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Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθούν τεχνικές 

και συστήματα αναγνώρισης αλληλεπιδράσεων στην αισθητηριοκινητική μάθηση 

(sensorimotor learning). Επιχειρείται μία παρουσίαση συστημάτων για real–time 

αναγνώριση των ανθρώπινων κινήσεων ή χειρονομιών (gestures) και 

αλληλεπίδρασης αυτών με την μηχανή, με κατάλληλα ηχητικά ή οπτικά μηνύματα 

σε περίπτωση που η κίνηση ή η χειρονομία του χρήστη απομακρύνετε από την 

πρότυπη κίνηση. Το πεδίο εφαρμογής των παραπάνω αφορά τον χώρο της τέχνης 

και συγκεκριμένα την μουσική και τον χορό. Η μουσική και ο χορός ορίζονται σαν το 

άυλο μουσικό όργανο το οποίο βασιζόμενο στις ανθρώπινες χειρονομίες θα 

αλληλεπιδρά με την μηχανή με σκοπό την εκπαίδευση της με μεθόδους μηχανικής 

στατιστικής μάθησης.  

 

 Λέξεις κλειδιά: Αισθητιριοκινητική μάθηση (sensorimotor learning), Μηχανική 

μάθηση (Machine Learning) με χρήση κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (HMM) και  

Μικτών Γκαουσιανών Μοντέλων (GΜM). 
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Abstract 
 

Aim of present diplomatic work is to be studied techniques and systems for 

interaction recognition of sensorimotor learning. A presentation system for real-time 

recognition of human movements or gestures is attending, and interaction with the 

machine, with appropriate sound or visual signals if the movement or gesture of the 

user runs away from the standard motion. The scope of these concerns the fields of 

art, namely music and dance. Music and dance are defined as an intangible musical 

instrument based on human gestures to interact with the machinery which 

ultimately will trained  with and methods of statistical mechanics of learning. 

 

 

Keywords: Sensorimotor learning, Machine Learning, Hidden Markov Models (HMM), 

Gaussian Mixture Models (GΜM). 
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1. Εισαγωγή 
 

Οι εξελίξεις των τεχνολογιών αλληλεπίδρασης ανθρώπου – Η/Υ, σε 

συνδυασμό με τις προσιτές τιμές κτήσης τους, οδήγησαν σε μία έξαρση των 

διαδραστικών τεχνολογιών τα τελευταία χρόνια. Οι προηγμένες διεπαφές, οι οποίες 

πλέον έχουν ξεπεράσει το αυστηρό πλαίσιο των Η/Υ, συναντιούνται σε ποικίλες 

συσκευές.   

Έτσι η προνομιούχα σχέση αλληλεπίδρασης, ανθρώπου – υπολογιστή τείνει 

πλέον να επεκταθεί σε σχέση αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής με την 

ευρύτερη έννοια. Για παράδειγμα η αλληλεπίδραση ενός χρήστη με μία συσκευή πχ 

GPS μπορεί να λάβει χώρα μέσω φωνητικών εντολών και αντίστοιχων αποκρίσεων 

της συσκευής. Μια τέτοιου είδους διεπαφή δεν εντάσσεται στις παραδοσιακές 

διεπαφές (GUI) αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, στις οποίες η 

αλληλεπίδραση γινόταν μέσω μιας συσκευής εισόδου keyboard, mouse ή οθόνης 

αφής (touch screen).   Οι προηγμένες διεπαφές χρήστη – συσκευής  χρησιμοποιούν 

εξοπλισμό όπως, web cams ή μικρόφωνο – ακουστικό ή πολυαπτικές οθόνες (multi 

touch screens) και η αλληλεπίδραση βασίζεται είτε σε χειρονομίες του χρήστη προς 

την συσκευή, είτε στην αφή με την έννοια των απτικών ή ακόμη και των 

πολυαπτικών διεπαφών, είτε στον ήχο -ομιλία των χρηστών-.  

Ένας καινούργιος τομέας στον επιστημονικό ορίζοντα των  προηγμένων 

διεπαφών χρήστη - συσκευής, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα πρωτοστατήσει 

στον αιώνα που έρχεται, είναι ο τομέας των κιναισθητικών διεπαφών. Οι διεπαφές 

αυτού του τύπου όπως καταλαβαίνουμε, με μία πρώτη εννοιολογική προσέγγιση 

του όρου «κιναισθητικές διεπαφές», πραγματεύονται αλληλεπιδράσεις ανθρώπου 

– μηχανής μέσω κινήσεων (χειρονομιών) του ανθρώπου, που αναγνωρίζει ο 

υπολογιστής (μηχανή) και αναλόγως αποκρίνετε (αλληλεπιδρά). Ο όρος χειρονομίες 

(gestures) ορίζετε σαν το σύνολο τον κινήσεων του σώματος του ανθρώπου με 

ιδιαίτερη έμφαση στα χέρια και στο πρόσωπο. 
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Στο κεφάλαιο 2 της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια λεπτομερής 

βιβλιογραφική αναφορά στις μεθόδους μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται 

δίδοντας και ανάλογα παραδείγματα. Εν συνεχεία παρατίθενται τρόποι-μέθοδοι 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου, μέσω χειρονομιών (gestures), με τον υπολογιστή με 

απώτερο σκοπό την εκπαίδευση ενός συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Ο χώρος 

εφαρμογής των μεθοδολογιών εκπαίδευσης είναι η τέχνη και συγκεκριμένα ο χορός 

και η μουσική. 

Στο επόμενο κεφάλαιο (3ο) ορίζονται τα κριτήρια εκείνα που θα πρέπει να 

πληρούνται για την δημιουργία ενός άυλου μουσικού οργάνου που θα βασίζεται σε 

ανθρώπινες χειρονομίες. 

Και τέλος, στο 4ο κεφάλαιο, ορίζεται μία πλήρη παιδαγωγική μεθοδολογία 

για την μετάδοση της σπάνιας ερμηνευτικής τεχνογνωσίας του άυλου αυτού 

μουσικού οργάνου. 

 

1.1 Αισθητηριοκινητική μάθηση (Sensorimotor Learning) 
 

Εάν συνδυάσουμε την αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής μέσω  

κιναισθητικών διεπαφών για την εκπαίδευση της μηχανής μπορούμε να περάσουμε 

στο επόμενο στάδιο που θα απασχολήσει την εργασία μας, αυτό της 

αισθητηριοκινητικής μάθησης (sensorimotor learning).   

«Από τη στιγμή που η μηχανή εκπαιδευτεί για ένα σύνολο ανθρώπινων κινήσεων, 

μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στην παιδαγωγική τους με 

αισθητηριοκινητικά κριτήρια (Jean Piaget)».   

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως η αισθητηριοκινητική μάθηση 

έχει τις ρίζες της στην θεωρία του Jean Piaget[1] σχετικά με την περίοδο ανάπτυξης 

σκέψης του ανθρώπου από την γέννηση του έως την ηλικία των δύο (2) ετών. 

Γνωστή και ως περίοδος αισθησιοκινητικής μάθησης. Ο ίδιος έχει εισαγάγει την 
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ιδέα του κονστρουκτιβισμού όπου η οικοδόμηση της γνώσης γίνετε με μία διαρκή 

προσαρμογή - αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.  

 

 

Εικόνα 1 Μάθηση. 

 

 Η επιστήμη της Πληροφορικής κάνοντας χρήση των θεωριών του Jean Piaget 

επιχειρεί μία διαφορετική προσέγγιση στην εκπαίδευση μηχανής, όπου οι 

αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να 

συνεισφέρουν στην εκπαίδευση διότι δεν υπάρχει ιστορικό ώστε να χρησιμοποιηθεί 

σαν βάση για την ζητούμενη εκπαίδευση ή ακόμα και όταν υπάρχει η εκπαίδευση 

είναι πολύ αργή. Χρειάζεται μία πιο έξυπνη προσέγγιση του θέματος.       

 

1.2 Σκοπός και συνεισφορά της Διπλωματικής 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην αναλυτική καταγραφή 

(state of the art) των μεθόδων στατιστικής μηχανικής μάθησης που 

χρησιμοποιούνται στην αισθητηριοκινητική μάθηση για την τεχνολογία της τέχνης 

(Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα, Μεικτά Γκαουσιανά Μοντέλα, κλπ).  

Αφού καταγραφούν οι εν λόγω μέθοδοι θα οριστούν τα κριτήρια εκείνα που 

θα πρέπει να πληρούνται για την δημιουργία ενός άυλου μουσικού οργάνου που θα 

http://www.google.gr/imgres?q=sensorimotor+learning&hl=el&biw=1082&bih=846&gbv=2&tbm=isch&tbnid=yyfIGlKboTPxlM:&imgrefurl=http://studio3music.com/child-development/organizing-your-brain-by-age-7/&docid=uSguOVvczOgBJM&imgurl=http://studio3music.com/wp-content/uploads/2011/03/learn.jpg&w=425&h=282&ei=sLesT7HPIseE4gTInNzoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=598&vpy=299&dur=6380&hovh=183&hovw=276&tx=133&ty=124&sig=111294743832042426720&page=3&tbnh=159&tbnw=275&start=49&ndsp=25&ved=1t:429,r:13,s:49,i:206�
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βασίζεται σε ανθρώπινες χειρονομίες και θα χρησιμοποιηθεί στην διαδικασία 

αναγνώρισης και εκπαίδευσης του συστήματος.  

Τέλος θα καθοριστεί μία πλήρη παιδαγωγική μεθοδολογία για την μετάδοση 

της σπάνιας ερμηνευτικής τεχνογνωσίας του άυλου μουσικού οργάνου. 
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2. Μηχανική μάθηση (Machine Learning) 
 

Η μηχανική μάθηση (machine learning) αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους τομείς έρευνας της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος της είναι η 

δημιουργία συστημάτων που να είναι σε θέση να εκπαιδεύονται από εμπειρικά 

δεδομένα που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, ώστε να εκτελούν την εργασία για 

την οποία προορίζονται αποτελεσματικότερα. Η διαδικασία εκμάθησης μπορεί να 

αναλυθεί στα παρακάτω στάδια: 

• Απόκτηση εμπειρικών δεδομένων (παραδειγμάτων εκπαίδευσης) από  

την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. 

• Επεξεργασία των δεδομένων, ούτως ώστε να βρεθούν πιθανές 

γενικεύσεις  εξειδικεύσεις (διαδικασία μάθησης). 

• Χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας για την εκτέλεση 

της εργασίας στόχου. 

 

2.1 Ορισμός 
 

Μάθηση είναι η διαδικασία εκτίμησης μιας άγνωστης συνάρτησης ή δομής 

που εμφανίζεται στα δεδομένα εισόδου και εξόδου ενός συστήματος 

χρησιμοποιώντας έναν περιορισμένο αριθμό παρατηρήσεων (διαθεσίμων 

δεδομένων που συσχετίζουν είσοδο με έξοδο ενός συστήματος). Μια μέθοδος 

μάθησης είναι ένας αλγόριθμος (λογισμικό) ο οποίος εκτιμά (estimates) την 

άγνωστη απεικόνιση εξάρτησης (dependency) μεταξύ δεδομένων εισόδου και 

εξόδου ενός συστήματος από τα διαθέσιμα δεδομένα. Μετά την εκτίμηση μιας 

τέτοιας εξάρτησης (dependency), αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη 

μελλοντικών εξόδων από γνωστές τιμές εισόδου [2]. Σύμφωνα με τον Mitchell [3], 

«ένα πρόγραμμα υπολογιστή θεωρείται ότι μαθαίνει από εμπειρία , σε σχέση με 

κάποια κατηγορία εργασιών και μετρική αποτίμησης , εάν η απόδοση στις εργασίες 

του  βελτιώνεται με την εμπειρία ». 
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2.2 Κατηγορίες μηχανικής μάθησης 
 

Η μηχανική μάθηση μπορεί να διακριθεί στην επιβλεπόμενη μάθηση 

(supervised learning) και στη μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning). Ένα 

σύστημα επιβλεπόμενης μάθησης, εκπαιδεύεται αρχικά σε ένα σύνολο 

παραδειγμάτων εκπαίδευσης όπου κάθε παράδειγμα χαρακτηρίζεται από μια 

κατηγορία. Τυπικό παράδειγμα επιβλεπόμενης μάθησης αποτελούν τα προβλήματα 

ταξινόμησης (classification). Σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης, κάθε παράδειγμα 

εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε ένα διάνυσμα. Ένα τέτοιο διάνυσμα είναι ένα σύνολο 

τιμών χαρακτηριστικών, ή αλλιώς γνωρισμάτων, το οποίο περιέχει και μια τιμή 

κατηγορίας (ή κλάσης – class) η οποία περιγράφει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ή 

αλλιώς, την έννοια στόχο. Πληθώρα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης είναι 

σχεδιασμένοι για προβλήματα ταξινόμησης, όπως είναι οι αλγόριθμοι ID3 [4] και 

C4.5 [5] για την εκμάθηση δέντρων αποφάσεων (decision trees), η μάθηση 

στηριζόμενη σε κανόνες μετασχηματισμού καθοδηγούμενη από σφάλματα 

(transformation-based error-driven learning – TBED) [6], [7], [8], [9] για την 

εκμάθηση λιστών αποφάσεων, ο αλγόριθμος Naive Bayes [10], ο αλγόριθμος των k-

κοντινότερων γειτόνων (k-nearest-neighbours) [11], τα κρυφά μοντέλα Markov [12], 

κ.α. Το εκπαιδευμένο μοντέλο που προκύπτει από την εφαρμογή ενός αλγορίθμου 

ταξινόμησης σε ένα σύνολο διανυσμάτων χαρακτηριστικών συχνά καλείται και 

ταξινομητής (classifier). 

Στη μάθηση χωρίς επίβλεψη, δεν υπάρχει προκαθορισμένο σύνολο τιμών. 

Τα παραδείγματα εκπαίδευσης χωρίζονται σε, άγνωστες εκ των προτέρων, ομάδες 

με βάση τα χαρακτηριστικά τους, μια διαδικασία που συχνά αναφέρεται σαν 

κατηγοριοποίηση (clustering). Παραδείγματα αλγορίθμων μη επιβλεπόμενης 

μάθησης αποτελούν οι αλγόριθμοι COBWEB [13], Apriori [14], AutoClass [15] κ.α. 

Στόχος της ενότητας αυτής ήταν να παράσχει κάποιες πολύ βασικές έννοιες που 

αφορούν τη μηχανική μάθηση. Μια περισσότερο λεπτομερής περιγραφή του 

πεδίου της μηχανικής μάθησης υπάρχει στο βιβλίο [4]. 
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Μία τρίτη διάκριση μπορεί να γίνει σε εφαρμογές όπου η έξοδος του 

συστήματος είναι μία ακολουθία ενεργειών. Σε μία τέτοια περίπτωση μία 

μεμονωμένη ενέργεια δεν είναι σημαντική. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η 

πολιτική της σωστής ακολουθίας των ενεργειών οι οποίες επιτυγχάνουν τον στόχο. 

Δεν υπάρχει κάτι ιδανικότερο από την καλύτερη ενέργεια σε οποιαδήποτε 

ενδιάμεση κατάσταση. Μια ενέργεια είναι καλή αν είναι μέρος μιας καλής 

πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα μηχανικής μάθησης πρέπει να είναι 

σε θέση να εκτιμήσει την ορθότητα των πολιτικών, να μάθει από παρελθούσες 

καλές ακολουθίες ενεργειών, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει μια πολιτική. 

Τέτοιες μέθοδοι μάθησης αποτελούν τους αλγορίθμους reinforcement learning. Ένα 

καλό παράδειγμα reinforcement learning είναι το game playing (πχ. σκάκι), όπου 

μία ενέργεια από μόνη της δεν είναι σημαντική αλλά επιπροσθέτως μία ακολουθία 

σωστών ενεργειών είναι αυτό που θα μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τον 

στόχο. Ένα ενδιαφέρον πεδίο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί reinforcement 

learning είναι η πλοήγηση ενός ρομποτικού συστήματος στην βιομηχανία. 

 

2.3 Μέθοδοι επιβλεπόμενης στατιστικής μηχανικής μάθησης στην 
αισθητηριοκινητική μάθηση (sensorimotor learning) 
 

Ανακεφαλαιώνοντας θυμίζουμε πως επιβλεπόμενη μάθηση είναι η μάθηση 

κατά την οποία από ένα σύνολο αρχικών παραδειγμάτων εκπαιδεύουμε το σύστημα 

μας. Με τον όρο στατιστική μηχανική μάθηση περιορίζουμε τις μεθόδους μας σε 

αυτές όπου χρησιμοποιούμε στατιστικά εργαλεία μόνον και όχι νευρωνικά δίκτυα 

(τα οποία επίσης βασίζονται πρωτογενώς στην στατιστική – πιθανότητες). Ποιο 

συγκεκριμένα στην στατιστική μηχανική μάθηση κάνουμε εκτεταμένη χρήση των 

εξής εργαλείων της στατιστικής επιστήμης:  

 Θεωρία αποφάσεων του Bayes . 

 Mixture Models (Όπου συνήθως επιλέγονται να είναι Gaussian). 

 Hidden Markov Models. 
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Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την χρήση των παραπάνω εργαλείων τα 

επεξεργαζόμαστε με τεχνολογίες χαρτογράφησης (mapping) ώστε να μπορέσει να 

αναγνωριστεί η εν δυνάμει κίνηση και τελικός να αλληλεπιδράσει με το σύστημα.  

Απώτερος σκοπός πάντα είναι να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο (ταξινομητή) το 

οποίο και θα χρησιμοποιήσουμε για να εκπαιδεύσουμε το σύστημα μας. Σε τέτοιου 

είδους λοιπόν προβλήματα μοντελοποίησης ή ορθότερα ταξινόμησης πρέπει να 

ταξινομήσουμε ένα πρότυπο (pattern) σε κάποια από c εν δυνάμει κλάσεις. Κάθε 

πρότυπο έχει ένα σύνολο τιμών liix ,...,2,1),( = που συνιστούν ένα l-διάστατο 

διάνυσμα χαρακτηριστικών 
lT Rlxxxx ∈= )](),...,2(),1([ . Υποθέτουμε ότι κάθε 

πρότυπο αντιπροσωπεύεται, με μοναδικό τρόπο, από ένα και μόνο διάνυσμα 

χαρακτηριστικών και μπορεί να ανήκει σε μία μόνο κλάση. Δοθέντος ενός 

διανύσματος 
lRx ∈  και ενός συνόλου c κλάσεων, cii ,...,2,1, =ω , σύμφωνα με το 

θεώρημα του Bayes :  

)()|()()|( ii ωωω PxpxpxP i =   και   ∑
=

=
c

i
Pxpxp

1
ii )()|()( ωω . 

Όπου : 

• )( iωP είναι η εκ των προτέρων (a priori) πιθανότητα της κλάσης 

ci ,...,2,1,i =ω . 

• )|( i xP ω  είναι η εκ των υστέρων (a posteriori) πιθανότητα της κλάσης iω  

δοθέντος του χ. 

• )(xp  είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του x και 

• cixp ,...,2,1),|( i =ω  είναι η συνάρτηση της υπό-συνθήκη πυκνότητας 

πιθανότητας του x δοθείσης στης κλάσης iω  (καλείται και πιθανοφάνεια 

της iω  ως προς x. 
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2.3.1 Θεωρία αποφάσεων του Bayes 
 

Σύμφωνα με την θεωρία αποφάσεων του Bayes, το x ταξινομείται στην κλάση iω  

εάν : 

  

)|()|( xPxP ji ωω > , ij ≠∀ . 

ή 

)()|()()|( jjii ωωωω PxpPxp > ,  ij ≠∀ . 

 

 

2.3.2 Mixture Models 
 

 Όταν δεν είναι γνωστή η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που 

περιγράφει τα δεδομένα μιας κλάσης, τότε πρέπει να γίνει μία εκτίμηση της προτού 

εφαρμοσθεί ο Bayesian ταξινομητής. Μία δημοφιλής μέθοδος μοντελοποίησης 

αγνώστων συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας είναι τα Mixture Models 

(μοντελοποίηση μίξης).  

Θεωρούμε ότι η εκάστοτε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας μπορεί να 

μοντελοποιηθεί ως γραμμικός συνδυασμός από J συναρτήσεις πυκνότητας. 

 

∑
=

=
j

j
j jxpPxp

1
)|()( . (1) 

Όπου: 

∑
=

==
j

j
jPxp

1
1)( ,   1)|( =∫ dxjxp . 
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Στην πράξη, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι )|( jxp  επιλέγονται να είναι 

Gaussian, JjSmN jj ,...,2,1),,( = . 

 

Εικόνα 2 Gaussian Mixture Models 

 

Η εξίσωση (1) μπορεί να μας δώσει δεδομένα από πιο σύνθετες συναρτήσεις 

πυκνότητας πιθανότητας, δηλαδή πολυτροπικές συναρτήσεις (με πολλές κορυφές). 

Έτσι τα δεδομένα περιλαμβάνουν κάθε μία από τις συναρτήσεις που μετέχουν στο 

άθροισμα, τις  )|( jxp , με πιθανότητα jP . 

 

2.3.3 Εισαγωγή στα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα(HMM) 

 
Τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hidden Markov Models - HMM) είναι ένα 

πανίσχυρο στατιστικό εργαλείο για την μοντελοποίηση των παραγωγικών 

ακολουθιών που μπορούν να χαρακτηριστούν από μία ελλοχεύουσα διαδικασία 

που παράγει μία αισθητή ακολουθία[16]. Τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

βρίσκουν εφαρμογή σε πολλά πεδία ενδιαφέροντος στην επεξεργασία σήματος και 

ειδικά στην επεξεργασία ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα έχουν  επιτυχή εφαρμογή σε 

χαμηλού επιπέδου διεργασίες της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural 

Language Processing-NLP), όπως στην επισήμανση Μέρος-Του-Λόγου, στην 

κατάτμηση φράσης και στην εξαγωγή στοχευμένων πληροφοριών από έγγραφα. Η 

Μαρκοβιανή θεωρία πήρε το όνομά της από τον Andrei Markov στις αρχές του 20ου 

αιώνα, αλλά η θεωρία των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων στην πραγματικότητα 

αναπτύχθηκε από τον Baum και τους συνεργάτες του στην δεκαετία του ΄60[17]. 
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Το παρακάτω διάγραμμα  δείχνει τη γενική αρχιτεκτονική ενός στιγμιότυπου HMM. 

Κάθε οβάλ σχήμα αντιπροσωπεύει μια τυχαία μεταβλητή που μπορεί να υιοθετήσει 

οποιαδήποτε από μια σειρά αξιών.  Η τυχαία μεταβλητή x(t) είναι η κρυμμένη 

κατάσταση τη χρονική στιγμή t(με x(t) ∈ {x1, x2, x3}). Η τυχαία μεταβλητή y(t) είναι 

η παρατήρηση τη χρονική στιγμή t(με y(t) ∈ {y1, y2, y3, y4}).  Τα βέλη στο 

διάγραμμα (συχνά ονομάζεται διάγραμμα trellis ) δηλώνουν όρους εξάρτησης.  

 Από το διάγραμμα, είναι σαφές ότι η υπό όρους πιθανοτική κατανομή  της κρυφής 

μεταβλητής x(t) τη χρονική στιγμή t, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της κρυφής 

μεταβλητής x ανά πάσα στιγμή, εξαρτάται μόνο από την αξία  της κρυφής  

μεταβλητής x(t-1): οι τιμές τη χρονική στιγμή t2 και πριν δεν έχουν καμία επιρροή.  

Αυτό ονομάζεται ιδιότητα Markov .  Ομοίως, η αξία της παρατηρούμενης 

μεταβλητής y(t) εξαρτάται μόνο από την αξία των κρυμμένων μεταβλητών x(t) (τόσο 

σε χρόνο t)[18]. 

 Στο βασικό τύπο του Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου που εξετάζεται εδώ, ο 

χώρος καταστάσεων  των κρυμμένων μεταβλητών είναι διακριτός, ενώ και ίδιες οι 

παρατηρήσεις μπορεί να είναι και αυτές διακριτές ή συνεχείς (κατά κανόνα από τη 

διανομή Gaussian).  Οι παράμετροι του Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου είναι δύο 

τύπων, πιθανότητες μετάβασης και πιθανότητες εκπομπής (επίσης γνωστές ως 

πιθανότητες εξόδου).  Οι πιθανότητες μετάβασης ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο 

η κρυμμένη  κατάσταση τη χρονική στιγμή t επιλέγεται δοσμένης της κρυφής 

κατάστασης τη χρονική στιγμή t-1.  

 Ο χώρος των κρυφών καταστάσεων  θεωρείται ότι αποτελείται από ένα σύνολο 

από Ν πιθανές τιμές, κατά το πρότυπο της κατηγορηματικής διανομής. Αυτό 

σημαίνει ότι για κάθε μία από τις Ν πιθανές καταστάσεις που μπορεί να πάρει μια 

κρυφή μεταβλητή τη χρονική στιγμή t, υπάρχει μια πιθανότητα μετάβασης από 

αυτήν την κατάσταση σε καθεμία από τα N πιθανές καταστάσεις της κρυφής 

μεταβλητής τη χρονική στιγμή t+1, για ένα σύνολο Ν2 πιθανοτήτων  μετάβασης.  

(Σημειώστε, ωστόσο, ότι το σύνολο των πιθανοτήτων μετάβασης για τη μετάβαση 

από την κάθε δεδομένη κατάσταση πρέπει να έχει άθροισμα  1, που σημαίνει ότι 
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μία πιθανότητα μετάβασης μπορεί να προσδιοριστεί αφού γίνουν γνωστά τα άλλα, 

αφήνοντας ένα σύνολο από Ν (N-1) παραμέτρων μετάβασης). 

 Επιπλέον, για κάθε ένα από τα Ν πιθανές καταστάσεις, υπάρχει μια σειρά από 

πιθανότητες εκπομπής που διέπουν τη διανομή της παρατηρούμενης μεταβλητής 

σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξαιτίας της κατάστασης των κρυμμένων 

μεταβλητών εκείνη τη στιγμή. Το μέγεθος αυτού του συνόλου εξαρτάται από τη 

φύση των παρατηρούμενων μεταβλητών. Για παράδειγμα, αν η παρατηρούμενη 

μεταβλητή είναι διακριτή με M πιθανές τιμές, διέπεται από μια κατηγορηματική 

διανομή , θα υπάρχουν M-1 ξεχωριστές παράμετροι, για ένα σύνολο Ν (M-1) των 

παραμέτρων εκπομπής πάνω από όλα τα κρυφά ενδεχόμενα.  Από την άλλη 

πλευρά, αν η παρατηρούμενη μεταβλητή είναι το M-διάστατο διάνυσμα 

διανέμονται σύμφωνα με μια αυθαίρετη πολυμεταβλητή κατανομή Gaussian , θα 

υπάρξουν M παράμετροι ελέγχου των μέσων και M(M+1)/2 παράμετροι ελέγχου 

του πίνακα συνδιακύμανσης , για ένα σύνολο των  παραμέτρων εκπομπής.  (Σε μια 

τέτοια περίπτωση, εκτός και αν η τιμή του M είναι μικρό, μπορεί να είναι πιο 

πρακτικό να περιορίσει τη φύση των συνδιασπορών μεταξύ των επιμέρους 

στοιχείων του φορέα παρατήρηση, π.χ. με την παραδοχή ότι τα στοιχεία είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους, ή και λιγότερο περιοριστικά, είναι ανεξάρτητα από όλα, 

αλλά ένα σταθερό αριθμό των γειτονικών στοιχείων.) 
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2.3.3.1 Hidden Markov Models 
 

Ένα Hidden Markov Model (HMM) συνιστά έναν τύπο στοχαστικής 

μοντελοποίησης, κατάλληλο για μη στάσιμες στοχαστικές ακολουθίες, των οποίων 

οι στατιστικές ιδιότητες διέπονται από τυχαίες μεταβάσεις μεταξύ k διαφορετικών 

στάσιμων διεργασιών. Με άλλα λόγια τα HMM χρησιμοποιούνται για την 

μοντελοποίηση διεργασιών που είναι κατά τμήματα στάσιμες. Μία διεργασία 

θεωρείται στάσιμη όταν οι στατιστικές της ιδιότητες δεν μεταβάλλονται καθώς 

εξελίσσεται ο χρόνος.  

Θεωρούμε ότι δίνεται μία ακολουθία παρατηρήσεων (διανύσματα 

χαρακτηριστικών), 
i

N Rx ∈,...,x,x 21  .  Η παρατήρηση μπορεί να εκπεμφθεί από 

διαφορετικές πηγές και κάθε πηγή έχει διαφορετικές στατιστικές ιδιότητες. Έτσι 

υποθέτουμε δύο πηγές (k=2), στοχαστικές διεργασίες, όπου είναι δυνατόν να 

εκπεμφθούν ακολουθιακά δεδομένα είτε από μία Gaussian κατανομή είτε από μία 

εκθετική. Δηλαδή κάθε παρατήρηση μπορεί να εκπεμφθεί από οποιοδήποτε από τις 

δύο πηγές. Εμείς όμως δεν έχουμε πρόσβαση σ’ αυτή την πληροφορία. Ένα HMM 

μπορεί να μοντελοποιήσει μία τέτοια μη στάσιμη διεργασία. 

 

 

Εικόνα 3 Κατανομή Gauss & Εκθετική 

 

Ένα HMM περιγράφεται από το παρακάτω σύνολο παραμέτρων : 

 

http://www.google.gr/imgres?q=exponential+model&hl=el&gbv=2&biw=1082&bih=846&tbm=isch&tbnid=FjuyObxbFB4NRM:&imgrefurl=http://lotsasplainin.blogspot.com/2009/05/wednesday-math-vol-71-logistic-curve.html&docid=mmzvEG5whVSfWM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_-qF6CbJo2vY/Sgqwfs1W2oI/AAAAAAAAFjg/5kUu5jbFm3o/s400/sigmoid.jpg&w=400&h=295&ei=oj-pT-flNoeN4gSBs62fCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=476&dur=866&hovh=193&hovw=262&tx=143&ty=106&sig=108140807067078579718&page=2&tbnh=144&tbnw=195&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:20,i:115�
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• Τον αριθμό των καταστάσεων k (κάθε πηγή εκπομπής συσχετίζεται 

με μία κατάσταση και το k είναι γνωστό ως αριθμός των 

καταστάσεων). 

 
 

• Τις πυκνότητες πιθανότητας που περιγράφουν τις καταστάσεις, 

)|( jxp , kj ,...,1= . Στην περίπτωση διακριτών μεταβλητών, όπου 

Lrrx ,...,1, == , ο πίνακας πιθανοτήτων εκπομπής συμβόλων 

(observation probability matrix) είναι της μορφής : 

 
 

















===

===
=

)/(...)2/()1/(
............

)/1(...)1/1()1/1(

kLxPLxPLxP

kxPxPxP
B . 

 
 

• Τον πίνακα μετάβασης καταστάσεων (state transition matrix), A. 

Επειδή η διεργασία μεταβαίνει με τυχαίο τρόπο μεταξύ καταστάσεων 

το μοντέλο πρέπει να έχει πρόσβαση στις πιθανότητες μετάβασης 

καταστάσεων kjijiP ,...,1,),|( = , όπου )|( jiP είναι η πιθανότητα 

μετάβασης από την κατάσταση j στην κατάσταση I : 

 
 
















=

)/(...)/2()/1(
............

)1/(...)1/2()1/1(

kkPkPkP

kPPP
A . 

 

• Το διάνυσμα π των αρχικών πιθανοτήτων (κάθε ακολουθία 

παρατηρήσεων έχει μία αρχή, δηλαδή την παρατήρηση 1x , είναι 

απαραίτητο να γνωρίζουμε την εκ των προτέρων πιθανότητα 
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kiiP ,...,1),( =  , δηλαδή την πιθανότητα να εκπεμφθεί η πρώτη 

παρατήρηση από την κατάσταση i :  

 
 



















=

)(
...

)2(
)1(

kP

P
P

π . 

 
 
 

2.3.3.2 Hidden Markov Models – Αναγνώριση και Εκπαίδευση. 
 

Στο στάδιο της αναγνώρισης, υποθέτουμε ότι έχουμε στην διάθεση μας 

περισσότερα του ενός HMM, κάθε ένα εκ των οποίων περιγράφεται από ένα 

διαφορετικό σύνολο παραμέτρων. Προφανώς, κάθε HMM μοντελοποιεί μία 

διαφορετική, στάσιμη κατά τμήματα διεργασία. Για παράδειγμα, ένα HMM μπορεί 

να μοντελοποιεί μία διεργασία δύο πηγών εκπομπής παρατηρήσεων, μία Gaussian 

και μία εκθετική x2 (δύο καταστάσεις), ενώ ένα άλλο HMM αντιστοιχεί σε μία 

διεργασία τριών πηγών, πχ. Τριών Gaussians πηγών με διαφορετικές μέσες τιμές και 

μητρώα συνδιασποράς. 

Κατά την φάση της αναγνώρισης, ο στόχος είναι ο ακόλουθος: με δεδομένη μία 

ακολουθία παρατηρήσεων και ένα πλήθος Μ από HMM (κάθε ένα εκ των οποίων 

μοντελοποιεί διαφορετική διεργασία), να αποφασιστεί πιο από τα ΗΜΜ είναι 

περισσότερο πιθανό να εκπέμψει την συγκεκριμένη ακολουθία παρατηρήσεων. Δύο 

μέθοδοι που δίνουν λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η μέθοδος Baum-Welch 

(γνωστή και ως μέθοδος οποιασδήποτε διαδρομής – any path method) και η 

μέθοδος Viterbi (ή μέθοδος καλύτερης διαδρομής – best path method). Οι δύο 

αυτές μέθοδοι υπολογίζουν, για κάθε ΗΜΜ, ένα αποτέλεσμα (score) που βασίζετε 

σε πιθανότητες. Το ΗΜΜ που γεννά το μέγιστο σκορ θεωρείτε ως το πιο πιθανό να 

έχει εκπέμψει τη συγκεκριμένη ακολουθία παρατηρήσεων. Η φάση αναγνώρισης 
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προϋποθέτει ότι όλες οι παράμετροι που προσδιορίζουν τα ΗΜΜ έχουν 

προηγουμένως εκτιμηθεί και είναι επομένως γνωστές. 

Στην φάση της εκπαίδευσης γίνετε εκτίμηση των παραμέτρων του εκάστοτε 

ΗΜΜ. Προς την κατεύθυνση αυτή, χρησιμοποιείται μία ακολουθία παρατηρήσεων 

ικανού μήκους (ή και περισσότερες), που έχει γεννηθεί από την αντίστοιχη 

στοχαστική διεργασία, προκειμένου να γίνει εκτίμηση των άγνωστων παραμέτρων 

(πχ. Χρησιμοποιώντας τεχνικές που βασίζονται στην λογική της μέγιστης 

πιθανοφάνειας για την εκτίμηση των παραμέτρων). Δύο δημοφιλείς επαναληπτικές 

τεχνικές εκπαίδευσης είναι η μέθοδος Baum-Welch και η μέθοδος Viterbi. 

 

 

Εικόνα 4 Hidden Markov Model 

 

 

2.3.4 Δυναμική Περιτύλιξη χρόνου (DTW). 
 

Μία άλλη μέθοδος αναγνώρισης κινήσεων εν γένει είναι αυτή της δυναμικής 

περιτύλιξης του χρόνου(Dynamic Time Warping). Η μέθοδος αυτή υπολογίζει την 

ομοιότητα μεταξύ δύο ακολουθιών που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους στον 

χρόνο ή στην ταχύτητα. Παραδείγματος χάριν μπορεί να εντοπίσει ομοιότητες 

μεταξύ δύο video αυτοκινήτων που κινούνται πάνω σ΄ ένα αυτοκινητόδρομο ακόμα 

και εάν το ένα κινείτε πολύ γρηγορότερα από το άλλο. Η μέθοδος δηλαδή 

λειτουργεί σε περιπτώσεις μεταβλητού ρυθμού κίνησης. Η μέθοδος DTW 

http://www.google.gr/imgres?q=hmm+model&hl=el&biw=1082&bih=846&gbv=2&tbm=isch&tbnid=X1aWo2MoUBT7yM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:HiddenMarkovModel.png&docid=JDV-D2HXAPc6GM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/HiddenMarkovModel.png&w=1500&h=1200&ei=FUGpT_WgNsvP4QSRlNnDAg&zoom=1&iact=hc&vpx=678&vpy=514&dur=4594&hovh=201&hovw=251&tx=135&ty=106&sig=108140807067078579718&page=2&tbnh=166&tbnw=232&start=16&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:16,i:112�
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χρησιμοποιείται ευρέως στην επεξεργασία video, ήχου και γραφικών. Γενικά, 

επιτρέπει την εύρεση της ιδανικής αντιστοιχίας μεταξύ ακολουθιών (πχ. 

χρονοσειρές). Οι ακολουθίες «περιτυλίγονται» μη γραμμικά στην διάσταση του 

χρόνου ώστε να μετρηθεί η ομοιότητα τους ως συνάρτηση μη γραμμικών 

παραμέτρων. 

Η DTW βασίζεται στις διαφορές ανάμεσα σε ακολουθίες χρησιμοποιώντας 

λειτουργίες εισαγωγής, διαγραφής, συμπίεσης-διαστολής και αφαίρεσης 

υποακολουθιών[19]. Ο εκ των προτέρων καθορισμός ενός ποσοστού διαφοράς 

μεταξύ των ακολουθιών πριν και μετά την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών, 

συμβάλει στην ταξινόμηση των ακολουθιών. Η μέθοδος υπόκειται σε ορισμένους 

σημαντικούς περιορισμούς. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η 

μονοδιάστατη αντιστοίχηση ως προς την παράμετρο του χρόνου. Επιπλέον, η έννοια 

της συνέχειας δε λαμβάνετε υπόψη από την μέθοδο. Αυτό έχει ως συνέπεια να 

λειτουργεί στην βάση ελλιπών δεδομένων. Η απώλεια αυτών των δεδομένων 

μπορεί να είναι απαγορευτική για την χρήση της μεθόδου, ειδικά στις περιπτώσεις 

που απαιτείται μεγάλη ακρίβεια στην αναγνώριση. Η βελτιστοποίηση της 

ομοιότητας μεταξύ των ακολουθιών υλοποιείται με την χρήση δυναμικού 

προγραμματισμού. 

Τέλος η μέθοδος μπορεί να εξάγει καλά αποτελέσματα στην αναγνώριση 

προκαθορισμένων κινήσεων, όπου το στοχαστικό χαρακτηριστικό των κινήσεων 

είναι ασθενές.. Αγνοεί εντελώς τη σχέση μεταξύ γειτονικών χρονικά ακολουθιών. 

Γενικά όμως μία ακολουθία παρουσιάζει μεγαλύτερη συσχέτιση με κοντινότερες 

ακολουθίες από ότι με τις απομακρυσμένες χρονικά[19], γεγονός που δε 

λαμβάνεται υπόψη. 

 

2.3.5 Νευρωνικά δίκτυα. 
 

Οι μέθοδοι νευρωνικών δικτύων που παρουσιάζονται από την βιβλιογραφία 

κυρίως αναφέρονται στην ταξινόμηση μοντέλων μέσα από ένα σύνολο δεδομένων. 
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Το αδύνατο σημείο των νευρωνικών δικτύων είναι η μη συμμετοχή της παραμέτρου 

του χρόνου. Εναλλακτικά, ο χρόνος προσεγγίζεται ως εξωτερικός μηχανισμός. Τα 

Νευρωνικά Δίκτυα Χρονικής Καθυστέρησης είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά 

μοντέλα. Κάνουν χρήση πολυεπίπεδων νευρωνικών δικτύων. Τα Νευρωνικά Δίκτυα 

Χρονικής Καθυστέρησης μετατρέπουν το χρονικό πρόβλημα σε χωρικό. Τα 

συστήματα που βασίζονται σε τέτοιου είδους δίκτυα παρουσιάζουν υψηλή 

πολυπλοκότητα και απαιτούν μεγάλη επεξεργασία δεδομένων. Ακόμη και στις 

περιπτώσεις όπου ο παράγοντας του χρόνου έχει εισαχθεί ως μηχανισμός στο 

σύστημα, το υπολογιστικό κόστος, η πολυπλοκότητα της εκπαίδευσης αλλά και η 

δυσκολία ερμηνείας των αποτελεσμάτων είναι τα συχνότερα προβλήματα για την 

χρήσης τους.  

Παρ’ όλα αυτά τα νευρωνικά δίκτυα χρονικής καθυστέρησης έχουν 

αποδείξει την αποτελεσματικότητα τους στην αναγνώριση χειρονομιών στην 

νοηματική γλώσσα. 

 

2.3.6 Mapping. 
 

Ο όρος «mapping» χρησιμοποιείτε ευρέως για να δείξει την μαθηματική 

διαδικασία συσχέτισης στοιχείων ενός συνόλου με κάποιο άλλο. Έτσι και στο πεδίο 

της μουσικής ή του χορού χρησιμοποιούμε τεχνικές «mapping» για να 

αντιστοιχίσουμε πχ ανθρώπινες κινήσεις με αποκρίσεις ενός συστήματος για την 

μουσική αλληλεπίδραση ή και στο ευρύτερο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ανθρώπου 

μηχανής.  

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να επιλυθεί σχετίζεται με το ποια 

στρατηγική «mapping» θα εφαρμοστεί..Θεωρώντας το «mapping» ως μέρος ενός 

οργάνου, μπορεί κανείς να συμπεράνει δύο κύριες κατευθύνσεις για την χρήση του, 

από την ανάλυση των υπάρχουσας βιβλιογραφίας: 



26 

 

• Την χρήση των παραγωγικών μηχανισμών, όπως τα νευρωνικά δίκτυα 

για την εκτέλεση του mapping. 

• Την χρήση των ρητά καθορισμένων (explicitly) στρατηγικών mapping. 

Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κατευθύνσεων βρίσκεται στην  

επιλεγείσα προσέγγιση όσον αφορά το mapping. Η πρώτη χρησιμοποιεί μία μέθοδο 

που παρέχει μια στρατηγική mapping μέσω εσωτερικών αναπροσαρμογών του 

συστήματος μέσω της εκπαίδευσης ή της επιλογής των πιο σημαντικών 

χαρακτηριστικών από ένα σύνολο σημάτων. Η τελευταία προτείνει στρατηγικές 

mapping που ρητά καθορίζει τις σχέσεις εισόδου-εξόδου. 

Το mapping με χρήση νευρωνικών δικτύων επιτρέπει στο σχεδιαστή να 

επωφεληθεί από τις δυνατότητες αυτο-οργάνωσης του μοντέλου. Σε σύγκριση με τη 

χρήση νευρωνικών δικτύων, οι ρητά καθορισμένες στρατηγικές mapping 

(χαρτογράφησης) παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της διατήρησης του ελέγχου από 

τον σχεδιαστή κάθε κομματιού του οργάνου, παρέχοντας έτσι κατανόηση της 

αποτελεσματικότητας των επιλογών του mapping σε κάθε πλαίσιο του. 

Ένα παράδειγμα χρήσης νευρωνικών δικτύων σε τεχνικές mapping είναι 

αυτό που παρουσιάστηκε από τους Fels και Hinton (1995) οι οποίοι παρουσίασαν 

ένα interface με βάση το οποίο αντιστοιχούσαν χειρονομίες σε ομιλία 

χρησιμοποιώντας το επονομαζόμενο «Glove-TalkII». Σ’ αυτό το σύστημα  τρία 

νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν για αντιστοίχηση παραμέτρων από τις εξής 

συσκευές : α) Cyberglove, β) Polhemus sensor και γ) Contact glove, σε   δέκα 

συνεχόμενες παραμέτρους ενός σήματος ομιλίας.  

Πολλές προσπάθειες διαφορετικών στρατηγικών mapping έχουν αναφερθεί 

από διάφορους επιστήμονες του χώρου με μεγαλύτερη ίσως φιλοδοξία την 

χαρτογράφηση και των συναισθημάτων που παράγονται από τις ανθρώπινες 

χειρονομίες. Αυτού του επιπέδου οι τεχνολογίες mapping είναι  οι δυσκολότερες και 

αποτελούν μέχρι και σήμερα αντικείμενο έρευνας από ομάδες ερευνητών ανά την 

επιστημονική κοινότητα.  
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Εικόνα 5 Three-layer general mapping model 

 

2.3.6.1 Temporal (Χρονικό)  Mapping 
 

Διάφοροι τύποι mapping έχουν προσδιοριστεί, όπως το explicit και το 

implicit mapping[20]. Στο explicit mapping (ρητή χαρτογράφηση), οι μαθηματικές 

σχέσεις μεταξύ της εισόδου και εξόδου τίθενται άμεσα από το χρήστη. Αντίθετα, το 

implicit mapping (έμμεση χαρτογράφηση) αναφέρεται γενικά στη χρήση τεχνικών 

μηχανικής μάθησης, πράγμα που σημαίνει μια φάση εκπαίδευσης για να ρυθμίσει 

τις παραμέτρους που δεν είναι άμεσα προσβάσιμη από το χρήστη[21, 22 και 23]. 

Η ρητή (explicit) χαρτογράφηση έχει συζητηθεί σε μεγάλο βαθμό και 

χρησιμοποιείται ευρέως. Θα συζητήσουμε αμέσως παρακάτω την σιωπηρή 

(implicit) χαρτογράφηση η οποία χρησιμοποιείται και από το λογισμικό gesture 

follower το οποίο επίσης θα αναλυθεί στα επόμενα κεφάλαια.  

Ακριβώς, όπως συζητήθηκε προηγουμένως, έχουμε εισαγάγει μια 

διαδικασία χρονικής χαρτογράφησης με τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ της 

χειρονομίας και των χρονικών προφίλ του ήχου. Η χρονική χαρτογράφηση μπορεί 

να να θεωρηθεί ως μια διαδικασία συγχρονισμού μεταξύ των παραμέτρων εισόδου 

της χειρονομίας και των παραμέτρων της διαδικασίας ήχου. Τεχνικά, αυτό γίνεται 

εφικτό με τη χρήση του δείκτη εξέλιξης του χρόνου που το gesture follower μας 
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παρέχει συνεχώς: η εξέλιξη της χειρονομίας μπορεί να συγχρονιστεί με 

συγκεκριμένες χρονικές διαδικασίες. 

Η εικόνα 6 απεικονίζει ένα απλό παράδειγμα της χρονικής χαρτογράφησης: 

δύο χρονικά προφίλ αντιστοιχίζονται μεταξύ τους, αυτό της επιτάχυνσης του χεριού 

(της χειρονομίας δηλαδή) και αυτό της έντασης του ήχου. Σημειώστε ότι η 

επιτάχυνση του χεριού και η ένταση του ήχου επιλέχθηκαν εδώ για λόγους 

απλότητας, και ότι οποιαδήποτε δεδομένα χειρονομίας  ή παράμετροι 

επεξεργασίας ήχου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Σε αυτό το παράδειγμα τα 

δεδομένα της χειρονομίας αποτελούνται από τρεις φάσεις. Φαίνεται από τις 

χρωματιστές περιοχές: μία πρώτη φάση (σκούρο γκρι), μία ακριβή επανάληψη 

αυτής της πρώτης φάσης (σκούρο γκρι), και μια τρίτη διαφορετική φάση (ανοιχτό 

γκρι). Τα δεδομένα έντασης ήχου έχουμε μία διαφορετική δομή: αυξάνεται συνεχώς 

μέχρι μια ανώτατη τιμή, και στη συνέχεια συνεχώς μειώνεται. 

Η χρονική χαρτογράφηση καθορίζει ρητά τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο 

χρονικών προφίλ: Οι τιμές της επιτάχυνσης και της έντασης που συνδέονται μεταξύ 

τους σύμφωνα με την ιστορία τους (προγενέστερα παραδείγματα). Η 

χαρτογράφηση συνεπώς εξαρτάται από μια σειρά τιμών και όχι από ανεξάρτητες 

μεμονωμένες τιμές. Για παράδειγμα, οι κάθετες γραμμές στην εικόνα 6 αναφέρουν 

όλες παρόμοιες τιμές επιτάχυνσης. Ειδικότερα, οι γραμμές 1 και 3 (αντίστοιχα 2 και 

4) έχουν αυστηρά τις ίδιες τιμές (όλα τα παράγωγα ίσο), δεδομένου ότι 

αντιστοιχούν σε μία επαναλαμβανόμενη κίνηση. Κάποιος μπορεί να επισημάνει ότι  

αυτές οι ίδιες τιμές των χειρονομιών έχουν αντιστοιχιστεί σε διαφορετικές μουσικές 

τιμές, όπως φαίνεται από τις τιμές που δείχνουν οι γραμμές 1 και 3 (αντίστοιχα 2 

και 4). Στην περίπτωσή μας, η χαρτογράφηση εξαρτάται σαφώς από το χρόνο 

αλληλουχίας των διαφόρων τιμών των χειρονομιών και πρέπει να θεωρηθεί ως μια 

χρονική διαδικασία. Ενώ τα προφίλ που αναφέρονται σε κάποια χειρονομία γενικά 

καταχωρούνται άμεσα κατά τη σύλληψη της χειρονομίας από ανάλογα συστήματα, 

το προφίλ του ήχου κατά την είσοδο του στο σύστημα μπορεί να δημιουργηθεί από 

το χρήστη με μη αυτόματο τρόπο, ή μπορεί να προέρχεται από άλλες διαδικασίες 

μοντελοποίησης. Για παράδειγμα, καταγραμμένα προφίλ ταχύτητας θα μπορούσε 
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να χρησιμοποιηθούν ως παράμετροι για τον έλεγχο φυσικών μοντέλων. 

Χρησιμοποιώντας τη χρονική χαρτογράφηση,  τα προφίλ ταχύτητας θα μπορούσαν 

να συγχρονιστούν με το προφίλ οποιαδήποτε χειρονομίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον όταν το προφίλ ταχύτητας του στόχου είναι δύσκολο να κατασκευαστεί, 

λόγω βιο-μηχανικών περιορισμών, ή ιδιαιτεροτήτων στην απόκριση του  

συστήματος σύλληψης (π.χ., της μη γραμμικότητας). 

Η επισημοποίηση της χρονικής χαρτογράφησης περιλαμβάνει επίσης τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένους χρονικούς δείκτες για την 

ενεργοποίηση των διαδικασιών σε συγκεκριμένες ώρες (συνήθως συνδέονται με τη 

χρήση του cue-lists). Για παράδειγμα, στην εικόνα 6, γραμμή 5 (καθώς και σε κάθε 

άλλα) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένας τέτοιος δείκτης. Ως εκ τούτου, η 

χρονική χαρτογράφηση μπορεί να επεκταθεί για τον έλεγχο ενός συνδυασμού 

συνεχών χρονικών προφίλ και διακριτών χρονικών γεγονότων, συγχρονίζοντας τα με 

τα δεδομένα εισόδου από την χειρονομία. 

 

 

Εικόνα 6 Παράδειγμα Temporal Mapping[24] 
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Ο Momeni και Henry περιέγραψαν μια προσέγγιση που επίσης εγγενώς 

λαμβάνει υπόψη χρονικές διαδικασίες κατά τη διαδικασία χαρτογράφησης. 

Ακριβέστερα, χρησιμοποίησαν φυσικά μοντέλα για την παραγωγή δυναμικών 

στρωμάτων (layers) ελέγχου του ήχου[25 και 26]. Σε προσέγγισή μας,  αφήνουμε 

τους χρήστες να ορίσουν ελεύθερα οποιοδήποτε “σχήμα” για τον έλεγχο του ήχου, 

είτε με βάση τη φυσική δυναμική, ή σχεδιάζοντας το  με άλλα μέσα. 
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3. Διαδικασία αναγνώρισης και εκπαίδευσης 
 

 Με την βοήθεια των παραπάνω εργαλείων της στατιστικής μηχανικής 

μάθησης θα επιχειρήσουμε μία λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών 

αναγνώρισης και εκπαίδευσης ενός άυλου μουσικού οργάνου (μουσική, χορός), το 

οποίο στην περίπτωση μας είναι η αναγνώριση και εκπαίδευση ενός συστήματος 

που βασίζεται σε δακτυλικές κινήσεις του ανθρώπου. Έτσι το σύστημα, αφού 

τελικώς εκπαιδευτεί, θα αναγνωρίζει τις δακτυλικές κινήσεις και με βάση ενός 

λεξικού που θα έχει αποθηκευμένο, σαν βάση δεδομένων, θα αλληλεπιδρά με 

κάποιο ηχητικό μήνυμα.  

 

3.1 Μεθοδολογίες αναγνώρισης & εκπαίδευσης 
 

Η έρευνα του Boukir & Chenevière (2004)[27]  απέδειξε, μετά από σχετικά 

πειράματα, ότι τα ΗΜΜ σε σχέση με τα Νευρωνικά Δίκτυα Χρονικής Καθυστέρησης 

(Time Delay Neural Networks) προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της ταχύτητας της κίνησης. Τα TDNN 

δυσκολεύονται να χειριστούν την παράμετρο του χρόνου την οποία την 

μετατρέπουν σε χωρική (Weismann 1999)[28].  Μία μέθοδος αναγνώρισης 

κινήσεων με όραση Η/Υ είναι αυτή που παρουσιάστηκε από τους Coggan & 

Ghizarou (2005)[29]. Οι παραπάνω παρουσίασαν μία μέθοδο εξαγωγής και 

ιχνηλάτησης του ανθρώπινου χεριού. Η μέθοδος βασίστηκε στην απομόνωση του 

χεριού από την εικόνα με την χρήση στατιστικού χρωματικού μοντέλου δέρματος. 

Στην συνέχεια εφαρμόστηκαν τεχνικές για τον εντοπισμό θέσης των δακτύλων και 

εν τέλει πραγματοποιήθηκε απλοποιημένη αναγνώριση κινήσεων. Οι Coggan και 

Ghizarou έκαναν χρήση τεχνικών βασισμένων στην εικόνα. Σε τεχνικές τέτοιου 

είδους είναι απαραίτητο να καθοριστεί η περιοχή του χεριού στην εικόνα. Ένας 

τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι κάνοντας χρήση του χαρακτηριστικού 
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χρώματος που έχει το ανθρώπινο δέρμα το οποίο δεν συναντάμε εύκολα σε άλλα 

υλικά. Απαιτεί την δημιουργία μιας βιβλιοθήκης φωτογραφιών οι οποίες θα 

περιέχουν δερματικές περιοχές μέσω των οποίων θα εντοπίζονται αντίστοιχες 

δερματικές περιοχές σε οποιαδήποτε άλλη εικόνα. Ο περιορισμός του συστήματος 

για είσοδο έγχρωμης εικόνας μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί με την χρήση μίας 

έγχρωμης ψηφιακής κάμερας. Ο αλγόριθμος που παρουσιάστηκε αποτελούνταν 

από διαδικασίες τμηματοποίησης της εικόνας βασιζόμενη σε τιμές του χώρου RGB, 

εντοπισμού των δακτύλων που εφαρμόζονταν απ ευθείας στην εικόνα και ανάλυση 

των χειρονομιών που εξήγαγε την αναγνώριση κάποιων χειρονομιών με βάση των 

αριθμό των δακτύλων που παρουσιάζονταν σε κάθε εικόνα. Με βάση την 

βιβλιοθήκη φωτογραφιών που είχαν στην διάθεση τους οι Coggan και Ghizarou 

δημιούργησαν ένα κατάλληλο δερματικό μοντέλο, το οποίο χρησιμοποίησαν για να 

υπολογίζουν την πιθανότητα κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας εισαγωγής να είναι 

εικονοστοιχείο του δέρματος. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πιθανότητες 

τμηματοποίησαν την εικόνα απομονώνοντας δερματικές περιοχές. Το γεγονός όμως 

ότι το χρησιμοποιούμενο μοντέλο ήταν ατελές οδήγησε στην εμφάνιση 

αντικειμένων του παρασκηνίου ως δερματικές περιοχές. Για τον λόγω αυτό 

εφαρμόστηκε επαναληπτικά φίλτρο Gauss μεγάλου βαθμού και κατωφλίωση για 

καθαρισμό της εικόνας και επίτευξη  αυξανόμενου θαμπώματος, περιμετρικά του 

περιγράμματος, με σκοπό να οδηγήσουν στον εντοπισμό του κέντρου μάζας του 

χεριού. Με υψηλή κατωφλίωση των καμπυλών του χεριού πέτυχαν την ανάκτηση 

των σκελετών των δακτύλων από όπου ήταν εύκολο να υπολογιστούν το πλήθος 

των εμφανιζόμενων δακτύλων στην εικόνα και άρα να αναγνωρίσουν την κίνηση. Η 

αναγνώριση κινήσεων που εφαρμόστηκαν στην παραπάνω μέθοδο βασίζεται 

εξολοκλήρου στις δυνατότητες που προσφέρει η όραση Η/Υ εφαρμόζοντας μία 

μέθοδο που βασίζεται αποκλειστικά στην εικόνα. Αν και τα αποτελέσματα της είναι 

θετικά, αφού ξεπερνά με επιτυχία όλες τις εν δυνάμει απαιτούμενες καλωδιώσεις 

και το κόστος των αισθητήρων, παρόλα αυτά δε λαμβάνει καθόλου υπόψη τη φύση 

της ανθρώπινης χειρονομίας. Η φύση της ανθρώπινης χειρονομίας υποδηλώνει ότι 

μέσα στα πλαίσια της τυχαίας εναλλαγής χειρονομιών υπάρχει μία στοχαστικότητα 

η οποία χαρακτηρίζει τις ακολουθίες των χειρονομιών. Η μέθοδος η οποία 
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διαχειρίζεται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο τέτοιες καταστάσεις είναι τα Κρυφά 

Μαρκοβιανά Μοντέλα (ΗΜΜ). 

Ένα άλλο ολοκληρωμένο πρωτότυπο για αναγνώριση χορευτικών κινήσεων 

βασισμένο σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες χωροχρονικές καμπύλες, 

προερχόμενες από ένα σύστημα αισθητηρίων για την ανίχνευση της κίνησης, 

αναπτύχθηκε από τους Boukir & Cheneviere [27]. Η μέθοδος αναγνώρισης βασίζεται 

στα ΗΜΜ και είναι μία επέκταση (εξέλιξη) της μεθόδου Coggan και Ghizarou. 

Αποτελείται από ένα σύνολο ΗΜΜ, κάθε ένα από τα οποία συνδέεται με την 

προβολή στο επίπεδο της θέσης ενός σημειακού δείκτη τοποθετημένου στο ένδυμα 

του χορευτή. Η έρευνα βασίστηκε στην αναγνώριση 12 βασικών κινήσεων από 4 

χορευτές μπαλέτου. 

Οι έρευνες των Coggan και Ghizarou και των Boukir & Cheneviere αποτελούν 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογής μεθόδων όρασης Η/Υ σε συνδυασμό 

με χρήση ΗΜΜ.  

 

3.2 Μερικά παραδείγματα… 
 

Ένα σύστημα που χρησιμοποιήθηκε από το Stanford’s Center for Computer 

Research in Music and Acoustics (CCRMA) (1989) για την αναγνώριση κινήσεων 

ονομαζόταν «Biomuse». Ήταν ένα σύστημα νευροαλληλεπιδραστικής τεχνολογίας 

το οποίο αποτελούταν από αισθητήρες ηλεκτρομυογραφίας, κίνησης ματιού και 

αισθητήρες εγκεφαλικών κυμάτων. Το Biomuse ήταν ένας βιοελεγκτής 8 καναλιών 

που δεχόταν και ανέλυε, με αλγόριθμους ψηφιακής επεξεργασίας σήματος, είδη 

βιοηλεκτρικού  σήματος προερχόμενα από τον άνθρωπο. Εξήγαγε κατάλληλο 

κώδικα με τον οποίο ήλεγχε άλλες συσκευές που διέθεταν επεξεργαστή. Το 

σύστημα χρησιμοποιήθηκε από την NASA, την Volvo Advance Research, την British 

Telecom, το Standford Medical Center κτλ για την ανάπτυξη εξειδικευμένων 

εφαρμογών νευρωνικών διεπαφών και βιοελεγκτών. 
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Η Laetitia Sonami & Bert Bongers ανέπτυξαν το “Lady’s Glove” μια 

κατασκευή βασιζόμενη σε ελαστικά γάντια στα οποία τοποθετήθηκαν αισθητήρες. 

Επίσης προσαρμόστηκαν επάνω στο μαέστρο δέκτες υπερήχων, οι οποίοι 

κατέγραφαν ένταση σήματος παραγόμενη από τα παπούτσια του. Μέσω των 

μετρήσεων των αποστάσεων χεριών και ύψους από το πάτωμα, υπολογίζονταν 

συνεχώς συντεταγμένες των χεριών στο χώρο. Παράλληλα, ένας αισθητήρας 

κίνησης μπορούσε να μετρήσει την ταχύτητα των χειρονομιών και τέλος μία 

κατάλληλη συσκευή ψηφιοποιούσε τα δεδομένα για είσοδο στον Η/Υ. 

 

 

 

Εικόνα 7 Γάντι μετάδοσης δεδομένων 

 

 

Το σύστημα “Bodysynth” αναπτύχθηκε από ένας μηχανικό, τον Ed 

Severinghaus, σε συνεργασία με έναν καλλιτέχνη, τον Chris Van Raalte, το 1995. 

Πρόκειται για έναν ασύρματο ελεγκτή MIDI, ο οποίος ενεργοποιείται από τις 

κινήσεις των μυών μέσω ηλεκτρομυογραφικών αισθητήρων. Τα δεδομένα που 

λαμβάνει από τις κινήσεις αυτές τα μεταδίδει με την μορφή εντολών (πχ «έναρξη 

νότας», «συνέχεια νότας»…) και έτσι μετατρέπονται σε μουσική. 
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Το σύστημα “Conductor’s Jacket” που παρουσιάστηκε από το MediaLab του 

MIT το 1996[30]. Το σύστημα αυτό βασιζόταν στην ταυτοποίηση εικοσιπέντε 

διαφορετικών χειρονομιών από έξι διευθυντές ορχήστρας. Οι χειρονομίες αυτές 

μελετήθηκαν και στη συνέχεια σχεδιάστηκε σύστημα αναγνώρισης των χειρονομιών 

αυτών. Τα αποτελέσματα που ανέκυψαν χρησιμοποιήθηκαν για την βελτίωση των 

ερμηνευτικών δυνατοτήτων των μουσικών. Για την αναγνώριση των χειρονομιών 

επιλέχθηκε ένα ηλεκτρομυογραφικό σύστημα αποτελούμενο από μία σειρά από 

αισθητήρες τοποθετημένους σε ειδικό ένδυμα. Οι αισθητήρες λάμβαναν 

πληροφορίες για την δραστηριότητα των μυών αυτού που το φοράει. Η 

επεξεργασία αυτών των πληροφοριών επέτρεπε τελικά την αναγνώριση της 

χειρονομίας. Η Marrin συμπέρανε ότι πολλές πληροφορίες της εκφραστικής 

επικοινωνίας μπορούν να καταγραφούν από το σήμα που παράγετε μέσα από τις 

κινήσεις. Η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών απέδειξε την επιρροή των 

αναπνοών του μαέστρου στην εκφραστικότητα των μουσικών φράσεων από τους 

μουσικούς, την επιρροή βαθμού άσκησης μυϊκής δύναμης στην ακουστικότητα του 

ήχου και τέλος την αμφιδεξιότητα των χεριών στις μουσικές μεταβολές. 

Η ομάδα του επιστημονικού έργου Multisensory Expressive Gesture 

Applications (MEGA) ασχολήθηκε με την ανάλυση εκφραστικών χειρονομιών με 

κύριο στόχο τον σχεδιασμό πρωτότυπων τρόπων ανάδρασης, στρατηγικών 

αντιστοίχησης χειρονομιών και πολυμεσικών διεπαφών οι οποίες βασίζονται στην 

πολυμορφική ανάλυση του εκφραστικού περιεχομένου της μουσικής. Αποτέλεσμα 

της παραπάνω έρευνας ήταν να δημιουργηθεί το «MEGA System Environment»  το 

οποίο βασίστηκε στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα «EyesWeb» η οποία 

αναπτύχθηκε από το InfoMus Lab του πανεπιστημίου της Genova στην Ιταλία[31]. 

Ένα άλλο σύστημα ψυχαγωγικού χαρακτήρα με την ονομασία «Virtual 

Condructor» αναπτύχθηκε το 2001 από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή Max 

Muhlhauser με συνεργασία των πανεπιστημίων Darmastadt, Linz, Ulm και Stanford. 

Το σύστημα αυτό επιτρέπει τον χρήστη να ελέγχει με τις χειρονομίες του, 
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κρατώντας μία ‘μπαγκέτα’, μια οπτικοακουστική καταγραφή της φιλαρμονικής της 

Βιέννης που προβάλετε σε μια οθόνη. Οι κινήσεις που αναγνωρίζονται επηρεάζουν 

την αναπαραγωγή του βίντεο αποδίδοντας διαφορετικό τέμπο, ένταση και έμφαση 

σε ομάδες οργάνων[32].  

 

 

Εικόνα 8 Virtual Conductor 

 

Κάτι παρόμοιο με το «Virtual Conductor» παρουσιάστηκε του 2003 μετά από 

συνεργασία του πανεπιστημίου Stanford, του Immersion Music και του ETH Zurich. 

Η ονομασία αυτού του συστήματος «You Are the Conductor». Είναι μία έκδοση του 

«Virtual Conductor» ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά.  

Μία πρόσφατη σχετικά έρευνα στην αναγνώριση κινήσεων παρουσιάζετε το 

2008 από τον Grunberg από το Media Entertainment Technology Lab (METLab) του 

πανεπιστημίου Drexel των ΗΠΑ. Ο Grunberg βασίζετε στην τεχνολογία Wii της 

Nintendo για ασύρματη επικοινωνία με ελεγκτή χειρονομιών. Χρησιμοποιείτε το 

χειριστήριο της Wiimote της κονσόλας παιχνιδιών για την μετάδοση των κινήσεων, 

ενώ η μοντελοποίηση και η αναγνώριση των κινήσεων γίνετε με HMM. Το Wiimote 

διαθέτει μετρητές επιτάχυνσης που επιτρέπουν την καταγραφή και ψηφιοποίηση 

επιταχυνόμενων κινήσεων. Ο Grunberg περιορίστηκε σε κινήσεις που διαγράφονται 

πάνω σε μία ευθεία ή σε ημικύκλια γιατί είναι αυτές που χρησιμοποιούν οι 
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μαέστροι. Χρησιμοποιήθηκαν περισσότεροι του ενός άνθρωποι για την 

μοντελοποίηση των κινήσεων, ενώ η κίνηση μοντελοποιήθηκε με χρήση HMM 10 

εσωτερικών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα όμως παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν 

περισσότεροι του ενός μαέστροι δεν ήταν αναλόγως ικανοποιητικότερα.  
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4. Πολιτισμική κληρονομιά  
 

Η πολιτισμική κληρονομιά μας είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη και 

αυξανόμενη κληρονομιά, χωρίς ορατό τέλος, η οποία οφείλει να είναι μεταδόσιμη 

στις επόμενες γενιές.  Σύμφωνα με την UNESCO (Άρθρο 2.3 / «Σύμβαση για την 

Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς», Παρίσι 2003), η άυλη πολιτισμική 

κληρονομιά (ΑΠΚ) ορίζεται ως : «πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώση, 

δεξιότητες καθώς επίσης και εργαλεία, αντικείμενα, χειροποίητα προϊόντα και 

χώροι πολιτισμού που συνδέονται με τα παραπάνω, και τα οποία αναγνωρίζονται 

από κοινότητες, ομάδες και ενίοτε από ιδιώτες, ως μέρος της πολιτιστικής τους 

κληρονομιάς».  Οι λαοί οφείλουν να αναζητήσουν τρόπους, μεθόδους και πόρους 

για την αποτελεσματική προστασία και αξιοποίηση της ΑΠΚ τους.  Οι τέχνες του 

θεάματος αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τομέα αυτής αφού περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων το χορό, τη μουσική, την όπερα, το θέατρο και το τσίρκο. 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Η σημερινή κοινωνία αποδέχεται την ανάγκη προστασίας όχι μόνο της 

Υλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΥΠΚ), αλλά και της άυλης.  Η προστασία της ΥΠΚ 

αποτελεί στόχο πολλών κυβερνητικών, ή μη, οργανισμών παγκοσμίως, ενώ αυτή της 

ΑΠΚ είναι ένας σχετικά νέος τομέας ενδιαφέροντος διότι προϋποθέτει τη χρήση 

καινοτομικών τεχνολογικών επιτευγμάτων. Σημαντικό ρόλο προς αυτήν την 

κατεύθυνση παίζει η αποκτηθείσα γνώση από ερευνητικούς τομείς της ψηφιακής 

συντήρησης, της επεξεργασίας βίντεο και ήχου, της αναγνώρισης και ταξινόμησης 

προτύπων, καθώς και της κατανόησης των ανθρώπινων χειρονομιών. 
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4.2 Το άυλο μουσικό όργανο 
 

Η ερμηνεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων μέσα από βίντεο έχει πολλά πεδία 

εφαρμογής (π.χ. την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση, την ανάκτηση 

πληροφορίας βάσει περιεχομένου, την ανάλυση και αναγνώριση αθλητικών 

κινήσεων, την ιατρική, την Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή κλπ) και  αποτελείται 

από διαφορετικά στάδια τεχνητής όρασης τόσο χαμηλού όσο και υψηλού επιπέδου.  

Θέλοντας να κάνουμε μία προσέγγιση στον όρο άυλο μουσικό όργανο κατ’ 

επέκταση του όρου άυλη πολιτισμική κληρονομιά  μπορούμε κατ’ αρχήν να 

περιοριστούμε στο πεδίο της τέχνης του θεάματος (performing arts) είτε με την 

έννοια της μουσικής είτε με την έννοια του χορού. Και οι δύο αυτές μορφές τέχνης 

εμπεριέχουν κινήσεις μέσα από τις οποίες παράγετε το επιθυμητό αποτέλεσμα 

(τραγούδι, μελωδία ή χορός). Εάν υποθέσουμε ότι οι κινήσεις αυτές γίνονται – 

απουσία κάποιου οργάνου ή δασκάλου, τότε το άυλο στοιχείο αναδεικνύεται.   

 

4.3 Ανθρώπινες χειρονομίες και άυλο μουσικό όργανο 
 

Ο ρόλος των χειρονομιών στα διαδραστικά μουσικά συστήματα αυξάνεται 

συνεχώς κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, ως άμεση συνέπεια τόσο των νέων 

εννοιολογικών όσο και των νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Ο θεμελιώδης ρόλος της 

φυσικής χειρονομίας στην αλληλεπίδραση ανθρώπου μηχανής έχει πλέον 

αναγνωριστεί πλήρως. Οι έννοιες αυτές συντονίζονται με την αυξημένη 

διαθεσιμότητα οικονομικών αισθητήρων και διεπαφών, που οδηγούν επίσης στην 

ανάπτυξη νέων μουσικών ψηφιακών μέσων, όπου ο ρόλος της φυσικής χειρονομίας 

είναι κεντρικός. 
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4.4 Κριτήρια δημιουργίας ενός άυλου μουσικού οργάνου 
βασιζόμενο σε ανθρώπινες χειρονομίες 
 

Όπως όλοι γνωρίζουμε ένα βασικό συστατικό της μουσικής ή του χορού με 

την συμβατική τους μορφή είναι ο χρόνος και η ένταση.  Ο χρόνος ή ακόμη 

καλύτερα ο ρυθμός το τέμπο όπως θα έλεγε κάποιος μουσικός είναι αυτό που 

κατεξοχήν διαφοροποιεί ένα μουσικό κομμάτι από κάποιο άλλο και αν θέλετε και ο 

κύριος λόγος που πολλές φορές μπερδεύεται κάποιος στο άκουσμα ενός μουσικού 

κομματιού κατά την εισαγωγή του. Έτσι ενώ κατά τις πρώτες νότες νομίζει πως θα 

ακούσει την μελωδία Α τελικά μετά από μερικά δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεται ότι 

αυτό που ακούει είναι κάτι διαφορετικό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με κάποιο 

είδος χορού, για να εξαντλήσουμε το χώρο της τέχνης του θεάματος. Θα πρέπει 

δηλαδή να υπάρχει έλεγχος του χρόνου για να ξεχωρίσει  ένα μουσικό κομμάτι από 

κάποιο άλλο. Βλέπουμε δηλαδή πως η έννοια του ελέγχου του χρόνου είναι 

συνυφασμένη με την τέχνη. Στην περίπτωση του άυλου μουσικού οργάνου όπου 

από μία αλληλουχία κινήσεων – χειρονομιών θα πρέπει να παραχθεί τέχνη θα 

πρέπει να τηρηθούν και πάλι όλες οι συνθήκες του ελέγχου του χρόνου και 

επιπλέον θα πρέπει να έχουμε έλεγχο του χρόνου και στις χειρονομίες (gesture 

controlled) βάση των οποίων θα πρέπει να παραχθεί πχ. μουσική.  

Παίρνοντας για λόγους απλότητας τον χώρο της μουσικής σαν πεδίο 

εφαρμογής των ανθρώπινων χειρονομιών για την παραγωγή, μέσα από μία 

διαδικασία αναγνώριση αυτών και εκπαίδευσης, μουσικής θα μπορούσαμε να 

ορίσουμε τέσσερα διακριτά στάδια. Αυτό του gesture cupture, του gesture 

processing, του mapping και τελικώς του audio processing. 
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Εικόνα 9 Gesture-controlled audio processing[34] 

 

Χρησιμοποιώντας χειρονομίες-ελέγχου στην επεξεργασία ήχου είναι φυσικό 

να δημιουργηθεί το ερώτημα για την σχέση μεταξύ των στοιχείων εισόδου 

(χειρονομίας) και των παραμέτρων ελέγχου ήχου. Αυτή η σχέση γίνετε αντιληπτή 

μέσα από μία διαδικασία γνωστή ως "χαρτογράφηση" (mapping) μεταξύ 

διαφορετικών παραμέτρων εισόδου-εξόδου. Πολλές μέθοδοι χαρτογράφησης 

χειρονομιών ήχου έχουν προταθεί [33, 35, 36, 37, 20, 38 και 39]. Η χαρτογράφηση 
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μπορεί να περιγραφεί από παραμέτρους χαμηλού επιπέδου, ή  υψηλού επιπέδου. 

Μερικοί συγγραφείς πρότειναν επίσης να χρησιμοποιηθούν και συναισθηματικά 

χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τόσο στην χειρονομία όσο και 

στον ήχου [40 και 41].  

Με την έννοια του gesture control of sound καλύπτουμε δύο ακόμα βασικά 

κριτήρια για την ορθότητα της ύπαρξης του άυλου μουσικού οργάνου αυτό της 

αναγνώρισης των χειρονομιών σε πραγματικό χρόνο (real-time) όπως επίσης και της 

συνέχειας (continues) της διαδικασίας αναγνώρισης των χειρονομιών από το εν 

γένει σύστημα. Δηλαδή τα κριτήρια που περιγράψαμε μέχρι αυτό το σημείο 

αφορούν το στάδιο της αναγνώρισης των χειρονομιών από το σύστημα και 

ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι ένα άυλο μουσικό όργανο θα πρέπει να 

προσδιορίζετε από χειρονομίες (gestures) ελέγχου, το οποίο και αναλύετε στο 

γεγονός ότι αυτές θα πρέπει από το σύστημα να αναγνωρίζονται σε πραγματικό 

χρόνο (real-time) και η αναγνώριση να είναι συνεχής (continues).  

Κατά την διαδικασία του mapping, εάν θέλουμε να εμβαθύνουμε, υπάρχουν 

δύο τεχνικές αυτή του implicit mapping και αυτή του explicit mapping. Αυτές τις δύο 

τεχνικές – μεθοδολογίες mapping θα μπορούσαμε να τις ορίσουμε επίσης σαν δύο 

κριτήρια μιας και προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο το συνολικό θέμα της 

αναγνώρισης των χειρονομιών. Όταν χρησιμοποιούμε explicit mapping οι 

μαθηματικές σχέσεις μεταξύ εισόδου και εξόδου καθορίζονται κατευθείαν από τον 

χρήστη. Κατά την διαδικασία του implicit mapping συνήθως αναφερόμαστε σε 

τεχνικές machine learning όπου σε αυτού του είδους τις τεχνικές ο χρήστης δεν έχει 

πρόσβαση στον καθορισμό των παραμέτρων. Συνεπώς θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε πως αυτές οι δύο τεχνικές mapping θα μπορούσαν εν δυνάμει να 

αποτελέσουν κριτήριο για την σωστή τεκμηρίωση ενός άυλου μουσικού οργάνου το 

οποίο βασίζεται σε ανθρώπινες χειρονομίες. 
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5. Παιδαγωγική μεθοδολογία μετάδοσης τεχνογνωσίας ενός 
άυλου μουσικού οργάνου 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε βήμα προς βήμα μία παιδαγωγική 

διαδικασία η οποία σκοπό θα έχει να εκπαιδεύσει ένα σύστημα με μεθόδους 

μηχανικής αισθητηριοκινητικής μάθησης. Ο σκοπός της εκπαίδευσης του 

συστήματος αυτού είναι η μετάδοση της τεχνογνωσίας ενός άυλου μουσικού 

οργάνου.  

Θα ξεκινήσουμε περιγράφοντας πρώτα τον hardware εξοπλισμό του 

συστήματος, έπειτα το software και τέλος θα εμβαθύνουμε στις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται από το λογισμικό προκειμένου να εκπαιδευτεί το σύστημα 

αισθητηριοκινητικά.  

 

 

 

Εικόνα 10 Διαδικασία εκπαίδευσης 
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Το hardware  του συστήματος περιλαμβάνει ένα υπολογιστικό σύστημα το 

οποίο είναι εφοδιασμένο με μία χαμηλού κόστους web camera και τον απαραίτητο 

multimedia εξοπλισμό για την αναπαραγωγή του ηχητικού μοτίβου. Η χρήση της 

web cam δεν δεσμεύει τον χρήστη κατά την εκπαίδευση του συστήματος με την 

έννοια ότι οι κινήσεις – χειρονομίες του πραγματοποιούνται  με ελεύθερο τρόπο 

μιας και δεν είναι υποχρεωμένος να φέρει αισθητήρες για την καταγραφή των 

κινήσεων του. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε και η εξασφάλιση της φυσικής 

κίνησης χωρίς ενδεχόμενους περιορισμούς που θα ίσως να υπήρχαν από πιθανούς 

εξοπλισμούς με αισθητήρες.  

Αφού καταγραφεί η κίνηση – χειρονομία του χρήστη με μορφή video στο 

υπολογιστικό σύστημα ξεκινά η επεξεργασία του video αυτού σε επίπεδο καρέ 

(frame). Το λογισμικό που αναλαμβάνει την κυρίως δουλειά προσπαθεί με χρήση 

εργαλείων μηχανικής στατιστικής μάθησης, όπως HMM, να μοντελοποιήσει την 

κίνηση κάνοντας χρήση τεχνικών mapping σε συνδυασμό με τα πρότυπα που έχει 

αποθηκευμένα σε αντίστοιχη βάση δεδομένων. 

Από την στιγμή που η κίνηση – χειρονομία μοντελοποιηθεί τότε το σύστημα 

θεωρείτε ότι εκπαιδεύτηκε και πλέον μπορεί να αναπαράγει από την χειρονομία το 

αντίστοιχο ηχητικό μοτίβο. 

Πρέπει να τονίσουμε πως κατά το στάδιο της εκπαίδευσης του συστήματος 

με χειρονομίες οι οποίες αντιστοιχούν σε κάποιο ηχητικό μοτίβο, το ποιες ακριβώς 

θα είναι αυτές οι χειρονομίες δηλαδή για παράδειγμα, το εάν η χειρονομία θα είναι 

η κίνηση κάποιων δακτύλων ή εάν θα είναι όλου του χεριού ή ακόμα και όλου του 

σώματος (κάποιο είδος χορευτικής κίνησης), είναι στην διακριτική ευχέρεια του 

χρήστη. Και αυτό ακριβώς το σημείο είναι το μεγάλο όφελος  αυτού του 

συστήματος. Ότι δηλαδή μπορούμε, εφόσον ορίσουμε την παιδαγωγική 

μεθοδολογία να την εφαρμόσουμε στον χώρο της τέχνης του θεάματος εν γένει.  
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Η περιγραφή του συστήματος που μόλις διατυπώθηκε παρουσιάζει την όλη 

διαδικασία εκπαίδευσης – μοντελοποίησης σε πολύ γενικές γραμμές για να 

κατανοηθεί σε πρώτη φάση το όλο εγχείρημα από τον ακροατή. Αμέσως παρακάτω 

επιχειρείται μια περιγραφή ενός υπαρκτού αντίστοιχου συστήματος το οποίο 

χρησιμοποιεί  όλες τις τεχνικές που προαναφέρθηκαν στα κεφάλαια αυτής της 

εργασίας. Το σύστημα αυτό, το οποίο υλοποιείται κατ’ ουσία με ένα λογισμικό, 

ονομάζετε «gesture follower» και έχει αναπτυχθεί από το ερευνητικό Ινστιτούτο 

IRCAM - Real Time Musical Interaction Team το οποίο εδρεύει στο Παρίσι στην 

Γαλλία.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω λογισμικό δουλεύει σε πραγματικό 

χρόνο (real time).  

 

5.1 Παράδειγμα real–time συστήματος παιδαγωγικής 
μεθοδολογίας 
 

Το λογισμικό «gesture follower», όπως ήδη αναφέραμε, μπορεί να κάνει 

real-time ανάλυση και mapping των χειρονομιών που έχουν καταγραφεί με την 

βοήθεια παραδείγματος χάριν μιας web cam. Οι τεχνικές που χρησιμοποιεί είναι 

γνωστές και έχουν προταθεί και υποστηριχθεί από αρκετούς επιστήμονες μέχρι 

σήμερα. Η διαφοροποίηση έγκειται στην υπόθεση που έλαβε χώρα εξ αρχής, από 

τους δημιουργούς του εν λόγω εργαλείου, βάση της οποίας,  οι χειρονομίες 

θεωρείται ότι είναι χρονικά εφήμερες διαδικασίες, που χαρακτηρίζονται  από τη 

χρονικά προφίλ. Έτσι η ανάλυση των χειρονομιών βασίζετε στην ανάλυση της 

«χρονικής» πληροφορίας, δηλαδή του χρόνου που χρειάστηκε για να εκτελεστεί η 

εν λόγω χειρονομία. Μ’ αυτή την μέθοδο, δηλαδή συν-υπολογίζοντας κατά την 

διαδικασία της μοντελοποίησης της χειρονομίας και τον χρόνο που χρειάστηκε για 

να εκτελεστεί αυτή επιτυγχάνουμε να έχουμε τελικώς ένα real-time interactive 

σύστημα. Με βάση αυτή την υπόθεση, του temporal profile,  εισήχθησαν δύο 

ακόμα έννοιες, αυτή του χρονικού (temporal) mapping σε αντιδιαστολή με το 

χωρικό (spatial) mapping ώστε να αναδειχθούν θέματα χρόνου στην σχέση μεταξύ 

μουσικής, χειρονομιών και μουσικών μοτίβων. 
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Το temporal mapping αναδεικνύει της χρονική εξέλιξη των δεδομένων και 

όχι μόνον τις απόλυτες τιμές αυτών για τον σχεδιασμό των μουσικών συστημάτων 

αλληλεπίδρασης. Αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην μοντελοποίηση των 

συγκεκριμένων χρονικών προφίλ ή της συμπεριφοράς που λαμβάνεται είτε μέσω 

μιας διαδικασίας εκπαίδευσης ή απλά δίδοντας την  χειροκίνητα. 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος απεικονίζεται στην εικόνα 9. Η 

αρχιτεκτονική χωρίζει την όλη διαδικασία σε τέσσερα διακριτά μέρη:  

I. την σύλληψη (capture) της χειρονομία, 

II. την επεξεργασία της χειρονομία,  

III. την χαρτογράφηση (mapping) και 

IV. την επεξεργασία ήχου.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχιτεκτονική αυτή υποστηρίζεται από ένα 

σύνολο βιβλιοθηκών λογισμικού που διευκολύνουν σημαντικά το σχεδιασμό και την 

ταχεία κατασκευή προτύπων. Η υποστήριξη μέσω των βιβλιοθηκών αυτών έχει να 

κάνει με την παροχή εργαλείων για την επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων με 

βάση τον χρόνο, όπως η χειρονομία και τα δεδομένα ήχου. 

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για ένα ευρύ φάσμα δεδομένων εισόδου, που 

λαμβάνονται από διάφορα ετερογενή συστήματα σύλληψης (capture) κινήσεων εν 

γένει. Κάποια από τα συστήματα αυτά που παραθέτουμε αμέσως παρακάτω, 

απεικονίζουν με σαφήνεια την ποικιλία των τύπων δεδομένων που μπορούν να 

ληφθούν υπόψη. 

1. Παράμετροι ανάλυσης εικόνας που λαμβάνονται από  σύλληψη 

βίντεο 

2. Tablet και multitouch interfaces 

3. Sliders και τα ποτενσιόμετρα 

4. MIDI interfaces 

5. Δεδομένα χειρονομιών που λαμβάνονται από την αδρανειακές 

μονάδες μέτρησης, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε 

συνδυασμού από τα εξής : γυροσκόπια, επιταχυνσιόμετρα και 
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μαγνητόμετρα (μέσω πρωτοτύπων ή εμπορικών συσκευών 

συμπεριλαμβανομένων και των games και των διεπαφών μέσω 

κινητών τηλεφώνων) 

6. Ήχοι που προέρχονται από  σύλληψη ήχου 

7. Οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω 

Λαμβάνοντας υπόψη το ετερογενές των δεδομένων εισόδου είναι δυνατόν, 

ο όρος "χειρονομία" να μπορεί να αναφέρεται σε εντελώς διαφορετικούς τύπους 

φυσικών μεγεθών. Παρ 'όλα αυτά, οποιοδήποτε από αυτά τα δεδομένα μπορεί 

ακόμη να θεωρηθούν ως πολυδιάστατο χρονικά δεδομένα. Για να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά το σύστημα με τόσο διαφορετικές εισόδους, έχουμε διαχωρίσει 

την ανάλυση της ροή των δεδομένων σε δύο διαδικασίες:  

 πρώτον στην διαδικασία της προ επεξεργασίας που είναι ειδική για 

κάθε είσοδο του συστήματος (λόγω των πολλών διαφορετικών τύπων 

δεδομένων που υποστηρίζει το σύστημα) και  

 δεύτερον στην διαδικασία της on-line ανάλυσης του χρονικού 

προφίλ που είναι γενική. 

 

 Προ-επεξεργασία 

Η διαδικασία της προ-επεξεργασία περιλαμβάνει τα εξής: 

• Φιλτράρισμα (π.χ. χαμηλή / υψηλή / ζώνης διέλευσης) 

•Επανάληψη της δειγματοληψίας ώστε να εξασφαλιστεί σταθερός ρυθμός 

δειγματοληψίας 

•Αναγωγή των δεδομένων και μείωση διαστάσεων (π.χ. χρησιμοποιώντας 

Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών)  

•Κανονικοποίηση 

•Τμηματοποίηση (προαιρετικά) 



48 

 

Η προ-επεξεργασία σχεδιάζετε ειδικά για ένα δεδομένο σύστημα 

καταγραφής χειρονομιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του. Η προ-

επεξεργασία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα έχουν μορφοποιηθεί ως μια 

χρονική ροή διανυσμάτων x(t) διάστασης Μ, στα οποία έχει γίνει δειγματοληψία σε 

τακτά χρονικά διαστήματα για το συνολικό χρονικό διάστημα Δt. Έτσι, τα προ-

επεξεργασμένα στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν ως μία σειρά x1, x2, ..., xn. Μια 

χειρονομία που έχει καταγραφεί για χρονικό διάστημα από t=0 έως t=(Ν-1) Δt 

μπορεί να αποθηκευτεί μέσα σε έναν πίνακα Ζ διάστασης Ν x Μ. 

 

 on-line ανάλυση του χρονικού προφίλ 
 

Η διαδικασία επεξεργασίας ανάλυσης on-line του χρονικού προφίλ βασίζεται 

σε τεχνικές μηχανικής μάθησης, και ως εκ τούτου λαμβάνει χώρα σε δύο βήματα.  

Το πρώτο βήμα αντιστοιχεί στην εκπαίδευση του συστήματος με χρήση μιας 

βάση δεδομένων: αυτή η διαδικασία ονομάζεται διαδικασία μάθησης. Σε αυτό το 

βήμα, το σύστημα υπολογίζει τις παραμέτρους του μοντέλου

 Το δεύτερο βήμα είναι η 

 βασιζόμενο στη βάση 

δεδομένων του. 

online επεξεργασία

 

, η οποία αντιστοιχεί στην 

πραγματική χρήση του συστήματος κατά την εκτέλεση της χειρονομίας. Σε αυτό το 

βήμα, το σύστημα εξάγει παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του 

ήχου. 

o Διαδικασία μοντελοποίησης και εκπαίδευσης 

Αρχικά, χρειαζόμαστε μια πολύ επισταμένη χρονική μοντελοποίηση του 

συστήματος έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε προφίλ από "δεδομένα 

χειρονομιών" από διάφορες χρονικές στιγμές σε μία αντίστοιχη χρονική κλίμακα. 

Αυτό είναι επιθυμητό, όταν ασχολείται με τη μουσικές χειρονομίες [37]. Δεύτερον, 

για πρακτικούς λόγους, θέλουμε να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούν ένα μόνο 
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παράδειγμα, στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτό είναι απαραίτητο για να 

εξασφαλιστεί ότι το λεξιλόγιο των χειρονομιών μπορεί να ρυθμιστεί πολύ 

αποδοτικά ή προσαρμόζεται εύκολα σε ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου 

καλλιτέχνη. Η απαίτηση αυτή είναι ζωτικής σημασίας όταν εργάζεστε σε 

παιδαγωγικά ή καλλιτεχνικά περιβάλλοντα. 

Οι απαιτήσεις αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας υβριδικής προσέγγισης 

μεταξύ των μεθόδων όπως αυτών των Κρυφών Μοντέλων Markov (HMM), της 

δυναμικής χρονικής στρέβλωσης (DTW) και των Γραμμικών Δυναμικών Συστημάτων 

(LDS) [42, 43, 44, 45, 46και 47].  

Η μέθοδος DTW είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την 

αναγνώριση χειρονομιών που συνίσταται για χρονική ευθυγράμμιση μιας 

αναφοράς και μιας δοκιμαστικής χειρονομίας, με τη χρήση τεχνικών δυναμικού 

προγραμματισμού. 

Αυτό επιτρέπει τον υπολογισμό ενός μέτρου ομοιότητας μεταξύ των 

διαφόρων χειρονομιών που είναι αναλλοίωτες στην μεταβολή της ταχύτητας. Τα 

HMM έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ευρέως για την αναγνώριση χειρονομιών. Τα 

ΗΜΜ μπορεί να μην μπορούν να χειριστούν άριστα τις μεταβολές της ταχύτητας, 

αλλά επωφελούνται από ένα γενικότερο φορμαλισμό. Τα HMM επιτρέπουν την 

μοντελοποίηση δεδομένων από ένα μικρό αριθμό κρυφών καταστάσεων, η οποία 

μπορεί να χαρακτηριστεί από μια φάση εκπαίδευσης από ένα μεγάλο αριθμό 

ορισμένων παραδειγμάτων. Η πιο αποτελεσματική, η τυπική εφαρμογή HMM 

μπορεί να υποφέρει από χαμηλή μοντελοποίηση του χρόνου. Αυτό όμως θα 

μπορούσε να βελτιωθεί με τη χρήση Semi-HMMarkov [48] ή Segmental HMM [49, 

50 και 51]. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείτε είναι κοντά στην μέθοδο DTW, με την έννοια 

ότι συνεχίζουμε, λόγω απλότητας στην χρήση, συγκρίνοντας μία δοκιμαστική 

χειρονομία με ένα μόνο παράδειγμα αναφοράς, και κάνοντας χρήση του 

πλεονεκτήματος της διαδικασίας στρέβλωσης του χρόνου. Παρ 'όλα αυτά, 

παρουσιάζουμε η μέθοδός που παρουσιάζεται χρησιμοποιεί ένα φορμαλισμό των 



50 

 

HMM [44], που για ευκολία παρέχεται από μια πιθανοθεωρητική προσέγγιση. Ως εκ 

τούτου, η μέθοδός βασίζεται στην προθεσμιακή διαδικασία, προκειμένου να 

ικανοποιήσει τον περιορισμό μας για υπολογισμό σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι 

βασικές τεχνικές DTW απαιτούν να λειτουργούν σε ολοκληρωμένες διαδικασίες  

χειρονομιών [52]. Παρ 'όλα αυτά, για να μην ξεφύγουμε από τις απαιτήσεις μας, 

δηλαδή της επισταμένης χρονικής μοντελοποίησης και μιας απλοποιημένης 

διαδικασίας εκπαίδευσης, υιοθετήσαμε μια μη τυπική εφαρμογή HMM. 

Έχουμε συνδέσει κάθε πρότυπη χειρονομία σε μια κατάσταση με βάση τη 

δομή: Κάθε δείγμα δεδομένων αντιπροσωπεύει μια "κατάσταση". Επιπλέον, η 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας συνδέεται με κάθε κατάσταση, θέτοντας την 

πιθανότητα παρατήρησης των δεδομένων. Η δομή αυτή μπορεί στη συνέχεια να 

συνδέεται με ένα HMM (Εικόνα 10). 

 

 

Εικόνα 11 ΗΜΜ δομή σε σύνδεση με ένα πρότυπο χειρονομίας[53] 

 

Το γεγονός ότι ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι κανονικός απλοποιεί τη 

διαδικασία μάθησης. Σ’ αυτή την περίπτωση, όλοι οι συντελεστές  μετάβασης του 

ίδιου τύπου μεταξύ των καταστάσεων (α0 = διαμονή, α1 = επόμενη, α2 = επόμενο, 

κλπ) πρέπει να μοιράζονται τις ίδιες τιμές, οι οποίες μπορεί να οριστούν 

χειροκίνητα χρησιμοποιώντας προηγούμενη γνώση.  
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Η μαθησιακή διαδικασία συνίσταται απλώς με την καταγραφή μίας 

τουλάχιστον χειρονομίας, που αποθηκεύετε σε ένα πίνακα G (Ν×Μ). Κάθε στοιχείο 

του πίνακα συνδέεται με τη μέση τιμή μi μιας συνάρτησης κανονικής πιθανότητας 

bi, που αντιστοιχεί στην συνάρτηση πιθανότητας παρατήρησης. Χρησιμοποιώντας 

διάφορα πρότυπα χειρονομιών που αντιστοιχούν στην καταγραφή και αποθήκευση 

ενός  πίνακα από GK πινάκες. 

Η τιμή της διακύμανσης μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με προηγούμενη 

γνώση. Για παράδειγμα, πριν από πειράματα μπορεί να δημιουργήσει τυπικές τιμές 

διακύμανσης για ένα δεδομένο τύπο χειρονομιών και να συλλάβει τα συστήματα. 

Ένας καθολικός παράγοντας κλιμάκωσης, με βάση τον οποίο θα λειτουργούν όλες 

οι διακυμάνσεις αξιών, μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα από τον χρήστη. 

 

o on-line ανάλυση του χρονικού προφίλ 

 

Το gesture follower λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο για την είσοδο ροής 

δεδομένων. Η real-time ροή δεδομένων από την είσοδο συγκρίνετε συνεχώς με τα 

πρότυπα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα χρησιμοποιώντας ένα online HMM 

αλγόριθμο αποκωδικοποίησης. Το gesture follower παρέχει σε πραγματικό χρόνο 

δύο τύπους παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία χαρτογράφησης 

(mapping). 

Πρώτον, κατά τη διάρκεια της παράστασης (της εκτέλεσης των χειρονομιών), 

φτιάχνει ένα δείκτη του χρόνου εξέλιξης της live χειρονομίας και παράγει ένα προ-

καταγεγραμμένο πρότυπο. Αυτό αντιστοιχεί σε υπολογισμό της χρονικής 

στρέβλωσης κατά την εκτέλεση όπως φαίνεται στην εικόνα. 11. Αυτή η διαδικασία 

ονομάζεται  "following". Σημειώστε  ότι, όπως εξηγήθηκε και πιο πάνω, στην 

περίπτωση του gesture follower οι αλυσίδες Markov δημιουργήθηκαν με βάση τα 

καταγεγραμμένη πρότυπα, ενώ στην περίπτωση της βαθμολογίας δημιουργήθηκαν 

από την χρήση των Markov score. 
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Εικόνα 12 Online χρονική στρέβλωση του προφίλ της χειρονομίας[54] 

Δεύτερον, επιστρέφει την τιμή πιθανοφάνειας που μπορεί να ερμηνευθεί ως 

η πιθανότητα της παρατηρούμενης χειρονομία που δημιουργείτε  από το πρότυπο. 

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο μέτρησης της ομοιότητας μεταξύ της 

χειρονομίας που διενεργείτε και του προτύπου [55]. 

Η αποκωδικοποίηση υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη διαδικασία προς τα 

εμπρός [45]. Η πιθανότητα της κατάστασης αt(i) μιας σειράς από παρατηρήσεις 

Ο1....Ot υπολογίζεται ως εξής, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα παρατήρησης 

δύο bi(Ot): 

1. Αρχικοποίηση. 

α1(i) = πibi(O1)    1≤ i≤ N 

όπου πi  είναι η διακύμανση αρχικής κατάστασης. 

2. Εισαγωγή. 
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Όπου  ija  είναι οι πιθανότητες μετάβασης κατάστασης. 
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Ο δείκτης εξέλιξης του χρόνου και η πιθανοφάνια που σχετίζεται με την 

σειρά παρατηρήσεων ενημερώνεται σε κάθε νέα παρατήρηση από την κατανομή 

α1(t) 

 

Time progression index(t) = argmax[αt(i)] 

∑
=

=
N

i
t iatlikelihood

1
)()(

 

 

Αυτές οι παράμετροι είναι η έξοδος από το σύστημα συνεχώς, από την αρχή 

της χειρονομίας. Οι παράμετροι πιθανοφάνιας έτσι θα είναι διαθέσιμες πριν από το 

τέλος των χειρονομιών, η οποία (πιθανοφάνια) θα μπορούσε να επιτρέψει τον 

προσδιορισμό της έγκαιρης αναγνώρισης (της χειρονομίας), όπως πρότεινε επίσης 

από Mori [56].  

Γενικά, ο υπολογισμός εκτελείται παράλληλα για k πρότυπα, αξίες και 

επιστρέφει k τιμές για τον δείκτη εξέλιξης του χρόνου και την πιθανοφάνια. Η 

συνάρτηση argmax[likelihood(t)] επιστρέφει το πιθανότερο πρότυπο της τρέχουσας 

χειρονομίας για την χρονική στιγμή t. 

 

5.1.1 Example Use with Phase-Vocoder Techniques 
 

Ο άμεσος συνδυασμός του gesture follower με ένα προηγμένο σύστημα 

φάση-vocoder [57] επιτρέπει την εφαρμογή μιας σειράς εφαρμογών, όπου μια 

χειρονομία μπορεί να ελέγχει συνεχώς την ταχύτητα που παίζει ένα αρχείου ήχου 

[58 και 59]. Στην πράξη, αυτού του τύπου η απαίτηση μπορεί να υλοποιηθεί 

αποτελεσματικά με τη μέθοδο φαίνεται στην εικόνα 13. 
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Εικόνα 13  

Ο χρήστης εκτελεί αρχικά μία χειρονομία ενώσω ακούει κάποιον ήχο και έπειτα «παίζει» τον ήχο 
με χρονικές και χορικές μεταβλητές. 

 

Πρώτον, ο χρήστης πρέπει να καταγράφει μια χειρονομία, ενώ ακούει ένα 

αρχείο ήχου. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για το σύστημα για να μάθει ένα 

πρότυπο χειρονομίας που είναι πραγματικά σύγχρονη με την αρχική ηχογράφηση. Η 

ηχογράφηση και η χειρονομία μπορεί να έχουν διάρκεια αρκετών λεπτών.  

Το δεύτερο βήμα επιβάλει στον χρήστη να εκτελέσει εκ νέου την «ίδια 

χειρονομία", αλλά εισαγάγει την ταχύτητα και την ένταση καθώς και τις παραλλαγές 

της σε σχέση με το πρότυπο αναφοράς. Το gesture follower χρησιμοποιείται για να 
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συγχρονίσει χρονικά τη χειρονομία με την παροχή ήχου από αντίστοιχο αρχείο. Με 

άλλα λόγια, η χρονική διαδικασία χαρτογράφησης (mapping) επιτρέπει τον 

καθορισμό άμεσης αντιστοιχίας μεταξύ της εξέλιξης του χρόνου της χειρονομίας και 

της εξέλιξης του χρόνου του ήχου. Η απόδοση ήχου εκτελείτε χρησιμοποιώντας μια 

φάση-vocoder, διασφαλίζοντας ότι μόνο η ταχύτητα αναπαραγωγής του ήχου 

αλλάζει διατηρώντας το pitch και το timbre της αρχικής ηχογράφησης ήχου. 

 Αυτή η εφαρμογή επιτρέπει τον σχεδιασμό ενός «conducting senario», όπου 

η χειρονομία που επιλέγει ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της 

ταχύτητας αναπαραγωγής της εγγραφής. Από τη σκοπιά της αίτησης, αυτό θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί σε εφαρμογές "virtual conducting" (βλέπε για 

παράδειγμα [60 και 61]. Το πλεονέκτημα της εφαρμογής βρίσκετε στο γεγονός ότι η 

χειρονομία μπορεί να επιλέγεται ελεύθερα από τον χρήστη (π.χ. χορευτικές 

κινήσεις) απλά καταγράφοντας την μία φορά. Ακριβέστερα, αυτή η εφαρμογή 

μπορεί να φιλοξενήσει άμεσα πρότυπες χειρονομίες διεξαγωγής και αρχικές 

χειρονομίες που εφευρέθηκαν από το χρήστη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νέες 

στρατηγικές σχεδιασμού αλληλεπίδρασης. 
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6. Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία 
 

Η χρήση μεθόδων αισθητηριοκινητικής μάθησης, στον τομέα της 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου – συσκευής, έχει προσδώσει νέες προοπτικές εξέλιξης 
στην μηχανική μάθηση και στην εκπαίδευση, αυτού του είδους, της μηχανής εν 
γένει. Η χρήση στοχαστικών μοντέλων (Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα) για την 
υλοποίηση της εκπαίδευσης της μηχανής όχι μόνο επιτάχυνε την διαδικασία 
εκπαίδευσης γενικότερα, αλλά σε συνδυασμό με μεθόδους αισθητηριοκινητικής 
μάθησης έδωσε και μία νέα προοπτική από την σκοπιά της εκπαίδευσης. Η 
εκπαίδευση λαμβάνει χώρα πλέον αλληλεπιδρώντας η συσκευή με το περιβάλλον 
χωρίς να υπάρχουν σχεδόν καθόλου, ή ελάχιστα, προγενέστερα παραδείγματα που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία της μηχανικής μάθησης. Έτσι 
σχεδόν ξεφεύγουμε από την έννοια της επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης και 
γίνετε προσπάθεια εκπαίδευσης από μηδενική βάση. 

Ο παράγοντας του χρόνου και της συνέχειας, στην διαδικασία της 
εκπαίδευσης, είναι δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Οι δύο αυτές συνιστώσες είναι 
κρίσιμες. Συνιστούν στην αποδοτικότητα της αλληλεπίδρασης με την συσκευή σε 
πραγματικό χρόνο, ενώ εάν εμβαθύνουμε την σκέψη μας μπορούμε να παράγουμε, 
εάν έχουμε καλή διαχείριση των δύο αυτών παραγόντων, και το «ομαλό» (real-
time) της κίνησης ή της φωνής πλησιάζοντας έτσι στην φυσική ανθρώπινη κίνηση ή 
ομιλία. 

Οι μέθοδοι και οι υλοποιήσεις αυτών που χρησιμοποιούνται σήμερα, και 
περιγράφηκαν σ’ αυτή την εργασία, μας δίνουν μία σαφή εικόνα για το σημείο που 
έχει προχωρήσει η έρευνα και η επιστήμη κατ’ επέκταση στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της αλληλεπίδρασης της μηχανής με αισθητικοκινητικές μεθόδους. 

Το γεγονός όμως της πολυπλοκότητας και της εισαγωγής και του 
«συναισθήματος» (ειδικά στην μουσική αλληλεπίδραση) καθιστά πλέον 
δυσκολότερο το real-time με την ευρύτερη έννοια του όρου. Δηλαδή 
παραδείγματος χάριν, σίγουρα μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ένα ηλεκτρονικό 
υπολογιστή να «παίζει» μουσική αλληλεπιδρώντας σε κάποιες κινήσεις μας αλλά η 
σωστή απόδοση συμπεριλαμβάνοντας και το «συναίσθημα» παραμένει υπό 
έρευνα. Ο βαθμός εκπαίδευσης βέβαια, με τις μεθόδους και τα εργαλεία  που 
χρησιμοποιούνται σήμερα, είναι ικανοποιητικός στον μεγαλύτερο βαθμό αλλά αυτό 
το κάτι που υπολείπεται είναι αυτό ακριβώς που θα προσδώσει και το φυσικό της 
ερμηνείας. Κάτι ανάλογο εκφρασμένο με άλλο παράδειγμα είναι οι κινήσεις που 
εκπαιδεύεται να κάτι μία ρομποτική μηχανή συναρμολόγησης. Έτσι όπως στο 
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προηγούμενο παράδειγμα και εδώ σίγουρα μπορεί να εκπαιδευτεί μία τέτοια 
μηχανή σε ικανοποιητικό βαθμό αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε εκείνο το σημείο που 
θα τελειοποιούσε την διαδικασία της εκπαίδευσης είναι η φυσικότητα των 
κινήσεων αυτών. 

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα και την προηγούμενη παράθεση των 
μεθόδων μάθησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής, θα μπορούσαμε να 
πούμε πως αυτό ακριβώς, δηλαδή το κομμάτι της φυσικής απόδοσης των κινήσεων 
ή της ομιλίας της μηχανής είναι η περιοχή που εστιάζουν οι ερευνητές και 
προσπαθούν είτε με μικροβελτιώσεις είτε με εισαγωγή νέων τεχνικών εν γένει, να 
«αγγίξουν» το “real-time” της εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι πάντα να 
παράγουν το φυσικό της ανθρώπινης κίνησης και ομιλίας. Αυτό ακριβώς το σημείο 
θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως πεδίο μελλοντικής εργασίας για την 
αισθητηριοκινητική μάθηση στον χώρο των “performing arts” (όπως αναφέρεται σ’ 
αυτή την εργασία). Η μελλοντική αυτή έρευνα έχει εφαρμογή και σε άλλα πεδία 
πέραν την μουσικής και του χορού όπως παραδείγματος χάριν αυτό της ρομποτικής 
που αναφερθήκαμε προγενέστερα. 

Η μηχανική μάθηση και ειδικότερα με εφαρμογή αισθητηριοκινητικών 
μεθόδων, είναι μία μοντέρνα προσέγγιση του προβλήματος της εκπαίδευσης της 
μηχανής. Η προσπάθεια των επιστημόνων για “real time” εκπαίδευση και 
αλληλεπίδραση ανθρώπου – συσκευής, είναι το key point της σημερινής  έρευνας 
και μονοπωλεί το ενδιαφέρον τόσο των ερευνητών όσο και της βιομηχανίας λόγω 
των πολλών διαφορετικών πεδίων εφαρμογής της.  
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