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Στόχος 
•  Μελέτη ελέγχου ενός τρισδιάστατου µοντέλου χεριού µε την χρήση 
δεδοµένων που θα ληφθούν µέσω της κάµερας βάθους PMD  

•  Μελέτη αξιοποίησης κινητικού ελέγχου του χεριού και των δακτύλων, 
για την εκµάθηση ανθρωπίνων τεχνογνωσιών και δεξιοτήτων 

Δοµή Παρουσίασης 

•  Έννοια της διαχείρισης της γνώσης 
•  Εκπαιδευτικές εφαρµογές Serious Games 
•  Τεχνολογίες των τρισδιάστατων ανθρωποειδών µοντέλων 
•  Τεχνολογίες κινητικού ελέγχου 
•  Περιγραφή της µεθοδολογίας 



Διαχείριση Γνώσης 
•  Αναγνώριση, απόκτηση, 
διανοµή της γνώσης 

•  Δηµιουργείται αξία από την 
πνευµατική και στοιχειώδη 
γνώση   

Τεχνολογίες πληροφορικής στην διαχείριση της γνώσης  

•  Εργαλεία πληροφορικής που σχετίζονται µε αρχειοθέτηση, 
ταξινόµηση, διατήρηση και διαµερισµό ενσωµατώνονται στην έννοια 
της διαχείρισης της γνώσης 

•  Ε-learning εκπαίδευση  
•  Εκπαιδευτικές εφαρµογές Serious Games 



Serious Games (Σοβαρά Παιχνίδια) 
•  Είναι οι προσοµοιώσεις των γεγονότων ή 
των διαδικασιών του πραγµατικού 
κόσµου, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί µε 
σκοπό την επίτευξη κάποιων 
παιδαγωγικών στόχων 

•  Το πρώτο σηµαντικό Serious Game 
θεωρείται το παιχνίδι «Στρατός της 
Αµερικής» 

Η διαφορετικότητα των Serious Games συγκριτικά µε τις εκπαιδευτικές 
εφαρµογές  

•  Τα serious games έχουν 
αναπτυχθεί µε στόχο να 
επηρεάσουν και να συνδυάσουν 
ψυχοσωµατικούς παράγοντες 



Η εξέλιξη των Serious Games  

•  Η χρήση εικονικών κόσµων και η διαχείρισή τους µέσω τρισδιάστατων 
ανθρωποειδών µοντέλων(Avatar) 

•  Τα Avatar επιτρέπουν στο χρήστη να αναλάβει ένα ορατό πρόσωπο µέσα σε 
ένα εικονικό κόσµο  

•  Παρέχουν σηµαντικές δυνατότητες και ισχυρά µέσα για τη µάθηση 
•  Προσθήκη τεχνολογιών κινητικού ελέγχου ( χαρακτηριστικό παράδειγµα η 
εφαρµογή Aircraft Marshaling ) 

 



Ανθρωποειδές Μοντέλο Τρισδιάστατων Γραφικών	  

•  Η διαδικασία της µοντελοποίησης του ανθρώπινου σώµατος που χρησιµοποιεί 
την τεχνική της τρισδιάστατης γλυπτικής  

Στην τροποποίηση ενός τρισδιάστατου µοντέλου υπάρχουν τρεις βασικοί 
µετασχηµατισµοί 
 

•  Η θέση (Translation) 
•  Η περιστροφή (Rotation) 
•  Το µέγεθος (Scaling) 



Περιορισµοί ανθρώπινου µοντέλου χεριού  

•  Aποτελείται από µια σύνθετη αρθρωτή δοµή 
•  Yπάρχουν 21 βαθµοί ελευθερίας (DOF) για τα 
πέντε δάκτυλα. Συνολικά 

•  Kάθε σηµείο έχει είτε ένα βαθµό ελευθερίας, ο 
οποίος είναι η κάµψη και η επέκταση, είτε δύο 
βαθµούς ελευθερίας, οι οποίοι είναι η κάµψη, 
η επέκταση και η περιστροφή  

	  

Χαρακτηριστικά ανθρώπινου µοντέλου χεριού  

•  Οι κοινές γωνίες των αρθρώσεων DIP και PIP  
•  Τα κοινά όρια στις γωνίες των αρθρώσεων 

MCP εξαρτώνται από εκείνα των γειτονικών 
δακτύλων  

•  Η άρθρωση MCP εµφανίζει περιορισµένη 
προσαγωγή και απαγωγή  



Κινηµατική ανάλυση των δακτύλων και οι περιορισµοί τους 

Στο σχήµα παρατηρούµε τον βαθµό 
ελευθερίας της γωνίας κάµψης που 
έχει κάθε σηµείο σύνδεσης  
 

Περιορισµοί   

•  Περιορισµός Interfinger 

 
•  Περιορισµός του εύρους της γωνίας  
 



Για την ολοκληρωµένη ανάλυση και 
παρακολούθηση της κίνησης, πρέπει να 
παρακολουθούνται 15 βασικά σηµεία: 

•   το κεφάλι 
•   ο κορµός 
•   η κοιλιακή χώρα 
•   η περιοχή των γοφών 
•   η περιοχή πάνω από τα πόδια 
•   οι κνήµες, τα πόδια 
•   οι βραχίονες  
•   το πάνω και κάτω µέρος των χεριών  

	  

Κινητικός Έλεγχος σε τρισδιάστατο περιβάλλον 

Τεχνολογίες καταγραφής της κίνησης: 
 
•  Οπτική καταγραφή της κίνησης 
•  Αδρανειακόί αισθητήρες  
•  Κάµερες Βάθους 

	  



Τεχνολογίες καταγραφής κίνησης – κάµερες βάθους  

Κάµερα κοντινής λήψης (PMD) Κάµερα µακρινής λήψης (Kinect) 
Δυνατότητα καταγραφής λεπτοµερειών	   Δυνατότητα καταγραφής ολόκληρου του 

σώµατος 
Λειτουργεί σε χαµηλά επίπεδα φωτός  Λειτουργεί σε χαµηλά επίπεδα φωτός  

	  

Δυνατότητα καταγραφής από απόσταση  
20cm 	  

Δυνατότητα καταγραφής από το 1m και 
µακρύτερα 

Επιλύει το πρόβληµα των ασαφειών στο 
σχήµα του χεριού	  

Επιλύει το πρόβληµα των ασαφειών στην 
σιλουέτα του σώµατος 	  

Απλουστεύει τη διαδικασία της αφαίρεσης 
του φόντου  

Απλουστεύει τη διαδικασία της αφαίρεσης 
του φόντου  



Δοµή Μεθοδολογίας 

Σύνδεση 
PMD µε 
OpenNi 
• Ανάπτυξη 
κώδικα σε C	  

• Δηµιουργία 
DLL αρχείου	  

Σύνδεση 
OpenNi µε 
PianOrasis 
• Λογισµικό max/
msp 

• Διαδικασία 
λήψης 

Μελέτη 
συντεταγµένων 
• Μελέτη 
καταλληλότητας 
συντεταγµένων 

Παραµετροποίηση 
συντεταγµένων 
• Δηµιουργία 
προγράµµατος 
µετατροπής 
συντεταγµένων 

Εισαγωγή 
συντεταγµένων 
στο bvh αρχείο 
• Δηµιουργία 
αρχείου κίνησης 
χεριού 

Ενσωµάτωση 
κίνησης στο 
µοντέλο του 
χεριού 
• Δηµιουργία 
Avatar 

• Χρήση 
λογισµικού 
MotionBuilder 



Διαδικασία σύνδεσης PMD και OpenNi 

H δοµή του κώδικα 
•  Θέτουµε το µέγεθος του πίνακα µέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί η εικόνα 
από την κάµερα και ορίζουµε µε µία σταθερή τιµή τα frame, καθώς και την 
µέγιστη τιµή βάθους  

•  Δηµιουργούµε µια σύνδεση µε την κάµερα  
•  Ορίζουµε το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης της σύνδεσης και ανακτούµε 
την περιγραφή των δεδοµένων 

•  Δηµιουργούµε έναν πίνακα, όπου θα κρατηθούν τα δεδοµένα που θα 
λάβουµε από την κάµερα  

•  Δηµιουργούµε ένα νήµα για την σύνδεση 
•  Υπολογίζουµε τις τρισδιάστατες συντεταγµένες που λαµβάνουµε από την 
κάµερα  

 

OpenNI σηµαίνει Open Natural Interaction  
•  Η OpenNI είναι µια βιβλιοθήκη κώδικα, η οποία βοηθάει 
στην ανάπτυξη εφαρµογών που χρησιµοποιούν 
εισόδους τρισδιάστατης όρασης  

•  Είναι ένα πρότυπο διασύνδεσης για τρισδιάστατους 
αισθητήρες και αλγόριθµους επεξεργασίας δεδοµένων  

Δηµιουργία κώδικα σε γλώσσα C 



Σύνδεση PMD µε το PianOrasis 

Για την διαδικασία λήψης 

•  Xρησιµοποιήθηκε ένα αντικείµενο του 
λογισµικού max/msp 

•  Έγινε επεξεργασία του XML αρχείου 
του αντικειµένου  

 
 

Το PianOrasis: 
 
•  Μπορεί να δεχθεί ως είσοδο 

δεδοµένα µέσω της OpenNi 

•  Έχει ως έξοδο τις συντεταγµένες 
θέσης Χ και Υ των ακροδακτύλων 



Μελέτη συντεταγµένων 

•  Οι συντεταγµένες που εξάγονται από το PianOrasis είναι Χ και Υ 
Position 

•  Οι συντεταγµένες αφορούν µόνο τα σηµεία Χ και Υ των 
ακροδακτύλων 

•  Δεν µπορούµε να έχουµε συντεταγµένες από τις άλλες αρθρώσεις 
των δακτύλων 

•  Για την δηµιουργία κίνησης χρειάζονται Χ και Υ και Ζ rotation  
•  Χρειάζεται η µεταβλητή Angle (γωνία κάµψης των αρθρώσεων) 
•  Υπάρχει ιεραρχία στην δοµή της κίνησης 
•  Χρειάζονται συντεταγµένες και για τις υπόλοιπες αρθρώσεις 
 

Προβλήµατα που προκύπτουν 



Παραµετροποίηση συντεταγµένων 
Για την επίλυση των προβληµάτων δηµιουργήσαµε ένα πρόγραµµα στο max/msp το 
οποίο: 
 

•  Δέχεται ως είσοδο τις συντεταγµένες που εξάγονται από το PianOrasis 
•  Τις τοποθετεί σε µια λίστα και διαχωρίζει σε πέντε δυάδες Χ και Υ 
•  Δίνει της δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει την αρχική τιµή της συντεταγµένης Ζ 
και της µεταβλητής Angle 

•  Μετατρέπει τις Axis συντεταγµένες σε Euler και εισάγει το Ζ και Angle που έχει θέσει 
ο χρήστης 

•  Εξάγει µια λίστα συντεταγµένων Ζ, Χ και Υ ( πέντε τριάδες) rotation 



Εισαγωγή των συντεταγµένων στο BVH αρχείο  
Τι είναι το BVH 

•  Ένα αρχείο το οποίο δέχεται δεδοµένα κίνησης (Συντεταγµένες) 
•  Χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την δηµιουργία ή ενσωµάτωση της κίνησης 
σε 3D µοντέλα  

•  Περιέχει δυο τµήµατα, ένα τµήµα κεφαλίδας που περιγράφει την ιεραρχία και 
την αρχική στάση του σκελετού και ένα τµήµα δεδοµένων, το οποίο περιέχει τα 
δεδοµένα κίνησης 



Διαδικασία ενσωµάτωσης της κίνησης σε ένα 
τρισδιάστατο µοντέλο χεριού  



Συµπεράσµατα  
Τεχνικά συµπεράσµατα 

•  Για την ολοκληρωµένη καταγραφή κίνησης των δακτύλων είναι απαραίτητα τα δεδοµένα 
από όλες τις αρθρώσεις 

•  Οι συντεταγµένες περιστροφής παίζουν σηµαντικό ρόλο στην καταγραφή της κίνησης 

•  Τα BVH αρχεία είναι απαραίτητα για την ενσωµάτωση της κίνησης σε ένα τρισδιάστατο 
µοντέλο 

•  Είναι απαραίτητη η τήρηση της ιεραρχικής δοµής της κίνησης 

Γενικά συµπεράσµατα 
 
•  Η διαχείριση της γνώσης είναι απαραίτητη όχι µόνο σε τοµείς που αφορούν τις επιχειρήσεις, 
αλλά και σε µεγάλες και σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρµογές, όπως τα Serious Games  

•  Τα Serious Games αποτελούν στις µέρες µας ότι πιο σύγχρονο στον τοµέα της εκπαίδευσης 
σε συνδυασµό µε την τεχνολογία  

•  Η χρήση τρισδιάστατων µοντέλων και τεχνολογιών κινητικού ελέγχου καθιστά πιο ρεαλιστική 
την αλληλεπίδραση της εφαρµογής µε τον χρήστη, δίνει περισσότερες δυνατότητες όσον 
αφορά την διαχείριση της και συµβάλει σηµαντικά στην αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση  



Δυνατότητες εξέλιξης – Μελλοντικές επεκτάσεις 

•  Προσθήκη επιπλέον δυνατοτήτων στο PianOrasis  

•  Η µέθοδος της αντίστροφης κινηµατικής 

•  Η δηµιουργία ενός λογισµικού που θα ενσωµατώνει τις παραπάνω διαδικασίες 
ούτως ώστε να επιτευχθεί ο κινητικός έλεγχος σε πραγµατικό χρόνο 

•  Η ανάπτυξη εφαρµογών καταγραφής δακτυλικών κινήσεων και η χρήση τους 
στον τοµέα της εκπαίδευσης µπορεί να έχει µεγάλη εφαρµογή σε τοµείς όπως 
της ιατρικής, του πολιτισµού, της µουσικής κ.α 
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