηλάεη ε γήξαλζε ζεσξείηαη 

ζπρλά ε ειηθία ησλ 60 θαη 65 εηψλ (αλ θαη νξηζκέλεο θνηλσλίεο ιακβάλνπλ σο γήξαλζε 

ειηθίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 50 έσο 70 εηψλ  (βι. Decker, 1980). Οη πεξηζζφηεξνη 

γεξνληνιφγνη θαη ηα Ζλσκέλα Έζλε ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ ζην ρξφλν έλαξμεο ηεο γήξαλζεο 

ή σο  «ειηθηαθφ θαηψθιη» ηελ ειηθία κεηαμχ 60 θαη 65 εηψλ (π.ρ. Bromley,1988;  Decker, 
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1980; Kermis, 1983; Rebok, 1987;Ward, 1984, φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Stuart-

Hamilton,2000). Ζ ρξνλνινγηθή ειηθία είλαη ζπλήζσο ην κέηξν γηα ην πφζν «παιηφο» είλαη 

θάπνηνο (Stuart-Hamilton,2000). Απηή ε επηινγή δελ γίλεηαη κφλν γηα λα ηαηξηάδεη κε ηα 

δπηηθά πξφηππα, αιιά θαη γηαηί γχξσ απφ ην ειηθηαθφ θαηψθιη ηείλνπλ λα εθδειψλνληαη 

δηάθνξεο ςπρνινγηθέο, γλσζηηθέο θαη ζσκαηηθέο αιιαγέο. Χζηφζν, απηφ πξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα έλα απζαίξεην θξηηήξην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ειηθία απφ κφλε ηεο είλαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έλαο αλεπαξθήο δείθηεο θαζψο κπνξεί λα έρεη κηθξή ζπζρέηηζε κε 

ηηο θπζηθέο αιιαγέο. Κάπνηνο κπνξεί λα ζθεθηεί 70ρξνλνπο πνπ ζηεξενηππηθά κνηάδνπλ κε 

ειηθησκέλνπο (γθξίδα καιιηά, δαξσκέλν δέξκα θ.η.ι.), αιιά κπνξεί θάπνηνο άιινο λα 

αλαθαιέζεη «θαινδηαηεξεκέλα» άηνκα πνπ δελ έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ή λεαξνχο 

ελήιηθεο πνπ κνηάδνπλ «πξφσξα κεγάινη». Δπηπιένλ νη άλζξσπνη δελ γεξλνχλ απφ ηε κία 

κέξα ζηελ άιιε. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, θάπνηνο κπνξεί λα παξαηεξήζεη αιιαγέο ζηα 

ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ, αιιά είλαη δχζθνιν λα εληνπίζεη 

αθξηβψο ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή πνπ γίλεηαη απηή ε κεηάβαζε (Stuart-Hamilton, 2000). 

Οξηζκέλνη εξεπλεηέο δηαθξίλνπλ πεξαηηέξσ ηνπο ειηθησκέλνπο ζε λεφηεξνπο θαη 

γεξαηφηεξνπο. Παξφια απηά, νη αθξηβείο ειηθίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε κπνξνχλ λα πνηθίινπλ κεηαμχ ησλ κειεηεηψλ. Οξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη ε 

θαηεγνξία «λένη  ειηθησκέλνη » πεξηγξάθεη εθείλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ειηθία κεηαμχ 60 θαη 

75 εηψλ θαη ε θαηεγνξία «κεγάινη ειηθησκέλνη» πεξηιακβάλεη νπνηνλδήπνηε κεγαιχηεξν, 

αιιά άιινη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο αλαθέξνληαη ζε άιιν εχξνο ειηθηψλ (π.ρ. 60-80, 65-80 ή 

65-75 γηα ηνπο λεφηεξνπο ειηθησκέλνπο). Μηα θαηεγνξηνπνίεζε απφ ηνπο Burnside, Ebersole 

θαη Monea (1979) πξνηείλεη ηνπο λεφηεξνπο ειηθησκέλνπο (60-69 εηψλ), ηνπο κέζνπο 

ειηθησκέλνπο (70-79 εηψλ), ηνπο κεγάινπο ειηθησκέλνπο (80-89 εηψλ) θαη ηνπο εμαηξεηηθά 

γεξαηνχο γηα άηνκα άλσ ησλ 90 εηψλ. Μηα άιιε κέζνδνο δηαηξεί ηα άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ 

ζε ηξίηε θαη ηέηαξηε ειηθία. Ζ ηξίηε ειηθία αλαθέξεηαη ζε έλαλ ελεξγφ θαη αλεμάξηεην ηξφπν 
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δσήο θαη ε ηέηαξηε ειηθία ζε κηα (ηειηθή) πεξίνδν εμάξηεζεο απφ ηνπο άιινπο (Stuart-

Hamilton, 2000). 

Δπίζεο, ε βηνινγηθή ειηθία αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο φζνλ αθνξά ηε 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε θαη ηε θζνξά (Stuart-Hamilton,2000). Γεληθφηεξα,ν φξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ζψκαηνο ελφο αηφκνπ. Ζ 

γήξαλζε είλαη ε ηειηθή θαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο ηελ νπνία  βηψλεη θάζε πγηέο θαη ρσξίο 

αηπρήκαηα άηνκν. 

Σέινο, έλα άιιν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν κέηξν είλαη ε θνηλσληθή ειηθία. Απηή 

αλαθέξεηαη ζηηο πξνζδνθίεο πνπ κηα θνηλσλία επηβάιιεη σο πξνο ην πσο πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη νη άλζξσπνη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγηθή ειηθία.ε θάπνηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο θαη ζε αξθεηέο ηζηνξηθέο ε καθξνδσία ζεσξείηαη φηη είλαη ε αληακνηβή γηα ηελ 

επζεβή ζπκπεξηθνξά (Gruman, 1966; Minois, 1989). ηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο 

ε ηξίηε ειηθία δελ ζεσξείηαη σο κηα ζηηγκή αληακνηβήο, αιιά κηα ζηηγκή «αλαγθαζηηθήο» 

ραιάξσζεο. Ζ δπηηθή θνπιηνχξα αλακέλεη φηη νη άλζξσπνη άλσ ησλ 60 εηψλ ζα 

ζπκπεξηθέξνληαη ζρεηηθά ήξεκα, ελψ θαη ε έλαξμε ηεο χζηεξεο δσήο ζπλήζσο ππνδεηθλχεηαη 

απφ ηε ζπληαμηνδφηεζε. 

 

2.2 Βιοςωματικέσ αλλαγέσ  

 

Ζ είζνδνο ζηελ ηξίηε ειηθία ζεκαδεχεηαη απφ αηζζεηέο αιιαγέο ζε νιφθιεξε ηελ 

ςπρνθπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Οη αιιαγέο ζην δέξκα, ηνπο κπο θαη ηα νζηά 

ζπλεπάγεηαη κηα θαζνιηθή αιιαγή ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο 

(Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ, 2000), αιιαγέο σζηφζν πνπ έρνπλ επηβιαβή επίδξαζε θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ζψκαηνο (Stuart-Hamilton,2000). Γηα παξάδεηγκα, κηα 

κείσζε ηεο κπτθήο κάδαο επεξεάδεη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαζψο ην άηνκν παίξλεη 
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ιηγφηεξν νμπγφλν, ελψ ε ζπξξίθλσζε ησλ αξηεξηψλ απαηηεί κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο γηα ηελ άληιεζε ηνπ αίκαηνο. Οη αιιαγέο απηέο ζηε ζπλέρεηα έρνπλ δπζκελή 

επίδξαζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ζηελ πλεπκαηθή απφδνζε, 

θαζψο  πεξηνξίδεηαη ε παξνρή νμπγφλνπ θαη ε δηαζέζηκε ελέξγεηα γηα ηνλ εγθέθαιν γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη (Stuart-Hamilton,2000). 

Καηά ηε γήξαλζε κεηαβάιιεηαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ 

(Stuart-Hamilton,2000). Οη αηζζήζεηο είλαη ην κέζν ηνπ εγθεθάινπ γηα λα επηθνηλσλεί κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ, θαη σο εθ ηνχηνπ νπνηαδήπνηε βιάβε, θζνξά ή κείσζε ζε απηέο πξνζθξνχεη 

άκεζα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ ζηνλ εγθέθαιν απφ ην 

πεξηβάιινλ πεξηνξίδνληαη σο πξνο ηελ γθάκα, είλαη ιηγφηεξν ιεπηνκεξείο θαη δεδνκέλεο ηεο 

γεληθήο επηβξάδπλζεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

θηάζνπλ. Χζηφζν, ζα ήηαλ κε ξεαιηζηηθφ λα ππνζέζνπκε φηη  κηα ηέηνηα απψιεηα αξρίδεη 

αξγφηεξα ζηε δσή, θαζψο φπσο πνιιέο πηπρέο ηεο θζνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία, νη 

αιιαγέο ζπρλά αξρίδνπλ ζηελ πξψηκε ελήιηθε δσή.  

Οη βιάβεο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ φξαζε θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ αθνή ησλ 

αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο έρνπλ αληίθηππν ζηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά 

ησλ αηφκσλ. Ζ πην ζνβαξή νπηηθή βιάβε απφ ηελ νπνία πάζρνπλ νη ειηθησκέλνη είλαη ε 

απψιεηα ηεο νμχηεηαο ηεο φξαζεο (Stuart-Hamilton,2000). Οη θαθνί απφ ηελ ειηθία ησλ 50 

εηψλ γίλνληαη ιηγφηεξν ειαζηηθνί θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηε ζπγθέληξσζε. 

Αλέπαθε παξακέλεη ε φξαζε γηα ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη καθξηά, αιιά δπζθνιεχεη 

ηδηαίηεξα γηα ηα θνληηλά αληηθείκελα. Ζ πην ζπλεζηζκέλε πάζεζε είλαη ε πξεζβπσπία (Bond, 

Briggs & Coleman, 2001). Δθηφο φκσο απφ ηελ νμχηεηα,ζρεδφλ φιεο νη πηπρέο ηεο φξαζεο 

επηδεηλψλνληαη θαηά ηε γήξαλζε (Haegerstrom-Portnoy, Schneck  Brabyn, 1999). Οη 

ειηθησκέλνη δελ κπνξνχλ λα δνπλ ηφζν ακπδξά θψηα φζν νη λεφηεξνη (Elias, Elias  Elias, 

1977; McFarland Fisher, 1955), ελψ κεηψλεηαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 
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πξνζαξκνζηνχλ ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θσηηζκνχ (Domey,McFarland  Chadwick ,1960) 

θαη απηφ έρεη ζαθψο πξαθηηθέο ζπλέπεηεο, π.ρ. δπζθνιία βάδηζεο ηε λχρηα. Δίλαη επίζεο πην 

αξγνί ζηελ επεμεξγαζία νπηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη πξέπεη λα ηα δνπλ γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν 

πξηλ κπνξέζνπλ λα ηα εληνπίζνπλ κε αθξίβεηα. Ζ δπζθνιία απηή απμάλεηαη δπζαλάινγα φζν 

πην ζακπφ γίλεηαη ην εξέζηζκα ην νπνίν αλαδεηνχλ.Απηή ε επηβξάδπλζε εκθαλίδεηαη θαη ζε 

επίπεδν αληίιεςεο (δει. ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ηα λεχξα πνπ νδεγνχλ ζηνλ εγθέθαιν), 

θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ νπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Moscovitch, 1982;Walsh, 1982).(Ζ παξαπάλσ ελφηεηα βαζίδεηαη ζηνλ Stuart-

Hamilton (2000), απφ φπνπ πξνέξρνληαη θαη νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο). 

Ζ αθνή κεηψλεηαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο, έηζη ψζηε απφ ηα 50 

έηε θαη κεηά πνιινί είλαη εθείλνη κε κεησκέλεο δπλαηφηεηεο ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηελ αθξφαζε ακπδξψλ ήρσλ (Bromley, 1988). Ζ ζηαδηαθή κείσζε ηεο 

αθνήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία είλαη γλσζηή σο πξεζβπαθνεία θαη νθείιεηαη ζηε 

θπζηνινγηθή θζνξά ησλ θπηηάξσλ ηνπ έζσ σηφο πνπ απαληνχλ ζηα ερεηηθά θχκαηα. 

Παξαηεηακέλε έθζεζε ζε ηζρπξνχο ζνξχβνπο ζηε λεαξή ειηθία, π.ρ. ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειέζεη πξνδηάζεζε θψθσζεο. Ζ πάζεζε είλαη κεγαιχηεξε γηα ήρνπο 

πςειήο ζπρλφηεηαο.Μηα θαλνληθή ζπδήηεζε πεξηιακβάλεη ήρνπο ελφο επξένο θάζκαηνο 

ζπρλνηήησλ.Σα ζχκθσλα είλαη πςειφηεξσλ ζπρλνηήησλ απφ ηα θσλήεληα. Έηζη έλαο 

ειηθησκέλνο έρεη θησρή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ιφγνπ – αληηιακβάλεηαη φηη θάπνηνο 

κηιάεη, αιιά δε κπνξεί λα μερσξίζεη ηα ιεγφκελα γηαηί ιείπνπλ θάπνηα ζηνηρεία, πρ.ηα 

ζχκθσλα. Δπαθφινπζν ηεο πξεζβπαθνείαο είλαη ε πξόζιεςε ηεο έληαζεο, φπνπ νη ήρνη 

γίλνληαη δπζαλάινγα έληνλνη θαη δπλαηνί θαη πξνθαινχλ πφλν θαη δπζθνξία. Δπηπιένλ, νη 

ειηθησκέλνη δελ κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ ηελ πεγή ηνπ ήρνπ. (Bond, Briggs & Coleman, 

2001). 
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Ζ γεχζε θαη ε φζθξεζε κεηαβάιινληαη επίζεο κε ηελ έλλνηα φηη γίλνληαη ιηγφηεξν 

νμείεο θαη απηφ έρεη επηπηψζεηο ζηε δηαηξνθή ησλ αηφκσλ. Όζνλ αθνξά ζηελ αίζζεζε ηεο 

αθήο νη ειηθησκέλνη έρνπλ πςειφηεξα φξηα αθήο (δειαδή απαηηείηαη πην ζηαζεξή δηέγεξζε 

ηνπ δέξκαηνο πξηλ ηελ αλίρλεπζε (βι. Stevens & Patterson, 1996 ; Thornbury & Mistretta , 

1981), θαη νκνίσο, ε επαηζζεζία ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ αληηθεηκέλσλ κεηψλεηαη. Χζηφζν, νη 

αιιαγέο δελ είλαη θαη‟ αλάγθελ ζαθείο.Σέινο, ε θηλεηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα 

αληίδξαζεο είλαη δχν ςπρνθπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ζηηο νπνίεο ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθή 

επηβξάδπλζε. 

 

2.3 Γνωςτικέσ αλλαγέσ 

 

Ζ επηθξαηνχζα άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ γήξαηνο ζηηο  

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε λνεκνζχλε είλαη φηη νη ειηθησκέλνη έρνπλ πεξηζζφηεξε γλψζε, 

αιιά πην αξγφ ξπζκφ ζθέςεο (Stuart-Hamilton,2000), έρνπλ θησρή κλήκε, δελ είλαη ζε ζέζε 

λα ζθεθηνχλ θαζαξά θαη δελ ελδηαθέξνληαη λα κάζνπλ θαηλνχξηα πξάγκαηα (Αβεληηζηάλ-

Παγνξνπνχινπ, 2000). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε έξεπλα ζηε γλσζηηθή ςπρνινγία δείρλεη φηη, 

νη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ αξρίδνπλ λα θζίλνπλ ζην ηέινο ηεο 

έθηεο θαη ζηηο αξρέο ηεο έβδνκεο δεθαεηίαο ηεο δσήο (Milwain, & Iversen,2002). Ζ πην 

επξέσο απνδεθηή άπνςε ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε λνεκνζχλε ησλ 

ειηθησκέλσλ  είλαη απηή ησλ Horn θαη Cattell ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε δχν πεγψλ επθπνχο 

ζπκπεξηθνξάο (Milwain, & Iversen,2002), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη βαζκηαίεο απψιεηεο πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζηηο θπζηθέο θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο αληηζηαζκίδνληαη απφ ηε ζσζηή θξίζε 

θαη ηε ζνθία δσήο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ηξίηε ειηθία. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ειηθησκέλσλ 

δηαηεξνχλ ηελ λνεηηθή ηνπο εγξήγνξζε θαη δηαχγεηα θαη πξνζαξκφδνληαη κε επηηπρία.  
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Πην αλαιπηηθά, νη Cattell (1971) θαη Horn (1978) εληφπηζαλ δχν εμεηδηθεπκέλεο, 

αιιεινζπζρεηηδφκελεο δεμηφηεηεο, ηελ απνθξπζηαιισκέλε λνεκνζύλε θαη ηε ξεπζηή 

λνεκνζύλε. Ζ απνθξπζηαιισκέλε λνεκνζχλε είλαη ε απνθηεκέλε κε ηα ρξφληα γλψζε θαη 

πείξα, ε νπνία δελ κεηψλεηαη, αιιά ηείλεη λα ζπζζσξεχεηαη θαη λα απμάλεη. Δίλαη ε ιεγφκελε 

ζνθία. Απφ ηελ άιιε ε ξεπζηή λνεκνζχλε είλαη ε πξνζαξκνγή, ε ηθαλφηεηα επζηξνθίαο θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ιχζεηο πνπ λα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επίζεκε εθπαίδεπζε ή πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο, θαη κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο. 

Δίλαη φ,ηη ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο λνεκνζχλεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα 

πξφζσπν βαζίδεηαη ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο ζθέςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ  πιεξνθνξηψλ γηα 

λα πξνζδηνξίζεη ηε δνκή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα εθαξκφζεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ επίιπζή ηνπ (Milwain & Iversen, 2002;Stuart-Hamilton,2000). Ζ απνθξπζηαιισκέλε 

λνεκνζχλε θαζνξίδεηαη ζε θάπνην  βαζκφ απφ ηε ξεπζηή λνεκνζχλε ζην φηη ηα άηνκα κε 

κεγαιχηεξε ξεπζηή επθπΐα ζα επσθειεζνχλ ηαρχηεξα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εκπεηξία, 

αιιά εμαξηάηαη επίζεο απφ ην θίλεηξν ελφο αηφκνπ λα κάζεη. Ζ αληίιεςε φηη ε ξεπζηή 

επθπΐα είλαη επάισηε ζε κεγάιε ειηθία ππνζηεξίδεηαη απφ κειέηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Απηέο νη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη ειηθησκέλνη είλαη ιηγφηεξν ζηξαηεγηθνί θαη επέιηθηνη 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζθέςεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο λένπο.Τπάξρεη πιήξεο νκνθσλία ησλ 

εηδηθψλ φηη, κεηά ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ, ε ξεπζηή λνεκνζχλε παξνπζηάδεη θάκςε, ελψ ε 

απνθξπζηαιισκέλε παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ αλεπεξέζηε (Milwain & Iversen, 2002; 

Johansson,2008).Σειηθά, θαίλεηαη φηη νη δεμηφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε 

λεφηεηα θαη εμαζθήζεθαλ εθηελψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο είλαη αλζεθηηθέο ζηηο 

επηδξάζεηο ηεο ειηθίαο. Απφ ηελ άιιε, νη ειηθησκέλνη είλαη ζε ζαθή κεηνλεθηηθή ζέζε φηαλ 

ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπίζνπλ θαηλνχξηεο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη είλαη πην αξγνί ζηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ (Milwain & Iversen, 

2002) θαη απηφ είλαη θαιά ηεθκεξησκέλν  
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Οη ρξόλνη αληίδξαζεο, δειαδή πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη έλα άηνκν γηα λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ εκθάληζε ελφο εξεζίζκαηνο είλαη πην αξγνί θαζψο νη άλζξσπνη γεξλνχλ (Stuart-

Hamilton,2000). Όζν κηθξφηεξνο είλαη ν ρξφλνο αληίδξαζεο ηφζν πην γξήγνξα απαληά ην 

άηνκν θαη ην αληίζηξνθν. Οη ειηθησκέλνη είλαη δπζαλάινγα πην αξγνί ζηα πεηξάκαηα 

απφθαζεο απ‟ φηη ζηα απιά. Δπηπιένλ, ε επίδξαζε ηεο ειηθίαο είλαη πην εκθαλήο φζν πην 

δχζθνιν γίλεηαη ην έξγν απφθαζεο. Ζ απιή εμήγεζε γηα απηά ηα θαηλφκελα είλαη φηη ην 

λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ αλζξψπσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο είλαη πην αξγφ θαη ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθφ ζηελ αγσγή ζεκάησλ, θαη ην κεηνλέθηεκα πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο επηπιένλ 

επηινγέο είλαη κηα άιιε εθδήισζε ηεο επίδξαζεο ηεο ειηθίαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο 

(Stuart-Hamilton,2000). Δπίζεο, ζρεηηθά κε ηε δηεξγαζία ηεο πξνζνρήο, δειαδή ηελ 

ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ή αλάκλεζεο αληηθεηκέλσλ, ζηνηρείσλ θ.η.ι. παξά ηα νπνηαδήπνηε 

δηαζπαζηηθά εξεζίζκαηα, νη ειηθησκέλνη είλαη πνιχ πην αξγνί ζε έξγν νπηηθήο αλαδήηεζεο 

π.ρ. φηαλ παξνπζηάδνληαη γξάκκαηα αλάκεζα ζηα νπνία πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν γξάκκα. Ο Rabbitt (1979) έδεημε φηη νη ειηθησκέλνη δελ επσθεινχληαη απφ έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πεηξάκαηνο: φηη δειαδή ν ζηφρνο εκθαλίδεηαη πην ζπρλά ζε θάπνηεο 

ζέζεηο  απφ φ, ηη άιιεο. Οη απαληήζεηο ησλ ειηθησκέλσλ ήηαλ ζηελ ίδηα ηαρχηεηα είηε ν 

ζηφρνο ήηαλ ζηελ ίδηα ζπρλή ζέζε είηε ζε ζπαληφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε ζέζε. Οη λεφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ήηαλ πην γξήγνξνη  ζηηο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ζέζεηο.  

Καζψο ν ρξφλνο αληίδξαζεο κεηξάεη ηηο άκεζεο αληηδξάζεηο ηνπ κπαινχ ζηα 

εξεζίζκαηα, ε ελλνηνινγηθή νξγάλσζε πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρεηξίδεηαη 

ηηο πιεξνθνξίεο ζε έλα αθαηξεηηθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςεη βαζηθνχο θαλφλεο 

θαη αξρέο. Έρεη βξεζεί φηη νη ειηθησκέλνη δπζθνιεχνληαη ζηε κεηάβαζε απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζην αθεξεκέλν. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη ειηθησκέλνη δπζθνιεχνληαη ζηε ρξήζε 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζε αθαηξεηηθέο έλλνηεο  θαη θαλφλεο (βι. Reese & Rodeheaver 1985 ; 
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Woodruff-Pak, 1997). Δπηπιένλ, αλ θαη νη κειέηεο δείρλνπλ φηη νη ειηθησκέλνη 

δπζθνιεχνληαη ζηελ επίιπζε λέσλ πξνβιεκάησλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαιά εμαζθεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο δηαηεξνχληαη 

ζηελ ηξίηε ειηθία. Δλ θαηαθιείδη, θαίλεηαη φηη νη δεμηφηεηεο θαη νη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λεαξήο ειηθίαο θαη έρνπλ εμαζθεζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο είλαη αλζεθηηθέο ζηηο επηδξάζεηο ηνπ γήξαηνο. Χζηφζν, νη ειηθησκέλνη βξίζθνληαη 

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε φηαλ ηνπο παξνπζηάδνληαη λέεο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ δξαζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαη είλαη επίζεο πην αξγνί ζηελ εθκάζεζε θαη 

δηαηήξεζε λέσλ δεμηνηήησλ (Salthouse & Somberg 1982; Wright & Payne 1985; Moscovitch 

et al. 1986; Charness 1987, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Milwain & Iversen, 2002).  

Όζνλ αθνξά ζηε κλήκε, νη ειηθην-εμαξηψκελεο κεηαβνιέο ηεο κλεκνληθήο 

ηθαλφηεηαο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε δεπηεξνγελή ή καθξνπξόζεζκε κλήκε. Ζ θσδηθνπνίεζε 

ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ, ε ζηαζεξή ζπγθξάηεζή ηνπο ζηε κλήκε θαη ε απνζεκαηνπνίεζε, 

θαζψο θαη ε αλάζπξζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηε κλήκε αλήθνπλ ζηηο δηεξγαζίεο ηεο 

δεπηεξνγελνχο ή καθξνπξφζεζκεο κλήκεο. Όιεο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη κηθξέο απψιεηεο 

ζηε κλεκνληθή ιεηηνπξγία ζεκεηψλνληαη ζε φια ηα κλεκνληθά ζπζηήκαηα ησλ ειηθησκέλσλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δείρλνπλ κηα ειάρηζηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο κλήκεο εξγαζίαο 

θαηά ηε γήξαλζε. Οη λένη κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ζηε κλήκε ηνπο θαηά κέζν φξν 6 

ζηνηρεία ζε έλα ρξφληθφ δηάζηεκα, ελψ θαη νη ειηθησκέλνη 5-6 ζηνηρεία θαηά κέζν φξν ζηνλ 

ίδην ρξφλν (Botwinick  Storandt 1974; Parkinson, 1982). Άλ θαη νη κειέηεο ηεο θζνξάο ηεο 

κλήκεο θαηά ηε γήξαλζε έρνπλ δψζεη αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα, ππάξρνπλ επαξθή 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ζηε ξίδα ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ είλαη ε κεησκέλε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο πνπ απνηξέπεη ην ζχζηεκα κλήκεο 

απφ ην λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα (Milwain  Iversen, 2002). 

πλνιηθά, ππάξρνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ φηη ηα ίρλε κλήκεο πνπ 
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δεκηνπξγήζεθαλ απφ ειηθησκέλα άηνκα ζηεξνχληαη ιεπηνκέξεηαο θαη απηφ είλαη πηζαλφ λα 

κεηψζεη ηηο πηζαλφηεηεο ηεο κεηέπεηηα πξφζβαζεο. Χζηφζν, έρνπλ ππάξμεη πνιιέο απνδείμεηο  

φηη αλ νη ειηθησκέλνη δερζνχλ  ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο, 

ηφηε ε δπζθνιία απηή κπνξεί λα βειηησζεί. Σν 1972, νη Craik and Lockhart 

πξαγκαηνπνίεζαλ πεηξάκαηα κε λεαξά άηνκα, ηα νπνία έδεημαλ φηη ην θιεηδί γηα επηηπρεκέλε 

κλεκνληθή ζηξαηεγηθή είλαη ε ζεκαζηνινγηθή επεμεξγαζία θαη ν ελεξγφο ρεηξηζκφο ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαηά ηε κάζεζε. Αθφκα ειηθηαθέο δηαθνξέο ζηε κλήκε ρσξηθψλ πιηθψλ 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ αλ ην πξνο αλάκλεζε πιηθφ παξνπζηαζηεί ζε έλα νινθιεξσκέλν  θαη 

κε λφεκα πιαίζην (Waddell & Rogoff, 1981; Sharps & Gollin, 1987, 1988; Park et al. 1990; 

Sharps, 1991)(Ζ παξαπάλσ ελφηεηα θαη νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο βαζίδνληαη ζηνπο 

Milwain  Iversen, 2002). Δπίζεο,ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν θαη ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ πξνηαζεί σο εχινγνη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο κλεκνληθήο αλεπάξθεηαο (Stuart-Hamilton,2000).  

Σα πξνβιήκαηα ζηε κλήκε θαίλεηαη λα επηδξνχλ θαη ζηε ρσξηθή αληίιεςε ησλ 

ειηθησκέλσλ (Kirasic, 1989).  Άλ θαη ηα πεξηζζφηεξα ςπρνκεηξηθά ηεζη ρσξηθήο αληίιεςεο 

απνθαιχπηνπλ δξακαηηθέο βιάβεο ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, είλαη πηζαλφ απηφ λα νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ηα ηεζη απηά απαηηνχλ πςεινχ επηπέδνπ ρεηξηζκφ  άγλσζησλ θαη 

αθαηξεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαη φρη επεηδή ε ρσξηθή αληίιεςε θαζ‟ απηνχ είλαη επάισηε σο 

πξνο ηελ δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο (Milwain & Iversen, 2002). Όπσο θαη ζε άιιεο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο, ε αχμεζε ηεο εμνηθείσζεο κε ην πιηθφ ή ην έξγν ζεκαίλεη κείσζε ησλ 

παξαηεξνχκελσλ ειιεηκκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ειηθία ζηε ρσξηθή αληίιεςε. Σα 

επξήκαηα απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο κειέηεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ έξεπλεο  ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ειηθησκέλσλ (π.ρ. ράλνπλ πξάγκαηα ζην ζπίηη, εηζέξρνληαη ζηα δσκάηηα 

θαη αλαθαιχπηνπλ φηη ν ζθνπφο ηεο επίζθεςεο έρεη μεραζηεί, ή δελ ζπκνχληαη πνπ είλαη 

ζηαζκεπκέλν ην απηνθίλεην ζε κεγάινπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο) δείρλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα 
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ρσξηθήο αληίιεςεο είλαη εκθαλή κφλν αλ ππάξρεη δήηεζε κλεκνληθψλ πφξσλ ή εάλ νη 

ζπλζήθεο είλαη άγλσζηεο θαη πνιχπινθεο. 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηε γιψζζα, ζε γεληθέο γξακκέο δελ είλαη δχζθνιε ε επηθνηλσλία 

κε ηνπο ειηθησκέλνπο θαη επίζεκεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ ηελ βαζηθή δηαηήξεζε ησλ 

ζεκαζηνινγηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζπλδένπλ ηηο έλλνηεο κε ηα ζχκβνια 

θαη ηηο δνκέο ηεο γιψζζαο (Milwain & Iversen, 2002). Ζ δηαηήξεζε ηνπ ιεμηινγίνπ έρεη ήδε 

επηζεκαλζεί, ελψ θαη ε νξγάλσζε ηεο γλψζεο παξακέλεη ακεηάβιεηε ζε κεγάιε ειηθία.Σα 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη δηεξγαζίεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ πξνηαζηαθψλ δνκψλ 

παξακέλνπλ αλέπαθεο θαηά ηε γήξαλζε θαη νη ειηθησκέλνη είλαη ζε ζέζε λα εμάγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα.  Χζηφζν, ε ηθαλφηεηά ηνπο λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα κπνξεί λα  κεηψλεηαη 

θάησ απφ δχν θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ πςειή δήηεζε ζε γεληθνχο πφξνπο 

επεμεξγαζίαο (Milwain & Iversen, 2002). Ζ πξψηε είλαη φηαλ απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

πιεξνθνξία απφ ηε δεπηεξεχνπζα κλήκε θαη ε δεχηεξε είλαη φηαλ ην ζπκπέξαζκα απαηηεί  

επίιπζε πξνβιεκάησλ. Έηζη, ην θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηελ λνεκνζχλε 

θαη ηε κλήκε εκθαλίδεηαη θαη πάιη ζε ζρέζε κε ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο: ππάξρεη δηαηήξεζε 

ησλ ζεκειησδψλ ηθαλνηήησλ, αιιά απηέο νη ηθαλφηεηεο είλαη ππφ ακθηζβήηεζε θάησ απφ 

απαηηεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

2.4 Χρόνιεσ παθήςεισ και λειτουργικέσ βλάβεσ  

 

Ζ ηξίηε ειηθία έρεη ζπλδεζεί κε ειηθην-εμαξηψκελεο θπζηνινγηθέο αιιαγέο , νη νπνίεο 

φηαλ μεπεξάζνπλ θάπνην φξην ηαπηίδνληαη κε ηηο ρξφληεο παζήζεηο (Αβεληηζηάλ-

Παγνξνπνχινπ, 2000). Οη ρξφληεο παζήζεηο κπνξεί λα πιήηηνπλ ηα άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, 

σζηφζν δελ θαίλεηαη λα έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ειηθησκέλνπ, αλ 

είλαη ήπηαο κνξθήο (Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ, 2000). Δθηφο απφ ηηο ειηθην-εμαξηψκελεο 
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αιιαγέο πνπ αθνινπζνχλ ηε γήξαλζε ππάξρεη κηα ζεηξά απφ δείθηεο πγείαο θαη ιεηηνπξγηθέο 

βιάβεο πνπ πιήηηνπλ ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ θαη κπνξεί λα παξαθσιχνπλ ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ειηθησκέλνπ.Σέηνηα ιεηηνπξγηθή βιάβε είλαη ε απξαμία, ε 

παξαίηεζε απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο θαη θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ, πνπ νξίδεηαη σο «ιεηηνπξγηθή 

αληθαλφηεηα» (Αβεληηζηάλ-Παγνξνπνχινπ, 2000). 

Ζ Έξεπλα Τγείαο γηα ηελ Αγγιία (Health Survey for England ,2005) αλαθέξεη φηη ε 

αξζξίηηδα ήηαλ ε πην θνηλή ρξφληα πάζεζε πνπ αλαθέξζεθε απφ ηηο γπλαίθεο (αλαθέξζεθε 

απφ 47% ησλ γπλαηθψλ θαη 32% ησλ αλδξψλ), ελψ γηα ηνπο άλδξεο ε  θαξδηαγγεηαθή λφζνο 

είλαη ε πην ζπρλή πάζεζε (αλαθέξζεθε απφ 37% ησλ αλδξψλ θαη 31% ησλ γπλαηθψλ). Σα 

δχν πέκπηα ησλ ειηθησκέλσλ αλέθεξε ιεηηνπξγηθφ πεξηνξηζκφ ζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο. Γηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά απφ απηά ηα άηνκα, ε πεξηνρή ηεο δπζθνιίαο 

ήηαλ φηη δελ είλαη ζε ζέζε λα πεξπαηήζνπλ 200 κέηξα ρσξίο λα ζηακαηήζνπλ ή λα 

αηζζαλζνχλ δπζθνξία. 

Ο θίλδπλνο ησλ πηψζεσλ απμάλεηαη κε ηελ ειηθία, κε ην 43% ησλ αλδξψλ θαη ησλ 

γπλαηθψλ ειηθίαο 85 εηψλ θαη άλσ λα είρε κηα πηψζε θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ην 18% ησλ αλδξψλ θαη 23% ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 65-69. Άιιεο ρξφληεο 

παζήζεηο πνπ είλαη θνηλέο ζηα άηνκα άλσ ησλ 65 πεξηιακβάλνπλ ην δηαβήηε (13% ησλ 

αλδξψλ, 10% ησλ γπλαηθψλ), ην άζζκα (10% άλδξεο, 12% γπλαίθεο) θαη ηε  ρξφληα 

πλεπκνλνπάζεηα (9% άλδξεο, 7% ησλ γπλαηθψλ). ρεδφλ ηα δχν ηξίηα ησλ αηφκσλ ειηθίαο 

άλσ ησλ 65 εηψλ ήηαλ ππεξηαζηθνί (62% άλδξεο, 64% γπλαίθεο), κε ηελ έλλνηα φηη είηε είραλ 

απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο αμηνιφγεζεο ή έπαηξλαλ θάξκαθα γηα ηελ 

πςειή αξηεξηαθή πίεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη απφ εθείλνπο πνπ ιακβάλνπλ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή, κφλν ην 50% ησλ αλδξψλ θαη 45% ησλ γπλαηθψλ είραλ αξηεξηαθή 

πίεζε ζην απνδεθηφ εχξνο. Πάλσ απφ ην έλα πέκπην ησλ αηφκσλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ 

είραλ επηζθεθζεί ην γεληθφ ηαηξφ ηνπο ην πξνεγνχκελν δεθαπελζήκεξν,θαη απηφ ζρεηίδεηαη 
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κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο πγείαο ηνπο, θαη φρη κε ηελ ειηθία ηνπο (Ζ παξαπάλσ 

παξάγξαθνο ζηεξίδεηαη ζηνλ Woods, 2008). 

πγθξίζηκα ζε γεληθέο γξακκέο ζηνηρεία γηα ρξφληεο παζήζεηο αλαθέξνληαη θαη απφ 

ηηο ΖΠΑ (Federal Inter-agency Forum on Aging-related Statistics, 2006) γηα ηα άηνκα 

ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ (θαη πάιη εθηφο εθείλσλ πνπ δνπλ ζε ρψξνπο θξνληίδαο), κε 

ρακειφηεξα πνζνζηά απηναλαθεξφκελεο ππέξηαζεο(48 % άλδξεο, 55% γπλαίθεο), 

πςειφηεξα πνζνζηά δηαβήηε (άλδξεο 20%, γπλαίθεο 15%), ειαθξψο ρακειφηεξα πνζνζηά 

άζζκαηνο (8% άλδξεο, 10% γπλαίθεο) θαη πςειφηεξα πνζνζηά αξζξίηηδαο (43% άλδξεο, 

55% γπλαίθεο). ρεδφλ ην ήκηζπ ησλ αλδξψλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ (48%) αλέθεξαλ φηη 

έρνπλ θάπνηα δπζθνιία αθνήο, θαη ην 14% είρε θάπνηα δπζθνιία κε ηελ φξαζε. Γηα ηηο 

γπλαίθεο, ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ήηαλ 34% θαη 19% αληίζηνηρα (Ζ ελφηεηα απηή βαζίδεηαη 

ζηνλ Woods,2008). 

Ζ Έξεπλα Τγείαο γηα ηελ Αγγιία (2005) έδεημε φηη κεγάινο αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο είραλ ειάρηζηε επαθή κε θίινπο (αλαθέξζεθε απφ ην 36% ησλ αλδξψλ 

θαη 31% ησλ γπλαηθψλ) ή κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο  πνπ δελ δνπλ ζην ίδην ζπίηη (αλαθέξζεθε 

απφ ην 31% ησλ αλδξψλ θαη 24% ησλ γπλαηθψλ). Μηα ζνβαξή έιιεηςε αληηιεπηήο 

θνηλσληθήο ζηήξημεο αλαθέξζεθε απφ ην 18% ησλ αλδξψλ θαη 11% ησλ γπλαηθψλ. Ζ 

δηαβίσζε ζε πεξηνρέο κε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε αλέζεηο γηα θάιπςε θαζεκεξηλψλ 

αλαγθψλ, φπσο ζνχπεξ κάξθεη θαη ηαρπδξνκεία ζρεηίδεηαη κε ηελ θαθή πγεία ησλ αλδξψλ. Ζ 

ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο ζπζρεηίζηεθε κε θαιχηεξε πγεία, φπσο επίζεο θαη  ε επαθή κε 

θίινπο θαη ε αληηιεπηή θνηλσληθή ππνζηήξημε γηα ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. Οη άλζξσπνη 

πάλσ απφ ηελ ειηθία ησλ 80 θαίλεηαη λα δηαηξέρνπλ ηδηαίηεξν θίλδπλν θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ζε πνιινχο δείθηεο (HM Government, 2006). Έηζη, είλαη πην πηζαλφ λα δνπλ 

θάησ απφ αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο, λα βηψλνπλ θφβν εγθιεκαηηθήο πξάμεο, δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο ππεξεζίεο, έρνπλ ρακειφ εηζφδεκα, είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 
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ζπλαληήζνπλ ηνπο θίινπο ηνπο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζπγθνηλσλίεο, θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, ζηνλ εζεινληηζκφ ή άιιεο ζσκαηηθέο θαη ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Όιεο απηέο νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ θαζψο ν άλζξσπνο κεγαιψλεη ηφζν ζε 

ζσκαηηθφ, αληηιεπηηθφ θαη γλσζηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ, 

αλαδεηθλχνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ειηθησκέλνη, αιιά 

θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο πνπ πεγάδνπλ απφ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο. 

 ηε ζπλέρεηα, γηα κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηε γήξαλζε ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ειηθησκέλσλ 

αλά ηνλ θφζκν. 

2.5 Δημογραφικά ςτοιχεία 

 

ε φιν ηνλ θφζκν ππάξρεη κηα πξσηφγλσξε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ 

(Woods,2008). Δθηηκάηαη φηη θαηά ηνπο πξνηζηνξηθνχο ρξφλνπο ην γήξαο ήηαλ εμαηξεηηθά 

ζπάλην, θαη αθφκα κέρξη ην 17
ν
 αηψλα , ίζσο κφλν ην 1% ηνπ πιεζπζκνχ λα ήηαλ πάλσ απφ 

65 εηψλ. Σν 19
ν
 αηψλα απηφ ην πνζνζηφ απμήζεθε ζην 4% πεξίπνπ (Cowgill, 1970, φπσο 

αλαθέξεη ν Stuart-Hamilton,2000). Ζ Τπεξεζία Απνγξαθήο ησλ ΖΠΑ πξνβιέπεη φηη ην 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ ζηηο ΖΠΑ ζα απμεζεί, απφ 13% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ην 2008 ζε 20% ιίγν κεηά ην 2030 (Kinsella & He, 2009, φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Joyce & Loe, 2010). Ο Καλαδάο επίζεο πξνβιέπεηαη σο «γθξίδνο» 

θαζψο έρνληαο 13,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ άλσ ησλ 65 εηψλ ην 2006 αλακέλεηαη λα θηάζεη ην 

20% ην 2024 (Martel & Caron Malenfant, 2007, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Joyce & Loe, 

2010). ηε Βξεηαλία, πεξίπνπ 11 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, ή ην 18% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη 

πάλσ απφ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο (HMSO, 1998) θαη απηφ ην πνζνζηφ αλακέλεηαη λα 

απμεζεί ζηα 14 εθαηνκκχξηα ην 2040 (Stuart-Hamilton,2000). Οξηζκέλεο ρψξεο (π.ρ. Ηηαιία, 
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Γεξκαλία θαη Ηαπσλία) έρνπλ ήδε αλαθέξεη φηη πεξίπνπ ην 20% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο είλαη 

άλσ ησλ 65 εηψλ θαη πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο πιεζηάδνπλ κε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη 

απφ 15 - 19 %. Σν 2008, κε εμαίξεζε ηελ Ηαπσλία θαη ηε Γεσξγία,νη 25 ρψξεο κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ ήηαλ φιεο ζηελ Δπξψπε (Kinsella & He, 

2009). ε απηέο ηηο ρψξεο απμάλεηαη επίζεο ν αξηζκφο ησλ πνιχ ειηθησκέλσλ (άηνκα άλσ 

ησλ 80 εηψλ). ε παγθφζκην επίπεδν,ην 2000, πεξηζζφηεξα απφ 600 εθαηνκκχξηα άηνκα ήηαλ 

άλσ ησλ 60 εηψλ ή κεγαιχηεξα θαη απηφ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 10% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ, ην 2025 νη ειηθησκέλνη αλακέλεηαη λα ζρεκαηίζνπλ 839 εθαηνκκχξηα, ελψ ην 

2050 ην 21% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ αλακέλεηαη λα είλαη 60 εηψλ θαη άλσ.  

Δπίζεο, νη γπλαίθεο έρνπλ κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν δσήο απφ ηνπο άληξεο (Sowers & 

Rowe,2007). Σν πξνζδφθηκν δσήο ησλ γπλαηθψλ θπκαίλεηαη απφ 50 έηε ζηηο ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο κέρξη 80 θαη άλσ ζηηο πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλεο, Σν 2015, αλακέλεηαη 

λα ππάξρνπλ 89 άλδξεο γηα θάζε 100 γπλαίθεο θαη, απφ ην 2030, 86 άλδξεο γηα θάζε 100 

γπλαίθεο. Ώο εθ ηνχηνπ νη γεξαηφηεξνη άλζξσπνη ζηα πεξηζζφηεξα κέξε ηνπ θφζκνπ είλαη 

γπλαίθεο· νη νπνίεο παξφιν πνπ είλαη καθξνβηφηεξεο πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ζνβαξέο 

θαη ρξφληεο παζήζεηο (π.ρ. νζηενπφξσζε, δηαβήηε, ππέξηαζε, αξζξίηηδα) (WHO,1999).  

Σαπηφρξνλα, ηα Ζλσκέλα Έζλε πξνβιέπνπλ κηα παγθφζκηα κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

γελλήζεσλ θαη ηεο ζπλνιηθήο γνληκφηεηαο θαη αλακέλεηαη φηη ζα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

ειηθησκέλνη απφ παηδηά, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξψπε. Δπηπιένλ, ε βειηίσζε ηνπ πξνζδφθηκνπ 

δσήο ζε φιν ηνλ θφζκν ιφγσ αλαθαιχςεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο νδήγεζε ζηελ αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε αλαινγία αηφκσλ 15 εηψλ θαη  65 εηψλ 

εθηηκάηαη φηη ζα κεησζεί απφ ην ζεκεξηλφ 9:1 ζε 4:1 ην 2050, κε απνηέιεζκα λα  κεησζεί 

δξακαηηθά ε ππνζηήξημε απφ λεαξά άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο θξνληίδαο ησλ 

ειηθησκέλσλ (Coleman, Bond & Peace, 2001). Σν ζπκπέξαζκα απηφ, θαζψο θαη άιιεο 
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ζπλέπεηεο ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ είλαη απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ηα επφκελα ρξφληα. 

  

2.6 Ανάγκη ανάπτυξησ τεχνολογιών για ηλικιωμένουσ 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο αιιαγήο ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε πεξηζζφηεξνπο 

ειηθησκέλνπο, νη νπνίνη είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεησπίδνπλ ρξφληεο παζήζεηο θαη ζπλζήθεο 

θηψρεηαο (ην 80% ησλ ειηθησκέλσλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ έρνπλ ζηαζεξφ 

εηζφδεκα, ή πιήηηνληαη απφ έιιεηςε ηξνθίκσλ) θαη ε ζπλαθφινπζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ 

γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε είλαη κηα απφ ηηο θεληξηθέο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ζήκεξα νη βηνκεραληθέο θνηλσλίεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ νη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ηελ θνηλνηηθή, καθξνρξφληα θξνληίδα (Higgins, 1989) σο 

κέζν γηα ηελ παξνρή θαηάιιειεο θαη νηθνλνκηθψο απνδνηηθήο θξνληίδαο. ε φιεο ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηεο καθξνρξφληαο πεξίζαιςεο πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα κε δπζθνιίεο φισλ ησλ 

ειηθηψλ παξέρεηαη απφ άηππνπο θξνληηζηέο, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ή έλα ζπλδπαζκφ ησλ 

θξνληηζηψλ θαη νηθνγέλεηαο. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ έρνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

καθξνρξφληαο θξνληίδαο, θαη ην ίδην ηζρχεη γηα 29 ρψξεο πνπ έρνπλ ειηθησκέλνπο 

πιεζπζκνχο, δελ δηαζέηνπλ ηζρπξά ή απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα καθξνρξφληαο θξνληίδαο. 

Τπάξρνπλ σζηφζν θαη εμαηξέζεηο, γηα παξάδεηγκα, ε Γεξκαλία, ε Ηαπσλία, πνιιέο 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, θαζψο θαη ε Απζηξία,  νη νπνίεο έρνπλ εθαξκφζεη ζπλνιηθά 

ζπζηήκαηα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ γηα ηε καθξνρξφληα θξνληίδα θαη θαιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα παξνρψλ ζην ζπίηη θαη ζηελ θνηλφηεηα επηπξφζζεηα κε ηελ λνζειεπηηθή θξνληίδα 

ζην ζπίηη, θαη ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ ειηθησκέλσλ πιεζπζκψλ θαη ζε 
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άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Παξφια απηά, ε καθξνρξφληα θξνληίδα πγείαο είλαη 

πξνβιεκαηηθή αθφκα θαη ζηηο ρψξεο πνπ παξαδνζηαθά έρνπλ ζέζεη ςειά ηνπο ειηθησκέλνπο. 

Οη πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο πξνσζνχλ ηε θξνληίδα γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο σο κηα νηθνγελεηαθή επζχλε, κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ αλαπηχμεη  επαξθή 

αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ καθξνρξφληαο θξνληίδαο γηα αδχλακνπο ειηθησκέλνπο (Choi, 2002; 

Ngan, 2004; Phillips, 1999, φπσο αλαθέξνπλ νη Sowers & Rowe, 2007). ηελ Κίλα, ππάξρεη 

εδψ θαη πνιχ θαηξφ ε παξάδνζε ησλ παηδηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ειηθησκέλνπο γνλείο 

ηνπο. Χο απνηέιεζκα, πνιιέο νηθνγέλεηεο βηψλνπλ ππεξβνιηθφ άγρνο θαη νηθνλνκηθή πίεζε 

(Choi, 2002; MacKenzie & Beck, 1991). Λφγσ ηεο απμαλφκελεο  ηάζεο απηνθηνληψλ κεηαμχ 

ησλ ειηθησκέλσλ, θαζψο θαη άιια πξνβιήκαηα ηεο νηθνγέλεηαο, πνιιέο Αζηαηηθέο 

θπβεξλήζεηο δηεξεπλνχλ ηψξα ηελ αλάγθε λα θαζηεξσζνχλ εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ 

γήξαλζε θαη ηε καθξνρξφληα θξνληίδα (Howe & Phillips, 2001;Ngan, 2004)(Ζ παξαπάλσ 

ελφηεηα θαη νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο αλαθέξνληαη απφ ηνπο Sowers & Rowe, 2007). 

Παξφια απηά, ε θνηλνηηθή θξνληίδα ζπλέβαιε ζε κηα εμαξηεκέλε θαηάζηαζε ησλ 

ειηθησκέλσλ ή ζε αξλεηηθά ζηεξεφηππα φηη νη ειηθησκέλνη είλαη άηνκα αδχλακα. Αθφκε θαη 

απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζεσξνχληαη, φζνλ αθνξά 

ηελ πνιηηηθή, θαηά θχξην ιφγν άηνκα εμαξηεκέλα  απφ ηελ νκάδα πνπ έρνπλ αλάγθε απφ 

ζπλερή θξνληίδα θαη παξαθνινχζεζε (Askham, 2002).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, θξίζηκν δήηεκα γηα ηνπο ειηθησκέλνπο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπο θαζψο κεγαιψλνπλ (Henkemans, Alpay, Laurence & Dumay, 2010). Οη 

ειηθησκέλνη πξνηηκνχλ λα δνπλ αλεμάξηεηνη ζην ζπίηη, ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ρψξν γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Costafont, Elvira & Mascarillo-Miro,2009;Weeks, Bronton & 

Nilsson, 2005, φπσο αλαθέξνπλ νη Mitzner & Dijkstra, 2011.). Ζ παξακνλή ζην ζπίηη 

βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ ειηθησκέλσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ θνηλφηεηα, λα δηαηεξνχλ θνηλσληθά δίθηπα, απμάλεη ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα 
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θαη πεξηνξίδεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο, φπσο ε ζχγρπζε, ε απνμέλσζε 

θαη ε αλάπηπμε ηαρείαο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο θαηάπησζεο. Δλδεηθηηθά, ε γήξαλζε ζην 

ζπίηη κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηε κείσζε ηεο 

γεξνληηθήο θαηάζιηςεο (π.ρ. Bassuk, et al., 1999; Berg-Warman, 2006; Marek et al., 2005). 

Δπηπιένλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εμηζνξξφπεζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ πεξίζαιςε· 

ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ππάξμεη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πεξίζαιςεο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπο (Bakker et al., 2005) θαη 

ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο γηα αζζελείο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θπβεξλήζεηο 

θαη σο εθ ηνχηνπ, γηα ηελ θνηλσλία (Druss et al., 2001)(Ζ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη νη 

βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο αλαθέξνληαη απφ ηνπο Henkemans,Alpay,Laurence & Dumay, 

2010). Οη αζζέλεηεο θαη νη αλαπεξίεο απμάλνληαη θαη ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απαηηεί 

ηεξάζηηεο δαπάλεο ·ε Δηαηξεία Alzheimer ησλ ΖΠΑ εθηίκεζε κηα αχμεζε ηνπ εηήζηνπ 

θφζηνπο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε λφζν Αιηζράηκεξ απφ 33 δηο δνιάξηα ην 1998 ζε 61 δηο 

δνιιάξηα ην 2002, ελψ ην 2002, νη ΖΠΑ θαη ε Γεξκαλία δαπάλεζαλ πεξίπνπ ην 13 % ηνπ 

εζληθνχ ηνπο πξνππνινγηζκνχ ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,πνζνζηφ πνπ ζηηο ΖΠΑ 

αληηπξνζψπεπε ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ(Chan, Campo, Estève 

&Fourniols, 2009). 

ε απηά έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ α) ε ηαρεία πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ  ειεθηξνληθψλ, 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ,πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ησλ ηερλνινγηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγφ έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ έμππλσλ 

εθαξκνγψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα ιακβάλνπλ θξνληίδα ζην ζπίηη θαη  ζα 

θέξεη επαλάζηαζε ζηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο, επηηξέπνληαο απνκαθξπζκέλεο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ γηαηξψλ απφ ην λνζνθνκείν θαη ησλ αζζελψλ απφ ην ζπίηη θαη 

β) ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηειεηαηξηθή θξνληίδα απφ ην ζπίηη γηα λα απνθεπρζεί ε 

καθξνρξφληα λνζειεία (Chan, Campo, Estève &Fourniols, 2009). 
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Όια απηνί νη ιφγνη νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ελφο εχξνπο εθαξκνγψλ ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο γηα ηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ ή/θαη αηφκσλ κε γλσζηηθά ή θαη ζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο, ζην ζπίηη. Οη ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε γίλνληαη νινέλα θαη πην ζεκαληηθέο, αληηπξνζσπεχνληαο  κηα πηζαλή ιχζε γηα 

ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ ζπζηεκάησλ απαηηεηηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ηνπ 

θζίλνληα αξηζκνχ ησλ θξνληηζηψλ. Οη ειεθηξνληθέο ηερλνινγίεο πγείαο ζα δηαδξακαηίδνπλ 

νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν ηα επφκελα ρξφληα, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη ειηθησκέλνη 

ζα απαηηνχλ ηαηξηθή θξνληίδα θαη ππνζηήξημε (Leonhardt, 2006;Warren & Craft, 1999; 

Weeks et al, 2005). Απηέο νη θαηλνηφκεο έμππλεο ηερλνινγίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

ππφζρνληαη λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ πξφζβαζε ζηελ πεξίζαιςε, ηελ 

πνηφηεηα ηεο πεξίζαιςεο, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο 

(Leonhardt, 2006; Meyer & Mollenkopf, 2003; Mynatt et al., 2004). Χζηφζν, εηδηθά ζηελ 

θξνληίδα ζην ζπίηη θαη ζηνλ ηνκέα απνθαηάζηαζεο δελ ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί πιήξσο ην 

ηεξάζηην δπλακηθφ ηεο γηα ην «γθξηδάξηζκα» ησλ θνηλσληψλ, εάλ φια ηα ζέκαηα απνδνρήο 

ησλ ηαηξηθψλ εθαξκνγψλ  δελ ιεθζνχλ επαξθψο ππφςε θαη αληηκεησπηζηνχλ. Οη δηεπαθέο 

ρξήζηε, ε πιήξεο απνδνρή θαη ε επξεία θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ θαζψο θαη ε 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε είλαη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο γηα ηελ απνδνρή, ηε βησζηκφηεηα 

θαη ηελ αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε ηερληθνχ ζπζηήκαηνο. Απηά ηα δεηήκαηα ζα 

ζπδεηεζνχλ πην αλαιπηηθά ζηα θεθάιαηα ησλ ραξαθηεξηζηψλ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο 

ηερλνινγίαο (Ζ παξάγξαθνο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο αλαθέξνληαη ζηνπο 

Wilkowska & Ziefle, 2011). 
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3. Γεροντο-τεχνολογία 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, βαζηθνί ζηφρνη πνιιψλ ειηθησκέλσλ είλαη ε αλεμαξηεζία, 

ε αζθάιεηα, ε πνηφηεηα δσήο θαη ε παξακνλή ζην νηθείν θαη άλεην πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ. 

Απηνί νη ζηφρνη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Ζ 

ηερλνινγία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πξνο ην θαιχηεξν.Δίλαη θαλεξφ φηη ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα νη εμειίμεηο ζηνλ ηερλνινγηθφ 

ηνκέα έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκειηψδε βειηίσζε πνιιψλ ηνκέσλ ηεο δσήο: εξγαζία, 

επηθνηλσλία, κεηαθνξέο, πγεηνλνκηθή θξνληίδα, ςπραγσγία θαη ειεχζεξνο ρξφλνο (Rogers & 

Mynatt,2003). 

Ζ γεξνλην-ηερλνινγία είλαη έλα δηεπηζηεκνληθφ πεδίν έξεπλαο θαη εθαξκνγψλ πνπ 

ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία πξνο φθεινο κηαο θνηλσλίαο πνπ ζπλερψο 

κεγαιψλεη. Ο φξνο, πνπ επηλνήζεθε απφ ηνπο Graafmans and Brouwers (1989), είλαη 

ζχλζεηνο θαη πξνέξρεηαη απφ ηνπο φξνπο γεξνληνινγία θαη ηερλνινγία. Γεξνληνινγία είλαη ε 

επηζηήκε πνπ κειεηά ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο, βηνινγηθή, 

ςπρνινγηθή, γλσζηηθή, θνηλσληθή. Ζ ηερλνινγία αθνξά ζηελ έξεπλα,ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ λέσλ θαη βειηησκέλσλ ηερληθψλ,πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο 

ηνκείο ηεο επηζηήκεο ηεο κεραληθήο, θπζηθήο, ρεκείαο, ειεθηξνληθήο, πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσλίαο (Fozard, Rietsema, Bouma & Graafmans, 2000 ; Bouma, Fozard, Harrington & 

Koster,2000).  

Ζ γεξνλην-ηερλνινγία είλαη ν θιάδνο ηεο επηζηήκεο πνπ πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη 

ηελ θαιή πγεία,ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο θαη αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο (Bouma, Fozard, Harrington & Koster,2000). 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο γεξνλην-ηερλνινγίαο είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ 



33 

 

ηελ πξφιεςε, θαζπζηέξεζε ή ηελ αληηζηάζκηζε ηεο αληηιεπηηθήο, γλσζηηθήο θαη ζσκαηηθήο 

θζνξάο πνπ νθείιεηαη ζηε γήξαλζε. Έλαο δεχηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

ηερλνινγία γηα λα ππνζηεξίμεη ή λα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα επηθνηλσλία, ςπραγσγία, 

κάζεζε, εμππεξέηεζε θαη θαιιηηερληθή έθθξαζε ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ (Fozard, 

Rietsema, Bouma & Graafmans, 2000). Οη πεξηνρέο εθαξκνγήο ηεο γεξνλην-ηερλνινγίαο 

πεξηιακβάλνπλ ην ζπίηη, ηελ θηλεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ θαη ηε κεηαθνξά, ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία, ηελ αλαςπρή θαη ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε (Fozard, 

Rietsema, Bouma & Graafmans, 2000).  

Ζ εθαξκνγή ηεο γεξνλην-ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο νδήγεζε ζηελ 

αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζην ζπίηη κε ην γεληθφ φξν «έμππλν ζπίηη».Ζ ηδέα ηνπ 

έμππλνπ ζπηηηνχ είλαη έλαο πνιιά ππνζρφκελνο θαη απνδνηηθφο ηξφπνο γηα ηε βειηίσζε  ηεο 

νηθηαθήο θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο επηηξέπνληαο 

κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία, δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο θαη ηελ απνθπγή ηεο θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο (Chan, Estève, Escriba & Campo,2008;Chan et al., 2009). ε έλαλ θφζκν πνπ 

ζπλερψο γεξλά είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Οη ειηθησκέλνη θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο πιένλ κπνξνχλ, αληί γηα λνζειεία ή ηδξπκαηνπνίεζε λα εμππεξεηνχληαη ζην δηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηψληαο πιήζνο «έμππλσλ 

ζπζθεπψλ» (Henkemans, Alpay,Laurence & Dumay, 2010).  

 

3.1 Έξυπνα ςπίτια  

3.1.1 Οριςμοί- Ιςτορία 

Ο ζηφρνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ησλ ειηθησκέλσλ λα παξακείλνπλ ζην 

ζπίηη αζθαιείο θαη αλεμάξηεηνη, αιιά θαη ε αλάγθε κείσζεο ηνπ θφζηνπο πγεηνλνκηθήο 
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πεξίζαιςεο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο ηερλνινγίαο ησλ έμππλσλ ζπηηηώλ. Καζψο ε 

ηερλνινγία ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη, δελ ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θαη κνλαδηθφο νξηζκφο 

ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ νχηε αθξηβήο δηάθξηζε απφ φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε 

ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο ζην ζπίηη, φπσο : ππνζηεξηθηηθή 

ηερλνινγία, ηειεταηξηθή, e-health, νηθηαθόο απηνκαηηζκόο,επθπείο θαηνηθίεο (Chan, Campo, 

Estève & Fourniols, 2009), αιιά ηα έμππλα ζπίηηα έρνπλ αλαδεηρζεί σο κηα θαζνιηθή 

πξνζέγγηζε γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζην πεξηβάιινλ ηεο δσήο ελφο 

αηφκνπ θαη λα δηεπθνιχλνπλ έηζη ηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε, κέζσ ηνπ απηνκαηηζκνχ ηνπ 

πιηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Chen,Nugent,Mulvenna,Finlay & 

Hong, 2009). 

Όπσο νξίδεηαη απφ ηνπο Demiris θαη Hensel (2008) «ην έμππλν ζπίηη είλαη κηα 

θαηνηθία ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηερλνινγία, ε νπνία παξαθνινπζεί ηελ επεκεξία θαη ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο γηα λα βειηηώζεη ηε ζπλνιηθή πνηόηεηα ηεο δσήο, ηελ αύμεζε 

ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηελ πξόιεςε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο» θαη θαηά ηνλ Cheek 

(2005) «ηα έμππλα ζπίηηα» είλαη έλαο ζπιινγηθόο όξνο πνπ πεξηγξάθεη ηηο ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλίαο ζηα ζπίηηα όπνπ ηα ζηνηρεία ηνπ επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο 

κέζσ ελόο ηνπηθνύ δηθηύνπ». Δλαιιαθηηθά, έλα έμππλν ζπίηη είλαη «κηα θαηνηθία εμνπιηζκέλε 

κε ηερλνινγία πνπ βειηηώλεη ηελ αζθάιεηα ησλ αζζελώλ ζην ζπίηη θαη παξαθνινπζεί ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο» (Demiris, Rantz, Aud, Marek,Tyrer,Skubic &Hussam,2004), «κηα 

θαηνηθία εμνπιηζκέλε κε ηελ ηερλνινγία ησλ ππνινγηζηώλ θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία 

πξνβιέπεη θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ, κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο άλεζεο, 

ηεο επθνιίαο, ηελ αζθάιεηα θαη ηεο ςπραγσγίαο κέζσ ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηερλνινγίαο ζην 

ζπίηη θαη ησλ ζπλδέζεσλ κε ηνλ θόζκν» (Aldrich,2003) ή «κηα θαηνηθία ηερλνινγηθά 

εμνπιηζκέλε πνπ επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε όζσλ ελνηθνύλ ζε απηή ή/θαη ελζαξξύλεη ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θαιήο πγείαο» (Chan, Campo, Estève & Fourniols, 2009).   
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Ο φξνο «έμππλν ζπίηη» ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεκα γηα πξψηε θνξά ην 1984 απφ ηνλ 

Ακεξηθαληθφ χλδεζκν Οηθνδφκσλ (American Association of House Builders), κε ζθνπφ λα 

πηέζεη γηα ηελ έληαμε ηεο απαξαίηεηεο ηερλνινγίαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ θαηνηθηψλ, αλ 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα πξψηα «ελζχξκαηα ζπίηηα» δεκηνπξγήζεθαλ απφ αλζξψπνπο σο 

ρφκπη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 (Aldrich,2003; Harper,2003). Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980, νη θαηαζθεπαζηέο θαηαλαισηηθψλ ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ 

αλέπηπμαλ ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαη εμαξηήκαηα θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηα ζπίηηα. 

εκαληηθέο εμειίμεηο ζπκπεξηέιαβαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 

δηαθνπηψλ κε ςεθηαθνχο κεηαγσγνχο  θαη ησλ παξαδνζηαθψλ νκναμνληθψλ θαισδίσλ απφ 

νπηηθέο ίλεο (Aldrich,2003). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε έλλνηα ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ άξρηζε λα ιακβάλεη γηα πξψηε θνξά ελδηαθέξνλ. Σψξα πιένλ φρη κφλν σο ρφκπη, 

αιιά άξζξα γηα ηα έμππλα ζπίηηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

αθφκα θαη ζε πεξηνδηθά lifestyle φπσο ην Vanity Fair θαη ην House Beautiful (Aldrich,2003). 

Χζηφζν, παξά ηε κεγαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη γλσζηνπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα, ήηαλ έηνηκνη λα 

ππνδερηνχλ κηα ηέηνηα ηερλνινγία ζηα ζπίηηα ηνπο είλαη αβέβαηε. 

Άλ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ν πιεζπζκφο ελδηαθέξνληνο είλαη νη ειηθησκέλνη, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηα έμππλα ζπίηηα απεπζχλνληαη ζε δηάθνξεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ νη νπνίεο ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ ζηελ Δλφηεηα Χξήζηεο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ην έμππλν ζπίηη θαη νη δπλαηφηεηεο 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο. 

3.1.2  Χρήςτεσ 

  

Σα άηνκα πνπ κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ην έμππλν ζπίηη θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

ηερλνινγίεο ζχκθσλα κε ηνπο Chan, Campo, Estève & Fourniols (2009) είλαη : 
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 Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ κφλνη θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα δεηήζνπλ βνήζεηα ζε 

πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ζε πεξίπησζε απψιεηαο ησλ αηζζήζεσλ, πηψζεηο, 

εγθεθαιηθά επεηζφδηα, έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θιπ.) 

 Οη ειηθησκέλνη ή άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πάζρνληα απφ θάπνηα λνεηηθή αζζέλεηα 

(π.ρ. Alzheimer, άλνηα, θιπ.) ή / θαη ζσκαηηθή λφζν (π.ρ. δπζθνιίεο φξαζεο, αθνήο, 

θίλεζεο, νκηιίαο θιπ.) 

 Οη άλζξσπνη πνπ ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή γηα λα εθηειέζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο πξνζσπηθήο ηνπο θξνληίδαο (π.ρ. θαγεηφ, πξνζσπηθή πγηεηλή, 

ληχζηκν θ.ιπ.) θαη ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο (πξνεηνηκαζία γεπκάησλ, θαξκαθεπηηθή 

αγσγή)  

  Άηππνη θξνληηζηέο (νηθνγέλεηα, θίινη, γείηνλεο) ή πάξνρνη θξνληίδαο γηα 

ειηθησκέλνπο ή άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο  

 Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε αγξνηηθέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ή ζε πεξηνρέο κε 

αλεπαξθή παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο  

 Οη άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο  θαη έρνπλ αλάγθε ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο (π.ρ. δηαβήηεο, θαξθίλνο, θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, άζζκα, θ.ιπ.) 

 Οη άλζξσπνη πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο κέζσ 

ηειεταηξηθήο (π.ρ. ηαηξηθφ πξνζσπηθφ «εηθνληθψλ επηζθέςεσλ») . 

 

3.1.3  Συςτήματα και λειτουργίεσ του έξυπνου ςπιτιού 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζπζηήκαηα θαη νη εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ 

λα εκπινπηίζνπλ έλα έμππλν ζπίηη. 
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Έλα ζπίηη δελ είλαη «έμππλν» απιψο επεηδή ηπγράλεη λα είλαη ζσζηά ρηηζκέλν ή 

ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην ρψξν, νχηε επεηδή είλαη θηιηθφ ζην πεξηβάιινλ ή 

ρξεζηκνπνεί ειηαθή ελέξγεηα θαη θάλεη αλαθχθισζε ησλ ιπκκάησλ. Έλα έμππλν ζπίηη 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη απηά, αιιά απηφ πνπ ην θάλεη «έμππλν» είλαη νη δηαδξαζηηθέο 

ηερλνινγίεο πνπ πεξηέρεη, νη νπνίεο κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ πνιχ απιέο (π.ρ. έλα canopener 

ζρεδηαζκέλν γηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ζην ρεηξηζκφ ηεο ιαβήο) σο ηηο πην 

εμειηγκέλεο (π.ρ. ειεθηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην γηα ηελ απνθπγή εκπνδίσλ) (Harper, 

2003) εληζρχνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπηηηνχ παξέρνληαο έλα 

παξάζπξν επηθνηλσλίαο κε ηνλ έμσ θφζκν θαη δίλνληάο καο πιεξνθνξίεο θαη 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα ήηαλ αδχλαην λα έρνπκε ζην παξειζφλ (Barlow & Venables, 2003). 

ε γεληθέο γξακκέο, ην έμππλν ζπίηη απνηειείηαη απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

ζπηηηνχ κε ηα δσκάηηα θαη ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ (έπηπια, ειεθηξηθέο/ ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο) θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε αηζζεηήξεο, ελεξγνπνηεηέο, ή / θαη νζφλεο βηνταηξηθήο, 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνκαθξπζκέλε παξαθνινχζεζε, ηελ εηδνπνίεζε θαη ηελ εθηέιεζε 

ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε ειηθησκέλνπο ή άηνκα κε δπζθνιίεο  αλάινγα 

κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο (D‟ Ulizia, Ferri, Grifoni & Guzzo,2010; Chen, Nugent, 

Mulvenna, Finlay & Hong, 2009).  

ηνπο αηζζεηήξεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη αληρλεπηέο θίλεζεο θαη RFID 

(ηαπηνπνίεζε κέζσ ξαδηνζπρλνηήησλ), πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπ αηφκνπ, 

βηναηζζεηήξεο, δηαθφπηεο επαθήο ζε ληνπιάπηα θαη πφξηεο ςπγείνπ πνπ ππνδεηθλχνπλ αλ 

είλαη αλνηρηέο ή θιεηζηέο, αηζζεηήξεο πίεζεο, πνπ δείρλνπλ πνπ θάζεηαη ην άηνκν ή αλ 

βξίζθεηαη ζην πάησκα, θαη ζεξκφκεηξα πνπ αληρλεχνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ή ησλ ζπζθεπψλ(π.ρ. αλ ν θνχξλνο είλαη ζε ιεηηνπξγία). Οη βηναηζζεηήξεο ζπλήζσο 

θνξηνχληαη ή εκθπηεχνληαη θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δσηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ηνλ 

θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ηε ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Απηφ ην θάζκα ησλ αηζζεηήξσλ κπνξεί 
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λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ αηφκνπ, πνηα αληηθείκελα νηθηαθήο 

ρξήζεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη, θαζψο θαη γηα κηα γεληθή αίζζεζε ηνπ επίπεδνπ 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ (Pollack,2005).  Δθηφο, φκσο, απφ απηά ηα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα, ζε 

έλα έμππλν ζπίηη ππάξρνπλ ππνινγηζηέο, θάκεξεο, νζφλεο δηεπαθήο πνπ εθαξκφδνληαη 

παληνχ, κέζα θαη γχξσ απφ ην ζπίηη. Όιεο απηέο νη ζπζθεπέο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δίθηπν πνπ 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα απνκαθξπζκέλν θέληξν ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θξνληηζηέο, ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη 

άιιεο κνλάδεο ειέγρνπ. Σν απνκαθξπζκέλν θέληξν δηαγηγλψζθεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, 

επεμεξγάδεηαη ην εμαηνκηθεπκέλν πξνθίι κε ηηο θπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ πγεία ηνπ θαη θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο βνήζεηαο πνπ απαηηνχληαη (Chan et al., 

2009; Henkemans, Alpay, Laurence & Dumay, 2010 ; Chen, Nugent, Mulvenna, Finlay & 

Hong,2009).  

Καηά ηνπο Demiris θαη Hensel (2008) νη ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα 

απηά ζπλνςίδνληαη σο εμήο :  

 Παξαθνινχζεζε ησλ θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ (π.ρ., θαξδηαθφο παικφο, αλαπλνή, 

ζεξκνθξαζία, αξηεξηαθή πίεζε, επίπεδν ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα) 

 Παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ., θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

πξφζιεςε γεχκαηνο,ζπκπεξηθνξά χπλνπ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζεκεξηλήο 

δηαβίσζεο, αθφκα θαη κε θπζηνινγηθέο ή θξίζηκεο θαηαζηάζεηο (π.ρ., πνιιέο ψξεο 

ζην θξεβάηη κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην άηνκν είλαη άξξσζην, ή δελ κπνξεί λα ζεθσζεί 

γηα θάπνην ιφγν ή αλ ιείπεη πνιιέο ψξεο ηε λχρηα ίζσο έρεη πάζεη θάπνην αηχρεκα ή 

είλαη ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο). 

 Παξαθνινχζεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (π.ρ. 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, θσηηζκφο, πγξαζία) θαη πξνζηαζία απφ πεξηβαιινληηθνχο 

θηλδχλνπο (π.ρ., ππξθαγηά ή δηαξξνή αεξίνπ). Ζ βνήζεηα κπνξεί επίζεο λα 
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πεξηιακβάλεη απηφκαηε ελεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε ηνπ θσηηζκνχ ζηνπο 

δηαδξφκνπο ή ζην κπάλην θαη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο θίλεζεο ζε πεξίπησζε πνπ ην 

άηνκν ζεθσζεί απφ ην θξεβάηη ηε λχρηα γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη απνθπγή 

αλεπηζχκεησλ πηψζεσλ. 

 Παξαθνινχζεζε θαη βνήζεηα γηα ελδερφκελεο απεηιέο ζην ζπίηη (π.ρ. εηζβνιείο). Ζ 

βνήζεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ησλ νηθείσλ πνπ δνπλ εθηφο ζπηηηνχ 

 Παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (π.ρ., 

ηειεθσληθέο θιήζεηο, επηζθέπηεο, θαη ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο). Γηα 

παξάδεηγκα, ηερλνινγίεο πνπ  δηεπθνιχλνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (π.ρ. 

επηθνηλσλία κέζσ βίληεν κε θίινπο θαη αγαπεκέλνπο θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζηηο  

νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο) 

 Τπνζηήξημε γηα ηα γλσζηηθά θαη αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα κέζσ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ππελζπκίζεσλ θαη άιιεο γλσζηηθέο εληζρχζεηο γηα ηνπο ρξήζηεο 

κε δηαπηζησκέλα κλεκνληθά ειιείκκαηα (π.ρ., ζπζθεπέο ππελζχκηζεο ιήςεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, ζπζθεπέο εληνπηζκνχ ρακέλσλ αληηθεηκέλσλ π.ρ. θιεηδηά, 

ηειερεηξηζηήξηα). Σα βνεζήκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εθπαηδεπηηθέο  

πξνθνξηθέο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε κηαο ζπζθεπήο θαη ππνζηήξημε ηπρφλ αληηιεπηηθψλ  

δπζθνιηψλ (π.ρ., πξνβιήκαηα ζηελ φξαζε, αθνή, αθή) (Henkemans,Alpay,Laurence 

& Dumay, 2010). 

Ώο εθ ηνχηνπ, νη ζπζθεπέο θαη νη αηζζεηήξεο πνπ επηιέγνληαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα 

ζπίηηα ησλ ειηθησκέλσλ πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο ηνπο αλάγθεο (Demiris, Rantz, Aud, Marek,Tyrer,Skubic & Hussam,2004). 

Οη Celler et al. (1999,φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο D‟ Ulizia et. al, 2010) 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ζπζηήκαηα ή ηα εξγαιεία έμππλσλ ζπηηηψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο : 

ζπζηήκαηα πξώηεο, δεύηεξεο θαη ηξίηεο γεληάο. Σα ζπζηήκαηα πξώηεο γεληάο πεξηιακβάλνπλ 
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ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ θαη εηδνπνίεζεο έθηαθηεο αλάγθεο κε ηελ παξέκβαζε ηνπ αηφκνπ, ν 

νπνίνο κπνξεί λα πηέζεη έλα αζχξκαην ζπλαγεξκφ πνπ θνξηέηαη ζαλ κεληαγηφλ ζην ιαηκφ ή 

ηνλ θαξπφ θαη ζπλδέεηαη κε έλα θέληξν ειέγρνπ (Celler et al.,1999). Σα ζπζηήκαηα δεύηεξεο 

γεληάο παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο θαη δεκηνπξγνχλ απηφκαηνπο 

ζπλαγεξκνχο. Γηα παξάδεηγκα,ην Smart Shirt είλαη έλα ζχζηεκα πνπ θνξηέηαη φπσο έλα 

πνπθάκηζν θαη επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ, ηεο αλαπλνήο, ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζε εηδνπνηψληαο ηνπο γηαηξνχο ζε πεξίπησζε 

πξνβιήκαηνο (Bowie, 2000, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο D‟ Ulizia et. al, 2010). Σα 

ζπζηήκαηα ηξίηεο γεληάο επηηξέπνπλ ζε ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα 

ζπλδένληαη  κε άιινπο αλζξψπνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο δπζθνιίεο κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, δεκηνπξγψληαο κηα εηθνληθή θνηλφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κνλαμηάο θαη 

ηεο απνκφλσζεο θαη λα έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε (Celler, 1999).  

Οη D‟ Ulizia, Ferri, Grifoni & Guzzo  (2010) κε βάζε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνπ Laberg (2005), έθαλαλ κηα ηαμηλφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ πξψηεο, δεχηεξεο 

θαη ηξίηεο γεληάο αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ ζε έλα έμππλν ζπίηη. Απηή ε 

ηαμηλφκεζε πεξηιακβάλεη : 

 πζηήκαηα αζθαιείαο, πνπ δεκηνπξγνχλ απηφκαηα ζπλαγεξκνχο θαη εηδνπνηήζεηο 

φηαλ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηηο δσηηθέο παξακέηξνπο 

  πζηήκαηα πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ, πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζην ζπίηη κε ηειερεηξηζηήξην  

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο, πνπ παξέρνπλ ζπζθεπέο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ελέξγεηαο, 

 πζηήκαηα ππελζχκηζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ππελζπκίζεηο γηα ζπλαληήζεηο κε ην 

γηαηξφ θαη γηα ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 



41 

 

 πζηήκαηα ρνξήγεζεο θαξκάθσλ, πνπ επηβιέπνπλ γηα παξάδεηγκα ηελ αξηεξηαθή 

πίεζε, ζθπγκφ, ππξεηφ θαη ζηε ζπλέρεηα ρνξεγνχλ θάξκαθα φηαλ ρξεηάδεηαη, 

 πζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο, ηα νπνία βνεζνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο θαη 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο λα ζπλδένληαη κε άιινπο ειηθησκέλνπο ή άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο, λα βιέπνπλ ηειεφξαζε θαη λα παίδνπλ δηαδξαζηηθά παηρλίδηα.  

Δθφο απφ ηνπο αηζζεηήξεο, πην πξφζθαηε, ελδηαθέξνπζα εμέιημε ζηα έμππλα ζπίηηα 

είλαη ε ρξήζε ηεο ξνκπνηηθήο. Σα ξνκπφη κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (ληχζηκν, κπάλην, ηνπαιέηα, θαγεηφ) θαη λα δηεπθνιχλνπλ άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαη ρξφληεο παζήζεηο κε δπζθνιίεο ζην ρεηξηζκφ, λα εθηεινχλ θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε δηαδξνκή γηα ην κπάλην ην βξάδπ κπνξεί λα θαζνδεγεζεί 

απφ έλα ξνκπνηηθφ θαηνηθίδην ζθχιν, κε πξνβνιείο θαη δηαθξηηνχο ήρνπο (Henkemans, 

Alpay, Laurence & Dumay, 2010). Μεξηθά βνεζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη ήδε επξέσο 

δηαζέζηκα : ειεθηξνθίλεηα αλαπεξηθά ακαμίδηα, αλειθπζηήξεο γηα ζθάιεο θαη νξφθνπο, 

ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα ηειεδηάγλσζεο θ.η.ι (Chan, Campo, Estève &Fourniols, 2009). 

Αμηνπνηψληαο απηέο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά έξγα 

έμππλσλ ζπηηηψλ, κεξηθά απφ ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ ζηελ ελφηεηα 

Αλαζθόπεζε.  

 

3.1.4  Αναςκόπηςη 

 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαπηπρζεί ή πξνηαζεί δηάθνξα πξφηδεθηο έμππλσλ ζπηηηψλ 

ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Ακεξηθή, αιιά θαη ηελ Αζία,ηελ Απζηξαιία θαη ηε 

Ν.Εειαλδία κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη παξνρή ππνζηεξηθηηθήο βνήζεηαο ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ αλάγθε, ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο, αθφκα θαη ηελ επηκήθπλζε ηεο 

δηάξθεηά ηεο (γηα πιεξέζηεξε επηζθφπεζε βι. Aldrich, 2003; Chan, Estève, Escriba & 
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Campo, 2008; Chan, Campo, Estève &Fourniols, 2009; Demiris & Hensel,2008;  Demiris, 

Rantz, Aud, Marek,Tyrer,Skubic & Hussam,2004). Παξαθάησ ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε 

επηιεγκέλσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ζηνλ ηνκέα ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ. 

ηηο ΖΠΑ , ην Georgia Institute of Technology ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο Aware Home Research Initiative, αλέπηπμε ην Aware Home, έλα ηξηψξνθν, 

5.040 ft
2
 ζπίηη, εμνπιηζκέλν κε πςειήο ηαρχηεηαο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο, 

θάκεξεο ,κηθξφθσλα, αζχξκαην δίθηπν πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ αζχξκαησλ 

ζπζθεπψλ, ζχζηεκα ππελζπκίζεσλ κε εηθφλεο θαη ήρνπο ζρεηηθά κε ηε ιήςε θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο, θαζψο θαη ζχζηεκα ξαδην-ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλεχξεζε ζπρλά απνιεζζέλησλ 

αληηθεηκέλσλ, φπσο θιεηδηά, πνξηνθφιηα, γπαιηά, θαη ηειερεηξηζηήξηα. ε θάζε αληηθείκελν 

δίλεηαη κηα ζήκαλζε ξαδην-ζπρλφηεηαο (RF), ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα κέζσ 

κηαο νζφλεο αθήο LCD θαη ην ζχζηεκα νδεγεί ην ρξήζηε ζην ρακέλν αληηθείκελν 

ρξεζηκνπνηψληαο ερεηηθά ζήκαηα (Chan, Estève, Escriba & Campo,2008; Aldrich, 2003). 

Σν ζπίηη ιεηηνπξγεί σο έλα δσληαλφ εξγαζηήξην γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ νηθηαθψλ ηερλνινγηψλ. Σν έμππλν πάησκα αληρλεχεη ηα 

βήκαηα ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα νηθνδνκήζεη έλα κνληέιν κε βάζε 

ηηο ζπλήζεηεο ηνπ ρξήζηε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθά εξγαιεία 

φπσο κνληέια Markov θαη λεπξσληθά δίθηπα. Τπάξρεη κηα επξεία πνηθηιία ζπζθεπψλ θαη 

ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξφηδεθη θαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα αλάπηπμεο, π.ρ. 

ινγηζκηθφ πνπ θαηαζθεπάδεη απηφκαηα νηθνγελεηαθά άικπνπκ απφ ηηο εηθφλεο βίληεν πνπ 

ζπιιέγνληαη ζην ζπίηη, έλα ζχζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο κέζσ αλαγλψξηζεο θσλήο, ινγηζκηθφ 

πνπ θαιεί έλα άηνκν κέζσ κηαο θσηνγξαθίαο, ςεθηαθά πνξηξέηα πνπ ελζσκαηψλνπλ 

εηθνληθά δεδνκέλα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη επεκεξία ηνπ αηφκνπ (Chan, 

Estève, Escriba & Campo,2008; Demiris, Rantz, Aud, Marek,Tyrer,Skubic & Hussam,2004). 

Σν έξγν είλαη αλακθηζβήηεηα ην πην επαξθψο αλεπηπγκέλν έξγν ζηελ έξεπλα ηνπ έμππλνπ 
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ζπηηηνχ θαη επηθεληξψλεηαη ζε δχν ζεκεία : α) ζηηο δπλαηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ζπηηηνχ έηζη ψζηε ην ζχζηεκα λα γλσξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελνίθσλ ηνπ αλά πάζα 

ζηηγκή θαη β) ζηηο επηπηψζεηο ηεο δηαηήξεζεο ζπλερνχο ζχλδεζεο κε ηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν 

(Βι. Kidd et al, 1999; Gibbs, 2000; http://www.cc.gatech.edu/fce/ahri/ ). 

Σν Παλεπηζηήκην ηεο Φιφξηληα (Mobile and Pervasive Computing Laboratory) έρεη 

αλαπηχμεη ην Gator Tech Smart House γηα ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξία. Βαζίδεηαη 

ζε πεξηβαιινληηθνχο αηζζεηήξεο πνπ αληρλεχνπλ θαη αμηνινγνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ,ηηο ζπλήζεηέο ηνπ θαη ηηο θηλεηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο (π.ρ. δηαζέηεη ζπζηήκαηα 

αλίρλεπζεο πηψζεο), αζθψληαο θαιχηεξν έιεγρν ζην πεξηβάιινλ. Γηαζέηεη ηερλνινγίεο 

ππελζχκηζεο (π.ρ.ν θαζξέπηεο ζην κπάλην), έμππλεο εθαξκνγέο (π.ρ. έμππλν ηειέθσλν, 

έμππλν γξακκαηνθηβψηην, πφξηα εηζφδνπ,θξεβάηη,πάησκα θιπ.), θαη βηνκεηξηθέο ηερλνινγίεο 

θαηαγξαθήο ησλ θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ (βάξνο, ζεξκνθξαζία). Όια απηά ηα ζπζηήκαηα 

είλαη εμνπιηζκέλα κε αηζζεηήξεο θαη ζπλδένληαη κε κηα ιεηηνπξγηθή πιαηθφξκα πνπ έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα ελφο ειηθησκέλνπ αηφκνπ. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηεί έλα πςειήο αθξίβεηαο ζχζηεκα ππεξήρσλ εληνπηζκνχ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αηφκσλ (Chan, Estève, Escriba & Campo,2008).  

Σν Aging in Place Project απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μηζνχξη πξνζθέξεη έλα κνληέιν 

καθξνρξφληαο πεξίζαιςεο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ ζέινπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην ζπίηη ηεο επηινγήο ηνπο. Σν έξγν παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο 

ελνίθνπο ηνπ γεξνθνκείνπ TigerPlace , ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλα δίθηπν αζχξκαησλ 

αηζζεηήξσλ πνπ ζπλδένληαη κε κηθξνχο ππνινγηζηέο. Μεξηθνί αηζζεηήξεο αληρλεχνπλ ηελ 

θίλεζε, ελψ άιινη ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξαηεξεί ηε 

ιεηηνπξγηθή έθπησζε θαη εηδνπνηεί γηα παξέκβαζε  ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηνο 

θίλδπλνο. Μηα ζεκαληηθή πηπρή  ηνπ έξγνπ είλαη ε θαηάξηηζε ειηθησκέλσλ λα απνδερζνχλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία (Chan, Estève, Escriba & Campo,2008). 
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 Έλα αλάινγν έξγν είλαη ην  Elite Care. Πξφθεηηαη γηα κηα ζηέγε ππνβνεζνχκελεο 

δηαβίσζεο ζην Πφξηιαλη ηνπ Όξεγθνλ, πνπ θαηνηθείηαη απφ ζπληαμηνχρνπο, νξηζκέλνη απφ 

ηνπο νπνίνπο πάζρνπλ απφ άλνηα ή λφζν Αιηζράηκεξ. Ο ζηφρνο είλαη λα παξαηείλεη  ηελ 

αλεμαξηεζία θαη λα βνεζήζεη ην πξνζσπηθφ λα δηαπηζηψζεη πξνβιήκαηα πγείαο λσξίο. Οη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ζπιιέγνληαη θαη ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κέζσ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν ζχζηεκα αληρλεχεη ηπρφλ αιιαγέο 

ζηε ζσκαηηθή ή λνεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, εληζρχεη ηα θνηλσληθά δίθηπα κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ζην 

πιαίζην απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο εξεπλεηέο έρνπλ αλαπηχμεη κηα κέζνδν γηα ηε δηαθξηηηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ χπλνπ ησλ αηφκσλ. Σα δεδνκέλα επηηξέπνπλ ηελ 

εθηίκεζε ηεο ζέζεο θαη ησλ ρξφλσλ θαηάθιηζεο θαη αθχπληζεο θάζε ελνίθνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ χπλνπ(Chan, Estève, Escriba & Campo,2008). 

To MavHome Project (Managing an Adaptive Versatile Home, University of Texas, 

Arlington) ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπηηηνχ πνπ ιεηηνπξγεί σο ινγηθφο πξάθηνξαο, πνπ 

πξνζπαζεί λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ άλεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Ο πξάθηνξαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχεη θαη λα 

πξνβιέπεη ηηο ζπλήζεηεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ελνίθσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ. Σν MavHome ζπλδπάδεη δηάθνξεο ηερλνινγίεο: βάζεηο δεδνκέλσλ, πνιπκέζα, 

ηερλεηή λνεκνζχλε, ξνκπνηηθή θηι. Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα θαζνιηθφ 

ζχζηεκα πξφβιεςεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξήζηε, κέζσ 

ελφο αιγφξηζκνπ, ηνπ Active LeZi (ALZ) πνπ ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα θάζε δπλαηήο 

δξάζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ηξέρνπζα παξαηεξεζείζα αθνινπζία θαη πξνβιέπεη ηε δξάζε 

κε ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα.  

Σν έξγν House_n ζην MIT ή «ην ζπίηη ηνπ κέιινληνο» πξνηείλεη έλα έμππλν ζχζηεκα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ δηεμάγεη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κειέηεο γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 
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πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ 

ηξία ζηνηρεία: έλα ζχλνιν αηζζεηήξσλ γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ, έλα εξγαιείν context-aware δεηγκαηνιεςίαο εκπεηξίαο (ESM) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην ππνθείκελν γηα λα επηζεκάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη έλαλ 

αιγφξηζκν αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ θαη ηαμηλφκεζεο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ . Σν κνληέιν ρξήζηε βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο. Οη 

αηζζεηήξεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηα έπηπια,ζε ζπζθεπέο θνπδίλαο, είδε πγηεηλήο, θαη ην 

πιπληήξην. Σα ππνθείκελα έιαβαλ έλα πξνζσπηθφ ςεθηαθφ βνεζφ (PDA) γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ινγηζκηθνχ ESM θαηά ηελ έλαξμε ηεο κειέηεο, θαη ηνπο δεηήζεθε λα ζπιιέγνπλ 

δεδνκέλα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Μηα πξνζέγγηζε δηθηχνπ πνπ βαζίδεηαη ζε κνληέια 

Bayes ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθπαηδεχζεη ην κνληέιν γηα ηελ πξφβιεςε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρξεζηψλ. Οη ζπγγξαθείο ηεο κειέηεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, 

αλ θαη ε αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη θαιχηεξε απφ φ, ηη ηχρε, 

δελ είλαη ηφζν πςειή φπσο αλακελφηαλ. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ήηαλ ε ρακειή πνηφηεηα 

θαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ην κηθξφ ζχλνιν εθπαίδεπζεο ησλ 2 εβδνκάδσλ. 

Αλακέλνπλ φηη  κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ εθπαίδεπζεο ζε κηα πεξίνδν κελψλ, 

δεκηνπξγψληαο  πςειφηεξα ζήκαηα πνηφηεηαο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ παξαηήξεζε βίληεν ή 

άιιεο  κεζφδνπο, θαη ε βειηίσζε ησλ αηζζεηήξσλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζα είλαη ζε ζέζε 

λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ αθξίβεηα ηνπ κνληέινπ (Chan, Estève, Escriba & Campo, 

2008). Οη γεληθνί ζηφρνη πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία πεξηβαιιφλησλ  πνπ ηαηξηάδνπλ ζε 

αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ, ηελ αλάπηπμε αιγφξηζκσλ γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ηνπο αηζζεηήξεο πνπ αληρλεχνπλ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηνηήηεο, ε αλαθάιπςε 

δηεπαθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ εμνηθνλνκνχλ πφξνπο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

χπαξμεο ζην ζπίηη ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Aldrich,2003).  
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To Adaptive House πνπ πξνηείλεη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Κνινξάλην ζηνρεχεη λα 

δηεξεπλήζεη ηελ έλλνηα ελφο ζπηηηνχ πνπ απηφ-πξνγξακκαηίδεηαη, παξαηεξψληαο ηε δσή θαη 

ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ, θαη καζαίλεη λα ηηο ηθαλνπνηεί εμάγνληαο πξφηππα πνπ ηηο 

πξνβιέπνπλ. Σν ζπίηη είλαη εμνπιηζκέλν κε 75 αηζζεηήξεο πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ζεξκνθξαζία, ηα επίπεδα θσηφο θαη ήρνπ, ην άλνηγκα ησλ παξαζχξσλ θαη νχησ θαζ‟εμήο, 

θαζψο θαη ζπζθεπέο ειέγρνπ γηα ηε ζέξκαλζε,ην θσηηζκφ, αλεκηζηήξεο, θιπ. Σα ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ καζαίλνπλ ηα πξφηππα κέζσ λεπξσληθνχ δηθηχνπ θαη ην ζχζηεκα ηφηε εθηειεί ηηο 

ελέξγεηεο πνπ έκαζε απηφκαηα. (Βι. Mozer, 1998; http: // www. cs. colorado. 

edu/~mozer/house/). 

Δλδηαθέξνληα ζπζηήκαηα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη ζηελ Δπξψπε. ηε Γαιιία, ην 

πξφγξακκα PROSAFE ζηελ Σνπινχδε έρεη σο ζηφρν λα ππνζηεξίμεη ηελ απηφλνκε 

δηαβίσζε, κέζσ ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Τπέξπζξνη αηζζεηήξεο 

ελζσκαησκέλνη ζηελ νξνθή ηνπ δηακεξίζκαηνο επηηξέπνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο θαη 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ελνίθσλ φιν ην 24σξν (Chan, Campo, Estève & Fourniols, 2009; 

Demiris, Rantz, Aud, Marek,Tyrer,Skubic &Hussam, 2004).  

Σν νπεδηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Αλαπεξία δεκηνχξγεζε ην πξφγξακκα SmartBo ζηε 

νπεδία, ζε έλα ηζφγεην δηακέξηζκα δχν δσκαηίσλ, ην νπνίν αμηνπνηεί ιχζεηο γηα 

ειηθησκέλνπο κε πξνβιήκαηα θηλεηηθφηεηαο ή/θαη γλσζηηθά ειιείκκαηα (φπσο άλνηα ή 

αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο). ην δηακέξηζκα απηφ ππάξρνπλ ζπζθεπέο θαη αηζζεηήξεο πνπ 

ειέγρνπλ ηνλ θσηηζκφ,ηηο πφξηεο,ηα παξάζπξα, ηηο θιεηδαξηέο, ηηο εμφδνπο λεξνχ,ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ζπζθεπέο θνπδίλαο, θαζψο επίζεο θαη ζπζθεπέο νπηηθήο θαη απηηθήο 

εηδνπνίεζεο  θαη νζφλεο γξαθήο Braille γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο. Σν 1994,ζηελ 

Οιιαλδία δεκηνπξγήζεθαλ ζπίηηα εμνπιηζκέλα κε εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο θαη 

ππνζηήξημεο κε ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ 

θξνληηζηψλ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ(Chan, Campo, Estève &Fourniols, 2009). 

http://www.cs.colorado.edu/~mozer/house/
http://www.cs.colorado.edu/~mozer/house/
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Αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη θαη ζηελ Ηαπσλία, φπνπ ην Ηαπσληθφ Τπνπξγείν 

Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαηαζθεχαζε 13 Welfare Techno – Houses κε 

αηζζεηήξεο ππεξχζξσλ, πφξηεο κε καγλεηηθνχο δηαθφπηεο, θαη κπάλην κε πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλεο βηνταηξηθέο ζπζθεπέο. ηελ Ηαπσλία, πεξίπνπ 15 έμππλα ζπίηηα έρνπλ 

αλαπηπρζεί, θαη ζπλήζσο έρνπλ ζηφρν λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ηερλνινγηψλ,πνπ επηηξέπεη ζηνπο ειηθησκέλνπο λα δνπλ ζην ζπίηη ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ελφο 

έμππλνπ θαη άλεηνπ πεξηβάιινληνο. (Chan, Estève, Escriba & Campo,2008). ηελ Οζάθα, ν 

Matsuoka έρεη αλαπηχμεη έλα έμππλν ζπίηη εμνπιηζκέλν κε 167 αηζζεηήξεο θαη 17 ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο πνπ αληρλεχνπλ, απηφκαηα, γεγνλφηα πνπ πξνθαινχληαη απφ αζζέλεηα ή αηχρεκα. 

Κάζε αηζζεηήξαο ζπλδέεηαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο : εξγαζία, πξνζσπηθή 

πγηεηλή, πξνεηνηκαζία γεχκαηνο, θιπ. Γηα λα κεηαθξάζεη ηα πξσηνγελή δεδνκέλα ζε 

δεδνκέλα ζπκπεξηθνξάο ν Matsuoka ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθά κνληέια. (Chan, Campo, 

Estève &Fourniols, 2009). Σέινο,ν ζρεδηαζκφο ηνπ Έμππλνπ πηηηνχ ζηελ Σνθνπζίκα ηεο 

Ηαπσλίαο έδσζε έκθαζε ζηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ θαη ηε 

δηαηήξεζε αζθαιψλ κέζσλ ππνζηήξημεο ζε πεξίπησζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (Demiris, 

Rantz, Aud, Marek,Tyrer,Skubic &Hussam,2004) 

 

3.2 Αποδοχή των τεχνολογιών 

 

Παξά ηα πξνθαλή νθέιε ηεο γήξαλζεο ζην έμππλν ζπίηη, ηφζν ζηε δηαηήξεζε ηεο 

επεκεξίαο  θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ ειηθησκέλνπ, φζν θαη ζηελ απνζπκθφξεζε 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ γηα πφξνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη ηερλνινγίεο ησλ έμππλσλ 

ζπηηηψλ δελ ηπγράλνπλ αληίζηνηρεο απνδνρήο απφ ην επξχ θνηλφ.  Ζ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

απνδνρήο έρεη επεξεαζηεί απφ ηνλ Rogers (1995) θαη έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά κνληέια γηα 

ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνβιέπνπλ ηελ απνδνρή (βι. Venkatesh, Morris, 
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Davis & Davis,2003). Έλα γλσζηφ κνληέιν ηεο απνδνρήο είλαη ην TAM (Technology 

Acceptance Model, Davis, 1989) ην νπνίν πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν κεγάιεο νκάδεο : ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο 

(αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο θαη ρξεζηκφηεηα) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε 

(ειηθία, εθπαίδεπζε, πξνεγνχκελε εκπεηξία, θίλεηξα) νη νπνίνη αιιεινζρεηίδνληαη, π.ρ. 

αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα πιεπξέο ηεο ηερλνινγίαο (π.ρ. θφζηνο, πνιππινθφηεηα) κπνξνχλ λα 

αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηηο αληηιήςεηο γηα ηα ελ δπλάκεη νθέιε ηεο ρξήζεο (Rogers,1997). 

Δπηπιένλ, νη Venkatesh et al (2003) δεκηνχξγεζαλ ην UTAUT (Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology) έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα πξνβιέςεηο θαη πεξηιακβάλεη 

παξάγνληεο φπσο νη πξνζδνθίεο (ρεηξηζκφο θαη πξνζπάζεηα), ε θνηλσληθή επηξξνή, ε 

εζεινχζηα ρξήζε, ε εκπεηξία, ε ειηθία, ην θχιν (Ζ ελφηεηα βαζίδεηαη ζηνπο Mitzner & 

Dijkstra, 2011 θαη Wilkowska & Ziefle, 2011).  

 Όινη απηνί νη παξάγνληεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ θαη νη ζρεδηαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ 

ζε εξσηήκαηα φπσο :  

 Πνηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα – νη ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηα θνηλσληθν-πνιηηηζηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ αθνξά φρη κφλν 

ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο δεδνκέλνπ πιεζπζκνχ ρξεζηψλ, αιιά θαη ζηα 

νηθνπκεληθά αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά 

 Γηα πνην ιφγν ζα ρξεζηκνπνηεζεί - επαλαιεςηκφηεηα ησλ έξγσλ, ε κεηαβιεηφηεηα 

ζηε θχζε ησλ έξγσλ, δεμηφηεηεο / γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα έξγα 

 Σν πιαίζην θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί - θπζηθέο ζπλζήθεο, 

πγεία θαη αζθάιεηα 
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 Ση είλαη ηερληθά θαη ινγηθά εθηθηφ - ην θφζηνο, ρξνλνδηαγξάκκαηα αλάπηπμεο, 

θαηαζθεπαζηηθνί πεξηνξηζκνί (March 1994; Preece 1993, φπσο αλαθέξνληαη ζηνπο 

Gann, Barlow & Venables,1999). 

Ζ πιεξέζηεξε κειέηε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

εκπνδίσλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ κε ζθνπφ ηελ επξχηεξε 

αθνκνίσζε ησλ έμππλσλ ηερλνινγηψλ. 

 

3.2.1 Χαρακτηριςτικά του χρήςτη 

 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε πεξηιακβάλνληαη φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ζηηο αληηιεπηηθέο, γλσζηηθέο θαη θηλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ 

αθνινπζνχλ ηε γήξαλζε, θαζψο επίζεο νη ζηάζεηο, ηα θίλεηξα, νη αληηιήςεηο, νη θφβνη θαη νη 

αλεζπρίεο ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, ε πνηθηινκνξθία ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

πξνεγνχκελε γλψζε θαη ε θνπιηνχξα, θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απνδνρή ηεο 

ηερλνινγίαο.  

Μέρξη ζήκεξα, ην πεξηνξηζκέλν πνζφ ηεο έξεπλαο γηα ην έμππλν ζπίηη, πνπ έρεη 

επηθεληξσζεί θπξίσο ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε έιιεηςε 

κειεηψλ πνπ δηεξεπλνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα γηα ηελ εθαξκνγή θαη δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ (Μηα 

αμηνζεκείσηε εμαίξεζε είλαη ην έξγν ησλ Mynatt et.al ζην Everyday Computing Lab ζην 

Georgia Institute of Technology, π.ρ. Mynatt et al. 2001). Ζ απνηπρία λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 

αλάγθεο, νη ηθαλφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ ειηθησκέλνπ ρξήζηε θαηά ην ζρεδηαζκφ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπο θαη καθξνπξφζεζκα απηφ είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε απφ ηηο λέεο 
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ηερλνινγίεο, αιιά θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαθή αθνκνίσζε (Fisk et 

al., 2009).  

Ζ θαηαλφεζε ησλ ειηθηνεμαξηψκελσλ αιιαγψλ, ζηελ θίλεζε,ζηελ αληηιεπηηθή 

επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα 

ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ γηα ην ζπίηη (Rogers & 

Mynatt,2003). Έρνπλ ήδε αλαθεξζεί νη αιιαγέο πνπ αθνινπζνχλ ηε γήξαλζε ζε αληηιεπηθφ, 

γλσζηηθφ θαη θηλεηηθφ επίπεδν θαη νη αληίζηνηρνη πεξηνξηζκνί πνπ επηθέξνπλ (Stuart - 

Hamilton, 2000) · πξνβιήκαηα φξαζεο, κεξηθή απψιεηα ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο, κεξηθή 

απψιεηα κλήκεο, δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πεγέο 

πιεξνθνξίαο, κεησκέλνο ρξφλνο αληίδξαζεο, απψιεηα ηζνξξνπίαο, αλάγθε πεξηζζφηεξνπ 

ρξφλνπ εθηέιεζεο θηλήζεσλ, κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο δηαηήξεζεο ζπλερφκελσλ θηλήζεσλ, 

απνδηνξγάλσζε ηεο επηδεμηφηεηαο ησλ θηλήζεσλ, γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα δπζθνιία ζηελ αλάγλσζε „ςηιψλ‟ γξακκάησλ, δπζθνιία ζηε ρξήζε κηθξψλ 

θνπκπηψλ,ζην ρεηξηζκφ ζπζθεπψλ, δπζθνιία ζηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχλ 

νη εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο θ.ν.θ. (Vercruyssen, 1997, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Rogers & 

Mynatt, 2003). Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ ηθαλφηεηεο πνπ ηείλνπλ λα δηαηεξνχληαη 

αλέπαθεο ζηελ ηξίηε ειηθία φπσο θάπνηεο κνξθέο κλήκεο, π.ρ. ε αλάθιεζε θαιά 

απνθηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ,ε απνθξπζηαιισκέλε λνεκνζχλε, νη ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο 

ην ιεμηιφγην θαη ε αλάγλσζε, θάπνηεο φςεηο ηεο πξνζνρήο, φπσο ε ζπγθέληξσζε ζε κηα πεγή 

πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκφο δηεπαθψλ επαίζζεησλ ζηελ ειηθία γίλεηαη έλα 

εμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν, δηφηη ε δηαδηθαζία ηεο ίδηαο ηεο γήξαλζεο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

άηνκν ζε άηνκν θαη είλαη κηα ζχλζεηε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία. Γελ γεξλνχλ φινη νη 

ρξήζηεο κε ηνλ ίδην ηξφπν, θαζψο ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γήξαλζεο θαη νη 

επεξεαζκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαηνκηθέο 

δηαθνξέο (Freudenthal, 2001;Ellis & Allaire, 1999; Ziefle & Bay, 2005;Craik & Salthouse, 
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1992. Ζ ελφηεηα θαη νη βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο βαζίδνληαη ζηνπο Wilkowska & Ziefle, 

2011). Χο εθ ηνχηνπ, νη ζρεδηαζηέο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο, λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα αθνκνηψλνπλ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ θζίλνπλ θαηά ηε γήξαλζε, αιιά 

ηελ ίδηα ζηηγκή λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ κέλνπλ άζηθηεο απφ ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ (Rogers & Mynatt,2003).  

Οη ειηθησκέλνη, παξά ηα ζηεξεφηππα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην,είλαη πξφζπκνη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη είλαη πην δεθηηθνί, αλ ππάξρεη ε αληίζηνηρε 

εθπαίδεπζε (Rogers,Cabrera,Walker,Gilbert & Fisk,1996) θαη αλ είλαη μεθάζαξα ζε εθείλνπο 

ηα νθέιε ηεο ηερλνινγίαο (Melenhorst, Rogers & Caylor,2001). Τπάξρνπλ κειέηεο ζρεηηθά 

κε ηηο ζηάζεηο ησλ ειηθησκέλσλ απέλαληη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ζηηο κεραλέο 

απηφκαηεο νκηιίαο (π.ρ. Rogers, Cabrera, Walker, Gilbert, & Fisk, 1996) πνπ δείρλνπλ φηη νη 

ειηθησκέλνη είλαη δεθηηθνί ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έιιεηςε 

εμνηθείσζεο, ν θφβνο, ε έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη πξνεγνχκελεο γλψζεο,θαη νη δπζπξφζηηεο 

ζπζθεπέο, θξαηνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο καθξηά απφ ηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε ηνπο (Rogers, 

Meyer, Walker, &Fisk, 1998). Ο ζρεδηαζκφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειε εθπαίδεπζή ηνπο ψζηε λα αιιειεπηδξνχλ 

απνηειεζκαηηθά κε ηα ζπζηήκαηα θαη λα είλαη πξφζπκνη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ (Rogers & 

Mynatt,2003). ε κηα έξεπλα ησλ Demiris, Rantz, Aud, Marek, Tyrer, Skubic & Hussam 

(2004), νη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηηο εμήο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ: ελδερφκελε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ ηε ρξήζε ησλ 

θακεξψλ, έιιεηςε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα λα απεπζπλζνχλ ή κηα πηζαλή 

αληηθαηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο βνήζεηαο απφ ηελ ηερλνινγία, επρξεζηία ησλ ζπζθεπψλ, θαη 

αλάγθε γηα θαηάξηηζε πξνζαξκνζκέλε ζε κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία ρξήζηεο 

Ζ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε επαξθή ζρεδηαζκφ νδεγεί ζε δξακαηηθή 

αχμεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο (Rogers, Fisk, Mead, Walker & 
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Cabrera,1996 ; Sharit,Czaja,Nair & Lee ,2003).Αθφκα θαη ε αξηηφηεξε ηερλνινγηθά 

εθαξκνγή ρξεηάδεηαη θάπνηνπ είδνπο εθπαίδεπζεο ή ππνζηήξημεο ηφζν γηα αξράξηνπο 

ρξήζηεο φζν θαη γηα έκπεηξνπο. Οη ειηθησκέλνη ζεψξεζαλ φηη ππάξρεη αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε θαη δεκηνπξγία εγρεηξηδίσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απνθιεηζηηθά γηα αλζξψπνπο 

ηξίηεο ειηθίαο (Morrell, Mayhorn & Echt,2004),  πνπ δελ εμνηθεησκέλνη κε ην ρεηξηζκφ ή ηελ 

ηερλνινγηθή γιψζζα θαη πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ 

παξακέλνπλ αλαιινίσηεο κε ηε γήξαλζε, αληηζηαζκίδνληαο γηα απηέο πνπ ππφθεηληαη ζε 

θζνξά, φπσο ε ξεπζηή λνεκνζχλε, ε κλήκε εξγαζίαο, ε ηαρχηεηα αληίιεςεο θαη ε ρσξηθή 

αληίιεςε (Rogers, Hertzog & Fisk,2000), ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθκάζεζε θαη 

απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ (Jamieson & Rogers,2000; Mead & Fisk, 1998;Rogers, Fisk, 

Mead, Walker & Cabrera,1996). ρεηηθφο κε ηελ εθπαίδεπζε παξάγνληαο θαη θαζνξηζηηθφο 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απνδνρήο ησλ ζπζθεπψλ είλαη θαη ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ 

ειηθησκέλνπ θαη ε εμνηθείσζή ηνπ κε ηελ ηερλνινγία. Ζ πξνεγνχκελε γλψζε επεξεάδεη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζθέςεο (Alba & Hutchinson, 1987), θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ, επεξεάδεη 

ηελ επηηπρία ηεο δηάδνζεο (Gatignon & Robertson, 1985). Οη ειηθησκέλνη ρξήζηεο 

εθπαηδεχηεθαλ ζε κηα επνρή πνπ ηα ηερληθά πξντφληα ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν παληαρνχ παξφληα 

θαη πνιχ ιηγφηεξν πνιχπινθα απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπζθεπέο (Wilkowska & Ziefle,2011). Έλα 

λνεηηθφ κνληέιν γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε ηερλνινγία, θαηαζθεπαζκέλν ζε πξνεγνχκελν 

ρξφλν, είλαη δπλαηφλ λα παξεκπνδίδεη, ή ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη επαξθέο γηα ηε ζσζηή 

αιιειεπίδξαζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο (Ziefle & Bay, 2004). Σν γεγνλφο απηφ επηδεηλψλεη 

ηελ θαηάζηαζε, ηδίσο γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, θαζψο ε θαηαλφεζε ηνπ πψο ιεηηνπξγεί ε 

ηερλνινγία ζε κεγάιν βαζκφ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αλαηξνθή θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο 

παξάγνληεο. 

  Μηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνρήο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ 

είλαη ε ζηαδηαθή ηνπο εηζαγσγή ζηα ζπίηηα αηφκσλ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη φρη 
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ηδηαίηεξα κεγάισλ ειηθηαθά (π.ρ. ζηηο δεθαεηίεο ησλ 50 θαη ησλ 60) θαη ε αχμεζε ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ηερλνινγίεο θαζψο θζίλνπλ ζηαδηαθά νη θηλεηηθέο, 

γλσζηηθέο θαη αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ζηα 70 θαη 80 έηε) (Rogers & 

Mynatt,2003). Χζηφζν, έλα εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ ζεκείνπ 

κεηάβαζεο πνπ ζπκβαίλνπλ νη αιιαγέο. Οη Newell et al πξφηεηλαλ ην ζρεδηαζκφ ηεο 

«δπλακηθήο πνηθηινκνξθίαο», δειαδή ηα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηεο εκέξαο, φρη κφλν 

θαζψο ην άηνκν κεγαιψλεη, αιιά αθφκα θαη φηαλ ην άηνκν βηψλεη ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο 

ή ππφ πίεζε ρξφλνπ (Newell, Carmichael, Gregor & Alm, 2003). Ο δπλακηθφο ζρεδηαζκφο ζα 

απνδίδεη ζπζηήκαηα πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ αιιάδνπλ θαη 

κπνξεί έηζη ηα ζπζηήκαηα απηά λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδεθηά θαζψο δελ ππνηηκνχλ νχηε 

ππνθαζηζηνχλ ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ.  

Ο επαξθήο ζρεδηαζκφο πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ 

θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε είλαη πξναπαηηνχκελνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ, σζηφζν, δελ επαξθνχλ. Γελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδνληαη παξάγνληεο φπσο ε 

πνηθηινκνξθία ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ, νη ζηάζεηο, νη αληηιήςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ έρνπλ νη ειηθησκέλνη θαη νη θξνληηζηέο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηα ζρεηηθά νθέιε 

(Giuliani et al.,2005) πνπ επηθέξεη ζην ρξήζηε ε αιιειεπίδξαζε κε ηελ ηερλνινγία 

ζπγθξηηηθά κε πξνεγνχκελεο κεζφδνπο εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (Rogers. 1995), ε 

πξνεγνχκελε γλψζε θαη εκπεηξία κε ηελ ηερλνινγία (Wilkowska & Ziefle, 2011 ; Moreau, 

Markman, & Lehmann, 2001), ε ηερλνινγηθή γεληά ζηελ νπνία αλήθεη ην άηνκν (Sackmann 

& Weymann, 1994), αιιά θαη νη αλεζπρίεο ηνπο γηα εζηθά δεηήκαηα (π.ρ. παξαβίαζε 

ηδησηηθήο δσήο, απμεκέλε παξαθνινχζεζε, έιιεηςε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα) πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εηζαγσγή θαη δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ (Gann, Barlow & Venables, 

1999).  
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Τπάξρνπλ ιίγεο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο αληηιήςεηο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο έμππλσλ ζπηηηψλ ή άιιεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο γηα ην ζπίηη (Demiris, Rantz, 

Aud, Marek, Tyrer, Skubic & Hussam, 2004). Μία απφ απηέο ηηο κειέηεο  πξνέξρεηαη απφ 

ηνπο Vincent et al.(2002) ν νπνίνη εμέηαζαλ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθνχ 

ειέγρνπ ζηα ζπίηηα ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ θξνληηζηψλ ηνπο θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε ρξήζε ηνπ ηειερεηξηζκνχ απφ άηνκα κε κέηξηεο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ήηαλ δχζθνιε, 

ελψ  νη ιεθηηθέο ππελζπκίζεηο ήηαλ ηδηαίηεξα εππξφζδεθηεο. Μηα άιιε κειέηε απφ ηνπο 

Demiris et al. δηεξεχλεζε ηηο αληηιήςεηο ησλ ειηθησκέλσλ γηα ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία 

κέζσ βίληεν θαη ηελ ηερλνινγία παξαθνινχζεζεο θαη δηαπίζησζαλ φηη νη εξσηεζέληεο είραλ 

κηα γεληθή ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ ζην ζπίηη. Οη  Melenhorst, Rogers 

θαη Bouwhuis (2006) (βι.επίζεο  Melenhorst, Rogers θαη Caylor,2001; Karmakar, Chaves & 

Cooper,2008), βξήθαλ φηη, νη ειηθησκέλνη έπαηξλαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πνηα 

κέζνδν επηθνηλσλίαο  ζα επέιεγαλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (π.ρ. ηειέθσλν, δηαδίθηπν, εμ 

επαθήο) θαη γηα πνην ιφγν δηάιεμαλ ή φρη ηελ εθάζηνηε κέζνδν, βαζηδφκελνη ζηα 

αληηιακβαλφκελα νθέιε (ή αληίζεηα ηελ έιιεηςε απηψλ) απφ ηε ρξήζε ηεο εθάζηνηε 

κεζφδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη απνθάζεηο ησλ ειηθησκέλσλ βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζην 

πνηα κέζνδνο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπο  (π.ρ. ηαρχηεηα, επθνιία, νηθεηφηεηα) θαη φρη 

ηφζν ζην θφζηνο ή ηε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία εθκάζεζεο. Ώο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη φηη ηα 

φηνκα πηνζεηνχλ κηα ηερλνινγία αλ ηα αλακελφκελα νθέιε ηεο είλαη ζαθή, μεθάζαξα θαη 

ππεξηεξνχλ ησλ αλακελφκελσλ κεηνλεθηεκάησλ (Karmarkar, Chavez & Cooper,2008), θαη 

θπζηθά αλ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Οη ειηθησκέλνη δείρλνπλ πξφζπκνη λα επελδχζνπλ 

ρξφλν, πφξνπο θαη ρξήκαηα γηα λα κάζνπλ κηα λέα ηερλνινγία αλ είλαη ζαθή ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο. ην πιαίζην απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε φηη ε ειηθία είλαη 

κφλν έλαο "θνξέαο" εηδηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ. Οη ειηθησκέλνη εθθξάδνπλ ηελ 

αλάγθε λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο πην θηιηθέο θαη εχθνιεο ζηε ρξήζε ηερλνινγίεο, πνπ είλαη 
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ζε ζέζε λα βειηηψζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο (D‟ Ulizia, Ferri, Grifoni & Guzzo, 2010). Οη 

άλζξσπνη ρξεηάδνληαη κηα αίζζεζε αζθάιεηαο φηη ζα κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ ηηο έμππλεο 

ζπζθεπέο, φρη κφλν ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε, αιιά ζε πεξίπησζε πνπ θάηη πάεη ζηξαβά. 

Ζ παξνπζία ζπζθεπψλ θαη ππεξεζηψλ εληνπηζκνχ κέζα ζην ζπίηη εγείξεη ην ζέκα ηεο 

ηδησηηθφηεηαο · ην πνζφ  θαη ν ηχπνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζπγθεληξψλεηαη, θαζψο θαη ζε 

πνηνλ θνηλνπνηείηαη απηή ε πιεξνθνξία θαίλεηαη πσο απαζρνινχλ ηδηαίηεξα ηνπο 

ειηθησκέλνπο  (Rogers, Mayhorn & Fisk, 2004; Mynatt θαη Rogers, 2002; Demiris, Hensel, 

Skubic θαη Rantz ,2008). ε κηα έξεπλα ησλ Demiris, Rantz, Aud, Marek,Tyrer,Skubic 

&Hussam (2004), νη ειηθησκέλνη  ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ελδερφκελε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο απφ ηε ρξήζε ησλ θακεξψλ. Όινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη ε ρξήζε ησλ θακεξψλ κέζα ζηα ζπίηηα ηνπο γηα ην ζθνπφ 

εληνπηζκνχ πηψζεο ή άιινπ αηπρήκαηνο ζα ήηαλ «ελνριεηηθή» θαη ζα παξαβίαδε ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ σο θαηαιιειφηεξε ιχζε αλ 

ε ρξήζε ηέηνησλ ζπζθεπψλ γηλφηαλ «αλψλπκα» απνηππψλνληαο δειαδή κφλν θηλήζεηο θαη 

ζθηέο θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα αλαγλσξηζηνχλ ηα πξφζσπα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ. Δππιένλ, ε ηδησηηθφηεηα κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ην πιαίζην, ηα άηνκα θαη ηηο 

θνπιηνχξεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα πεξίπησζε κε έθηαθηεο αλάγθεο, έλα άηνκν κπνξεί λα 

είλαη απξφζπκν λα παξαβηαζηεί ε ηδησηηθφηεηά ηνπ, σζηφζν ζε κηα πεξίπησζε έθηαθηεο 

αλάγθεο πνπ απεηιείηαη ε δσή ηνπ αηφκνπ, ε παξαβίαζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ίζσο λα κελ είλαη 

πξψην ζέκα αλεζπρίαο. Έλα ζρεηηθφ ζέκα είλαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέγνληαη, ηα νπνία ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δηαγξάθνληαη γηα ηελ απνθπγή αθνχζηαο γλσζηνπνίεζεο. Γηα ηνπο ειηθησκέλνπο, κηα 

δηαθξηηηθή κε ελνριεηηθή ζπζθεπή, πνπ λα ιεηηνπξγεί φπσο ν αηζζεηήξαο πνπ δελ ρξεηάδεηαη 

ρεηξηζκφ ή έιεγρν απφ ην ρξήζηε,ζεσξήζεθε θαηάιιειε θαη απνδεθηή ιχζε (Demiris, Rantz, 

Aud, Marek,Tyrer,Skubic & Hussam,2004). 
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Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ απνδνρή ησλ 

έμππλσλ ζπηηηψλ είλαη ν θφβνο ηεο ηερλνινγίαο (Brosnan, 1999; Demiris et al, 2004). Οη 

άλζξσπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην είδνο ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα θνβνχληαη φηη ε 

ηερλνινγία αληηθαζηζηά ηελ πξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ηνπο θαη νη άηππνη θξνληηζηέο κπνξεί λα θνβνχληαη ηελ πηζαλφηεηα κεγαιχηεξνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο. Οη ρξήζηεο ζπλήζσο αλεζπρνχλ γηα κηα ηερλνινγία πνπ επεξεάδεη ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

επεμία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο(Chan, Campo, Estève &Fourniols, 2009). Απηφ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ειηθησκέλνη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο, δελ 

έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία, έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θηι. Απηή ε αλεζπρία έρεη αληηθξνπζηεί 

απφ ηνπο Collins et al. (1992), νη νπνίνη, ζε κηα έξεπλα 2500 αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, 

απέδεημαλ φηη δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο ηερλνθνβίαο. Απηφ έρεη εμεγεζεί 

θαη απφ ηνλ Selwyn (2004), ν νπνίνο έρεη δείμεη, κε ζπλεληεχμεηο, πψο νη ηερλνινγίεο είλαη 

ιηγφηεξν απνδεθηέο απφ ηνπο ειηθησκέλνπο παξά απφ ηνπο λεφηεξνπο, επεηδή νη ηειεπηαίνη 

απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν ηε ρξήζε ηνπο.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη κειέηεο δείρλνπλ πσο νη άλζξσπνη έρνπλ ζεηηθέο αληηιήςεηο 

γηα ηηο έμππλεο ηερλνινγίεο ζην ζπίηη θαη ηηο αληηιακβάλνληαη σο εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ή λα θάλνπλ αζθαιέζηεξε ηε δσή ηνπο. Οη ειηθησκέλνη είλαη ζεηηθνί ζην λα 

απνδερηνχλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, αξθεί λα 

είλαη θηιηθέο πξνο ην ρξήζηε, φρη παξεκβαηηθέο, αμηφπηζηεο, δελ απαηηνχλ θακία ή ειάρηζηε 

ελέξγεηα εθ κέξνπο ηνπ ρξήζηε, φηαλ κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ κηα ζεηξά απφ θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη  είλαη ρακεινχ θφζηνπο (Demiris, Rantz, Aud, Marek,Tyrer,Skubic & 

Hussam, 2004). Έμππλα ζπζηήκαηα γηα ην ζπίηη είλαη απνηειεζκαηηθά εάλ είλαη θαηαλνεηά 

θαη απνδεθηά απφ ηνπο ρξήζηεο. Ζ επρξεζηία απνηειεί ζεκειηψδε πξνυπφζεζε. Τπάξρεη σο 

εθ ηνχηνπ ε αλάγθε γηα ηερλνινγίεο πνπ είλαη πην απιέο θαη εχθνιεο ζηε ρξήζε, ζχκθσλα κε 
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ηηο πξαγκαηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Ο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηεο αιπζίδαο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε απηήο 

ηεο αγνξάο. Ο θνηλφο ζηφρνο ζα πξέπεη λα είλαη νη έμππλεο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ρξεζηψλ. 

 

3.2.2 Χαρακτηριςτικά τησ τεχνολογίασ 

 

Δθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνδνρή ή απφξξηςε 

ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ παίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Gann et al.(1999), έλαο ιφγνο γηα ηελ αξγή απνξξφθεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ είλαη ην θφζηνο αλάπηπμεο θαη εγθαηάζηαζεο πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα πςειφ (D‟ Ulizia, Ferri, Grifoni & Guzzo,2010). Ζ αξρηθή επέλδπζε πνπ 

απαηηείηαη απφ ηνλ θαηαλαισηή είλαη πςειή, πεξηνξίδνληαο ηελ αγνξά γηα ηα κεζαία θαη 

αλψηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα, θαη νη ελ δπλάκεη αγνξαζηέο πξέπεη πξψηα λα πεηζηνχλ γηα 

ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ (Gann et al.,1999). Δπηπιένλ, νξηζκέλεο ρψξεο δελ παξέρνπλ 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζε ειηθησκέλα άηνκα λα εγθαηαζηήζνπλ απηέο ηηο ηερλνινγίεο, παξά 

ην γεγνλφο φηη είλαη πην νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηνλ θξαηηθφ πξνππνινγηζκφ απφ φ, ηη ε 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζηα λνζνθνκεία.  

Έλαο δεχηεξνο ιφγνο ζρεηηθφο κε ην θφζηνο είλαη νη θαηαζθεπέο θαη ην πεξηβάιινλ 

εγθαηάζηαζεο. Σα ήδε ππάξρνληα ζπίηηα ζηελ Δπξψπε είλαη παιηάο θαηαζθεπήο θαη 

ηερλνινγίαο (Harper,2003) θαη απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαηαζθεπαζηέο ζα πξέπεη λα βξνπλ 

ιχζεηο γηα ηελ "εθ ησλ πζηέξσλ ηνπνζέηεζε"ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο 

θαηνηθίεο, δηαδηθαζία πην αθξηβή απφ φ, ηη ε δηθηχσζε ελφο ζπηηηνχ ηε ζηηγκή πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη (Barlow & Gann, 1998). Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε κέζα ζην ζπίηη (π.ρ. ν 
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ρεηξηζκφο ησλ ζπξψλ) θαη ε ππνδνρή επηζθεπηψλ (αλαγλψξηζε, πξφζβαζε, έιεγρνο 

θιεηδψκαηνο ζπηηηνχ) ή ην ράζηκν θιεηδηψλ θηι κπνξεί λα γίλεη πξνβιεκαηηθή γηα 

ειηθησκέλνπο ή γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα, νη θξνληηζηέο ζην JRHT 

(Joseph Rowntree Housing Trust) αλεζπρνχλ γηα ηελ αδεμηφηεηα ησλ θηλήζεσλ ζην ρεηξηζκφ 

ησλ ζπξψλ θαη  βξήθαλ ελδηαθέξνπζα ηελ πηζαλφηεηα ηειερεηξηζκνχ ησλ ζπξψλ πνπ κπνξεί 

λα απνηξέςεη ηελ είζνδν πηζαλψλ θηλδχλσλ. Χζηφζν ζεψξεζαλ φηη απηέο νη εγθαηαζηάζεηο 

κπνξνχλ λα αθνκνησζνχλ θαιχηεξα ζε κνλνθαηνηθίεο παξά ζε δηακεξίζκαηα (Gann, Barlow 

& Venables, 1999). 

ε απηνχο ηνπο παξάγνληεο γηα ηελ αξγή απνξξφθεζε κπνξεί λα πξνζηεζεί ε 

ηεξάζηηα ψζεζε ηεο ίδηαο ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηάζε γηα κηθξή 

ζπλδεζηκφηεηα θαη ηε ζπλερή εζηίαζε ζε stand-alone ζπζθεπέο ζην ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ (Harper,2003). Οη ηξέρνπζεο πξνζπάζεηεο ζε ακθφηεξεο ηηο ηερλνινγίεο θαη 

ιχζεηο είλαη ad hoc, πεξηβαιινληηθά εμαξηεκέλεο, γηα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην θαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Λφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο θνηλνχ πξσηνθφιινπ θαη ηεο 

εηεξνγέλεηαο ησλ εθαξκνγψλ, ε βηνκεραλία ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ ζηελ Δπξψπε έρεη ηελ 

ηάζε λα επηθεληξψλεηαη ζε απιά ζπζηήκαηα πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ησλ ζπζηαηηθψλ ζε δηαθνξεηηθά ζελάξηα εθαξκνγήο (Chen,Nugent,Mulvenna,Finlay & 

Hong,2009). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ έλαλ 

αηζζεηήξα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα έλα ζθνπφ θαη ζηε ζπλέρεηα απνξξίπηνληαη.πλεπψο, 

είλαη δχζθνιν , αλ φρη αδχλαην, λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε παξφκνηα θαηάζηαζε, 

απαηηψληαο ζπλήζσο νπζηαζηηθή αλαδηνξγάλσζε (Chen, Nugent, Mulvenna, Finlay & 

Hong,2009).  Οη επαγγεικαηίεο έμσ απφ έλα ζχζηεκα δηθηχσζεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

ηελ έιιεηςε ηθαλφηεηαο λα αληαιιάζνπλ θιηληθά δεδνκέλα κε λνζνθνκεία θαη εξγαζηήξηα 

(Henkemans, Alpay,Laurence & Dumay, 2010). Απηή ε θαηάζηαζε θαίλεηαη λα αιιάδεη 
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σζηφζν ππάξρνπλ αθφκα πξνβιήκαηα θαηά ην ζρεδηαζκφ δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ ζην 

ζπίηη (Harper,2003). 

Οη παξάγνληεο πνπ ηνλίζηεθαλ ηδηαίηεξα απφ ηνπο ειηθησκέλνπο είλαη ε έιιεηςε 

ρξεζηηθφηεηαο νξηζκέλσλ ηερλνινγηψλ ή ε αληηιακβαλφκελε επθνιία ρξήζεο, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα,ε δπλαηφηεηα ζπληήξεζεο,ε επειημία πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη 

αλαβάζκηζεο θαη ε δπλαηφηεηα επαλάιεςεο θαη ε επθνιία εγθαηάζηαζεο (Gann, Barlow & 

Venables,1999). Σα ήδε ππάξρνληα ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα δελ είλαη εχθνιν λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ άηνκα νπνηαζδήπνηε ειηθίαο θαη ηα πξνβιήκαηα ρξήζεο κπνξεί λα 

επηδεηλψλνληαη γηα ηνπο ειηθησκέλνπο θαζψο νξηζκέλεο δηεπαθέο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ιεηηνπξγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο γήξαλζεο (Fisk & Rogers, 2002; D‟Ulizia,Ferri,Grifoni 

&Guzzo,2010). Ζ αληηιακβαλόκελε επθνιία ρξήζεο αλαθέξεηαη ζηελ πνζφηεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (Park,Fisk 

& Rogers (2010). Ζ απνδνρή απμάλεη κε ηελ αχμεζε ζηελ αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο (Davis, 

1989). Ζ αξρηθή απφθαζε ησλ αηφκσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ηερλνινγία  πεξηζζφηεξν 

επεξεάδεηαη απφ ην εάλ θαίλεηαη εχθνιε ζηελ ρξήζε παξά απφ ηελ αληηιακβαλφκελε 

ρξεζηκφηεηά ηεο. Ζ ρξεζηηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ εμαξηάηαη επίζεο απφ πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο πξνζβαζηκφηεηαο.  Ζ παξνπζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ εκπνδίσλ κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ηελ απνδνρή ησλ ζπζθεπψλ (Karmakar, Chaves & Cooper,2008). Γηα παξάδεηγκα, 

έλα ειηθησκέλν άηνκν πνπ δεη ζε έλα δηψξνθν ζπίηη θαη ρξεζηκνπνηεί αλαπεξηθή θαξέθια 

γηα ηε ιεηηνπξγηθή θηλεηηθφηεηα θαη ν δεχηεξνο φξνθνο, φπνπ ην άηνκν πεξλά ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο, δελ είλαη πξνζβάζηκνο, ζα επεξεάζεη 

ηελ απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο. Έλα ελ δπλάκεη ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο είλαη ε επειημία ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηεο. Όζν  ιηγφηεξε επειημία εθηέιεζεο έρεη κηα ηερλνινγία, ηφζν ρακειφηεξε είλαη ε 

αληηιεπηή επθνιία ρξήζεο ηεο. Αλ ε επέιηθηε ρξήζε δελ είλαη δπλαηή, ηφηε ν ρεηξηζκφο ηεο 



60 

 

ηερλνινγίαο πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθφο θαη εχιεπηνο. Πνιιά πξνβιήκαηα ρεηξηζκνχ δελ 

είλαη κφλν εθλεπξηζηηθά αιιά κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη επηθίλδπλα ή απεηιεηηθά γηα ηε δσή. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ζπζθεπέο κέηξεζεο ηνπ ζαθράξνπ ζην αίκα δηαθεκίδνληαη σο ηδηαίηεξα 

απιέο ζηε ρξήζε, σζηφζν ίζσο λα κελ είλαη αθξηβψο έηζη ε πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο απηέο νη 

ζπζθεπέο δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.Μηα ιεπηνκεξήο αλάιπζεο εξγαζίαο 

ελφο ζεσξνχκελνπ εχθνινπ ζηε ρξήζε ζπζηήκαηνο θαηέδεημε πεξηζζφηεξα απφ 50 ππν-

βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 3 βαζηθψλ βεκάησλ (Rogers, Mykityshyn, Campbell & 

Fisk,2001).Δπηπιένλ, ζε κηα κειέηε παξαηήξεζεο 90 ρξεζηψλ ηέηνησλ ζπζθεπψλ κέηξεζεο 

βξέζεθε φηη ην 62% ησλ ρξεζηψλ έθαλε ηνπιάρηζηνλ έλα θιηληθά ζεκαληηθφ ιάζνο 

(Colagiuri, Colagiuri, Jones & Moses, 1990).Οη εξεπλεηέο αθνινχζεζαλ ηελ πεπαηεκέλε 

θαηεγνξψληαο ηνπο ρξήζηεο σο έιιεηςε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο νδεγίεο ρξήζεο.Απηά ηα 

ζπκπεξάζκαηα σζηφζν δελ νδεγνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο ή ζηε κείσζε 

κειινληηθψλ ιαζψλ, θαη αγλννχλ ιάζε πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή ζε αθαηάιιειεο νδεγίεο ρξήζεο. ρεηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε 

αληηιακβαλφκελε ρξεζηκόηεηα δειαδή ν βαζκφο ζηνλ νπνίν κηα ηερλνινγία αλακέλεηαη λα 

βειηηψζεη  ηελ επίδνζε ελφο ελ δπλάκεη ρξήζηε (Davis, 1989, 1993) θαη ζεσξείηαη σο έλα 

ζπλνπηηθφ κέηξν φισλ ησλ νθέισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία. ε γεληθέο γξακκέο, 

ε αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα απμάλεη ηελ απνδνρή ησλ ηερλνινγηψλ (Chau & Hu, 2002). 

ηε βηβιηνγξαθία ε αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ επθνιία 

ρξήζεο (Davis, 1989), εηδηθά γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο κεηά ηελ αθνκνίσζε ηεο 

ηερλνινγίαο (Karahanna, Straub, θαη Chervany, 1999).  

Ζ δπζθνιία ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ αληηιακβαλφκελε 

πνιππινθόηεηά ηνπο, δειαδή ην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα θαηλνηνκία ζεσξείηαη δχζθνιε λα 

θαηαλνεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί (Rogers, 2003; Park, Fisk & Rogers, 2010). Καηά γεληθή 

νκνινγία ε πνιππινθφηεηα κεηψλεη ηελ απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο (Aiman-Smith & Green, 
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2002). Απηφ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία (π.ρ., απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, Fang, 1998). Όζν πην 

πνιχπινθε είλαη κηα ηερλνινγία, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε πίζηε θάπνηνπ γηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία, θαη ηφζν ρακειφηεξνο ν βαζκφο απνδνρήο ηεο 

ηερλνινγίαο. Δπηπιένλ, νη θαιχηεξεο ππνζηεξηθηηθέο ηερλνινγίεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ γίλεη 

αφξαηεο πξνο ην ρξήζηε θαη ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ρσξίο λα 

ζθέθηεηαη ηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία, φπσο π.ρ. ην ηειέθσλν ή ην ξαδηφθσλν (King,1999).  

Ζ έιιεηςε ρξεζηηθφηεηαο νδεγεί ζηε κείσζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

δπζπηζηία ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνθαιεί αηζζήκαηα 

παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθήο δσήο (Henkemans,Alpay,Laurence & Dumay, 2010). Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνδνρή ηεο ηερλνινγίαο ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ είλαη ε 

αμηνπηζηία ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο (Demiris, Rantz, 

Aud, Marek, Tyrer, Skubic & Hussam, 2004). Ζ είζνδνο ηεο ηερλνινγίαο ζην ζπίηη ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη δηάθνξα δεηήκαηα : ηελ ηπραία απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, επηθνηλσλία κε ηνπο ιάζνο αλζξψπνπο, θαη εζθαικέλε ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ (Croll & Croll, 2007). Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο δπζπηζηίαο, ν έλνηθνο 

ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ κπνξεί λα απνθαζίζεη λα κελ αλαθνηλψζεη ηηο πιεξνθνξίεο, λα 

απνθξχςεη ζηνηρεία ζηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ή λα απνθεχγεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζπλνιηθά, ην νπνίν 

γίλεηαη ζε βάξνο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ έμππλσλ ζπηηηψλ. Ζ 

έιιεηςε ηεο ρξεζηηθφηεηαο κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε ηερλνινγία ζα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνπο παξφρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

ηελ αλεζπρία γηα κηα ηερλνινγία πνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο, ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε,ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή επεμία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Bauer, 

2001). Δπηπιένλ, νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα έμππλα ζπίηηα κπνξεί λα κελ είλαη 
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πάληα αμηφπηζηεο. Γηα παξάδεηγκα, πεξηπηψζεηο πνπ νη αηζζεηήξεο είλαη ζε θαηάζηαζε 

ρακειήο κπαηαξίαο ή δπζιεηηνπξγνχλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ 

επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο.Οη αλαμηφπηζηνη αηζζεηήξεο δίλνπλ ειιηπείο πιεξνθνξίεο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ε παξνρή βνήζεηαο κπνξεί λα είλαη αθφκα θαη επηθίλδπλε γηα ηε δσή ηνπ 

ειηθησκέλνπ (Zhang, McClean, Scotney & Nugent, 2008). Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο επίζεο είλαη, 

ην άηνκν πνπ παξαθνινπζείηαη λα έρεη ζπλεπείο ζπλήζεηεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα. 

Κάπνηνο πξέπεη επίζεο λα εμεγήζεη θαη λα πξνβιέςεη παξεθθιίζεηο απφ απηφλ ηνλ ηξφπν 

δσήο, φπσο δηαθνπέο, απξφβιεπηεο απνπζίεο, θαη άιια έθηαθηα γεγνλφηα. Οη αηζζεηήξεο 

ππεξχζξσλ (θαη αηζζεηήξεο πίεζεο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ  "έμππλνπ παηψκαηνο ") 

παξνπζηάδνπλ επίζεο ην αθφινπζν ηερληθφ πξφβιεκα: ε αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ 

αηφκνπ είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν φηαλ ην άηνκν δεη κφλν. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο IR 

πξνζθξνχεη ζε δπζθνιίεο φηαλ δηάθνξνη αηζζεηήξεο ηνπνζεηνχληαη ζε άκεζε γεηηλίαζε. Έλα 

ππνθείκελν ζα πξνθαιέζεη ζπρλά πνιινχο παξαθείκελνπο αηζζεηήξεο ηαπηφρξνλα φηαλ 

κπαίλεη ζηε δψλε ηνπο. Απηφ κπνξεί λα εηζάγεη ζθάικαηα ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο ηνπο, 

πνπ  είλαη  ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε ηξνρηά ηνπ ππνθεηκέλνπ 

(Chan, Estève, Escriba & Campo,2008). 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο πξνζπάζεηεο είλαη 

πεξηβαιινληηθά εμαξηεκέλεο θαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο αηζζεηήξεο είλαη πνιχ πξσηφγνλα γηα 

λα ππνζηνχλ επεμεξγαζία, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, 

απνηειεζκαηηθά (Chen, Nugent, Mulvenna, Finlay & Hong, 2009). Δπηπιένλ, νη πξνηάζεηο 

απηέο δελ είλαη επεθηάζηκεο θαη εθηθηέο ζε θαηαζηάζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, θαζψο δελ 

ππάξρεη έλα θνηλψο απνδεθηφ θαη εθθξαζηηθφ κνληέιν γηα ην έμππλν ζπίηη ηφζν ζε επίπεδν 

δεδνκέλσλ φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγήο. Υσξίο ηελ ππνζηήξημε ηππηθψλ κνληέισλ 

δεδνκέλσλ θαη εθθξαζηηθψλ θνξκαιηζκψλ αληηπξνζψπεπζεο, νη ηξέρνπζεο ηερλνινγίεο 
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έμππλσλ ζπηηηψλ δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηα πινχζηα κεηαδεδνκέλα θαη ηηο 

ζεκαζηνινγίεο. Ζ έιιεηςε ηεο ζεκαζηνινγίαο θαη ε αδπλακία αληαιιαγήο θαη ελζσκάησζεο 

ησλ δεδνκέλσλ κεηψλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα, επθπή θαη ζε βάζνο, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηελ αλαθάιπςε γλψζεο απφ πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ, φπσο ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ 

θαη ε ιήςε απνθάζεσλ πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε (Chen, Nugent, Mulvenna, Finlay & Hong, 

2009). Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ηερληθέο ιχζεηο, κε πςειφ βαζκφ επθνιίαο ζηε ρξήζε θαη 

εληαίν απηνκαηηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επειημία θαη ηελ επεθηαζηκφηεηα ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε, θαζψο θαη πξνζαξκνγή, εμαηνκίθεπζε θαη 

πιαίζην γηα ηελ δπλαηφηεηα πξνβιέςεσλ. Μηα ηέηνηα ιχζε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη 

Οληνινγίεο.  

Ζ ζεκαζηνινγηθή κνληεινπνίεζε θαη αλαπαξάζηαζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ νληνινγία 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα εθαξκνγέο γηα εηδηθέο ρξήζεηο. Αληίζεηα, νη νληνινγίεο 

ζεσξνχληαη σο ν ελλνηνινγηθφο ζθειεηφο θαη έλα θνηλφ φρεκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο 

ελζσκάησζεο  θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηεο γλψζεο κεηαμχ ζπζθεπψλ, πεξηβάιινληνο, 

αλζξψπσλ θαη εμσηεξηθψλ πεγψλ (Chen et al., 2009). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, σζηφζν 

θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο νληνινγίαο σο κέζν αλαπαξάζηαζεο γλψζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

ηελ κειεηήζνπκε ζηα πιαίζηα ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα κειέηεο ησλ λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

θαη κνληέισλ, απηνχ ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο. 
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4. Γνωςιακή Επιςτήμη 

 

Ζ Γλσζηαθή επηζηήκε είλαη ε ζχγρξνλε εκπεηξηθά βαζηδφκελε πξνζπάζεηα λα 

απαληεζνχλ καθξνρξφληα επηζηεκνινγηθά εξσηήκαηα – ηδηαίηεξα εθείλα πνπ αθνξνχλ ηε 

θχζε ηεο λφεζεο θαη ηεο γλψζεο, ηα ζπζηαηηθά ηεο, νη πεγέο ηεο, ε αλάπηπμή ηεο θαη ε 

ρξήζε ηεο (Gardner,1987). ηελ θαξδηά ηεο Γλσζηαθήο επηζηήκεο είλαη ε αλαπαξαζηαζηαθή-

ππνινγηζηηθή ζεσξία ηνπ λνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζθέςε θαη ε γλψζε είλαη 

ππνινγηζηηθνί ρεηξηζκνί λνεηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ (Βνζληάδνπ,2004). Ζ  Γλσζηαθή 

επηζηήκε, δειαδή είλαη κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο κειέηεο ηνπ πψο νη λνεηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο επηηξέπνπλ ζε έλαλ νξγαληζκφ λα παξάγεη πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη 

λφεζε. 

Ζ γλψζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ γεγνλφησλ, ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ 

θαη αξρψλ πνπ ζπζζσξεχνληαη απφ ηνλ άλζξσπν (Patterson,1990). Ο νξηζκφο απηφο αλ θαη 

αιεζηλφο, δελ είλαη πιήξεο, γηαηί ε γλψζε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απηφ. Δίλαη ε 

εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε γιψζζα, ηηο έλλνηεο, ηνπο θαλφλεο καδί κε ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά απνηειεζκαηηθά γηα ηελ αλαπαξάζηαζε δηαθνξεηηθψλ 

πηπρψλ ηνπ θφζκνπ. Υσξίο απηή ηελ ηθαλφηεηα νη έλλνηεο θαη ηα γεγνλφηα δελ έρνπλ λφεκα. 

Ζ έλλνηα ηεο γλψζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο λνεκνζχλεο. Έλα 

νπνηνδήπνηε ζχζηεκα πνπ εθδειψλεη επθπή ζπκπεξηθνξά απαηηεί ηελ θαηνρή ηεο γλψζεο 

θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηή θαη έλα κεραληζκφ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ε 

γλψζε είλαη ζεκαληηθή θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαζνξηζηηθή γηα ηελ επθπή ζπκπεξηθνξά, 

νη έλλνηεο ηεο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζεο, ηεο ρξήζεο ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηε γλψζε, γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη θεληξηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο Γλσζηαθήο 

επηζηήκεο θαη ζην ρψξν ηεο κειέηεο ησλ λνεηηθψλ θαηλνκέλσλ. 
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ηφρνο ηεο Γλσζηαθήο Δπηζηήκεο είλαη ε πξνζνκνίσζε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαζεαπηήο (Πξσηφπαπαο,2010) θαη ε δεκηνπξγία θνηλήο αληίιεςεο ηεο γλψζεο, θαη φρη ε 

αλάπηπμε θάπνηνπ «επθυνχο» ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμάγεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ηνκέα ηεο Σερλεηήο λνεκνζχλεο (Artificial Intelligence, AI). Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο 

δελ είλαη ε αλάπηπμε κηαο άξηηαο εθαξκνγήο πνπ ζα εμάγεη απιά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ειηθησκέλνπ, αιιά ε κειέηε θαη αλαπαξάζηαζε ηεο λνεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειηθησκέλνπ 

θαη ηεο απφδνζεο λνήκαηνο ζε απηή, κε ζθνπφ λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί ε γλψζε απηή γηα 

ηελ αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ειηθησκέλνπο. Χο εθ ηνχηνπ, γηα λα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα ζηηο κεραλέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο λνεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ειηθησκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα απαληήζνπλ ζε 

εξσηήζεηο ηνπ ρξήζηε απνηειεζκαηηθά θαη ινγηθά είλαη απαξαίηεηε ε ζσζηή αλαπαξάζηαζε 

ηεο γλψζεο. Αο δνχκε φκσο πξψηα ηη είλαη ε αλαπαξάζηαζε γλψζεο. 

 

 

4.1 Αναπαράςταςη Γνώςησ 

 

Ζ αλαπαξάζηαζε γλώζεο (knowledge representation) αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κνληεινπνηείηαη ε γλψζε γχξσ απφ έλα πεδίν, ψζηε λα κπνξεί λα επηθνηλσλεζεί, λα είλαη 

θαηαλνεηή, πξνζβάζηκε θαη επεμεξγάζηκε απφ αλζξψπνπο θαη κεραλέο. Καηά ηελ 

πξνζπάζεηα ινηπφλ νξηζκνχ ελφο βαζηθνχ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ, πξνθχπηεη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο κνληέισλ θαη αλαπαξαζηάζεσλ ηεο γλψζεο θαη ηεο λφεζεο.  

ηε Γλσζηαθή επηζηήκε, ν φξνο αλαπαξάζηαζε αλαθέξεηαη ζε ιεηηνπξγηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λνπ κε ζεκαζηαθφ πεξηερφκελν (Πξσηφπαπαο, 2010). Αλαπαξίζηαηαη 

εληφο ηνπ λνπ θάηη πνπ ππάξρεη ή ζπκβαίλεη εθηφο ηνπ λνπ (Πξσηφπαπαο, 2010). Γηα ηελ 
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εξκελεία θαη θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λνπ είλαη απαξαίηεηε ε 

θαηαζθεπή κνληέισλ, κε ζθνπφ λα απνθηήζνπκε ζαθέζηεξε εηθφλα ηφζν ηεο λνεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο φζν θαη ηνπ ηη ρξεηάδεηαη λα κειεηήζνπκε πεξαηηέξσ (Πξσηφπαπαο,2010). Σν 

κνληέιν, γηα λα ηθαλνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην ζθνπφ ηνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

αλαπαξαζηάζεηο λνεηηθψλ ελλνηψλ, δειαδή νληνηήησλ πνπ έρνπλ λνεηηθή ππφζηαζε, 

αηηηαθή ηζρχ θαη ζεκαζηαθφ πεξηερφκελν (Πξσηφπαπαο, 2010). Απφ ηελ άιιε κεξηά, βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο γλψζεο απφ ηηο κεραλέο είλαη ε πξφζβαζε ζην λφεκα 

ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ζ αλαπαξάζηαζε δειαδή κηαο πεξηνρήο ρξεηάδεηαη, έλλνηεο, ζρέζεηο, 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηγκηφηππα, πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ φξνπο, δειαδή ρξεηάδεηαη 

ζπληαθηηθφ θαη ζεκαζηνινγία (Βιαράβαο, 2006).  

Σν νληνινγηθφ κνληέιν, σο έλα ζχλνιν απφ δεδνκέλα κε ζεκαζηνινγηθφ πεξηερφκελν 

δίλεη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο θαζψο εκπινπηίδεη 

ζεκαζηνινγηθά ηνπο φξνπο. Μηα νληνινγία πεξηέρεη ζπληαθηηθά θαη ζεκαζηνινγηθά 

πινπζηφηεξε πιεξνθνξία, ελψ θαη ε πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεηαη απφ κηα νληνινγία 

πεξηέρεη εκηδνκεκέλν θείκελν ζε θπζηθή γιψζζα, εχθνια θαηαλνεηή απφ αλζξψπνπο θαη 

κεραλέο. Αλ θαη ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί φηη, νη νληνινγίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηελ αληίιεςε γηα ηνλ 

θφζκν θαη ηνπο ππνινγηζηέο, θάλνπλ ηε γλψζε κεραληθά επεμεξγάζηκε, δίλνπλ κηα 

δηακνηξαδφκελε, θνηλή αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν θαη λφεκα ζηα δεδνκέλα, ζηνηρεία 

απαξαίηεηα θαηά ηε Γλσζηαθή επηζηήκε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο θαη ηεο λφεζεο.  

Μέζσ ησλ νληνινγηψλ θαη ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ, ν ζηφρνο ηεο Γλσζηαθήο επηζηήκεο 

γηα πξνζνκνίσζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ησλ αλαγθψλ 

ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ κπνξεί λα επηηεπρζεί. 

Πξνζθέξνπλ δειαδή ζηε Γλσζηαθή επηζηήκε ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζεη δπν δηακεηξηθά 

αληίζεηα επηζηεκνληθά πεδία, απηφ ηεο Φπρνινγίαο ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο 
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θαη λα εμάγεη γλψζε πνπ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, απνηειψληαο έηζη ην ελνπνηεηηθφ 

πιαίζην γηα ηε ζεκαζηνινγηθή πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε δπν επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Λφγσ 

απηψλ ησλ πιενλεθηεκάησλ, ε ρξήζε ηεο νληνινγίαο ζηελ παξνχζα κειέηε ζεσξήζεθε ν 

θαηαιιειφηεξνο θνξκαιηζκφο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλψο απνδεθηνχ θαη εθθξαζηηθνχ 

κνληέινπ αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ γηα ειηθησκέλνπο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην νληνινγηθφ κνληέιν σο κέζν αλαπαξάζηαζεο γλψζεο. 
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5. Οντολογίεσ 
 

5.1 Γενικά περί οντολογιών 

 

ηελ βηβιηνγξαθία ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ε νληνινγία είλαη κηα ηππηθή, ξεηή 

πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Gruber 

(1993) ε νληνινγία κπνξεί λα νξηζηεί σο ην ζχλνιν ησλ ξεηψλ πξνζδηνξηζκψλ ελλνηψλ θαη 

ησλ ζπζρεηίζεσλ ηνπο ζην πιαίζην χπαξμήο ηνπο θαη  ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα βνεζήζεη ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ηνπο αλζξψπνπο λα κνηξάδνληαη ηε γλψζε. Ο φξνο είλαη δαλεηζκέλνο απφ 

ηε θηινζνθία, φπνπ κηα νληνινγία είλαη ν ζπζηεκαηηθφο νξηζκφο ηεο χπαξμεο. Γηα ηα 

ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζχλεο φ,ηη ππάξρεη είλαη φ,ηη κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ζε έλα 

πξφγξακκα. 

Ζ νληνινγία παξέρεη ην ελλνηνινγηθφ ιεμηιφγην γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο 

ελφο πεδίνπ θαη ηελ πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ζε απηφ ην πεδίν θαη ιεηηνπξγεί 

σο εξγαιείν απηφκαηεο δηεξκελείαο  θαη ζπζρέηηζεο ησλ κεηα-δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο (Nguyen, Lim, 

Nguyen,  Choi  & Lee, 2010). Μηα νληνινγία δελ είλαη απιά κηα αλαπαξάζηαζε ηνπ πεδίνπ 

ζηνλ ππνινγηζηή,θαζψο έρεη πινχζηα εζσηεξηθή δνκή, αιιά αληαλαθιά ην βαζκφ ηεο 

νκνθσλίαο γηα ηε γλψζε ηνπ πεδίνπ. Γεληθά, νη νληνινγίεο πξνζζέηνπλ λφεκα ζηελ 

πιεξνθνξία· πξνζδίδνπλ ζεκαζηνινγηθή ππφζηαζε ζηα δεδνκέλα, ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα 

εξκελεπζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ πην απνηειεζκαηηθά. Χο πιαίζην κπνξεί λα νξηζηεί  ε 

ζεκαζηνινγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο γλψζεο ηνπ αιεζηλνχ θφζκνπ ζε κνξθή θαηαλνεηή απφ 

κεραλή. Ζ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε νληνινγία καο επηηξέπεη λα πεξηγξάςνπκε 

ζεκαζηνινγηθά πιαίζηα θαη λα κνηξαζηνχκε ηελ θνηλή θαηαλφεζε ηεο δνκήο ησλ πιαηζίσλ 

κε άιινπο ρξήζηεο, ζπζθεπέο θαη ππεξεζίεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη νληνινγίεο θαζηζηνχλ δπλαηή 
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γηα ηνπο ρξήζηεο ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη επηδηψθνπλ ηελ θνηλή 

θαηαλφεζε, ελψ δηεπθνιχλνπλ ηνπο ππνινγηζηέο ζηελ θαηαλφεζε, θαη ηελ θαιχηεξε θαη πην 

δηεμνδηθή επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, δηεπθνιχλνπλ ην δηακνηξαζκφ θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

εηεξνγελψλ θαη θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ εθαξκνγψλ. 

Οη νληνινγίεο απνηεινχληαη απφ θάπνηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία, αλεμάξηεηα απφ ηε 

γιψζζα κε ηελ νπνία πεξηγξάθνληαη. Ζ νληνινγία παξέρεη έλα είδνο ηαμηλφκεζεο θαη 

νκαδνπνίεζεο ζηα δηαθξηηά αληηθείκελα ή ζηηγκηφηππα (individuals) πνπ πεξηγξάθεη, φπσο 

π.ρ. αλζξψπνπο, δψα,  νπφηε ζπγθξνηνχληαη θιάζεηο (classes), δειαδή ζχλνια αληηθεηκέλσλ 

ή ελλνηψλ. Μηα θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη δηαθξηηά αληηθείκελα ή θαη άιιεο  θιάζεηο θαη έηζη 

δεκηνπξγείηαη κηα ηεξαξρηθή απεηθφληζε ησλ  θιάζεσλ ησλ αληηθεηκέλσλ (ππεξθιάζεηο – 

ππνθιάζεηο). Δπηπιένλ, ζε θάζε  αληηθείκελν αληηζηνηρνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά 

(attributes). Κάζε ραξαθηεξηζηηθφ έρεη έλα φλνκα θαη κηα ηηκή. Μέζσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ζρέζεηο  κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε κηα νληνινγία.  

Οη νληνινγίεο είλαη ν ππξήλαο ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ (SemanticWeb). Ζ 

αλάπηπμε ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ βαζίδεηαη ζηηο νληνινγίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθά 

εξγαιεία αλαπαξάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ζεκαζηνινγηθήο πιεξνθνξίαο.Σν θνηλφ 

ιεμηιφγην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νληνινγίεο επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ εθαξκνγψλ ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε αλαπαξάζηαζε 

ηεο γλψζεο ζε απηφλ. Ο εκαζηνινγηθφο Ηζηφο απνηειεί επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο Ηζηνχ, κε 

ηε δηαθνξά φηη ζηνλ εκαζηνινγηθφ Ηζηφ ε πιεξνθνξία είλαη θαηαλνεηή φρη κφλν απφ ηνλ 

άλζξσπν αιιά θαη απφ ηα πξνγξάκκαηα πξάθηνξεο. Με ηε ρξήζε ηνπ εκαζηνινγηθνχ 

Ηζηνχ, ε πιεξνθνξία ζα είλαη θαιχηεξα νξγαλσκέλε θαη ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη 

απφ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο, φπσο κεραλέο αλαδήηεζεο (search 

engines), δηαδηθηπαθέο πχιεο πιεξνθνξηψλ (web portals), επθπείο πξάθηνξεο (intelligent 
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agents) θαη δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο (web services), θαηαιήγνληαο έηζη λα ππάξρεη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ νληνινγηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο γιψζζεο, νη νπνίεο 

παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο. Ζ πην πξφζθαηε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ γισζζψλ 

γηα νληνινγίεο είλαη ε OWLWeb Ontology Language (2004) ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ (W3C), σο κέξνο ηεο έξεπλαο αλάπηπμεο ηνπ εκαζηνινγηθνχ Ηζηνχ. Ζ 

OWL βαζίδεηαη ζηε γιψζζα DAML+OIL, είλαη γξακκέλε ζε XML θαη θαζηζηά δπλαηή ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ελλνηψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο, αιιά παξέρεη θαη λέεο δπλαηφηεηεο. Έρεη έλα 

πινπζηφηεξν ζχλνιν θνξέσλ - ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ (π.ρ. disjointness), ινγηθνί 

ζπλδπαζκνί θιάζεσλ (π.ρ. ηνκή, έλσζε), ηζφηεηα θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηδηνηήησλ (π.ρ. ζπκκεηξία, κεηαβαηηθφηεηα) (Meshkova, Riihijärvi, Mähönen & Kavadias, 

2008; Horridge, 2011). Απηή ε ινγηθή εθθξαζηηθφηεηα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη λέσλ πιεξνθνξηψλ απφ άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ξεηά. 

χλζεηεο έλλνηεο κπνξνχλ, επνκέλσο, λα δεκηνπξγεζνχλ κε νξηζκνχο απφ απινχζηεξεο 

έλλνηεο. Δπηπιένλ, ην ινγηθφ κνληέιν επηηξέπεη ηε ρξήζε εξγαιείσλ ζπκπεξαζκνύ (reasoner) 

πνπ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ θαηά πφζν ή φρη ην ζχλνιν ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ νξηζκψλ 

ζηελ νληνινγία ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη κπνξνχλ επίζεο λα αλαγλσξίζνπλ πνηεο έλλνηεο 

ππφθεηληαη θάησ απφ πνηνπο νξηζκνχο (Zhao & Lυ, 2008). Ο  reasoner κπνξεί επνκέλσο λα 

ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο ηεξαξρίαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν φηαλ πξφθεηηαη 

γηα πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη θιάζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα γνλέα. 

Τπάξρνπλ 3 είδε ηεο γιψζζαο OWL :  ε OWL-Lite, ε OWL-DL θαη ε OWL-Full (Zhao & 

Lυ,2008).  

Ζ ρξήζε νληνινγηψλ γηα ηε κνληεινπνίεζε έμππλσλ ζπηηηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

κηα πξφζθαηε εμέιημε. Οη Latfi et al.(2007) πξφηεηλαλ κηα νληνινγηθή αξρηηεθηνληθή γηα ην  

Telehealth Smart Home ( TSH ) θαη αλέπηπμαλ πξσηφηππεο νληνινγίεο. Οη Klein et al.(2007) 
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πξφηεηλαλ κηα νληνινγία σο κέξνο ηνπ έξγνπ SOPRANO πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζην νπνίν νη νληνινγίεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

βαζηθφ έγγξαθν αλαθνξάο γηα ην ελδηάκεζν ινγηζκηθφ ηνπ SOPRANO. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ εμάγνληαη θαη κνληεινπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζαλ ηεξαξρηθφ δέληξν. Οξίδεηαη νπζηαζηηθά έλα ιεμηιφγην απφ έλλνηεο πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηνλ θφζκν ηνπ ζπηηηνχ. ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη θιάζεηο θαη νη 

ππνθιάζεηο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο αλαπαξηζηά κηα έλλνηα θαη έρεη ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη νληφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ έλλνηα, κε ζπγθεθξηκέλε 

ηεξαξρία. Σν κνληέιν πινπνηείηαη ζε OWL ή RDF.  

Τπάξρνπλ αξθεηά εξγαιεία ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε 

νληνινγηψλ. Μεξηθά απφ απηά ηα  εξγαιεία αλάπηπμεο νληνινγηψλ κε γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη ηα εμήο : OntoEdit, Ontolingua Server, WebOnto, WebODE, ΟΒΟ-Edit, θαη άιια, κε ην 

Protégé λα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ εθθξαζηηθφηεηα, 

ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο, αιιά θαη ηελ θηιηθφηεηα ηνπ γξαθηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο ην 

ρξήζηε. Γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν Protégé Ontology Editor, 

πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ. 

 

5.2 Επγαλείο ανάπτςξηρ οντολογιών Protégé  

 

Σν Protégé είλαη κηα δσξεάλ, αλνηρηνχ θψδηθα (open source) πιαηθφξκα δηαρείξηζεο 

γλψζεο βαζηζκέλε ζε java, πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο 

κνληέισλ νληνινγίαο θαη εθαξκνγψλ βαζηζκέλσλ ζηε γλψζε. Δίλαη έλα εξγαιείν εχθνιν 

ζηελ εγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε θαη ηελ πινήγεζε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο 

δηεπαθήο ηνπ πεξηβάιινληνο αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Υηιηάδεο ρξήζηεο ην 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη πξνζθέξνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε κηα on-line θνηλφηεηα πνπ έρεη 
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δεκηνπξγεζεί γηα ηελ εμάπισζε ηεο γλψζεο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ νη ρξήζηεο 

αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε κνληεινπνίεζε έξγσλ πνπ πνηθίιινπλ, απφ αζζέλεηεο έσο ηε 

κνληεινπνίεζε ππξεληθψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο.  

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη δεκηνπξγίαο νληνινγηψλ ζηνλ Protégé Ontology Editor : ηα 

Protégé-Πιαίζηα θαη ην Protégé-OWL. ηα Protégé-Πιαίζηα,πνπ αθνινπζνχλ ην 

πξσηφθνιιν OKBC (Open Knowledge Base Connectivity), κηα νληνινγία απνηειείηαη απφ 

έλα ζχλνιν θιάζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη ηεξαξρηθά, ηηο ζρηζκέο (slots) πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

θιάζεηο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο θαη έλα ζχλνιν απφ 

ζηηγκηφηππα απηψλ ησλ θιάζεσλ-παξαδείγκαηα απηψλ ησλ ελλνηψλ πνπ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Σν Protégé-OWL δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

νληνινγηψλ γηα ην εκαζηνινγηθφ Ηζηφ. ε κηα ηέηνηα νληνινγία, ε γιψζζα OWL θαζνξίδεη 

πψο λα εμάγεη ηηο ινγηθέο ζπλέπεηέο ηεο, δει. γεγνλφηα πνπ δελ είλαη παξφληα ζηελ 

νληνινγία, αιιά πνπ ζπλεπάγνληαη απφ ηε ζεκαζηνινγία. Απηέο νη ζπλεπαγσγέο κπνξνχλ λα 

βαζηζηνχλ ζε έλα εληαίν έγγξαθν ή ζε πνιιά θαηαλεκεκέλα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπλδπαζηεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαζνξηζκέλνπο κεραληζκνχο ηεο γιψζζαο OWL. Ζ ηεξαξρηθή δνκή 

ηεο νληνινγίαο αλαπαξίζηαηαη κε ηε κνξθή δέληξνπ δίλνληαο ζην ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα 

εχθνιεο θαη άκεζεο πξφζβαζεο ζηηο θιάζεηο θαη ηηο ππνθιάζεηο. ηελ παξνχζα εξγαζία ε 

αλάπηπμε ηεο νληνινγίαο έγηλε κε ρξήζε ηνπ Protégé-OWL. 

ηελ Δηθφλα 5.1 παξνπζηάδεηαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Protégé 4.3. ην αξηζηεξφ 

ηκήκα δηαθξίλνληαη ηα παξάζπξα θαηαρψξεζεο ησλ θιάζεσλ θαη ησλ ππνθιάζεσλ (Class 

hierarchy tab) θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπο (Object property hierarchy) θαη ζην δεμί ηκήκα 

παξνπζηάδνληαη ηα παξάζπξα θαηαρψξεζεο ηεο πεξηγξαθήο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ 

θιάζεσλ (Description), ησλ ηδηνηήησλ δεδνκέλσλ (Data property hierarchy) θαη ησλ αηφκσλ 

(Individuals). 
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Εικόνα 5.1 Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Protégé 4.3. 

 

Σέινο, εθηφο απφ ηελ επρξεζηία ηνπ ην Protégé δηαθξίλεηαη απφ ηα ππφινηπα 

νινθιεξσκέλα πεξηβάιινληα κεραληθήο νληνινγηψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο πνπ 

πξνζθέξεη. Ζ βαζηζκέλε ζε ππνζπζηήκαηα αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζζήθεο λέσλ ιεηηνπξγηψλ κε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ πξφζζεησλ  (plug-ins).  
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6. Οντολογία έξυπνου ςπιτιού για ηλικιωμένουσ 
 

Ζ νληνινγία ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ γηα ειηθησκέλνπο δεκηνπξγήζεθε ζηελ πιαηθφξκα 

Protégé θαη απνηειείηαη απφ ελλέα θιάζεηο κε ηηο ππνθιάζεηο ηνπο θαζψο θαη ηηο ηδηόηεηεο 

αληηθεηκέλσλ (object properties) ή/θαη ηηο ηδηόηεηεο δεδνκέλσλ (datatype properties) πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδνπλ. Οη ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ αλαπαξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δχν αηφκσλ-

κειψλ (individuals) ησλ θιάζεσλ θαη νη ηδηφηεηεο δεδνκέλσλ αλαπαξηζηνχλ ηε ζρέζε ελφο 

αηφκνπ κε ηηκέο δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, γηα ηελ επαιήζεζε ηεο νληνινγίαο αλαπηχρζεθαλ 

ππνζεηηθά ζηηγκηφηππα, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ κηα πεξίπησζε πηψζεο (Falling) κέζα ζην 

ζπίηη θαη κηα δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ (PreparingFood). ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο νληνινγίαο ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ.  

 

6.1 Κλάςεισ – Υποκλάςεισ 

 

Οη θιάζεηο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ε νληνινγία είλαη νη εμήο : Activity, 

CentralProcessingUnit, HomeEnvironmentCondition, HomeEquipment, Person, Reminder, 

Room, Sensor θαη Time. 

6.1.1   Κλάση Activity 

 

Ζ θιάζε Activity αλαπαξηζηά ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχλ 

ηα άηνκα κέζα ζην ζπίηη. Ζ θιάζε έρεη νξηζηεί σο disjoint κε ηηο ππφινηπεο θιάζεηο ηεο 

νληνινγίαο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα κέιε κηαο θιάζεο δελ κπνξνχλ λα ζπκπίπηνπλ κε ηα κέιε 

θάπνηαο άιιεο θιάζεο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ππνθιάζεσλ ηεο θιάζεο 

Activity, π.ρ. θάπνηνο πνπ αλήθεη ζηελ θιάζε Eating δελ κπνξεί λα αλήθεη ηαπηφρξνλα θαη 

ζηελ θιάζε Sleeping. Ζ θιάζε απνηειείηαη απφ ηηο ππνθιάζεηο :  
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 Activity 

 Eating (Γεχκα) 

 Falling (Πηψζε) 

 PreparingFood (Πξνεηνηκαζία θαγεηνχ) 

 Sitting (Κάζεηαη) 

 Sleeping (Ύπλνο) 

 TakingMedication (Λήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο) 

 Walking (Κηλεηηθφηεηα) 

 Washing (Πιχζηκν) 

o HavingShower (Νηνπο) 

o WashingHands (Πιχζηκν ρεξηψλ) 

 WatchingTv (Παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο) 

 

Οη ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θιάζε απηή θαη ηηο ππνθιάζεηο ηεο είλαη νη 

εμήο :  

 

Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

 

activates :  πλδέεη ηελ θιάζε Activity κε κηα ή πεξηζζφηεξεο (some) ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο 

Sensor. Όηαλ ζπκβαίλεη κηα δξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνηείηαη έλαο ή πεξηζζφηεξνη αηζζεηήξεο. 

Δίλαη αληίζηξνθε (inverse) ηεο ηδηφηεηαο isActivatedBy. 

isCarriedOutBy : πλδέεη ηελ θιάζε Activity κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο 

θιάζεο Person. Μηα δξαζηεξηφηεηα εθηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν. Δίλαη 

αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο carriesOut. 



76 

 

requires : πλδέεη ηελ θιάζε Activity κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο 

HomeEquipment. Όηαλ ζπκβαίλεη κηα δξαζηεξηφηεηα απαηηείηαη θάπνηνο νηθηαθφο 

εμνπιηζκφο. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο isRequiredFor. 

takesPlaceIn : πλδέεη ηελ θιάζε Activity κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο 

Room. Μηα δξαζηεξηφηεηα ζπκβαίλεη κέζα ζε θάπνην δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ. Δίλαη 

αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο hosts. 

takesPlaceAtTimeofTheDay : πλδέεη ηελ θιάζε Activity κε ηελ θιάζε Time. Μηα 

δξαζηεξηφηεηα ζπκβαίλεη θάπνηα ζηηγκή ηεο εκέξαο. 

 

Ιδιόηηηες Δεδομένων 

 

hasStartTime : Κάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη ψξα έλαξμεο. Υαξαθηεξίδεηαη σο dateTime γηαηί 

κπνξεί λα πάξεη ηηκέο κφλν απφ ην εχξνο ηηκψλ ηεο ψξαο.  

hasFinishTime  : Κάζε δξαζηεξηφηεηα έρεη ψξα ιήμεο. Υαξαθηεξίδεηαη σο dateTime γηαηί 

κπνξεί λα πάξεη ηηκέο κφλν απφ ην εχξνο ηηκψλ ηεο ψξαο.  

 

Οη ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Activity θιεξνλνκνχλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο, αιιά θάζε ππνθιάζε 

έρεη επηπιένλ θαη θάπνηεο άιιεο ηδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ κφλν ζηελ θάζε κηα ρσξηζηά. 

 

Υποκλάζη Eating  

requires : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Eating κε ηελ ππνθιάζε KitchenTable ηεο θιάζεο 

Furniture. Άλ θάπνηνο είλαη κέινο ηεο θιάζεο Eating είλαη αλαγθαίν (necessary) λα 

ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε «ε δξαζηεξηφηεηα απηή απαηηεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

ηξαπέδη θνπδίλαο θαηά ην γεχκα». ηελ Δηθφλα 6.1 απεηθνλίδεηαη ε θιάζε Eating. 
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Εικόνα 6.1 Πεξηγξαθή ηεο θιάζεο Eating ζηελ πιαηθφξκα Protégé  

 

Υποκλάζη Falling 

activates :  Ζ ππνθιάζε Falling ζπλδέεηαη κέζσ ηεο ηδηφηεηαο activates κφλν (only) κε ηελ 

ππνθιάζε FloorSensor. Ζ ζπλζήθε έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή (necessary & 

sufficient) θαη ζεκαίλεη φηη αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε Falling είλαη 

απαξαίηεηα Activity θαη είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεί έλαλ FloorSensor. Δπηπιένλ,αλ έλα 

άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Activity θαη ελεξγνπνηεί κφλν FloorSensor ηφηε ην άηνκν είλαη 

κέινο ηεο θιάζεο Falling. Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο Falling ζηνλ Protégé  απεηθνλίδεηαη 

ζηελ Δηθφλα 6.2. 

 

 

Εικόνα 6.2 Πεξηγξαθή ηεο θιάζεο Falling ζηελ πιαηθφξκα Protégé 
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Υποκλάζη PreparingFood 

activates :  Ζ ππνθιάζε PreparingFood (Δηθφλα 6.3) ζπλδέεηαη κέζσ ηεο ηδηφηεηαο activates 

κφλν (only) κε ηελ ππνθιάζε CookerTemperatureSensor. Ζ ζπλζήθε έρεη νξηζηεί σο 

αλαγθαία θαη ηθαλή (necessary & sufficient) θαη ζεκαίλεη φηη αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη 

ζηελ θιάζε PreparingFood είλαη απαξαίηεηα Activity θαη είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεί 

έλαλ CookerTemperatureSensor. Δπηπιένλ,αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Activity θαη 

ελεξγνπνηεί κφλν CookerTemperatureSensor ηφηε ην άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο 

PreparingFood. 

takesPlaceIn : Έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία ζπλζήθε ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ λα 

ζπκβαίλεη κφλν (only) ζηελ θνπδίλα (Kitchen). 

takesPlaceAtTimeOfTheDay: Έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία ζπλζήθε ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

θαγεηνχ λα ζπκβαίλεη ην πξσί (morning). 

 

Εικόνα 6.3 Ζ ππνθιάζε PreparingFood 

 

Υποκλάζη Sitting 

activates : Κάπνην κέινο ηεο ππνθιάζεο sitting είλαη αλαγθαίν (necessary) λα ελεξγνπνηεί 

ηνπιάρηζηνλ θάπνην κέινο ηεο θιάζεο PressureSensor. Ζ Δηθφλα 6.4 απεηθνλίδεη ηελ 

ππνθιάζε Sitting. 
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Εικόνα 6.4 Ζ θιάζε Sitting 

 

Υποκλάζη Sleeping 

requires : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Sleeping κε ηελ ππνθιάζε Bed θαη ηελ ππνθιάζε Sofa ηεο 

θιάζεο Furniture. Άλ θάπνηνο είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sleeping είλαη αλαγθαίν (necessary) 

λα ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε «ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ χπλνπ απαηηεί λα ρξεζηκνπνηείηαη 

ηνπιάρηζηνλ έλα θξεβάηη ή έλαο θαλαπέο». 

takesPlaceIn : Ζ δηαδηθαζία ηνπ χπλνπ κπνξεί λα ζπκβεί ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνην 

ππλνδσκάηην (BedRoom) ή ζε θάπνην θαζηζηηθφ (LivingRoom) θαη πνπζελά αιινχ θαζψο 

έρεη νξηζηεί έλα closure axiom γηα απηή ηελ ππνθιάζε.Ζ ππνθιάζε Sleeping φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Protégé απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.5. 

 

Εικόνα 6.5 Ζ ππνθιάζε Sleeping φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Protégé  
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Υποκλάζη TakingMedication 

isCarriedOutBy : Ζ ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο είλαη απαξαίηεην λα ζπκβεί ηνπιάρηζηνλ 

απφ θάπνηνλ ειηθησκέλν (User). 

takesPlaceAtTimeOfTheDay : Ζ ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ζπκβαίλεη ην πξσί 

(morning). 

isRemindedBy :Ζ ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ππελζπκίδεηαη ζηνλ ειηθησκέλν απφ θάπνηα 

ζπζθεπή απηφκαηεο ππελζχκηζεο θαη παξνρήο ηεο θαηάιιειεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

PillDispenserReminder. Ζ ζπλζήθε έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή (necessary & 

sufficient) έηζη ψζηε αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε TakingMedication είλαη 

απαξαίηεηα Activity θαη είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεί έλαλ PillDispenserReminder, 

θαζψο θαη ην αληίζηξνθν, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Activity θαη ελεξγνπνηεί 

θάπνηνλ PillDispenserReminder ηφηε ην άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο TakingMedication. 

ηελ Δηθφλα 6.6 παξνπζηάδεηαη ε ππνθιάζε TakingMedication. 

 

Εικόνα 6.6 Ζ ππνθιάζε TakingMedication 

 

Υποκλάζη Walking 

activates : Ζ ππνθιάζε Walking ζπλδέεηαη κέζσ ηεο ηδηφηεηαο activates κε ηελ ππνθιάζε 

MotionSensor. Ζ δηαδηθαζία ηεο θίλεζεο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηππιάρηζηνλ θάπνηνλ 
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MotionSensor θαη κφλν απηφλ κέζσ ηεο ηδηφηεηαο activates (closure axiom). Ζ ζπλζήθε έρεη 

νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή (necessary & sufficient) θαη ζεκαίλεη φηη αλ έλα άηνκν είλαη 

κέινο ηεο θιάζεο Activity θαη ελεξγνπνηεί θάπνηνλ θαη κφλν MotionSensor ηφηε ην άηνκν 

είλαη κέινο ηεο ππνθιάζεο Walking (Δηθφλα 6.7).  

 

Εικόνα 6.7 Ζ ππνθιάζε Walking 

 

Υποκλάζη HavingShower (υποκλάζη ηης Washing) 

isCarriedOutBy : Ζ δηαδηθαζία ηνπ ληνπο είλαη αλαγθαίν λα εθηειεζηεί απφ θάπνηνλ πνπ 

θαηνηθεί ζην ζπίηη (User). 

requires  : H δηαδηθαζία ηνπο ληνπο απαηηεί ηνπιάρηζηνλ ηε ρξήζε θάπνηο βξχζεο κπάληνπ 

(BathTap).  

takesPlaceIn : Ζ δηαδηθαζία ηνπ ληνπο είλαη αλαγθαίν λα ζπκβαίλεη κφλν κέζα ζην ρψξν ηεο 

ηνπαιέηαο (BathRoom) (Δηθφλα 6.8). 

 

Εικόνα 6.8 Ζ ππνθιάζε HavingShower φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Protégé 
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Υποκλάζη WatchingTv 

activates : Ζ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο είλαη απαξαίηεην λα ελεξγνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 

(some) θάπνηνλ αηζζεηήξα πίεζεο (SofaPressureSensor) πνπ είλαη πξνζαξηεκέλνο ζε 

θάπνηνλ θαλαπέ (Sofa). ηελ Δηθφλα 6.9 παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο 

WatchingTV. 

 

Εικόνα 6.9 Ζ ππνθιάζε WatchingTV φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Protégé 

 

requires : Ζ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο απαηηεί ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ θάπνηαο ζπζθεπήο 

ηειεφξαζεο (TV). 

takesPlaceAtTimeOfTheDay: Ζ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο ζπκβαίλεη ην απφγεπκα 

(afternoon). 

 

6.1.2   Κλάση CentralProcessingUnit 

Ζ θιάζε απηή αλαπαξηζηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θεληξηθή κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Σα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο 

αηζζεηήξεο θαη απνζηέιινληαη ζηελ θεληξηθή κνλάδα ζηελ νπνία έρεη πξφζβαζε κφλν 

εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. Ζ θιάζε δε δηαζέηεη ππνθιάζεηο θαη ηδηφηεηεο 
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δεδνκέλσλ.ηελ Δηθφλα 6.10 παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηεο θιάζεο 

CentralProcessingUnit. 

 

Εικόνα 6.10 Ζ θιάζε CentralProcessingUnit φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ Protégé 

Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

receivesDataFrom : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε κε κία ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο 

θιάζεο Sensor. Έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε (necessary & sufficient), έηζη 

ψζηε αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε CentralProcessingUnit είλαη αλαγθαίν λα 

δέρεηαη δεδνκέλα απφ θάπνηνλ αηζζεηήξα, θαη αλ έλα ηπραίν ζηηγκηφηππν δέρεηαη δεδνκέλα 

απφ θάπνηνλ αηζζεηήξα ηφηε αλήθεη ζηελ θιάζε CentralProcessingUnit. Δίλαη αληίζηξνθε 

ηεο ηδηφηεηαο sendsDataTo. 

isbeingOperatedBy : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε κφλν κε ζηηγκηφηππα ηεο θιάζεο 

MedicalStaff. Έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε (necessary & sufficient), έηζη 

ψζηε αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε CentralProcessingUnit είλαη αλαγθαίν λα 

είλαη αληηθείκελν ρεηξηζκνχ κφλν απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ(MedicalStaff), θαη αλ έλα 

ηπραίν ζηηγκηφηππν είλαη αληηθείκελν ρεηξηζκνχ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ηφηε αλήθεη ζηελ 

θιάζε CentralProcessingUnit. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο operates. 
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6.1.3  Κλάση HomeEnvironmentCondition 

Ζ θιάζε θσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ ζπηηηνχ, νη νπνίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ αζθαιή θαη πγηή παξακνλή ηνπ 

ειηθησκέλνπ ζην ζπίηη.  

 HomeEnvironmentCondition 

 GasLeak (Γηαξξνή αεξίνπ) 

 IndoorTemperature (Θεξκνθξαζία) 

 Lighting (Φσηηζκφο) 

 Smoke (Καπλφο) 

 Ventilation (Δμαεξηζκφο) 

 WaterLeak (Γηαξξνή λεξνχ) 

 

Κάζε κηα απφ ηηο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο HomeEnvironmentCondition δηαζέηεη μερσξηζηέο 

ηδηφηεηεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

Υποκλάζη IndoorTemperature 

isRegulatedBy : πλδέεη ηελ θιάζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ ζπηηηνχ κε 

θάπνηνλ αηζζεηήξα αλίρλεπζεο θαη ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

(IndoorTemperature Sensor). Δίλαη αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα ζεσξείηαη θάπνην 

ζηηγκηφηππν κέινο ηεο θιάζεο IndoorTemperature (Δηθφλα 6.11) 

 

Εικόνα 6.11 Ζ ππνθιάζε IndoorTemperature 
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Υποκλάζη Lighting  

isControlledBy : πλδέεη ηελ θιάζε Lighting ηνπ ζπηηηνχ κε θάπνηνλ αηζζεηήξα ειέγρνπ 

ηνπ θσηηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ (LightSensor). Δίλαη αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα 

λα ζεσξείηαη θάπνην ζηηγκηφηππν κέινο ηεο θιάζεο Lighting (Δηθφλα 6.12) 

 

Εικόνα 6.12 Ζ ππνθιάζε Lighting 

Υποκλάζη Smoke 

isSensedBy : πλδέεη ηελ θιάζε Smoke κε θάπνηνλ αηζζεηήξα αλίρλεπζεο θαπλνχ ή θσηηάο 

ζην ζπίηη (SmokeDetectorSensor). Δίλαη αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα ζεσξείηαη 

θάπνην ζηηγκηφηππν κέινο ηεο θιάζεο Smoke (Δηθφλα 6.13). 

 

Εικόνα 6.13 Ζ ππνθιάζε Smoke 

Ιδιόηηηες Δεδομένων  

hasGasLeakStatus : Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε δηαξξνήο αεξίνπ GasLeak θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο boolean (true-false). 

hasIndoorTemperatureValue : Αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπηηηνχ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο integer (αθέξαηνο) κε δηάζηεκα ηηκψλ απφ 20
o
 έσο 23

o
 C. 

hasSmokeStatus : Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε  εθπνκπήο θαπλνχ Smoke θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο boolean (true-false). 

hasWaterLeakStatus : Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε δηαξξνήο λεξνχ WaterLeak θαη 

ραξαθηεξίδεηαη σο boolean (true-false). 
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6.1.4  Κλάση HomeEquipment 

Ζ θιάζε HomeEquipment αλαπαξηζηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

νηθηαθφ εμνπιηζκφ θαη πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θιάζεηο :  

 HomeEquipment 

 Clock/Timer (Ρνιφη/Υξνλνδηαθφπηεο) 

 Curtains (Κνπξηίλεο) 

 Doors (Πφξηεο) 

 ElectricalDevices (Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο) 

o A/C (Κιηκαηηζηηθφ) 

o Cooker (Ζιεθηξηθή θνπδίλα) 

o Fridge (Φπγείν) 

o Phone (Σειέθσλν) 

o TV (Σειεφξαζε) 

 Floor (Πάησκα) 

 Furniture (Έπηπια) 

o Bed (Κξεβάηη) 

o Chairs (Καξέθιεο) 

o Closet (Νηνπιάπα) 

o KitchenTable (Σξαπέδη θνπδίλαο) 

o Sofa (Καλαπέο) 

 Heater (Θεξκάζηξα) 

 Lights (Φψηα) 

 Tap (Βξχζε) 

o BathTap (Βξχζε κπάληνπ) 
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o KitchenTap (Βξχζε λεξνρχηε θνπδίλαο) 

 Windows (Παξάζπξα) 

 

Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

isConnectedTo : πλδέεη ηελ θιάζε HomeEquipment κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο 

θιάζεο Sensor. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο HomeEquipment είλαη απαξαίηεην λα είλαη 

ζπλδεδεκέλν ηνπιάρηζηνλ κε θάπνηνλ αηζζεηήξα. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο 

isAttachedTo. 

isPartOf : πλδέεη ηελ θιάζε HomeEquipment κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο 

θιάζεο Room. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο HomeEquipment είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο  

ηνπιάρηζηνλ θάπνηνπ δσκαηίνπ. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο contains. 

isRequiredFor : πλδέεη ηελ θιάζε HomeEquipment κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο 

θιάζεο Activity. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο HomeEquipment είλαη απαξαίηεην λα απαηηείηαη γηα 

θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο requires. 

isUsedBy : πλδέεη ηελ θιάζε HomeEquipment κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο 

θιάζεο Person. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο HomeEquipment είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ θάπνην πξφζσπν. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο uses. 

ηελ Δηθφλα 6.14 απεηθνλίδεηαη ε θιάζε HomeEquipment . 

 

Εικόνα 6.14
 
Ζ πεξηγξαθή ηεο θιάζεο HomeEquipment  
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Οη ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο HomeEquipment θιεξνλνκνχλ απηέο ηηο ηδηφηεηεο, σζηφζν  

κεξηθέο απφ ηηο ππνθιάζεηο δηαζέηνπλ θαη θάπνηεο αθφκα ηδηφηεηεο. 

 

Ιδιόηηηες Δεδομένων 

Υποκλάζη Curtains 

hasCurtainsStatus : Ζ ηδηφηεηα δεδνκέλσλ πνπ παίξλεη κφλν ηηο αιθαξηζκεηηθέο ηηκέο 

(string) “opened” ή “closed”, νξίδεηαη σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα αλήθεη έλα κέινο ζηελ 

ππνθιάζε Curtains (Δηθφλα 6.15). 

 

Εικόνα 6.15 Ζ πεξηγξαθή ηηο ππνθιάζεο Curtains 

Υποκλάζη Doors 

hasDoorStatus : Ζ ηδηφηεηα δεδνκέλσλ πνπ παίξλεη κφλν ηηο αιθαξηζκεηηθέο ηηκέο (string) 

“opened” , “closedLocked”ή “closedUnLocked”, νξίδεηαη σο αλαγθαία ζπλζήθε γηα λα 

αλήθεη έλα κέινο ζηελ ππνθιάζε Doors. Ζ πεξηγξαθή ηηο ππνθιάζεο Doors παξνπζηάδεηαη 

ζηελ Δηθφλα 6.16 . 

 

Εικόνα 6.16 Ζ πεξηγξαθή ηηο ππνθιάζεο Doors 
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Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

Υποκλάζη Cooker (υποκλάζη ηης ElectricalDevices) 

isConnectedTo : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Cooker κφλν κε ζηηγκηφηππα ηεο ππνθιάζεο 

CookerTemperatureSensor θαη απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

ππνθιάζεο Cooker. Άλ θάηη είλαη ειεθηξηθή θνπδίλα  είλαη αλαγθαίν λα είλαη ζπλδεδεκέλν 

κφλν κε αηζζεηήξα αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο. Δπηπιένλ, αλ έλα 

ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο (ElectricalDevices) θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλν κφλν κε αηζζεηήξα αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο.ηφηε 

απηέο νη ζπλζήθεο νξίδνπλ φηη ην ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο ειεθηξηθή θνπδίλα 

(Cooker). 

isPartOf : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Cooker κφλν κε ηελ θιάζε Kitchen. Κάζε κέινο ηεο 

θιάζεο Cooker είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο κφλν ηνπ δσκαηίνπ Kitchen.  

isRequiredFor : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Cooker ηνπιάρηζηνλ κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο 

θιάζεο PreparingFood. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο Cooker είλαη απαξαίηεην λα απαηηείηαη γηα 

θάπνηα δξαζηεξηφηεηα πξνεηνηκαζίαο θαγεηνχ. Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο 

ηεο θιάζεο HomeEquipment θαη απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηνχ, ηφηε απηέο νη 

ζπλζήθεο είλαη εθηφο απφ αλαγθαίεο, αιιά θαη επαξθείο ψζηε ην ζηηγκηφηππν λα είλαη κέινο 

ηεο θιάζεο ειεθηξηθή θνπδίλα (Cooker).ηελ Δηθφλα 6.17 παξνπζηάδεηαη ε θιάζε Cooker. 

 

Εικόνα 6.17 Ζ ππνθιάζε Cooker 
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Υποκλάζη Fridge(υποκλάζη ηης ElectricalDevices) 

isPartOf : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Fridge κφλν κε ηελ θιάζε Kitchen. Κάζε κέινο ηεο 

θιάζεο Fridge είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο κφλν ηνπ δσκαηίνπ Kitchen. ηελ Δηθφλα 

6.18 παξνπζηάδεηαη ε θιάζε φπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ πιαηθφξκα Protégé. 

 

 

Εικόνα 6.18 Ζ ππνθιάζε Fridge 

 

Υποκλάζη TV(υποκλάζη ηης ElectricalDevices) 

isPartOf : πλδέεη ηελ ππνθιάζε TV κε θάπνηα ζηηγκηφηππα απφ ηηο ππνθιάζεηο BedRoom 

θαη LivingRoom . Κάζε κέινο ηεο θιάζεο TV είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο ηνπιάρηζηνλ 

ησλ δσκαηίσλ BedRoom θαη LivingRoom. 

 

Εικόνα 6.19 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο TV 

 

isRequiredFor : πλδέεη ηελ ππνθιάζε TV κφλν κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο 

WatchingTV. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο TV είλαη απαξαίηεην λα απαηηείηαη κφλν γηα 
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δξαζηεξηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο. Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο 

θιάζεο ElectricalDevices θαη απαηηείηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο, ηφηε απηέο νη 

ζπλζήθεο είλαη εθηφο απφ αλαγθαίεο, αιιά θαη επαξθείο ψζηε ην ζηηγκηφηππν λα είλαη κέινο 

ηεο θιάζεο ηειεφξαζε (TV) (Δηθφλα 6.19). 

 

Υποκλάζη Floor 

isConnectedTo : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Floor κε θάπνηα ζηηγκηφηππα ηεο ππνθιάζεο 

FloorSensor  θαη απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππνθιάζεο 

Floor. Άλ θάηη είλαη Floor είλαη αλαγθαίν λα είλαη νηθηαθφο εμνπιηζκφο θαη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε θάπνηνλ αηζζεηήξα παηψκαηνο. Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο 

ηεο θιάζεο HomeEquipment θαη είλαη ζπλδεδεκέλν κε θάπνηνλ αηζζεηήξα παηψκαηνο, ηφηε 

απηέο νη ζπλζήθεο νξίδνπλ φηη ην ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Floor. 

 

 

Εικόνα 6.20 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο Floor 

 

isRequiredFor : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Floor κφλν κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο 

Falling. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο Floor είλαη απαξαίηεην λα είλαη νηθηαθφο εμνπιηζκφο θαη λα 

απαηηείηαη κφλν γηα δξαζηεξηφηεηα πηψζεο. Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο 

θιάζεο HomeEquipment θαη απαηηείηαη γηα ηελ πηψζε, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο 

απφ αλαγθαίεο, αιιά θαη επαξθείο ψζηε ην ζηηγκηφηππν λα είλαη κέινο ηεο θιάζεο Floor 

Δηθφλα 6.20). 
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Υποκλάζη Bed (Υποκλάζη ηης Furniture) 

isConnectedTo : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Bed κφλν κε ηελ ππνθιάζε BedPressureSensor  θαη 

απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππνθιάζεο Bed. Άλ θάηη είλαη Bed 

είλαη αλαγθαίν λα είλαη Furniture θαη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κφλν κε θάπνηνλ 

BedPressureSensor. Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Furniture θαη 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε θάπνηνλ BedPressureSensor , ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο νξίδνπλ φηη ην 

ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Bed. 

isPartOf : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Bed αλάκεζα ζε άιια, κε θάπνηα ζηηγκηφηππα ηεο 

ππνθιάζεο BedRoom. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο Bed είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο 

ηνπιάρηζηνλ ηεο ππνθιάζεο BedRoom ηελ Δηθφλα 6.21 παξνπζηάδεηαη ε θιάζε φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζηελ πιαηθφξκα Protégé. 

 

Εικόνα 6.21 Ζ ππνθιάζε Bed 

 

Υποκλάζη Chairs (Υποκλάζη ηης Furniture) 

isConnectedTo : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Chairs κφλν κε ηελ ππνθιάζε ChairPressureSensor  

θαη απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππνθιάζεο Chair. Άλ θάηη 

είλαη Chair είλαη αλαγθαίν λα είλαη Furniture θαη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κφλν κε θάπνηνλ 

ChairPressureSensor. Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Furniture θαη 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε θάπνηνλ ChairPressureSensor, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο νξίδνπλ φηη ην 

ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Chairs (Δηθφλα 6.22). 
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Εικόνα 6.22 Ζ ππνθιάζε Chairs 

 

Υποκλάζη KitchenTable (Υποκλάζη ηης Furniture) 

isPartOf : πλδέεη ηελ ππνθιάζε KitchenTable κόλν κε ζηηγκηφηππα ηεο ππνθιάζεο Kitchen. 

Κάζε κέινο ηεο θιάζεο KitchenTable είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο κφλν ηεο ππνθιάζεο 

Kitchen (Δηθφλα 6.23). 

 

Εικόνα 6.23 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο KitchenTable 

 

isRequiredFor : πλδέεη ηελ ππνθιάζε KitchenTable κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο 

Eating. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο KitchenTable είλαη απαξαίηεην λα είλαη νηθηαθφο εμνπιηζκφο 

θαη λα απαηηείηαη κφλν γηα δξαζηεξηφηεηα γεχκαηνο (Eating). 

 

Υποκλάζη Sofa (Υποκλάζη ηης Furniture) 

isConnectedTo : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Sofa κφλν κε ηελ ππνθιάζε SofaPressureSensor  

θαη απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππνθιάζεο Sofa. Άλ θάηη είλαη 

Sofa είλαη αλαγθαίν λα είλαη Furniture θαη λα είλαη ζπλδεδεκέλν κφλν κε θάπνηνλ 
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SofaPressureSensor. Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Furniture θαη 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε θάπνηνλ SofaPressureSensor, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο νξίδνπλ φηη ην 

ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sofa. 

 

Εικόνα 6.24 Ζ ππνθιάζε Sofa 

 

isPartOf : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Sofa ηνπιάρηζηνλ κε θάπνηα ζηηγκηφηππα ηεο ππνθιάζεο 

LivingRoom. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο Sofa είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο αλάκεζα ζε άιια, 

ηεο ππνθιάζεο LivingRoom(Δηθφλα 6.24). 

 

ΥποκλάζηTap 

isConnectedTo : πλδέεη ηελ θιάζε Tap κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο 

TapSensor. Κάζε κέινο ηεο θιάζεο Tap είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζπλδεδεκέλν ηνπιάρηζηνλ 

κε θάπνηνλ αηζζεηήξα TapSensor (Δηθφλα 6.25). 

 

 

Εικόνα 6.25 Ζ ππνθιάζε Tap 
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Υποκλάζη BathTap (υποκλάζη ηης Tap) 

isPartOf : πλδέεη ηελ ππνθιάζε BathTap κφλν κε ζηηγκηφηππα ηεο ππνθιάζεο BathRoom. 

Κάζε κέινο ηεο θιάζεο BathTap είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο κφλν ηεο ππνθιάζεο 

BathRoom (Δηθφλα 6.26). 

 

 

Εικόνα 6.26 Ζ ππνθιάζε BathTap 

 

Υποκλάζη KitchenTap(υποκλάζη ηης Tap) 

isPartOf : πλδέεη ηελ ππνθιάζε KitchenTap κφλν κε ζηηγκηφηππα ηεο ππνθιάζεο Kitchen. 

Κάζε κέινο ηεο θιάζεο KitchenTap είλαη απαξαίηεην λα είλαη κέξνο κφλν ηεο ππνθιάζεο 

Kitchen (Δηθφλα 6.27). 

 

Εικόνα 6.27 Ζ ππνθιάζε KitchenTap 

6.1.5  Κλάση Person 

Ζ θιάζε Person ηαμηλνκεί ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ είηε θαηνηθνχλ ζην 

ζπίηη είηε είλαη επηζθέπηεο ή ηαηξηθφ πξνζσπηθφ. 

 Person 
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 User  (Ζιηθησκέλνο έλνηθνο ηνπ ζπηηηνχ) 

 Guest (Δπηζθέπηεο, θάπνηνο πνπ δελ ελνηθεί κφληκα ζην ζπίηη) 

o MedicalStaff (Ηαηξηθφ πξνζσπηθφ) 

o FriendsAndRelatives (Φίινη θαη ζπγγελείο) 

 

Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

carriesOut : πλδέεη ηελ θιάζε Person κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο 

Activity. Έλα άηνκν πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα δξαζηεξηφηεηα. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο 

ηδηφηεηαο iscarriesOutBy. 

uses : πλδέεη ηελ θιάζε Person κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο 

HomeEquipment. Δίλαη αλαγθαίν γηα έλα άηνκν λα ρξεζηκνπνεί ηνπιάρηζηνλ θάπνηνλ 

νηθηαθφ εμνπιηζκφ. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο isUsedBy. Ζ πεξηγξαθή ηεο θιάζεο 

Person παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.28. 

 

 

Εικόνα 6.28 Ζ πεξηγξαθή ηεο θιάζεο Person 

 

Ιδιόηηηες Δεδομένων 

hasAddress : αλαθέξεηαη ζηε δηεχζπλζε ηνπ αηφκνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο string 

(αιθαξηζκεηηθά δεδνκέλα). 
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hasAge : αλαθέξεηαη ζηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο positiveInteger 

(Θεηηθφο αθέξαηνο). 

hasContactInfo : αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο 

string. 

hasEmergencyContacts : αλαθέξεηαη ζε επαθέο έθηαθηεο αλάγθεο θαη παίξλεη 

αιθαξηζκεηηθέο ηηκέο (string). 

hasHealthStatus : αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ θαη έρεη ηηο 

ππνθιάζεηο : hasBloodGlucoseLevel, hasBodyTemperature, hasHeartRate 

hasName : αλαθέξεηαη ζην φλνκα ηνπ αηφκνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη σο string. 

hasSex : αλαθέξεηαη ζην θχιν ηνπ αηφκνπ. 

Οη ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Person έρνπλ θάπνηεο επηπιένλ ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ. 

 

Υποκλάζη MedicalStaff (Υποκλάζη ηης κλάζης Guest) 

operates : πλδέεη ηελ θιάζε  MedicalStaff κε ηελ θιάζε CentralProcessingUnit. Έρεη 

νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε (necessary & sufficient), έηζη ψζηε αλ θάπνην 

ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε MedicalStaff είλαη αλαγθαίν λα ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο 

θεληξηθήο κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη αλ έλα ηπραίν ζηηγκηφηππν έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

ηφηε αλήθεη ζηελ θιάζε MedicalStaff. Ζ ηδηφηεηα είλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο 

isbeingoperatedBy (Δηθφλα 6.29). 

 

Εικόνα 6.29 Ζ πεξηγξαθή ηεο θιάζεο MedicalStaff 
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Υποκλάζη User 

hasAge :  Ζ ηδηφηεηα δεδνκέλσλ hasAge δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε σο αλαγθαία θαη 

ηθαλή ζπλζήθε ηελ θιάζε User. Γηα λα είλαη θάπνηνο User είλαη απαξαίηεην λα έρεη ειηθία 

κεγαιχηεξε ή ίζε κε 65 έηε, θαη αλ θάπνηνο είλαη Person θαη έρεη ειηθία κεγαιχηεξε ή ίζε 

ησλ 65 εηψλ ηφηε είλαη User.  

wears: πλδέεη ηελ θιάζε User κε ηελ ππνθιάζε BioSensor. Δίλαη αλαγθαίν κφλν ν 

ειηθησκέλνο λα θνξάεη  Βηναηζζεηήξα (BioSensor). Ζ ζπλζήθε απηή έρεη νξηζηεί σο 

αλαγθαία θαη ηθαλή γηα λα αλήθεη θάπνηνο ζηελ θιάζε User (Δηθφλα 6.30) 

 

Εικόνα 6.30 Ζ θιάζε User 

6.1.6  Κλάση Reminder 

Ζ θιάζε Reminder θσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπζθεπέο 

ππελζχκηζεο ζην άηνκν δηάθνξσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Reminder 

 PillDispenserReminder (πζθεπή ππελζχκηζεο θαη εμαγσγήο θαξκάθσλ) 

 

 

Υποκλάζη PillDispenserReminder 

Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

reminds : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε PillDispenserReminder κόλν κε ηελ δξαζηεξηφηεηα 

TakingMedication. Καλέλα άηνκν ηεο θιάζεο PillDispenserReminder δελ κπνξεί λα 
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ππελζπκίδεη θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα εθηφο απφ ηε ιήςε θαξκάθσλ. Ζ ζπλζήθε έρεη 

νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θιάζεο PillDispenserReminder, έηζη ψζηε 

φπνην άηνκν ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε λα αλήθεη ζε απηή ηελ θιάζε. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο 

ηδηφηεηαο isRemindedBy. 

isLocated : Ζ ζπζθεπή ππελζχκηζεο θαη παξνρήο θαξκάθσλ είλαη αλαγθαίν λα βξίζθεηαη ζε 

θάπνηα ηνπιάρηζηνλ θνπδίλα (Kitchen) (Δηθφλα 6.31). 

 

Εικόνα 6.31 Ζ ππνθιάζε PillDispenserReminder 

 

6.1.7  Κλάση Room 

Ζ θιάζε Room θσδηθνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα δσκάηηα ηνπ 

ζπηηηνχ θαη ζηα νπνία παξαηεξείηαη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

 Room 

 BathRoom (Σνπαιέηα) 

 BedRoom (Τπλνδσκάηην) 

 Kitchen (Κνπδίλα) 

 LivingRoom  (Καζηζηηθφ) 

 NotOccupiedRoom (Με θαηεηιεκκέλν δσκάηην) 

 OccupiedRoom (Καηεηιεκκέλν δσκάηην) 
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Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

contains : Ζ ηδηφηεηα απηή ζπλδέεη ηελ θιάζε Room κε κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο 

θιάζεο HomeEquipment. Δίλαη αλαγθαίν θάζε δσκάηην λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ θάπνην 

νηθηαθφ εμνπιηζκφ. Δίλαη αληίζηξνθε ηεο isPartOf .Ζ θιάζε απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 

6.32. 

 

Εικόνα 6.32 Ζ θιάζε Room 

Οη ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Room έρνπλ θάπνηεο επηπιένλ ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 

Υποκλάζη BathRoom 

contains : πλδέεη ηελ ππνθιάζε ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο BathTap, 

θαη απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θιάζεο BathRoom. Άλ θάηη 

είλαη ηνπαιέηα (BathRoom)  είλαη αλαγθαίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κηα βξχζε ηνπαιέηαο 

(BathTap). Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο δσκάηην (Room) θαη 

πεξηιακβάλεη κηα βξχζε ηνπαιέηαο (BathTap), ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο νξίδνπλ φηη ην 

ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο ηνπαιέηα (BathRoom). 

 

Εικόνα 6.33 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο BathRoom  
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hosts : πλδέεη ηελ ππνθιάζε ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο Washing, θαη 

απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θιάζεο BathRoom. Άλ θάηη είλαη 

ηνπαιέηα (BathRoom)  είλαη αλαγθαίν λα είλαη δσκάηην θαη λα «θηινμελεί» κηα 

δξαζηεξηφηεηα θαζαξηφηεηαο. Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο δσκάηην 

(Room) θαη θηινμελεί κηα δξαζηεξηφηεηα θαζαξηφηεηαο (Washing), ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο 

νξίδνπλ φηη ην ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο ηνπαιέηα (BathRoom) (Δηθφλα 6.33). 

 

Υποκλάζη BedRoom 

contains : πλδέεη ηελ ππνθιάζε BedRoom ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο 

Bed, θαη απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θιάζεο BedRoom. Άλ 

θάηη είλαη ππλνδσκάηην (BedRoom)  είλαη αλαγθαίν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα θξεβάηη 

(Bed). Δπηπιένλ, αλ έλα ζηηγκηφηππν είλαη κέινο ηεο θιάζεο δσκάηην (Room) θαη 

πεξηιακβάλεη έλα θξεβάηη (Bed), ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο νξίδνπλ φηη ην ζηηγκηφηππν είλαη 

κέινο ηεο θιάζεο ππλνδσκάηην (BedRoom). 

 

Εικόνα 6.34 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο BedRoom 

 

hosts : πλδέεη ηελ ππνθιάζε BedRoom ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο 

Sleeping, θαη απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε. Δίλαη αλαγθαίν ζην ππλνδσκάηην λα ζπκβαίλεη 

ηνπιάρηζηνλ κηα δξαζηεξηφηεηα χπλνπ (Δηθφλα 6.34 
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Υποκλάζη Kitchen 

contains : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Kitchen ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο 

Cooker θαη ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο Fridge, θαη απνηεινχλ 

αλαγθαίεο θαη ηθαλέο ζπλζήθεο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ππνθιάζεο Kitchen.  

hosts : πλδέεη ηελ ππνθιάζε Kitchen ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο 

PreparingFood, θαη απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θιάζεο 

Kitchen (Δηθφλα 6.35). 

 

 

Εικόνα 6.35 Ζ ππνθιάζε Kitchen 

Υποκλάζη LivingRoom 

contains : πλδέεη ηελ ππνθιάζε LivingRoom ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο 

ππνθιάζεο Sofa . Δίλαη αλαγθαίν έλα LivingRoom λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ θαλαπέ 

(Sofa).  

 

Εικόνα 6.36 Ζ ππνθιάζε LivingRoom 
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hosts : πλδέεη ηελ ππνθιάζε LivingRoom ηνπιάρηζηνλ κε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ππνθιάζεο 

WatchingTV. Δίλαη αλαγθαίν έλα LivingRoom λα θηινμελεί ηνπιάρηζηνλ κηα δξαζηεξηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο (Δηθφλα 6.36). 

 

Υποκλάζη NotOccupiedRoom 

Ζ ππνθιάζε NotOccupiedRoom αλαθέξεηαη ζε έλα κε θαηεηιεκκέλν δσκάηην θαη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή (complement) ηεο θιάζεο OccupiedRoom. Δπνκέλσο, ε ηδηφηεηα 

isOccupiedBy ζπλδέεη ηελ θιάζε NotOccupiedRoom κε ηελ θιάζε Person κέζσ ηεο ηηκήο 0. 

Ζ ζπλζήθε απηή απνηειεί αλαγθαία θαη ηθαλή γηα ηνλ νξηζκφ ηεο θιάζεο.Ζ πεξηγξαθή ηεο 

ππνθιάζεο NotOccupiedRoom παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.37. 

 

Εικόνα 6.37 Ζ ππνθιάζε NotOccupiedRoom 

Υποκλάζη OccupiedRoom 

isOccupiedBy: πλδέεη ηελ θιάζε OccupiedRoom κε κία ή πεξηζζφηεξεο ππνθιάζεηο ηεο 

θιάζεο Person. Έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε (necessary & sufficient), έηζη 

ψζηε αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε OccupiedRoom είλαη αλαγθαίν λα 

θαηαιακβάλεηαη απφ θάπνην πξφζσπν, θαη αλ έλα ηπραίν ζηηγκηφηππν είλαη δσκάηην θαη 

θαηαιακβάλεηαη απφ θάπνην πξφζσπν ηφηε αλήθεη ζηελ θιάζε OccupiedRoom. Δίλαη 

αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο occupies. 

hosts : Ζ ηδηφηεηα απηή ζπλδέεη ηελ θιάζε OccupiedRoom ηνπιάρηζηνλ κε κία ππνθιάζε 

ηεο θιάζεο Activity. Δίλαη αλαγθαίν έλα OccupiedRoom λα θηινμελεί ηνπιάρηζηνλ κηα 
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δξαζηεξηφηεηα. Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο OccupiedRoom παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 

6.38. 

 

Εικόνα 6.38 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο OccupiedRoom 

 

6.1.8  Κλάση Sensor 

Ζ θιάζε Sensor αλαπαξηζηά ηνπο αηζζεηήξεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην ζπίηη θαη 

αληρλεχνπλ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ειηθησκέλνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπηηηνχ. Ζ θιάζε απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ππνθιάζεηο : 

 Sensor 

 BioSensor (Βηναηζζεηήξαο) 

o BloodGlucoseBiosensor (Βηναηζζεηήξαο αλίρλεπζεο ηεο γιπθφδεο ζην 

αίκα) 

o BodyTemperatureThermometer (Θεξκφκεηξν) 

o HeartRateSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θαξδηαθνχ ξπζκνχ) 

 CookerTemperatureSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θαη ειέγρνπ 

ζεξκνθξαζίαο ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο) 

 FloorSensor (Αηζζεηήξαο παηψκαηνο) 

 IndoorTemperatureSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζίαο 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ) 

 MotionSensor (Αηζζεηήξαο θίλεζεο) 
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o LightSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θαη ειέργνπ θσηηζκνχ) 

 PressureSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο πίεζεο) 

o BedPressureSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο πίεζεο ζην θξεβάηη) 

o ChairPressureSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο πίεζεο ζηηο θαξέθιεο) 

o SofaPressureSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο πίεζεο ζηνλ θαλαπέ) 

 SmokeDetectorSensor (Αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θαπλνχ) 

 TapSensor (Αηζζεηήξαο ειέγρνπ βξχζεο) 

o BathTapSensor (Αηζζεηήξαο ειέγρνπ βξχζεο ηνπαιέηαο) 

o KitchenTapSensor(Αηζζεηήξαο ειέγρνπ βξχζεο θνπδίλαο) 

Οη ηδηφηεηεο αληηθεηκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θιάζε απηή θαη ηηο ππνθιάζεηο ηεο είλαη νη 

εμήο :  

Ιδιόηηηες Ανηικειμένων 

isActivatedBy : Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε Sensor κε θάπνην ζηηγκηφηππν 

ηεο θιάζεο Activity. Δίλαη αλαγθαίν έλαο αηζζεηήξαο λα ελεξγνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα 

κέινο ηεο θιάζεο Activity (δξαζηεξηφηεηα). Ζ ζπλζήθε έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή, 

έηζη ψζηε αλ έλα άηνκν ελεξγνπνηείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηεο θιάζεο Activity 

(δξαζηεξηφηεηα), ηφηε είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sensor.Ζ ηδηφηεηα είλαη αληίζηξνθε ηεο 

ηδηφηεηαο activates. 

sendsDataTo : Ζ ζπγθεθξηκέλε ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε Sensor κε θάπνην κέινο ηεο 

θιάζεο CentralProcessingUnit. Δίλαη απαξαίηεην έλαο αηζζεηήξαο λα απνζηέιιεη ηα 

δεδνκέλα ζηελ θεληξηθή κνλάδα επεμεξγαζίαο (Δηθφλα 6.39). 



106 

 

 

Εικόνα 6.39 Ζ θιάζε Sensor 

 

Ιδιόηηηες Δεδομένων 

hasActivationState : Αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ αηζζεηήξα Sensor. 

Υαξαθηεξίδεηαη σο boolen θαζψο κπνξεί λα πάξεη κφλν ηηκέο true – false. 

 

Κάζε ππνθιάζε ηεο θιάζεο Sensor έρεη επηπιένλ θαη θάπνηεο άιιεο ηδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ 

κφλν ζηελ θάζε κηα ρσξηζηά. 

Υποκλάζη BioSensor 

isWornBy : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε BioSensor κε ηελ θιάζε User. Δίλαη αλαγθαίν ν 

βηναηζζεηήξαο λα θνξηέηαη απφ θάπνην ειηθησκέλν άηνκν. Άλ θάπνην άηνκν αλήθεη ζηελ 

θιάζε Sensor θαη θνξηέηαη απφ θάπνηνλ User, είλαη αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα 

νξηζηεί φηη ε θιάζε είλαη BioSensor. Ζ ηδηφηεηα είλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο wears θαη 

θιεξνδνηείηαη ζηηο ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο BioSensor. ηελ Δηθφλα 6.40 παξνπζηάδεηαη ε 

πεξηγξαθή ηεο θιάζεο ζηνλ Protégé. 

 

Εικόνα 6.40 Ζ ππνθιάζε BioSensor 
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Υποκλάζη CookerTemperatureSensor 

isActivatedBy : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε CookerTemperatureSensor κφλν κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο PreparingFood. Δίλαη απαξαίηεην έλαο αηζζεηήξαο ειέγρνπ 

ζεξκνθξαζίαο ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο λα ελεξγνπνηείηαη κφλν απφ έλα κέινο ηεο θιάζεο 

PreparingFood (Δηθφλα 6.41). 

 

Εικόνα 6.41 Ζ πεξηγξαθή ηεο θιάζεο CookerTemperatureSensor ζηνλ Protégé 

  

isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε CookerTemperatureSensor κφλν κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Cooker. Αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο 

CookerTemperatureSensor είλαη απαξαίηεην λα έρεη κφλν κηα «isAttachedTo» ζρέζε κε έλα 

άηνκν ηεο θιάζεο Cooker. Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sensor θαη είλαη 

πξνζαξηεκέλν κφλν ζε θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Cooker, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο 

απφ αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε 

CookerTemperatureSensor. Ζ ηδηφηεηα είλαη αληίζηξνθε ηεο ηδηφηεηαο isConnectedTo. 

Υποκλάζη FloorSensor 

isActivatedBy : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε FloorSensor κφλν κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο 

θιάζεο Falling. Δίλαη απαξαίηεην έλαο αηζζεηήξαο παηψκαηνο λα ελεξγνπνηείηαη κφλν απφ 

έλα κέινο ηεο θιάζεο Falling. Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sensor θαη 

ελεξγνπνηείηαη κφλν απφ θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Falling, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη 
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εθηφο απφ αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε 

FloorSensor. 

 

Εικόνα 6.42 Ζ πεξηγξαθή ηεο θιάζεο FloorSensor ζηνλ Protégé 

  

isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε FloorSensor ηνπιάρηζηνλ κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Floor. Αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο FloorSensor  είλαη 

απαξαίηεην λα έρεη θάπνηα «isAttachedTo» ζρέζε κε έλα άηνκν ηεο θιάζεο Floor. ηελ 

Δηθφλα 6.42 παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηεο θιάζεο ζηνλ Protégé. 

 

Υποκλάζη IndoorTemperatureSensor 

isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε IndoorTemperatureSensor ηνπιάρηζηνλ κε 

θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Heater. Αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο 

IndoorTemperatureSensor είλαη απαξαίηεην λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα «isAttachedTo» ζρέζε 

κε έλα άηνκν ηεο θιάζεο Heater. Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sensor θαη 

είλαη πξνζαξηεκέλν  ζε θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Heater, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο 

απφ αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε 

IndoorTemperatureSensor. 

regulates : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε IndoorTemperatureSensor ηνπιάρηζηνλ κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο IndoorTemperature. Αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο 

IndoorTemperatureSensor είλαη απαξαίηεην λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα «regulates» ζρέζε κε 
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έλα άηνκν ηεο θιάζεο IndoorTemperature. Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο 

Sensor θαη αληρλεχεη θαη ξπζκίδεη  θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Heater, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο 

είλαη εθηφο απφ αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε 

IndoorTemperatureSensor (Δηθφλα 6.43). 

 

Εικόνα 6.43 Ζ πεξηγξαθή ηεο θιάζεο IndoorTemperatureSensor ζηνλ Protégé 

 

Υποκλάζη MotionSensor 

isActivatedBy : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε MotionSensor κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο 

θιάζεο Walking. Δίλαη απαξαίηεην έλαο αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θίλεζεο λα ελεξγνπνηείηαη 

απφ θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Walking. Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο 

Sensor θαη ελεξγνπνηείηαη απφ θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Walking, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο 

είλαη εθηφο απφ αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε 

MotionSensor (Δηθφλα 6.44). 

 

Εικόνα 6.44 Ζ ππνθιάζε MotionSensor 

Υποκλάζη LightSensor (υποκλάζη ηης MotionSensor) 

controls : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε LightSensor κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο 

Lighting. Δίλαη απαξαίηεην έλαο αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο θσηηζκνχ, πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ 

θάπνηα θίλεζε, λα ξπζκίδεη κφλν θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Lighting. Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν 
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είλαη κέινο ηεο θιάζεο MotionSensor θαη ξπζκίδεη κφλν θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Lighting, 

ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο απφ αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν 

αλήθεη ζηελ θιάζε LightSensor (Δηθφλα 6.45). 

 

Εικόνα 6.45 Ζ ππνθιάζε LightSensor 

 

Υποκλάζη PressureSensor 

isActivatedBy : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε PressureSensor κε θάπνην ζηηγκηφηππν ηεο 

θιάζεο Sitting. Δίλαη απαξαίηεην έλαο αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο πίεζεο λα ελεξγνπνηείηαη απφ 

θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Sitting. Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sensor θαη 

ελεξγνπνηείηαη απφ θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Sitting, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο απφ 

αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε PressureSensor. 

 

Εικόνα 6.46 Ζ ππνθιάζε PressureSensor 

isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε PressureSensor ηνπιάρηζηνλ κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Bed θαη ηεο θιάζεο Chairs θαη ηεο θιάζεο Sofa. Αλ έλα άηνκν είλαη 
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κέινο ηεο θιάζεο PressureSensor είλαη απαξαίηεην λα έρεη θάπνηα «isAttachedTo» ζρέζε κε 

θάπνην άηνκν θαη απφ ηηο ηξεηο απηέο θιάζεηο Bed, Chairs θαη Sofa (Δηθφλα 6.46). 

 

Υποκλάζη BedPressureSensor (ηης υποκλάζης PressureSensor) 

isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε BedPressureSensor κφλν κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Bed. Αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο BedPressureSensor είλαη 

απαξαίηεην λα έρεη κφλν κηα «isAttachedTo» ζρέζε κε έλα άηνκν ηεο θιάζεο Bed. Δπηπιένλ, 

αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο BedPressureSensor θαη είλαη πξνζαξηεκέλν κφλν ζε 

θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Bed, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο απφ αλαγθαίεο,αιιά θαη 

επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε BedPressureSensor. 

 

 

Εικόνα 6.47
 
Ζπεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο BedPressureSensor 

 

isActivatedBy : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε BedPressureSensor κε θάπνην αλάκεζα ζε 

άιια ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Sleeping θαη ηεο θιάζεο Sitting. Δίλαη απαξαίηεην έλαο 

αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο πίεζεο ηνπ θξεβαηηνχ λα ελεξγνπνηείηαη απφ θάπνην κέινο ηεο 

θιάζεο Sleeping θαη ηεο θιάζεο Sitting (Δηθφλα 6.47). 

 

Υποκλάζη ChairPressureSensor (ηης υποκλάζης PressureSensor) 
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isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε ChairPressureSensor κφλν κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Chairs. Αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο ChairPressureSensor 

είλαη απαξαίηεην λα έρεη κφλν κηα «isAttachedTo» ζρέζε κε έλα άηνκν ηεο θιάζεο Chairs. 

Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο ChairPressureSensor θαη είλαη 

πξνζαξηεκέλν κφλν ζε θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Chairs, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο 

απφ αλαγθαίεο,αιιά θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε 

ChairPressureSensor (Δηθφλα 6.48). 

 

Εικόνα 6.48 Ζπεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο ChairPressureSensor 

 

Υποκλάζη SofaPressureSensor (ηης υποκλάζης PressureSensor) 

isActivatedBy : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε SofaPressureSensor κε θάπνην αλάκεζα ζε 

άιια ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο WatchingTV. Δίλαη απαξαίηεην έλαο αηζζεηήξαο αλίρλεπζεο 

πίεζεο ηνπ θαλαπέ λα ελεξγνπνηείηαη απφ θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Watching. Δπηπιένλ, αλ 

έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sensor θαη ελεξγνπνηείηαη απφ θάπνην κέινο ηεο θιάζεο 

WatchingTV, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο απφ αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε 

φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ θιάζε SofaPressureSensor (Δηθφλα 6.49). 

 

Εικόνα 6.49 Ζπεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο SofaPressureSensor 
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isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε SofaPressureSensor κφλν κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Sofa. Αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο SofaPressureSensor 

είλαη απαξαίηεην λα έρεη κφλν κηα «isAttachedTo» ζρέζε κε έλα άηνκν ηεο θιάζεο Sofa. 

Δπηπιένλ, αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο SofaPressureSensor θαη είλαη πξνζαξηεκέλν 

κφλν ζε θάπνην κέινο ηεο θιάζεο Sofa, ηφηε απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εθηφο απφ 

αλαγθαίεο,αιιά θαη επαξθείο γηα λα νξίζνπκε φηη ην άηνκν αλήθεη ζηελ 

θιάζεSofaPressureSensor. 

 

Υποκλάζη SmokeDetectorSensor 

senses : Ζ ηδηφηεηα απηή ζπλδέεη ηελ ππνθιάζε SmokeDetectorSensor κφλν κε θάπνην κέινο 

ηεο ππνθιάζεο Smoke. Ζ ζπλζήθε έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή (necessary & 

sufficient) θαη ζεκαίλεη φηη αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε SmokeDetectorSensor 

είλαη απαξαίηεηα Sensor θαη είλαη απαξαίηεην λα αληρλεχεη κφλν θαπλφ (Smoke). Δπηπιένλ, 

αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sensor θαη αληρλεχεη κφλν θαπλό ηφηε ην άηνκν είλαη 

κέινο ηεο θιάζεο SmokeDetectorSensor (Δηθφλα 6.50) 

 

 

Εικόνα 6.50 Ζ ππνθιάζε SmokeDetectorSensor 

 

Υποκλάζη TapSensor 

isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε TapSensor ηνπιάρηζηνλ κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Tap. Ζ ζπλζήθε έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή (necessary & 

sufficient) θαη ζεκαίλεη φηη αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε TapSensor είλαη 
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απαξαίηεηα Sensor θαη είλαη απαξαίηεην λα λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα «isAttachedTo» ζρέζε 

κε έλα άηνκν ηεο θιάζεο Tap. Δπηπιένλ,αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο Sensor θαη 

είλαη πξνζαξηεκέλν ζε θάπνην άηνκν ηεο θιάζεο Tap ηφηε ην άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο 

TapSensor. Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο TapSensor παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.51.  

 

 

Εικόνα 6.51 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο TapSensor 

 

Υποκλάζη BathTapSensor (ηης υποκλάζης TapSensor) 

isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε BathTapSensor ηνπιάρηζηνλ κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο BathTap. Ζ ζπλζήθε έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή (necessary 

& sufficient) θαη ζεκαίλεη φηη αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε BathTapSensor 

είλαη απαξαίηεηα TapSensor θαη είλαη απαξαίηεην λα λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα 

«isAttachedTo» ζρέζε κε έλα άηνκν ηεο θιάζεο BathTap. Δπηπιένλ,αλ έλα άηνκν είλαη 

κέινο ηεο θιάζεο TapSensor θαη είλαη πξνζαξηεκέλν ζε θάπνην άηνκν ηεο θιάζεο BathTap 

ηφηε ην άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο BathTapSensor.ηελ Δηθφλα 6.52 παξνπζηάδεηαη ε 

πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο BathTapSensor. 

 

 

Εικόνα 6.52 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο BathTapSensor 
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Υποκλάζη KitchenTapSensor 

isAttachedTo : Ζ ηδηφηεηα ζπλδέεη ηελ θιάζε KitchenTapSensor ηνπιάρηζηνλ κε θάπνην 

ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο KitchenTap. Ζ ζπλζήθε έρεη νξηζηεί σο αλαγθαία θαη ηθαλή θαη 

ζεκαίλεη φηη αλ θάπνην ζηηγκηφηππν αλήθεη ζηελ θιάζε KitchenTapSensor είλαη απαξαίηεηα 

TapSensor θαη είλαη απαξαίηεην λα λα έρεη ηνπιάρηζηνλ κηα «isAttachedTo» ζρέζε κε έλα 

άηνκν ηεο θιάζεο KitchenTap. Δπηπιένλ,αλ έλα άηνκν είλαη κέινο ηεο θιάζεο TapSensor 

θαη είλαη πξνζαξηεκέλν ζε θάπνην άηνκν ηεο θιάζεο KitchenTap ηφηε ην άηνκν είλαη κέινο 

ηεο θιάζεο KitchenTapSensor. ηελ Δηθφλα 6.53 παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο 

KitchenTapSensor. 

 

Εικόνα 6.53 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο KitchenTapSensor 

6.1.9  Κλάση Time 

 

Ζ θιάζε Time αλαπαξηζηά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν πνπ 

ζπκβαίλνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θιάζε έρεη κηα ππνθιάζε :  

 Time 

 TimeOfTheDay 

Ζ θιάζε νξίδεηαη απαξηζκψληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο εκέξαο ζπκπεξηιακβάλνληαο 

κφλν ηα ζηηγκηφηππα (morning,noon,afternoon,evening) (Δηθφλα 6.54). 

 

Εικόνα 6.54 Ζ πεξηγξαθή ηεο ππνθιάζεο TimeOfTheDay 
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6.2 Στιγμιότυπα 

 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ δχν ππνζεηηθά ζηηγκηφηππα ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ λα ειεγρζεί ε ινγηθή ζπλνρή ηνπ κνληέινπ ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ γηα ειηθησκέλνπο. Γηα ηελ ηεξάξρεζε ησλ θιάζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν Reasoner 

Fact++, κηα εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ηελ απηφκαηε ηαμηλφκεζε ησλ θιάζεσλ θαη ησλ 

ππνθιάζεσλ ηεο νληνινγίαο. Ο Reasoner Fact ++ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δελ δειψλνληαη ξεηά κέζα ζηελ νληνινγία. Σα 

ζηηγκηφηππα πνπ δεκηνπξγεζήθαλ αθνξνχλ δπν δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζπλήζεηο γηα ηνπο 

ειηθησκέλνπο θαη ζηηο νπνίεο δηαθπβεχεηαη ε αζθάιεηά ηνπο. Δίλαη ε δηαδηθαζία ηεο πηψζεο 

Falling θαη κηα πεξίπησζεο πξνεηνηκαζίαο θαγεηνχ κε ρξήζε ειεθηξηθήο θνπδίλαο 

(PreparingFood). 

 

6.2.1   Στιγμιότυπο Falling 

 

Οη πηψζεηο είλαη έλα ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ειηθησκέλσλ 

θαη είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο λνζεξφηεηαο θαη απψιεηαο ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο 

ηνπο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην έμππλν ζπίηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζε ηεο 

αζθάιεηαο ηνπ ειηθησκέλνπ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ. Άλ ην έμππλν ζπίηη αληρλεχεη 

αληίζηνηρεο επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, φπσο νη πηψζεηο θαη εηδνπνηεί έγθαηξα ην ηαηξηθφ 

πξνζσπηθφ γηα βνήζεηα κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ ειηθησκέλνπ πνπ 

επηζπκεί λα κεγαιψζεη ζην ζπίηη ηνπ θαη φρη ζε θάπνην θέληξν θξνληίδαο.  

Ζ νληνινγία κέζσ κηαο αιπζίδαο γεγνλφησλ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα ηεο πηψζεο 

ελφο αηφκνπ κέζα ζε θάπνην δσκάηην. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 6.55 ην πξφζσπν Kate 

θαηαιακβάλεη ην Bathroom_3 θαη είλαη 83 εηψλ.  
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Εικόνα 6.55 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ Kate 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.56 θαη ζηελ Δηθφλα 6.57, ν αηζζεηήξαο παηψκαηνο 

FloorSensor_3 πνπ αληρλεχεη κφλν πηψζεηο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο θαη είλαη πξνζαξηεκέλνο 

ζην πάησκα Floor_3 , πνπ βξίζθεηαη ζην BathRoom_3 

 

 

Εικόνα 6.56 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ FloorSensor_3 

 

 

 

Εικόνα 6.57 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ Floor_3 

 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξνχκε ζηελ Δηθφλα 6.58 φηη ην BathRoom_3 «θηινμελεί» ηελ πηψζε 

Falling_3. 
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Εικόνα 6.58 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ BathRoom_3 

 

Σν ζχζηεκα ζπκπεξαίλεη φηη, αθνχ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν αηζζεηήξαο παηψκαηνο 

FloorSensor_3 πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηνπαιέηα BathRoom_3, ηφηε ην πξφζσπν Kate πνπ είλαη 

ειηθησκέλε (User), έρεη πέζεη  Falling_3.  

(εκ. Σα πιαίζηα ζε θίηξηλν ρξψκα αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζηηγκηνηχπσλ κεηά ηε 

ρξήζε ηνπ Reasoner). 

ηελ Δηθφλα 6.59 παξνπζηάδεηαη ν ζπκπεξαζκφο. 

 

Εικόνα 6.59 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ Kate κεηά ηε ρξήζε ηνπ Reasoner 

 

ηε ζπλέρεηα ν FloorSensor_3 απνζηέιιεη ηα δεδνκέλα ζηελ Κεληξηθή Μνλάδα 

Δπεμεξγαζίαο CentralProcessingUnit_3 (Δηθφλα 6.60). 

 

 

Εικόνα 6.60 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ FloorSensor_3 κεηά ηε ρξήζε ηνπ Reasoner 
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Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ νη αηζζεηήξεο απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή φρη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη πξνζβάζηκα κφλν απφ ην εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ κέζσ ηνπ 

ρεηξηζκνχ ηεο Κεληξηθήο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο (CentralProcessingUnit_3) φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.61.  

 

 

Εικόνα 6.61 Πεξηγξαθή ηνπο ζηηγκηνηχπνπ Dr.Papadopoulos ηεο θιάζεο MedicalStaff 

 

ην ππνζεηηθφ καο παξάδεηγκα ην ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο MedicalStaff, Dr.Papadopoulos, 

ζα επηθνηλσλήζεη κε ηελ ειηθησκέλε γηα λα ηηο παξάζρεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο (Δηθφλα 6.62).  

 

Εικόνα 6.62 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ Kate κεηά ηελ πηψζε 

 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξαηεξνχκε φηη ε ειηθησκέλε κπνξεί λα δήζεη κε αζθάιεηα ζην δηθφ 

ηεο ζπίηη, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα παξαθνινπζείηαη απφ θάκεξεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ 

ηδησηηθφηεηα ηνπ ειηθησκέλνπ. Δπηπιένλ, κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη θαζψο ε θαηάζηαζή ηεο 

κπνξεί λα κελ ηεο ην επηηξέπεη, δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε θάπνηαο ζπζθεπήο 
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εηδνπνίεζεο απφ ηελ ειηθησκέλε γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο, αιιά ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ 

γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη θαη αλαιακβάλεη λα παξάζρεη βνήζεηα. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα δεχηεξν ππνζεηηθφ ζελάξην πξνεηνηκαζίαο θαγεηνχ. 

6.2.2  Στιγμιότυπο PreparingFood 

 

Έλα δεχηεξν ππνζεηηθφ ζηηγκηφηππν πνπ επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηεί είλαη ε 

πξνεηνηκαζία θαγεηνχ πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο θνπδίλαο. Ζ ρξήζε ηεο 

ειεθηξηθήο θνπδίλαο κπνξεί λα απνηειεί εχθνιε ππφζεζε γηα θάπνηνλ λεφηεξν, αιιά γηα 

θάπνηνλ ειηθησκέλν πνπ αληηκεησπίδεη έζησ θαη κέηξηεο κλεκνληθέο δπζθνιίεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη αηηία ππξθαγηάο, αλ μεράζεη λα ηελ απελεξγνπνηήζεη. ηελ απνθπγή πηζαλήο 

ππξθαγηάο κπνξεί λα βνεζήζεη έλαο αηζζεηήξαο πνπ ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηεο 

ειεθηξηθήο θνπδίλαο έηζη ψζηε λα θιείλεη ε ζπζθεπή κεηά ην πέξαο θάπνηαο 

πξνθαζνξηζκέλεο ψξαο θαη λα εηδνπνηεί ηνλ ειηθησκέλν κε θάπνηνλ δπλαηφ ήρν.   

 

ην ππνζεηηθφ παξάδεηγκα ην ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Person κε ην φλνκα Mary είλαη 

72 εηψλ θαη καγεηξεχεη (Cooking_Pasta) ζηελ θνπδίλα Kitchen_1 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

ειεθηξηθή θνπδίλα Cooker_1. 

 

Εικόνα 6.63 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ Mary 
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 Όπσο  απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 6.63 ην κνληέιν έρεη ζπκπεξάλεη φηη ην ζηηγκηφηππν Mary 

αλήθεη ζηελ θιάζε User, είλαη δειαδή ε ειηθησκέλε έλνηθνο ηνπ ζπηηηνχ.  

 

Ζ ειεθηξηθή θνπδίλα Cooker_1 είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ CookerTemperatureSensor_1, ν 

νπνίνο ελεξγνπνηείηαη φηαλ θάπνηνο καγεηξεχεη (Δηθφλα 6.64). 

 

Εικόνα 6.64 Πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ CookerTemperatureSensor_1 

 

O CookerTemperatureSensor_1 ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηεο θνπδίλαο θαη θιείλεη ηε 

ζπζθεπή κεηά απφ θάπνην εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα δεκηνπξγψληαο έλαλ πξνεηδνπνηεηηθφ 

ήρν. ηελ Δηθφλα 6.65 παξνπζηάδεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ ζηηγκηνηχπνπ Cooking_Pasta κεηά ην 

ζπκπεξαζκφ. Σν ζχζηεκα γλσξίδεη ηελ αθξηβή ζέζε θαη δξαζηεξηφηεηα ηεο Mary θαη ηελ 

πξνζηαηεχεη απφ πηζαλφ θίλδπλν ππξθαγηάο. 

 

 

 

Εικόνα 6.65 Σν ζηηγκηφηππν Cooking_Pasta 
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7. Συμπεράςματα 
 

Θα ζέιακε, άξαγε, λα θηάζνπκε κέρξη ηα βαζεηά γεξάκαηα; Μπνξνχκε λα 

θαληαζηνχκε φηη ε άκεζε απάληεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζην εξψηεκα ζα ήηαλ ζεηηθή · κηα 

δεχηεξε φκσο ζθέςε ζα καο νδεγνχζε ζε ζεηηθή απάληεζε αξθεί λα ππήξραλ φκσο 

θαηάιιειεο έσο θαη ηδαληθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, φπσο θαιή πγεία, ηθαλνπνηεηηθή 

νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή, αλεμαξηεζία, δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη πιήζνο άιισλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ. Αλ θαη θαληάδεη αθφκα 

καθξηλφ φλεηξν, θαίλεηαη φηη απηέο ή ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ζα κπνξεί 

λα παξάζρεη ζην απψηεξν κέιινλ έλα πξφζθνξν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ αχμεζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ έρεη νδεγήζεη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε νινέλα θαη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ηεο γήξαλζεο κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο, ηελ απνθπγή ησλ αζζελεηψλ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, θαη ηελ επαθφινπζε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη θνηλνηηθή θξνληίδα. ηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα, 

κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ην λέν κνληέιν ππνζηήξημεο θαη θξνληίδαο ησλ ειηθησκέλσλ 

πνπ επηζπκνχλ λα κεγαιψλνπλ αλεμάξηεηνη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ, νλνκάδεηαη 

«έμππλν ζπίηη». Ζ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη θξνληίδα κπνξεί πιένλ λα παξέρεηαη ζην ζπίηη ηνπ 

ειηθησκέλνπ θαη φρη ζην απξφζσπν πεξηβάιινλ θάπνηνπ θέληξνπ θξνληίδαο.  

Οη έμππλεο ηερλνινγίεο ζην ζπίηη κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιαπιά νθέιε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ελ δπλάκεη ρξήζηε, ν νπνίνο είλαη πηζαλφ λα 

αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε αθφκα θαη απιψλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Χζηφζν, γηα ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ θαη απνδνηηθψλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ ζα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε νη αλάγθεο, νη επηζπκίεο θαη νη θηινδνμίεο ησλ ειηθησκέλσλ 

ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ θηλεηηθφηεηα, ηηο 
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θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο ζπλήζεηεο θαη πιήζνο άιισλ εθθάλζεσλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο, ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ηηο ηδηαίηεξεο θαη εμεηδηθεπκέλεο δπλαηφηεηέο 

ηνπο. Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε εχρξεζησλ θαη πξνζβάζηκσλ εθαξκνγψλ θαη 

δηεπαθψλ, πνπ δελ είλαη παξεκβαηηθέο θαη ζέβνληαη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε. 

Ζ δηεμνδηθή κειέηε ησλ ςπρνθπζηνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε γήξαλζε 

είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε ηερλνινγηθήο εθαξκνγήο ηεο 

νπνίαο είλαη απνδέθηεο νη ειηθησκέλνη. Οη ειηθησκέλνη δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο κηα 

επηπιένλ θαη κε αληαπνδνηηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηηο θπβεξλήζεηο ·  αληίζεηα είλαη 

κηα πινχζηα πεγή εκπεηξίαο δσήο πνπ παξέρνπλ απιφρεξα θαη δσξεάλ ζηελ θνηλσλία. Παξά 

ηε κεγάιε δηαθχκαλζε πνπ ππάξρεη σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά εληφο ηεο νκάδαο ησλ 

ειηθησκέλσλ, νη άλζξσπνη ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ειηθίαο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά· 

απφ ηε κηα, ζηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη απφ ηελ άιιε, ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο ππνζηεξηθηηθψλ θαη έμππλσλ 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα σθειήζνπλ πιείζηεο νκάδεο 

αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. Απηφ είλαη θαη ην 

πιενλέθηεκα ηνπ νληνινγηθνχ κνληέινπ· ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο αληίιεςεο ηεο γλψζεο.  

Μέζσ ηεο νληνινγίαο ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ έγηλε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θαη 

απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαξηίδνπλ έλα έμππλν ζπίηη εηδηθά γηα 

ειηθησκέλνπο, κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ησλ ελλνηνινγηθψλ αζαθεηψλ, ηε δεκηνπξγία 

θνηλήο αληίιεςεο ηνπ πεδίνπ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκψλ ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ειηθησκέλνπ κέζα ζην ζπίηη.. Ζ νληνινγία ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο γλψζεο ηνπ έμππλνπ 

ζπηηηνχ γηα ειηθησκέλνπο πξνάγεη ην δηακνηξαζκφ, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο 

αθφκα θαη απφ επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο γηα ην ίδην φκσο 

πεδίν. Δπίζεο, επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ πάλσ ζηνλ νπνίν ζα 
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ζηεξηρζνχλ νη άλζξσπνη ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ειηθησκέλνπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε νληνινγία γεθπξψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζε δηακεηξηθά αληίζεηνπο ηνκείο 

έξεπλαο, φπσο είλαη ε Φπρνινγία ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη ε ηερλνινγία. Γίλεηαη έηζη ην 

ελνπνηεηηθφ πιαίζην γηα ηε ζεκαζηνινγηθή θαηαγξαθή θαη θαηαλφεζε δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ.    

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νληνινγίαο έγηλε πξνζπάζεηα λα ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο 

θαη νη αλεζπρίεο ησλ ειηθησκέλσλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο πνπ πξνηείλνληαη 

θαίλεηαη λα κε ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο απηέο ηηο παξακέηξνπο, αιιά αληίζεηα λα 

πξνζπαζνχλ λα επηδείμνπλ ηερλνινγηθή ππεξνρή.  ηελ παξνχζα εξγαζία, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην εζηθφ δήηεκα ηεο παξαβίαζεο ηεο ηδησηηθφηεηαο δελ έγηλε ρξήζε θάκεξαο, πνπ ζα 

παξαθνινπζεί  ηνλ ειηθησκέλν ρξήζηε. ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο πηζαλήο, έζησ θαη κέηξηαο  

απψιεηαο κλήκεο ρξεζηκνπνηήζεθε κεραλή ππελζχκηζεο, ελψ γηα ην δήηεκα ηεο επρξεζηίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν απηφκαηνη αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δελ 

απαηηνχλ ρεηξηζκφ ή εθπαίδεπζε.  Σέινο, ε απηφκαηε εηδνπνίεζε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαιχπηεη ηελ αλάγθε γηα άκεζε επηθνηλσλία θαη απνκαθξπζκέλε βνήζεηα. Σν «έμππλν ζπίηη» 

κπνξεί λα ζπκπεξάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζην ζπίηη θαη λα παξέρεη 

αλεμαξηεζία θαη πξνζηαζία ρσξίο λα παξαθσιχεη ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εξεκίαο ηνπ 

ελνίθνπ. 

Χζηφζν, ε ηειηθή αλάπηπμε ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ δελ ήηαλ 

εχθνιε ππφζεζε θαη απαηηεί ιεπηνκεξή κειέηε ηνπ πεδίνπ. Πξνβιήκαηα φπσο, ε εμνηθείσζε 

κε ηελ πιαηθφξκα αλαπαξάζηαζεο νληνινγηψλ θαη ε αλάγθε πεξαηηέξσ θαηαλφεζεο φξσλ 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ 

ζην έμππλν ζπίηη, ηνλίδεη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε δηεπηζηεκνληθήο κειέηεο θαη ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ επηζηεκφλσλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ γηα ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ κνληέισλ. 
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Δπηπιένλ, ε εηεξνγέλεηα ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηαθχκαλζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ήηαλ πξφθιεζε γηα ηελ εχξεζε κηαο θνηλήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη αλέδεημε ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο 

ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ειηθησκέλσλ κε ηελ 

ηερλνινγία. 

Τπάξρνπλ πνιιά ζέκαηα πνπ παξακέλνπλ αλνηρηά θαη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ κειέηε,  

ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ νληνινγία, φζν θαη ζηελ έξεπλα ησλ αλαγθψλ ησλ 

ειηθησκέλσλ θαη ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ ηερλνινγία. Ζ νληνινγία επηδέρεηαη βειηίσζεο θαη 

εκπινπηηζκνχ. ε κειινληηθή εξγαζία, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επηπιένλ αηζζεηήξεο 

ζε ληνπιάπηα θαη έπηπια, ζπλαγεξκνί θαη ζπζθεπέο ππελζχκηζεο γηα ηηο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο, πεξηζζφηεξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη αλαπαξάζηαζε επηπιένλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη πνιχπινθσλ ζπλζεθψλ. Μηα κειινληηθή εξεπλεηηθή εξγαζία ζα κπνξνχζε λα απνζθνπεί 

ζηελ επέθηαζε ηεο νληνινγίαο ηνπ έμππλνπ ζπηηηνχ κε λένπο φξνπο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ, αιιά θαη ζηελ πξνζζήθε ζεκαζηνινγηθψλ θαλφλσλ if-then, γηα αζθαιέζηεξα 

ζπκπεξάζκαηα.  Δπηπιένλ, κειινληηθφο ζηφρνο θαη ηαπηφρξνλα πξφθιεζε ζα ήηαλ ε 

εθαξκνγή ηεο νληνινγίαο ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ ζπηηηνχ. ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο 

απνδνρήο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο ειηθησκέλνπο, θαίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα 

κειινληηθή έξεπλα ησλ ζηάζεσλ ησλ ειηθησκέλσλ απέλαληη ζηελ ηερλνινγία.  ηελ 

παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξψηε πξνζπάζεηα ζπκπεξαζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

«έμππλν ζπίηη» ρσξίο ρξήζε θακεξψλ, αθήλνληαο έηζη αλνηρηφ ην ελδερφκελν γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθφηεηαο, αιιά θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

ζηάζεσλ, ησλ αλαγθψλ (π.ρ. επρξεζηία) θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ειηθησκέλσλ.  

Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη λα πηζηεχνπκε φηη ηα έμππλα ζπίηηα κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ 

θαη λα ηχρνπλ επξείαο απνδνρήο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Αθφκα θαη αλ δελ ζπκβεί απηφ, 

ζίγνπξα κέζα απφ ηελ αλάπηπμε πιήζνπο νληνινγηψλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ έμππλεο 
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εθαξκνγέο πξνο φθεινο φρη κφλν ησλ ειηθησκέλσλ αιιά θαη άιισλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. Δίλαη ζίγνπξν φηη γηα ηελ 

επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ειηθησκέλσλ είλαη 

απαξαίηεηε ε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ε ζχκπξαμε ησλ 

επηζηεκψλ ηεο Φπρνινγίαο, ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο Γλσζηαθήο 

επηζηήκεο. Οη ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε ησλ έμππλσλ 

ζπηηηψλ θαη ηα έμππλα ζπίηηα έρνπλ λα πξνζθέξνπλ πνιιά ζηνλ ηνκέα ηεο Γλσζηαθήο 

επηζηήκεο. Δπηπιένλ, ε ηερλνινγία ζα επσθειεζεί θαη ζα έρεη λα παξνπζηάζεη αξηηφηεξεο 

εθαξκνγέο φηαλ βαζίδεηαη ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ 

ησλ ρξεζηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. ίγνπξα ππάξρεη αθφκα πνιχο δξφκνο ζηε κειέηε 

ηεο γήξαλζεο, πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ηε βάζε γλψζεο θαη ζα γεθπξψζεη ην ράζκα αλάκεζα 

ζηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο Πιεξνθνξηθήο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί πην 

απνηειεζκαηηθά κέζσ ηεο ζεκαζηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη νληνινγίεο. 

Τπάξρεη ηεξάζηηα αλάγθε γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα κειεηνχλ θαη ζα 

απνζαθελίδνπλ ην πψο νη ειηθην-εμαξηψκελεο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

ειηθησκέλσλ λα αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά κε ηελ ηερλνινγία. Διπίδνπκε ζην κέιινλ 

λα είκαζηε ζε ζέζε λα αλαθέξνπκε πεξηζζφηεξεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζα βαζίδνληαη 

ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ηεο Φπρνινγίαο θαη ζα απεπζχλνληαη ζηνπο ειηθησκέλνπο αιιά 

θαη ζε φζνπο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο αλεμάξηεηεο δηαβίσζεο. 
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