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Περίληψη 

   Η παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζει μια μέθοδο καταγραφής της 

ανθρώπινης κίνησης, με την χρήση της κάμερας βάθους PMD,  και την 

ενσωμάτωσή της, σε ένα ανθρωποειδές μοντέλο τρισδιάστατων γραφικών και 

πιο συγκεκριμένα ενός μοντέλου χεριού, για την εκμάθηση χειρονομιών και 

δεξιοτεχνιών, στο πλαίσιο της διαχείρισης της γνώσης. Ως στόχο έχει την χρήση 

αυτής της μεθοδολογίας στη διαδικασία της δημιουργίας εκπαιδευτικών 

εφαρμογών όπως τα Serious Games. Αρχικά, αναπτύσσεται βιβλιογραφικά η 

έννοια της διαχείρισης της γνώσης και η εφαρμογή της σε τομείς της 

πληροφορικής και της εκπαίδευσης. Επίσης, μελετώνται οι τεχνολογίες των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών Serious Games, καθώς και η χρήση τους στο τομέα 

της διαχείρισης της γνώσης. Επιπλέον, εξετάζονται και οι παράμετροι των 

τρισδιάστατων ανθρωποειδών μοντέλων, όπως η ιδιομορφία και η 

μοντελοποίηση, καθώς και η εφαρμογή τους στον τομέα της εκπαίδευσης και πιο 

συγκεκριμένα στα Serious Games. Στην συνέχεια, γίνεται μελέτη, στις 

παραμέτρους και στις ιδιαιτερότητες της ανθρώπινης κίνησης και στις 

τεχνολογίες καταγραφής της. Τέλος, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 

μεθοδολογίας, περιγράφεται η συνολική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε για 

την καταγραφή και ενσωμάτωση της κίνησης, σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο 

χεριού, χρησιμοποιώντας την κάμερα βάθους PMD. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση γνώσης, Serious Games, Τρισδιάστατα ανθρωποειδή 

μοντέλα, Κινητικός έλεγχος, Καταγραφή κίνησης, Ενσωμάτωση κίνησης 



 

Abstract 

   This study explores the method of capturing of human motion with depth 

camera PMD and its embodiment, in a 3d model, and more specifically, in a 

hand model, in order to learn gestures and specific techniques.   Moreover it 

aims at the use of these methods in the area of the educational application 

creation, such as Serious Games. Firstly, I develop, through bibliography, the 

definition of knowledge management and its implementation in the fields of 

computer science and education. In addition I examine the parameters of the 3d 

human models, such as peculiarity, modelisation and its implementation in the 

field of education, and more specifically in serious Games. Moreover, I document 

through bibliography, the parameters and the specialties of the human motion 

and the technologies to capture it. Finally, concerning the development of the 

methodology, I described the procedure of the motion capture and embodiment 

in a 3d model, using a PMD depth camera. 

 

Keywords: Knowledge Management, Serious Games, Three-Dimensional 

Humanoid Model, Motion Control, Motion Capture,  Embodying Motion 
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1  
Εισαγωγή 
 

1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος 

 

   Η εξέλιξη της τεχνολογίας στις μέρες μας και η εδραίωσή της 

σε διάφορους κοινωνικούς τομείς, μας έχει δώσει την 

δυνατότητα να κάνουμε χρήση πρωτότυπων εργαλείων και 

εφαρμογών για να καλύψουμε ήδη υπάρχουσες αλλά και 

καινούριες ανάγκες. Επίσης, η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη 

για γνώση, μας έχει οδηγήσει στην συνεχή έρευνα και μελέτη 

νέων ιδεών ούτως ώστε να μπορέσουμε να παράξουμε, να 

διασώσουμε, και να διαχειριστούμε αυτή τη γνώση 

   Η μελέτη αυτή οδήγησε στη χρήση νέων μεθόδων και την 

χρησιμοποίηση  καινοτόμων τεχνολογιών όπως οι τεχνολογίες 

ανθρωποειδών μοντέλων εικονικής πραγματικότητας οι οποίες 

έχουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής σε τομείς που αφορούν είτε 

την εκπαίδευση είτε την ψυχαγωγία. Όσον αφορά την 

εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται εφαρμογές 

που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες για να προσφέρουν 

καινούρια γνώση αλλά και για να διαχειριστούν την ήδη 

υπάρχουσα. Η σημαντικότητα αυτής της διαδικασίας έγκειται 

στο ότι η μετάδοση και η διαχείριση της γνώσης έρχεται μέσα 

από τις  αλληλεπιδράσεις με τις τεχνολογίες τρισδιάστατων 

μοντέλων, που τίθενται στην διαθεσιμότητα των χρηστών 

ούτως ώστε να τα εκπαιδεύσουν ή να εκπαιδευτούν οι ίδιοι από 

αυτά, και παρέχοντας παράλληλα ψυχαγωγική ικανοποίηση. Σε 

τέτοιου είδους εφαρμογές, η απόσταση από την εκπαίδευση ως 

την ψυχαγωγία δεν είναι μεγάλη και στις περισσότερες 
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περιπτώσεις συνδυάζεται. Σε αυτό οφείλεται η ραγδαία 

διάδοση και ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών με αποτέλεσμα να 

έχουν καθιερωθεί στον τομέα της εκπαίδευσης ως Serious 

Games. Τέτοιου είδους «σοβαρά παιχνίδια», έχουν αρκετά 

μεγάλη εφαρμογή σε μεθόδους που εφαρμόζονται στην 

διαχείριση της γνώσης. Στις μέρες μας, τα Serious Games 

συναντώνται σε αρκετούς τομείς της κοινωνίας όπως η 

εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η επικοινωνία και σε πολλά ακόμη. 

Έχουν διαχωριστεί από τα παιχνίδια ψυχαγωγίας, αλλά δεν 

έχουν αποσπάσει από τον βασικό κορμό τους το ψυχαγωγικό 

κομμάτι.  

   Οι όλο και αναπτυσσόμενες τεχνολογίες οδήγησαν σε ένα 

ιδιαίτερα εξελιγμένο τρόπο διαχείρισης τέτοιων εφαρμογών. 

Ένας τέτοιος τρόπος είναι η εφαρμογή τεχνολογιών κινητικού 

ελέγχου, μέσο ειδικών εξοπλισμών για την καταγραφή της 

κίνησης, που μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε τα 

τρισδιάστατα ανθρωποειδή μοντέλα με την χρήση κινήσεων 

του σώματός μας. Έτσι η εκπαίδευση γίνεται πιο ρεαλιστική σε 

κάποιους συγκεκριμένους τομείς, έχοντας ως αποτέλεσμα την 

καλύτερα δυνατή αφομοίωση και διαχείριση της γνώσης. 

 

1.2  Σκοπός – Στόχοι 

 

   Στόχος της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας είναι η 

μελέτη αξιοποίησης κινητικού ελέγχου τρισδιάστατων 

ανθρωποειδών μοντέλων και πιο συγκεκριμένα, του χεριού και 

των δακτύλων, στη διαχείριση της γνώσης για την εκμάθηση 

ανθρωπίνων τεχνογνωσιών και δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο της 

εργασίας θα πραγματοποιηθεί έρευνα στα συστήματα 

ανάπτυξης και διαχείρισης τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής 

πραγματικότητας. Επίσης, θα μελετηθούν τεχνολογίες 

καταγραφής φυσικής κίνησης και η προσαρμογή τους στα 
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τρισδιάστατα μοντέλα με την χρήση ειδικών συσκευών όπως η 

κάμερα βάθους, καθώς και ο απαραίτητος προγραμματισμός 

που απαιτείται για την εκάστοτε διασύνδεση των συσκευών 

καταγραφής φυσικής κίνησης με εξειδικευμένα λογισμικά. 

Επιπλέον, θα μελετηθεί ο έλεγχος ενός τρισδιάστατου μοντέλου 

χεριού με την χρήση δεδομένων που θα ληφθούν μέσω της 

κάμερας βάθους PMD. Τέλος, στο ερευνητικό κομμάτι 

συμπεριλαμβάνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση στις 

τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, των εκπαιδευτικών 

εφαρμογών Serious Games, καθώς επίσης και της διαχείρισης 

της γνώσης. 

 

1.3 Διάρθρωση της μελέτης 

 

   Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της διαχείρισης της γνώσης 

παρουσιάζεται στο δεύτερο Κεφάλαιο. Στο τρίτο Κεφάλαιο, 

παρατίθενται και αναλύονται πληροφορίες σχετικές με τα 

Serious Games. Στο κεφάλαιο τέσσερα, αναπτύσσουμε 

βιβλιογραφικά τις τεχνολογίες τρισδιάστατων ανθρωποειδών 

μοντέλων. Στο Κεφάλαιο πέντε, περιγράφουμε τις τεχνολογίες 

αλλά και την διαδικασία καταγραφής κινήσεων σε τρισδιάστατο 

περιβάλλον. Στο Κεφάλαιο έξι αναπτύσσεται η μεθοδολογία 

που αναπτύχθηκε να για να επιτευχθεί ένας βασικός έλεγχος 

ενός τρισδιάστατου ανθρωποειδούς μοντέλου με τεχνολογίες 

καταγραφής κίνησης. Τέλος το  Κεφάλαιο εφτά είναι ο επίλογος 

της εργασίας, όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι 

μελλοντικές επεκτάσεις.  

 

 

 



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         9 

2  

Διαχείριση γνώσης 
 

2.1 Γνώση 

 

   Η έννοια της γνώσης ορίζεται ως «τα γεγονότα, τα 

συναισθήματα ή οι εμπειρίες που είναι γνωστά από ένα άτομο 

ή από μια ομάδα ατόμων» [Collins English Dictionary]. Η 

γνώση προέρχεται από τις πληροφορίες, αλλά είναι πιο 

πλούσια και ουσιαστική από ό,τι οι πληροφορίες. Περιλαμβάνει 

την εξοικείωση, την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση που 

έχει αποκτηθεί μέσα από την εμπειρία ή τη μελέτη, και τα 

αποτελέσματα των συγκρίσεων, προσδιορίζοντας τις 

συνέπειες, και κάνοντας συνδέσεις. Κάποιοι εμπειρογνώμονες 

περιλαμβάνουν τη σοφία και τη διορατικότητα στους ορισμούς 

της γνώσης. Σε οργανωτικό επίπεδο, η γνώση μετονομάζεται 

σε «τεχνογνωσία» ή «εφαρμοσμένη δράση». [ Servin 05 ] 

   Επίσης στο ευρύ φάσμα της γνώσης εντάσσεται και η έννοια 

της δεξιοτεχνίας. Δηλαδή η ικανότητα κάποιου να διαχειρίζεται 

κάποιες καταστάσεις με συγκεκριμένες ενέργειες.  

   Η γνώση καθορίζεται από τρία βασικά σημεία, το πρώτο είναι 

τα δεδομένα, που είναι και το χαμηλότερο σημείο, τα οποία 

είναι μία μη δομημένη συλλογή από γεγονότα και από στοιχεία. 

Οι πληροφορίες είναι το δεύτερο σημείο, και θεωρείται ως τα 

δομημένα δεδομένα και το τελικό σημείο, είναι η φάση της 

σοφίας.  
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   Παρακάτω παρουσιάζεται η πυραμίδα της γνώσης με 

ιεραρχική δομή των παραπάνω στοιχείων. 

 

    

    Εικόνα 2.1 Η πυραμίδα της γνώσης 
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2.2 Τα είδη της γνώσης 

 

   Η γνώση διακρίνεται σε βασικές κατηγορίες, σε σιωπηρή και 

ρητή, όπου η σιωπηρή γνώση, βρίσκεται στο μυαλό των 

ανθρώπων και είναι αδύνατη, ή δύσκολο να αρθρωθεί. Το 

μεγαλύτερο μέρος της  γνώσης είναι σιωπηρή, αναπτύσσεται 

με δυσκολία και κόπο και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Από 

την άλλη η ρητή γνώση υπάρχει με τη μορφή των λέξεων, 

προτάσεων και  εγγράφων, σε οργανωμένα δεδομένα, σε 

προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε άλλες 

μορφές. [William 2008]  

 

2.2.1 Σιωπηρή Γνώση 

 

   Η σιωπηρή γνώση είναι προσωπική και είναι αποθηκευμένη 

στο μυαλό των ανθρώπων, συσσωρεύεται μέσα από τη μελέτη 

και την εμπειρία και αναπτύσσεται μέσα από τη διαδικασία της 

αλληλεπίδρασης με τους άλλους ανθρώπους. Επίσης η 

σιωπηρή γνώση αναπτύσσεται μέσα από την πρακτική της 

δοκιμής και του λάθους και την εμπειρία της επιτυχίας και της 

αποτυχίας. [Filemon 08] 

 

2.2.2 Ρητή Γνώση 

 

   Η Ρητή γνώση είναι κωδικοποιημένη καθώς πρόκειται για 

γνώσεις που μπορούν εύκολα να διατεθούν σε άλλους και να 

διαβιβαστούν ή να μοιραστούν με την επικοινωνία. [Filemon 08] 

   Επίσης, δεν είναι εντελώς αποκομμένη από την σιωπηρή 

γνώση αλλά είναι αμοιβαία συμπληρωματικές, δεν θα 

μπορούσε να κατανοηθεί η ρητή γνώση αν δεν υπήρχε η 

σιωπηρή. Για παράδειγμα, ένα άτομο χωρίς τεχνική, 

μαθηματική ή επιστημονική γνώση θα έχει μεγάλη δυσκολία 
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στην κατανόηση μίας εξαιρετικά πολύπλοκης μαθηματικής 

διατύπωσης. [Filemon 08]  

 

2.2.3 Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο ειδών της γνώσης 

 

   Η προσωπική γνώση μπορεί να οργανωθεί μέσα από τη 

δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ της σιωπηρής και της ρητής 

γνώσης,  όπου μέσο αυτής της διαδικασίας συντελείται η 

δημιουργία της γνώσης και δημιουργεί αυτό που ονομάζεται «οι 

τέσσερις τρόποι μετατροπής της γνώσης». [Nonaka,1996] 

   Η διαδικασία της δημιουργίας της γνώσης βασίζεται σε μια 

διπλή σπειροειδή κίνηση μεταξύ της σιωπηρής και της ρητής 

γνώσης. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τις τέσσερις 

λειτουργίες της μετατροπής της γνώσης. Η πρώτη είναι η 

κοινωνικοποίηση όπου έχουμε μετατροπή από ατομική 

σιωπηρή γνώση σε ομαδική σιωπηρή γνώση, η δεύτερη είναι η 

εξωτερίκευση όπου έχουμε μετατροπή από σιωπηρή γνώση σε 

ρητή γνώση, η τρίτη είναι ο συνδυασμός όπου έχουμε 

μετατροπή από ξεχωριστή ρητή γνώση σε συστηματική ρητή 

γνώση και τελευταία η εσωτερίκευση όπου έχουμε μετατροπή 

από ρητή γνώση σε σιωπηρή γνώση. [Filemon 08] 
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Εικόνα 2.2 Το μοντέλο SECI 

 

Πίνακας 2.1 Λειτουργίες της γνώσης 

 Σε σιωπηρή γνώση Σε ρητή γνώση 

 

Από σιωπηρή γνώση 

 

 

Κοινωνικοποίηση 

 

Εξωτερίκευση 

 

Από ρητή γνώση 

 

 

Εσωτερίκευση 

 

Συνδυασμός 
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Εικόνα 2.3 Εξατομικευμένη γνώση  

 

Εικόνα 2.4 Ομαδική γνώση 
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2.3 Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) 

 

   Δεν έχει διατυπωθεί κάποιος ορισμός της διαχείρισης της 

γνώσης ο οποίος να είναι κοινά αποδεκτός, αλλά υπάρχουν 

πολλοί και διαφορετικοί. Η διαχείριση της γνώσης είναι η 

μετατροπή της σιωπηρής γνώσης σε ρητή και ο διαμοιρασμός 

της στο πλαίσιο του τομέα όπου εφαρμόζεται, είτε στην 

εκπαίδευση είτε στις επιχειρήσεις. [Filemon 08]       

   Για να μπορέσει να διατυπωθεί αυτό σωστά και με ακρίβεια, 

η διαχείριση της γνώσης είναι η διαδικασία μέσω της οποίας 

δημιουργείται αξία από την πνευματική και στοιχειώδη γνώση. 

Ορίζοντάς την με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται προφανές ότι η 

διαχείριση της γνώσης ασχολείται με τη διαδικασία της 

αναγνώρισης, της απόκτησης, της διανομής και της διατήρησης 

της γνώσης, η οποία είναι απαραίτητη. [Filemon 08] 

                     

 

                        Εικόνα 2.5 Βασικό μοντέλο της διαχείρισης της γνώσης  
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   Επίσης υπάρχει και η ερμηνεία πως η διαχείριση της γνώσης 

είναι o σχεδιασμός, η οργάνωση, η παροχή κινήτρων και ο 

έλεγχος των ανθρώπων, των διαδικασιών και των 

συστημάτων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι γνώσεις που 

σχετίζονται με το εκάστοτε πρόσωπο βελτιώνονται και 

χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Επίσης η γνώση 

αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικά αποθετήρια, όπως οι βάσεις 

δεδομένων και διάφορα άλλα μέσα. [William 08] 

   Οι διαδικασίες της διαχείρισης γνώσεων περιλαμβάνουν την 

απόκτηση γνώσεων, τη δημιουργία, την αποθήκευση, τη 

μεταφορά, τη διανομή, και την αξιοποίηση. Η λειτουργία της 

διαχείρισης της γνώσης στην οργάνωση, λειτουργεί με αυτές τις 

διαδικασίες, αναπτύσσει μεθοδολογίες και συστήματα για την 

υποστήριξή τους και παρακινεί τους ανθρώπους να 

συμμετάσχουν σε αυτές .[William 08] 

   Η διαχείριση της γνώσης έχει στηριχθεί στο ότι ο πιο 

πολύτιμος πόρος μίας ομάδας ανθρώπων, είναι η γνώση που 

διαθέτουν. Αυτό δεν είναι μια νέα ιδέα, καθώς σε πολλούς 

τομείς στους οποίους εφαρμόζεται, όπως για παράδειγμα στις 

επιχειρήσεις, διαθέτουν τμήμα για τη διαχείριση των 

«ανθρώπινων πόρων» εδώ και πολλά χρόνια. Το νέο στοιχείο 

που κάνει την εμφάνιση του είναι η έμφαση που δίδεται στη 

γνώση. Η εστίαση αυτή οδηγείται από τον επιταχυνόμενο 

ρυθμό της αλλαγής σε οργανισμούς του σήμερα και στην 

κοινωνία ως σύνολο. Ο τομέας της διαχείρισης της γνώσης, 

αναγνωρίζει ότι σήμερα σχεδόν όλες οι θέσεις εργασίας 

περιλαμβάνουν «το έργο της γνώσης» και έτσι όλο το 

προσωπικό είναι «εργάτες της γνώσης» σε κάποιο βαθμό, που 

σημαίνει ότι η εργασία τους εξαρτάται περισσότερο από τις 

γνώσεις τους παρά από τις χειρωνακτικές τους δεξιότητες. 

Αυτό συνεπάγεται ότι η δημιουργία, η διανομή και η χρήση της 
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γνώσης, είναι από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες σχεδόν 

σε κάθε άτομο και σε κάθε οργανισμό(Caroline De Brún, 2005). 

   Βέβαια δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την έννοια της 

δεξιότητας από αυτή της γνώσης και στο κατά πόσο μπορούμε 

να την εντάξουμε στην διαχείριση της γνώσης. Αυτό το 

ερώτημα που διατυπώνεται παραπάνω είναι καινούριο και δεν 

υπάρχει ξεκάθαρη και σαφή απάντηση ακόμα. 

   Η διαχείριση της γνώσης γίνεται ουσιαστικά για να 

διευκολυνθούν οι διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία 

γνώσης. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εξέταση της 

διαχείρισης της γνώσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και 

πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις. Σε γενικές γραμμές, 

δημιουργώντας ένα περιβάλλον γνώσης, συνήθως απαιτείται  η 

αλλαγή στη συμπεριφορά των ανθρώπων, καθώς επίσης, και η 

παροχή εύκολης πρόσβασης των ανθρώπων μεταξύ τους αλλά 

και σε πηγές πληροφόρησης. [Servin 05] 
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2.4 Ιστορική αναδρομή της Διαχείρισης της γνώσης 
 
 

   Η διαχείριση της γνώσης, όπως την γνωρίζουμε σήμερα 

υφίσταται περίπου μια δεκαπενταετία. Σημαντικό ρόλο στην 

εξέλιξή της, διαδραμάτισε ο τρόπος σκέψης διαφόρων 

ακαδημαϊκών, όπου μερικοί από αυτούς είναι, ο Peter Drucker 

στη δεκαετία του 1970, ο Karl Erik Sveiby στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980, και Nonaka Takeuchi στη δεκαετία του 

1990. [Servin 05] 

   Ο όρος διαχείριση της γνώσης πήρε μεγάλη διάσταση στης 

αρχές της δεκαετίας του 1990 και άρχισε να υιοθετείται από ένα 

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Μέσα στην δεκαετία του 1990, 

έγινε ευρέως γνωστό ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 

ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο, ήταν οι 

ικανότητες, οι πελατειακές σχέσεις και οι καινοτομίες που 

διέθεταν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η διαχείριση της γνώσης, 

να γίνει ένας γενικός επιχειρηματικός στόχος. [Servin 05]  

  Η εισαγωγή του όρου «διαχείριση της γνώσης», ξεκίνησε 

σταδιακά και συσχετίστηκε με τη διαχείριση της αβεβαιότητας. 

Αυτή η συσχέτιση ήταν μια φυσική εξέλιξη που οφείλεται στην 

συμβολή πολλών παραγόντων, αφού οι  εξελίξεις που 

οδήγησαν στην παρούσα προοπτική της διαχείρισης της 

γνώσης, προέρχονται από διάφορα επίπεδα, όπως  το 

πνευματικό και το ρεαλιστικό, αλλά κυρίως από την ανάγκη για 

καινοτομία. [Wiig, 00] 

   Στις μέρες μας, θεωρείται μια πολύ σημαντική διαδικασία, 

λαμβάνει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των επιχειρήσεων 

αλλά και άλλων τομέων στους οποίους εφαρμόζεται. Έχει 

εξελιχθεί και έχει αποσπαστεί από τον στενό χώρο των 

επιχειρήσεων και έχει επεκταθεί και σε τομείς όπως είναι η 

εκπαίδευση. Εφαρμόζεται σε πολλές εκπαιδευτικές διαδικασίες 

με διάφορους τρόπους, βοηθάει στην εξέλιξη της 
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προσωπικότητας και των συνεργασιών και συμβάλει στην 

καινοτομία. [Wiig, 00] 
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2.5 Στόχοι της Διαχείρισης γνώσης 

 

   Από τους σημαντικότερους στόχους της διαχείρισης γνώσης 

είναι, η βελτίωση και ο σωστός διαμοιρασμός των γνώσεων, η 

βελτιωμένη οργανωτική συμπεριφορά, και η οργανωτική 

απόδοση. Η διαχείριση γνώσης είναι σε μεγάλο βαθμό μια 

οργανωτική δραστηριότητα που εστιάζει σε αυτό που οι 

διαχειριστές μπορούν να κάνουν για να πετύχουν τους στόχους 

και να επιτευχθεί η παρακίνηση των φυσικών προσώπων ώστε 

να συμμετάσχουν στην επίτευξή τους. Επιπροσθέτως, στοχεύει 

στη δημιουργία κοινωνικών διεργασιών που θα οδηγήσουν 

στην επιτυχία.  

   Οι κοινωνικές διεργασίες περιλαμβάνουν τις κοινοτικές 

πρακτικές, όπως είναι η αυτοοργάνωση των ανθρώπινων 

ομάδων που μοιράζονται ένα κοινό ενδιαφέρον και τα ειδικά 

δίκτυα που είναι εγκατεστημένα και επιτρέπουν την επικοινωνία 

μεταξύ των ερασιτεχνών και των επαγγελματιών. Επίσης είναι 

αναγκαίες, για να επιτευχθεί η επιτυχής διαχείριση της γνώσης 

που υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, μέσω της μετάδοσης της 

από τις κοινωνικές ομάδες και τα δίκτυα επικοινωνιών. [William 

08] 

  Ακόμη, περιλαμβάνει μια σειρά από στρατηγικές και 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε μία ομάδα ανθρώπων. 

Αυτές είναι, ο εντοπισμός, η δημιουργία , η αντιπροσώπευση, η 

διανομή, και τέλος η έγκριση των ιδεών και των εμπειριών. 

[Filemon 08] 

   Μέχρι σήμερα η διαχείριση γνώσης συμπεριλάμβανε κυρίως 

δραστηρίοτητες που στόχευαν στην διαχείριση πληροφοριών, 

ιδεών και εμπειριών. Όμως από σήμερα αρχίζει και καλύπτει 

τον εντοπισμό και τη μετάδοση της δεξιοτεχνίας. Μέσα από τις 

στρατηγικές πρακτικές της διαχείρισης της γνώσης καθίσταται 

πλέον δυνατή η μετάδοση της δεξιότητας σε ολόκληρη την 
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ομάδα ανθρώπων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή 

κάποιου άλλου τομέα.  
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2.7 Τεχνολογίες πληροφορικής στην διαχείριση της 

γνώσης 

 

   Η εξέλιξη της έννοιας της διαχείρισης της γνώσης έχει 

ενσωματώσει αρκετά εργαλεία πληροφορικής, για την σωστή 

και γρήγορη διατήρηση και διάδοση της γνώσης. Στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90, τα εργαλεία πληροφορικής που σχετίζονταν 

με αρχειοθέτηση, ταξινόμηση, διατήρηση και διαμερισμό της 

πληροφορίας είχαν αρχίσει να ενσωματώνονται στην έννοια 

της διαχείρισης της γνώσης. Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια 

την εξάπλωση της έννοιας αυτής πέρα από το στενό πλαίσιο 

των επιχειρήσεων και την εδραίωσή της σε αρκετούς άλλους 

τομείς και κυρίως σε αυτόν της εκπαίδευσης.  

   Στον τομέα αυτό, οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί είναι 

πάρα πολλές. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και παράλληλα 

την εισαγωγή της στην διαχείριση της γνώσης, δημιουργήθηκαν 

τεχνικές όπως η e-learning εκπαίδευση. Ο σκοπός και οι στόχοι 

της e-learning εκπαίδευσης, ενσωματώνουν  σε κάποιο βαθμό 

αυτούς της διαχείρισης της γνώσης αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν ταυτίζονται. Και οι δύο δομές έχουν ως στόχο την 

διατήρηση και την διάδοση της γνώσης.  

   Επίσης οι τεχνολογίες πληροφορικής μέσω της διαδικασίας 

της e-learning εκπαίδευσης προτείνουν εργαλεία και για την 

διαχείριση της δεξιοτεχνικής γνώσης. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η διάδοση δεξιοτεχνικών πρακτικών, σε 

χώρους εργασίας όπως είναι τα εργοστάσια, μέσω 

βιντεοσκόποισης κινητικών δεξιοτήτων και τεχνικών κίνησης και 

η δημιουργία e-learning μαθημάτων με αυτό το υλικό. 

   Στην συνέχεια της εξέλιξης των τεχνολογιών πληροφορικής, 

συναντάμε την δημιουργία μεγάλων εκπαιδευτικών εφαρμογών 

με την μορφή «παιχνιδιών», τα οποία αν και διατηρούν ένα 

ψυχαγωγικό χαρακτήρα, στοχεύουν στο να εκμεταλλευτούν και 



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         23 

αυτή τους την διάσταση, ούτως ώστε να επιτευχθεί η όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση της γνώσης. Οι 

πολυδιάστατες αυτές εφαρμογές, εξελίσσονται με την πάροδο 

του χρόνου, και εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα είναι 

γνωστές ως Serious Games. 
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3  
Serious Games (Σοβαρά Παιχνίδια) 
 

3.1 Τι είναι τα Serious Games 

 

   Serious Games ή «Σοβαρά Παιχνίδια» είναι οι 

προσομοιώσεις των γεγονότων ή των διαδικασιών του 

πραγματικού κόσμου, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την 

αφομοίωση κάποιων παιδαγωγικών στόχων. Αν και τα Serious 

Games μπορεί να είναι διασκεδαστικά, ο κύριος σκοπός τους 

είναι να εκπαιδεύσουν τους χρήστες,  ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις μπορεί να έχουν και άλλους σκοπούς, όπως το 

μάρκετινγκ ή τη διαφήμιση. Τα Serious Games μερικές φορές 

θυσιάζουν σκόπιμα την διασκέδαση και την ψυχαγωγία, 

προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος από τον 

παίκτη. Επίσης δεν είναι ένα είδος παιχνιδιού, αλλά μια 

κατηγορία παιχνιδιών με διαφορετικούς σκοπούς και 

επικεντρώνονται κυρίως σε ένα ακροατήριο πέρα από τις δύο 

πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. [Michael 05] 

   Επίσης, ένας άλλος ορισμός που μπορεί να δοθεί, είναι πως 

τα Serious Games είναι βιντεοπαιχνίδια τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί για ένα πρωταρχικό «σοβαρό» σκοπό. Ο όρος 

«σοβαρός» αναφέρεται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

από τους τομείς, όπως η άμυνα, η εκπαίδευση, η επιστημονική 

έρευνα, η υγειονομική περίθαλψη, η διαχείριση καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, η μηχανική, η θρησκεία και η πολιτική. 

[Michael 05] 
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   Τα Σοβαρά Παιχνίδια έχουν ένα σαφή και προσεκτικά 

μελετημένο εκπαιδευτικό σκοπό και δεν προορίζονται για 

διασκέδαση. 

   Οι Michael και Chen δίνουν τον ακόλουθο ορισμό: «Ένα 

σοβαρό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η εκπαίδευση 

(στις διάφορες μορφές της) και όχι η ψυχαγωγία, είναι ο 

πρωταρχικός στόχος». [Michael 05] 

   Στην πραγματικότητα, τα Serious Games αντιπροσωπεύουν 

μια παγκόσμια επανάσταση που υπόσχεται να αναπτύξει την 

πρόσβαση σε ένα οικείο εκπαιδευτικό περιβάλλον, για ένα ευρύ 

φάσμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,  από τον τομέα της 

ιατρικής, της υγειονομικής περίθαλψης, της άμυνας και 

διαφόρων άλλων.  

   Υπάρχουν πολλά άλλα ονόματα που συνήθως 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτό το είδος 

παιχνιδιών, όπως τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, τα παιχνίδια 

προσομοίωσης, η εικονική πραγματικότητα, τα παιχνίδια 

εναλλακτικού σκοπού, τα Edutainment,  τα ψηφιακά παιχνίδια 

που βασίζονται στην γνώση (Digital Games - based learning), 

οι προσομοιώσεις μάθησης (Immersive Learning Simulations), 

τα παιχνίδια κοινωνικών επιπτώσεων (Social impact Games), 

τα Persuasive Games, τα Games for Change, τα Games for 

Good και τα Synthetic Learning Environments. [Michael 05]   

   Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε πως τα Serious Games 

είναι κάτι παραπάνω από παιχνίδια με εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα. Έχουν αφενός δημιουργηθεί με το σκοπό να 

εκπαιδεύσουν, αλλά αφετέρου χρησιμοποιούν συγκεκριμένες 

μεθόδους και τεχνικές που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με 

τον χρήστη και την προσαρμογή του σε ένα ιδιαίτερο 

περιβάλλον με ιδιαίτερες συνθήκες και επίσης συμβάλουν στην 

διαχείριση της γνώσης. Χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλούς 
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τομείς με πολύ μεγάλη απήχηση και εξελίσσεται με ταχύτατους 

ρυθμούς. 
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3.2 Τύποι και κλάσεις των Serious Games 

 

   Υπάρχουν πολλοί εν μέρει αντικρουόμενοι ορισμοί των 

serious games και της χρήσης τους για σκοπούς μάθησης, 

αλλά και διάφορες προσπάθειες να ταξινομηθούν σε είδη., με 

κριτήρια που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Οι Michael και Chen 

περιλαμβάνουν δύο κεντρικές πτυχές στην σύγκρισή μεταξύ 

σοβαρών παιχνιδιών και edutainment, αυτές είναι το 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής των serious 

games. Γενικά υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στις 

ταξινομήσεις των serious games. [Breuer 12] 

    Οι Sawyer και Smith όπως αναφέρουν οι Breuer και Bente, 

προτείνουν μια ταξινόμηση με υψηλή ανάλυση που είναι 

προσανατολισμένη κατά μήκος μη ακαδημαϊκών γραμμών. 

Αναλύουν το παιχνίδι και τους τύπους μάθησης, ανάλογα με 

τους τομείς εφαρμογής τους, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια 

λεπτομερέστερη ανάλυση. Ένα βασικό στοιχείο είναι ότι 

διαχωρίζουν τον σκοπό που σχεδιάστηκε ένα παιχνίδι, από την 

πραγματική περιοχή της εφαρμογής του. Όμως υπάρχει ένα 

σημαντικό πρόβλημα σε αυτή την ταξινόμηση, που έγκειται στο 

ότι ο διαχωρισμός του σκοπού του σχεδιασμού και της 

εφαρμογής μπορεί να καταστεί άνευ αντικειμένου όταν είναι ίσα 

ή παρόμοια, που κάνει την εύρεση κατάλληλων 

παραδειγμάτων αδύνατη. [Breuer 12] 

   Μια ακόμη προσέγγιση για την ταξινόμηση των παιχνιδιών 

σύμφωνα με τους Breuer και Bente είναι αυτή που προτείνουν 

οι Ratan και Ritterfeld. Οι συγκεκριμένοι επανεξετάζουν τα 

υφιστάμενα παιχνίδια που έχουν επισημανθεί ως «σοβαρά», 

σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων και δημιουργείται ένα 

σύστημα ταξινόμησης μέσα από τις περιγραφές που είναι 

διαθέσιμες για αυτά τα παιχνίδια. Μέσω εμπειρογνωμόνων και 



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         28 

με μια επαναληπτική ανάλυση, έφτασαν σε ένα σύστημα 

ταξινόμησης που αποτελείται από τέσσερις διαστάσεις: 

 

1.Primary educational content (Βασικό εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο) 

2. Primary learning principle (Βασική αρχή της μάθησης) 

3. Target age group (Ομάδα ηλικίας) 

4. Platform (Πλατφόρμα)  

 

   Όσον αφορά τις ομάδες ηλικίας, υπάρχουν τέσσερα επίπεδα,  

τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και κάτω,  του δημοτικού 

σχολείου, του γυμνασίου και του λυκείου αλλά και της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των 

ενηλίκων. Για τη διάσταση της βασικής αρχής της μάθησης  

υπάρχουν τέσσερις βασικές έννοιες:  η εξάσκηση των 

δεξιοτήτων, η απόκτηση γνώσεων μέσα από την εξερεύνηση, η 

γνωστική επίλυση προβλημάτων και η κοινωνική επίλυση 

προβλημάτων. [Breuer 12] 

   Η διάσταση της πλατφόρμας εφαρμογής των παιχνιδιών, 

λόγο του ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των παιχνιδιών έχουν 

σχεδιαστεί για προσωπικούς υπολογιστές (περίπου 90%), είχε 

σαν αποτέλεσμα την ταξινόμηση μεταξύ δυο μόνο κατηγοριών, 

μεταξύ των προσωπικών υπολογιστών (PC) και άλλων 

πλατφορμών όπως, σταθερές κονσόλες παιχνιδιών, 

υπολογιστές χειρός και άλλες κινητές πλατφόρμες. Αυτό ισχύει 

ιδιαίτερα για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τις αρχές της 

μάθησης που χρησιμοποιούνται. [Breuer 12]  

  Συνολικά, η ταξινόμηση αυτή δίνει μια αρκετά αναλυτική 

επισκόπηση των τύπων, των ήδη υπάρχοντων Serious 

Games. 
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3.3 Τομείς που εφαρμόζονται 

 

   Ως πρώτο σημαντικό Serious Games θεωρείται το παιχνίδι 

«Στρατός της Αμερικής», που αναπτύχθηκε για τον αμερικανικό 

στρατό και διανεμήθηκε δωρεάν μέσω του Διαδικτύου, το 2002. 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι  προσομοιώνει στρατιωτικές 

ασκήσεις και αποστολές, παρόλο που ο κύριος στόχος του 

παιχνιδιού είναι να προωθήσει την αμερικανική στρατό και να 

χρησιμεύσει ως εργαλείο στρατολόγησης για τους νέους μεταξύ 

16 και 24. Αυτός είναι και ο λόγος που στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, πολλοί άνθρωποι συνδέουν τον όρο «σοβαρά 

παιχνίδια» με τον όρο «στρατιωτικά παιχνίδια». [Laurent 08] 

    

 

                

 

Εικόνα 3.1 Το παιχνίδι American’s Army 
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Εικόνα 3.2 Στιγμιότυπο από το American’s Army 

 

 

 

             

Εικόνα 3.3 Στιγμιότυπο από το American’s Army 
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    Σήμερα, τα σοβαρά παιχνίδια έχουν εξαπλωθεί σε ένα ευρύ 

φάσμα τομέων, όπως είναι η άμυνα,, η υγεία, η εκπαίδευση και 

ο πολιτισμός. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά 

παραδείγματα για τον κάθε τομέα. 

 

3.3.1 Άμυνα 

   Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς σε σχέση με τις 

επενδύσεις και τις απαιτήσεις που διατίθενται και ζητούνται για 

τον συγκεκριμένο τομέα. [Laurent 08] 

   Εκτός από τα παιχνίδια που παράγονται για την «Joint War 

Games Agency» και πριν από την κυκλοφορία του «Στρατός 

της Αμερικής», ο αμερικανικός στρατός έδειξε μεγάλο 

ενδιαφέρον στα ψυχαγωγικά βιντεοπαιχνίδια για τους 

εκπαιδευτικούς σκοπούς του. Ένα από τα πιο γνωστά 

παραδείγματα είναι το The Bradley Trainer (Atari, 1981). Το 

πρωτότυπο παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη σε ένα 

τανκ(πολεμικό όχημα) σε ένα τρισδιάστατο κόσμο, και του 

ζητάει να καταρρίψει τα αντίπαλα οχήματα. Ο στρατός των 

ΗΠΑ προσέλαβε την Atari για να δημιουργήσει μια πιο 

ρεαλιστική εκδοχή αυτού του παιχνιδιού, ώστε να μπορέσουν 

να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο εκπαίδευσης. Αντί για ένα 

φανταστικό τανκ, ο παίκτης ελέγχει τώρα το όχημα μάχης 

Bradley, ένα στρατιωτικό όχημα εδάφους, οπλισμένο με ένα 

όπλο αλυσίδα και ένα κανόνι. Ο παίκτης πρέπει να καταρρίψει 

αντίπαλα ελικόπτερα και τανκ με την χρήση πραγματικών 

όπλων από το όχημά του. Ο ρεαλισμός της προσομοίωσης έχει 

βελτιωθεί, ώστε να ταιριάζει με το σκοπό της κατάρτισης. Αν 

και η Atari δέχθηκε να δημιουργήσει μία πιο προσαρμοσμένη 

έκδοση του παιχνιδιού για τον αμερικανικό στρατό, αρκετοί από 

τους υπαλλήλους της ήταν σαφώς εναντίον της. [ Djaouti 11 ] 
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3.3.2 Υγεία 

 

   Σε αυτόν τον τομέα υπάρχει ευρεία εφαρμογή. «Σοβαρά 

παιχνίδια» χρησιμοποιούνται σε τομείς όπως είναι ο 

αθλητισμός και η γυμναστική, αλλά και σε πιο εξειδικευμένα 

όπως η χειρουργική και γενικότερα σε τομείς της ιατρικής. 

   Ένα παράδειγμα είναι το «Captain NOVOLIN» [Raya 

Systems, 1992] το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διδάξει στα 

παιδιά πώς να διαχειριστούν τον διαβήτη. Αυτό το παιχνίδι 

θέτει τον παίκτη ως ένα διαβητικό υπερήρωα, ο οποίος πρέπει 

να αναλάβει τη φροντίδα του επιπέδου γλυκόζης, στο αίμα του, 

ενώ αποτρέπει το κακό πρόχειρο φαγητό. Ο ήρωας μπορεί να 

συλλέξει όλα τα είδη τροφίμων. Έτσι, αν ο ήρωας μαζεύει πάρα 

πολλά από αυτά κινδυνεύει με αδιαθεσία λόγω του υψηλού 

επιπέδου της γλυκόζης στο αίμα του. Πριν από κάθε επίπεδο, 

ένας διατροφολόγος παίκτης λέει πόσα είδη τροφίμων που 

επιτρέπεται να φάει. Οι παίκτες πρέπει επίσης να διαχειρίζονται 

την ινσουλίνη τους. Αυτό το παιχνίδι και άλλα τρία για την υγεία 

που σχετίζονται με τίτλους κυκλοφόρησαν για την κονσόλα 

Super Nintendo από την ίδια εταιρεία, Raya Systems. Παρόλο 

που δεν είχαν επισημανθεί ως «Serious Games», αρκετές 

ερευνητικές μελέτες έχουν διεξαχθεί για να αναλυθούν για τις 

επιπτώσεις τους στα παιδιά [Lieberman, 2001]. Για 

παράδειγμα, το παιχνίδι «Packy & Marlon» [Raya Systems, 

1994], παρόμοιο με το «Captain NOVOLIN» με λειτουργία δύο 

παικτών, αναλύθηκε σε μια κλινική δοκιμή. Η ομάδα των 

παιδιών που χρησιμοποίησε αυτό το παιχνίδι παρατηρήθηκε 

ότι είναι καλύτερη στη διαχείριση του διαβήτη τους. Ο αριθμός 

των περιπτώσεων όπου τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο 

νοσοκομείο εξαιτίας της κρίσης γλυκόζης μειώθηκαν κατά 77% 

σε σύγκριση με την ομάδα που δεν έπαιξε. Η μελέτη καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι τα παιχνίδια βοήθησαν τα παιδιά να 
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μάθουν πώς να διαχειρίζονται την ινσουλίνη και να έχουν υγιή 

γεύματα ώστε να αποφευχθεί  η αύξηση γλυκόζης που 

σχετίζετε με τις κρίσεις. [ Djaouti 11 ] 

 

                

                  Εικόνα 3.4 το παιχνίδι Captain NOVOLIN 

 

 

                              

                  Εικόνα 3.5 Στιγμιότυπο από το Captain NOVOLIN 
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3.3.3 Εκπαίδευση 

 

   Ένα από τα πιο διάσημα, προγενέστερο των σημερινών 

«Serious Games» μπορεί να βρεθεί στον τομέα της 

Εκπαίδευσης. Το «The Oregon Trail» [MECC, 1971] ξεκίνησε 

ως ένα παιχνίδι κειμένου που δημιουργήθηκε από τρεις 

καθηγητές Ιστορίας, τον Don Rawitsch, τον Bill Heinemann και 

τον Paul Dillenberger. Τοποθετεί τον παίκτη ως ένα Αμερικανό 

προσκυνητή το 1848, όπου στόχος του είναι να φτάσει στο 

Όρεγκον για να ολοκληρώσει την αποστολή του. Η διαδρομή 

προς την Όρεγκον είναι γεμάτη παγίδες, αλλά το παιχνίδι 

εμπλουτίζεται με πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή την 

περίοδο της αμερικανικής ιστορίας. Αυτό το παιχνίδι είχε 

«δημοσιευθεί» από το Minnesota Educational Computing 

Consortium (MECC). Ο θεσμός αυτός βοήθησε εκπαιδευτικούς 

από τη Μινεσότα να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για τη 

διδασκαλία. Το «The Oregon Trail» ήταν τόσο δημοφιλές στους 

φοιτητές και στους καθηγητές με αποτέλεσμα να έχουν 

κυκλοφορήσει πολλές αναβαθμίσεις. Το 1978, κυκλοφόρησε 

μια γραφική έκδοση του παιχνιδιού σε  open source μορφή. 

Βελτιώθηκε και κυκλοφόρησε στο εμπόριο το 1985. Αυτό το 

παιχνίδι ακολουθήθηκε από πολλές συνέχειες - Το «Oregon 

Trail II» [MECC, 1996], το «Oregon Trail IIΙ» [MECC, 1997], το 

«Amazon Trail» [MECC, 1993], το «African Trail» [MECC, 

1997]. Αλλά το αρχικό παιχνίδι εξακολουθεί να είναι δημοφιλές 

και σήμερα, χάρη στις εκδόσεις για κινητά τηλέφωνα και σε μια 

εφαρμογή στο Facebook. [ Djaouti 11 ] 
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Εικόνα 3.6 Το παιχνίδι The Oregon Trail 

 

             

Εικόνα 3.7 Στιγμιότυπο από το The Oregon Trail 
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3.3.4 Πολιτισμός 

 

   Σε αυτόν τον τομέα υπάρχει μικρή εφαρμογή αλλά αναμένεται 

να αναπτυχθεί ιδιαίτερα στους τομείς της πολιτιστικής 

βιομηχανίας και του τουρισμού. [Laurent 08] 

   Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «Versailles 1685» 

το οποίο είναι η ναυαρχίδα της «πολιτιστικής ψυχαγωγίας» στα 

βιντεοπαιχνίδια. Τέτοια παιχνίδια συγχωνεύουν ψυχαγωγία και 

πολιτιστική εκπαίδευση. Σε αυτό το παιχνίδι τοποθετούμαστε 

στις Βερσαλλίες κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λουδοβίκου 

XIV. Ο παίκτης πρέπει να ερευνήσει και να εντοπίσει αυτόν 

που απειλεί να καταστρέψει τις Βερσαλλίες. Μπορεί να 

κυκλοφορεί ελεύθερα μέσα σε αυτό το όμορφο μέρος, να μιλάει 

με ιστορικά πρόσωπα, και να μαθαίνει για τα έργα ζωγραφικής 

και τις τέχνες της εποχής. Αυτός ο τίτλος έλαβε μια θερμή 

υποδοχή στην Ευρώπη με πωλήσεις πάνω από 300.000 

αντίτυπα. Άνοιξε το δρόμο για παρόμοιους τίτλους με 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους, όπως «The Egypt 1156 

B.C» «Tomb of Pharaoh» κ.α. [ Djaouti 11 ] 
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Εικόνα 3.8 Το παιχνίδι Versailles 1685 

 

                   

Εικόνα 3.9 Στιγμιότυπο από το Versailles 1685 
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Εικόνα 3.10 Το παιχνίδι The Egypt 1156 B.C 
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3.4 Ιστορική αναδρομή των Serious Games 

 

   Παρά το γεγονός ότι το σημερινό κύμα των Serious Games 

φαίνεται να ξεκινήσει το 2002, πολλά παιχνίδια έχουν 

σχεδιαστεί για σοβαρούς λόγους πριν από αυτή την 

ημερομηνία, για παράδειγμα μελετώντας κάποιους ορισμούς 

αντιλαμβανόμαστε πως ορίζουν σαν serious game, κάθε 

ψηφιακό παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για ένα σκοπό πέρα από 

την ψυχαγωγία. Αν τα τοποθετήσουμε σε χρονολογική σειρά 

ανάλογα με την περίοδο της εμφάνισής τους, παρατηρούμε 

πως εξυπηρετούν κάποιους σκοπούς. Οι οποίοι είναι, να 

παρουσιάσουν μια μελέτη επιστημονικής έρευνας, για να 

εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες και να μεταδοθεί ένα μήνυμα.  

[ Djaouti 11 ] 

   Το πρώτο παράδειγμα στην κατηγορία αυτή έρχεται από την 

Αγγλία κατά την εφεύρεση των πρώτων υπολογιστών. 

Δημιουργήθηκε το 1951 από την Ferranti. Υποστηρίζει διάφορα 

προγράμματα που δημιουργήθηκαν από τους ερευνητές στην 

επιστήμη των υπολογιστών. Για παράδειγμα, ένα παιχνίδι 

σκάκι όπου ο υπολογιστής αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο. Το 

πρώτο παιχνίδι το οποίο ήταν σε θέση να διαδραματίσει 

πλήρως το παιχνίδι του σκακιού κυκλοφόρησε το 1958 για τον 

υπολογιστή IBM 704. [ Djaouti 11 ] 

   Ένα άλλο παράδειγμα το οποίο προέρχεται από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, είναι το OXO. Είναι ένα βιντεοπαιχνίδι που 

δημιουργήθηκε από τον Alexander Daglas για τον EDSAC 

υπολογιστή του Πανεπιστημίου του Cambridge. Σε αντίθεση με 

παραπάνω παραδείγματα, αυτό το παιχνίδι εμφανίζει ένα 

πλέγμα σε μια οθόνη CRT. Αυτή η οθόνη χτίστηκε αρχικά ως 

οθόνη μνήμης για τον EDSAC. Αλλά με το χειρισμό της μνήμης 

του υπολογιστή με την βοήθεια του προγράμματός του, ο 

Daglas κατάφερε να φέρει ένα πλέγμα στην οθόνη του 
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υπολογιστή. Έπειτα, εφάρμοσε τον περιστροφικό επιλογέα 

αριθμών του τηλεφώνου σε σύνδεση με τον υπολογιστή, ως 

ένα υποτυπώδες «gamepad». Κάθε κελί στο πλέγμα είναι 

αριθμημένο από το 1 έως το 9. Για να επιλέξετε ένα κελί και να 

τοποθετήσετε ένα μηδέν ή ένα σταυρό, ο παίκτης έχει απλά να 

επιλέξει τον αντίστοιχο αριθμό στο τηλέφωνο. Αυτό το παιχνίδι 

έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο έρευνας που αφορά την 

επικοινωνία και διεπαφή του ανθρώπου με τον υπολογιστή. 

[Djaouti 11] 

 

                  

 

                     Εικόνα 3.11 Κατανομή αγοράς Serious Games πριν το 2002 

 

                  

 

                     Εικόνα 3.12 Κατανομή αγοράς Serious Games μετά το 2002 
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   Όπως συμπεραίνουμε από τις παραπάνω εικόνες ο τομέας 

τις εκπαίδευσης είναι εκείνος που χρησιμοποιείται ευρύτερα 

στα Serious Games πριν από το 2002, ενώ μετά από αυτόν τον 

χρόνο παρατηρούμε μία ραγδαία εφαρμογή στον τομέα της 

διαφήμισης. Οι υπόλοιποι τομείς παραμένουν περίπου στα ίδια 

επίπεδα. 
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3.5  Η διαφορετικότητα των Serious Games από τις  

εκπαιδευτικές εφαρμογές 

 

   Όσον αφορά της προσπάθειες που έχουν γίνει για την 

εναρμόνιση της μάθησης με την ψυχαγωγία και το σχεδιασμό 

εφαρμογών που κάνουν χρήση αυτών των δυο συνισταμένων,  

τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορούν να διαφέρουν τα 

Serious Games από τις άλλες εφαρμογές, όπως τις 

edutainment, τις ψυχαγωγικές ή την εκπαίδευση μέσο e-

learning. Όσον αφορά τις  Edutainment καθιερώθηκε ως όρος  

στον τομέα της παραγωγής και της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών μέσων, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1990. Αν λάβουμε υπόψιν μας, ότι ο στόχος της ανάμειξης της 

ψυχαγωγίας και της εκπαίδευσης, είναι αυτό που ουσιαστικά 

αντιπροσωπεύουν τα Serious Games, είναι δύσκολο να 

διαχωριστούν τα Serious Games από τις edutainment 

εφαρμογές. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα 

serious games είναι κάτι περισσότερο από edutainment, 

στηριζόμενοι πως στον τομέα της μάθησης και της 

εκπαίδευσης, οι μέθοδοι που εφαρμόζουν τα  serious games 

διαφέρουν από εκείνες των παλαιότερων  edutainment 

εφαρμογών. [Breuer 12] 

   Συγκρίνοντας αυτά τα δυο συμπεραίνουμε πως οι 

edutainment εφαρμογές επικεντρώθηκαν στη διδασκαλία 

γεγονότων, κυρίως μέσω της τακτικής της αποστήθισης, ενώ τα 

serious games έχουν ένα ευρύτερο δυναμικό, μπορούν να 

διδάξουν, να προετοιμάσουν και να εκπαιδεύσουν. [Breuer 12]   

  Μια ακόμη σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δυο, είναι 

ότι οι edutainment εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί, έχοντας ως 

στόχο παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, ενώ τα serious 

games μπορούν να απευθυνθούν και στο κοινό μεγαλύτερων 

ηλικιών.  
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   Σε αντίθεση με τις παραπάνω διαφορές, το Entertainment 

Software Rating Board (ESRB) χρησιμοποιεί serious games 

και edutainment ως συνώνυμα. Όμως υπάρχουν και οι απόψεις 

από τους περισσότερους σχεδιαστές παιχνιδιών και 

ερευνητών, ότι τα serious games υπερβαίνουν τα edutainment, 

δηλαδή τα παιχνίδια edutainment είναι ένα υποσύνολο των 

serious games. Συγκεκριμένα αναφέρονται πως τα serious 

games έχουν επικεντρωθεί στην διάδοση της γνώσης και 

επιδιώκουν τον συνδυασμό της ψυχαγωγίας και της 

εκπαίδευσης, λειτουργώντας σαν ένα κίνητρο. [Breuer 12]   

  Άλλες εκπαιδευτικές έννοιες που είναι παρόμοιες με την 

κατηγορία των serious games, είναι  το e-learning και τα game-

based learning. Το e-learning, είναι μια έννοια που εξακολουθεί 

να είναι τόσο δημοφιλής όσο τα serious games και έχει 

εφαρμοσθεί σε διάφορους τομείς, όπως η ψυχολογία, η 

παιδαγωγική αλλά και στην επιστήμη των υπολογιστών και των 

πληροφοριών και αποτελεί έναν πιο γενικό όρο, ο οποίος 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε μέθοδο μάθησης μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία ανάγκη 

για ψυχαγωγία και διασκέδαση στη διαδικασία της μάθησης. Το 

κεντρικό και πιο σημαντικό πλεονέκτημα του e-learning είναι ότι 

επιτρέπει την εξ αποστάσεως μάθηση, σε ομάδες μαθητών 

κατανεμημένες σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπως επίσης και 

ευέλικτες διαδικασίες μάθησης. Χρησιμοποιείται ουσιαστικά για 

την ευελιξία της μάθησης στο χώρο και στο χρόνο. Όταν 

χρησιμοποιείται ο ευρύτερος ορισμός του e-learning, όπως 

computer-based learning οποιουδήποτε τύπου, θα μπορούσε 

να ενταχθεί ως υποκατηγορία στο γενικότερο πλαίσιο των 

serious games. Μια άλλη ετικέτα που συμπίπτει με τα serious 

games είναι τα ψηφιακά παιχνίδια μάθησης. [Breuer 12]    
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   Τέλος, η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στα serious games και 

στις υπόλοιπες εκπαιδεύτηκες εφαρμογές, είναι ότι τα serious 

games έχουν αναπτυχθεί με στόχο να επηρεάσουν και να 

συνδυάσουν ψυχοσωματικούς παράγοντες, κατά την 

διαδικασία της εξέλιξης ενός σεναρίου παιχνιδιού, όπως είναι η 

εγρήγορση, κάποιου είδους άγχος, τα αντανακλαστικά και 

γενικότερα όλες τις αντιδράσεις ενός ατόμου που 

δημιουργούνται κάτω από ορισμένες συνθήκες. [Breuer 12] 

   Η εικόνα συνοψίζει τις σχέσεις της edutainment, της 

ψυχαγωγικής εκπαίδευσης, game-based learning, e-learning 

και serious games. 

 

 

 

Εικόνα 3.13 Η σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών εφαρμογών 
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3.6  Σύγκριση Serious Games με παιχνίδια 

ψυχαγωγίας 

 

   Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω ένα «σοβαρό παιχνίδι» 

συνδυάζει «σοβαρές» και ψυχαγωγικές διαστάσεις, αντίθετα 

ένα παιχνίδι μπορούμε να το ορίσουμε ως ψυχαγωγικό, όταν 

διαθέτει μόνο μία διάσταση, αυτή της ψυχαγωγίας. Ένα 

παράδειγμα είναι, το παιχνίδι «Trauma Center: Under the 

Knife». Το παιχνίδι αυτό τοποθετεί τους παίκτες στο 

χειρουργείο και τους ζητά να λειτουργήσουν σαν ασθενείς. 

Ωστόσο, πέρα από το θέμα νοσοκομείο, του χειρουργικού 

εξοπλισμού, των τεχνικών και ορισμένες αναφορές σε 

πραγματικές συνθήκες ζωής, το παιχνίδι δεν έχει σχεδιαστεί με 

στόχο την εκπαίδευση των ασθενών σε μια τέτοια κατάσταση. 

Σε αυτό το παιχνίδι, η υγειονομική περίθαλψη χρησιμοποιείται 

μόνο ως φόντο για να οικοδομήσουμε ένα διασκεδαστικό 

σενάριο παιχνιδιού. [Djaouti 11] 

   Αντίθετα ένα άλλο παιχνίδι που έχει πιο εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα είναι το Pulse!. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει 

εισαχθεί ένας ιατροεκπαιδευτικός χαρακτήρας στο σενάριο του, 

έτσι ώστε να παρέχει ένα σοβαρό σκοπό για το παιχνίδι. Οι 

διαφορές είναι ακόμα πιο εμφανής παίζοντας αυτά τα δύο 

παιχνίδια. Ενώ στο «Trauma Center: Under the Knife» ζητάτε 

από τους παίκτες να χρησιμοποιήσουν ένα λέιζερ στις καρδιές 

των ασθενών τους για να σκοτώσουν διάφορους ιούς σε 

διάφορα φανταστικά σχήματα, το Pulse! τους παρέχει 

πραγματικές περιπτώσεις που πρέπει να επιλυθούν 

χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ιατρικές τεχνικές. [Djaouti 11] 

    Αυτού του είδους τα παιχνίδια είναι πολύ συνηθισμένα στον 

τομέα της εκπαίδευσης και πολύ συχνά χρησιμοποιούνται 

ψυχαγωγικά παιχνίδια ως εκπαιδευτικό υλικό. Ένα 

χαρακτιριστικό παράδειγμα, που σχετίζονται με την υγειονομική 
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περίθαλψη, δίνεται από τον ψυχολόγο Michael Stora στο βιβλίο 

του «Θεραπεία μέσω εικονικών κόσμων». Σε κάποιο σημείο σε 

αυτό το παιχνίδι, ο παίκτης πρέπει να κρατήσει με το χέρι του 

μια πριγκίπισσα (κρατώντας πατημένο ένα κουμπί), και να την 

καθοδηγήσει προς την έξοδο. Για να ολοκληρώσει το έργο του, 

ο παίκτης πρέπει στη συνέχεια να αφήσει το κουμπί έτσι ώστε 

να αφεθεί και η πριγκίπισσα. Ο θεραπευτής παρατηρεί την 

αντίδραση των παιδιών όταν πρέπει να εκτελέσουν αυτή την 

εργασία. Μερικά παιδιά βρίσκονται σε σύγχυση και αρνούνται 

να εγκαταλείψουν την πριγκίπισσα. Στη συνέχεια, αφού 

ολοκληρωθεί το παιχνίδι γίνεται κάποιος διάλογος με αυτά τα 

παιδιά, χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ως μια μεταφορά για τη 

δική τους οικογενειακή εμπειρία. [Djaouti 11]    

   Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αλλά και μια σημαντική 

διαφορά με τα serious games είναι πως τα βιντεοπαιχνίδια που 

χρησιμοποιούνται στις παραπάνω περιπτώσεις δεν έχουν 

σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν έναν σοβαρό σκοπό, αλλά 

καθαρά για διασκέδαση. Την «σοβαρή» διάσταση την 

δημιουργεί ο δάσκαλος που τη χρησιμοποιεί το παιχνίδι για να 

επηρεάσει με τον τρόπο του  τους μαθητές. Έτσι, μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι η «σοβαρή» και η «ψυχαγωγική» είναι οι δυο 

διαστάσεις όπου η πραγματική διαφορά ανάμεσα τους 

βρίσκεται στη διαδικασία σχεδιασμού. Οι εκπαιδευτικοί 

οφείλουν να λάβουν ένα σενάριο παιχνιδιού που έχει ήδη 

σχεδιαστεί και να το προσαρμόσουν στους «σοβαρούς» 

στόχους τους, ενώ οι σχεδιαστές των Serious Games έχουν 

πλήρη έλεγχο επί του περιεχομένου των παιχνιδιών τους, γιατί 

το σχεδιάζουν από την αρχή για αυτό το σκοπό. [Djaouti 11] 
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              Εικόνα 3.14 Η σχέση μεταξύ video game, serious game, και serious gaming  

 

   Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί βαρύτητα στην ρεαλιστικότητα 

που πρέπει να προσφέρεται. Οι ανάγκες για υψηλότερου 

βαθμού προσομοίωσης με τον πραγματικό κόσμο οδήγησε 

στην ενσωμάτωση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που 

ενσωματώθηκαν στα Serious Games, όπως αυτή της χρήσης 

τρισδιάστατων ανθρωποειδών μοντέλων (Avatar). Τα avatars 

προσομοιώνουν τον χαρακτήρα που πρέπει να υποδυθεί ο 

χρήστης με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη διαχείριση και 

μετάδοση της γνώσης, όπως επίσης και την ενδυνάμωση της 

ψυχαγωγικής διάστασης. 
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3.7 Η εξέλιξη των Serious Games 

 

   Η ιδιαίτερα αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται στην 

εκπαίδευση, οδήγησαν στην ανάπτυξη και την χρήση 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μέσα στις εφαρμογές των Serious 

Games. Μια πολύ σημαντική προσθήκη, είναι η χρήση 

εικονικών κόσμων και η διαχείρισή τους μέσω τρισδιάστατων 

ανθρωποειδών μοντέλων(Avatar). Η χρήση αυτών των 

τεχνολογιών άρχισε να εφαρμόζεται ευρύτερα από το 2002 και 

μετά. Τα Avatars, ως εργαλείο διαχείρισης για την διάδοση της 

γνώσης έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή, επειδή προσφέρουν την 

δυνατότητα στον χρήστη να διαχειρίζεται ένα μοντέλο που 

ουσιαστικά λειτουργεί ως προέκταση ή ακόμη και 

προσομοίωση του εαυτού του, δίνοντάς του την ευκαιρία να 

εκπαιδευτεί αποτελεσματικότερα, μέσα από μια ψυχαγωγική 

διαδικασία. Η χρήση των Avatar στα Serious Games είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στην περίπτωση της μετάδοσης 

δεξιοτεχνικής γνώσης. Επειδή όμως η γνώση αυτή βασίζεται 

κυρίως στα χέρια και κεντρικό ρόλο παίζουν οι δεξιότητες των 

δακτύλων και οι χειρονομίες, θα πρέπει στο Avatar να 

απεικονιστούν τα χέρια. Γιαυτό είναι σημαντικό να μελετηθούν 

οι ιδιομορφίες και οι ιδιαιτερότητες αυτών των τρισδιάστατων 

μοντέλων.   
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4  

Ανθρωποειδές Μοντέλο Τρισδιάστατων 
Γραφικών 
 

 

4.1 Ιδιομορφία Ανθρώπινου σώματος 

 

   Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει μια μεγάλη γκάμα σχημάτων 

και μεγεθών. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη μέτρηση 

και την ταξινόμηση της διακύμανσης του μεγέθους του 

ανθρώπινου σώματος, όπως για παράδειγμα, η φωτογραφική 

τεχνική του Sheldon. Η συγκεκριμένη τεχνική χαρακτηρίζει την 

σωματική διάπλαση χρησιμοποιώντας τρεις παραμέτρους:  

 

1. Την ενδομορφία, δηλαδή την παρουσία καμπυλών στο 

ανθρώπινο σώμα. 

2. Την μεσομορφία, δηλαδή την επικράτηση της σκληρότητας 

στην μυϊκή δομή του σώματος. 

3. Την εκτομορφία, δηλαδή την παρουσία της γραμμικότητας 

και της ισχνότητας.  

 

   Μελετώντας και χαρακτηρίζοντας το εύρος των παραλλαγών 

των σχημάτων του ανθρώπινου σώματος, παρατηρούμε πως 

έχει εφαρμογές οι οποίες κυμαίνονται από την καλύτερη 

εργονομική σχεδίαση των χώρων που τοποθετείται ο 

άνθρωπος, ως την ευκολότερη διαμόρφωση ρεαλιστικών 

ανθρώπινων χαρακτήρων. Οι δυσκολίες που συναντώνται στις 

ανθρωπομετρικές μετρήσεις,  και ιδιαίτερα στην μοντελοποίηση 

του σώματος, είναι ότι δεν καλύπτουν τις λεπτομερείς 
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παραλλαγές του σχήματος που απαιτούνται για την όσο το 

δυνατόν ρεαλιστική απόδοση του σώματος. Μια λύση για το 

πρόβλημα που αφορά την αποδοτικότερη δημιουργία ενός 

ανθρώπινου μοντέλου είναι η τεχνολογία τρισδιάστατης 

σάρωσης. Ωστόσο, ξεκινώντας από μια σάρωση του εύρους 

των σχημάτων του ανθρώπινου σώματος, είναι απαραίτητη η 

ουσιαστική προσπάθεια για την επεξεργασία των ατελειών της 

επιφάνειας σε ένα μοντέλο, ούτως ώστε να καταστεί κατάλληλο 

για την χρησιμοποίησή του σε εφαρμογές. Επίσης, το 

αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, είναι η δημιουργία ενός 

μοντέλου το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μόνο άτομο και μας δίνει 

κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαστάσεις των 

ανθρώπινων μορφών. [Allen03] 

 

 

 

Εικόνα 4.1 Διάφορα σχήματα και μεγέθοι ανθρώπινου σώματος 
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4.2 Μοντελοποίηση Ανθρώπινου σώματος 

 

   Η διαδικασία της μοντελοποίησης του ανθρώπινου σώματος 

που χρησιμοποιεί την τεχνική της τρισδιάστατης γλυπτικής είναι 

και η πιο διαδεδομένη. Είναι η διαδικασία εκείνη όπου ένα 

σφαιρικό ή ένα ορθογώνιο σχήμα μετατρέπεται σε μέρη του 

ανθρώπινου σώματος μέσω της τροποποίησης του με την 

χρήση ειδικών εργαλείων μοντελοποίησης. Υπάρχουν διάφορα 

λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εργαλεία. Η 

προσέγγιση αυτή, αν και είναι αρκετά αποτελεσματική, είναι 

πολύ χρονοβόρα και απαιτεί μεγάλη εμπειρία του 

χρησιμοποιούμενου πακέτου λογισμικού. [Ugur 08]  

   Από την άλλη πλευρά, η αυτόματη προσέγγιση 

μοντελοποίησης,  συνήθως εκμεταλλεύεται το εξελιγμένο υλικό 

ή λογισμικό, για να συλλάβει τα δεδομένα από το σώμα των 

πραγματικών ανθρώπων. Η μέθοδος της τρισδιάστατης 

σάρωσης με λέιζερ χρησιμοποιεί κάποιες συγκεκριμένες 

τεχνικές, όπως το σχήμα από το δομημένο φως, το σχήμα από 

την σιλουέτα και το σχήμα από την ανάλυση και τις ακολουθίες 

των εικόνων. Η τεχνική αυτή είναι η μόνη εναλλακτική, με 

αρκετά λεπτομερείς μοντελοποίηση. [Ugur 08] 
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Εικόνα 4.2 Εικόνα από το τρισδιάστατο ανθρώπινο σώμα  

 

                

Εικόνα 4.3 Εικόνα από το τρισδιάστατο ανθρώπινο σώμα  
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4.2.1 Βασικοί Μετασχηματισμοί 

 

   Υπάρχουν τρις βασικοί μετασχηματισμοί μέσω των οποίων 

μπορούμε να τροποποιήσουμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο 

μεταξύ των τριών αξόνων του χώρου x, y, z.  

 

 Η θέση (Translation) 

 Η περιστροφή (Rotation) 

 Αλλαγή μεγέθους (Scaling) 

 

   Ο μετασχηματισμός της θέσης αφορά την ευχέρεια που 

έχουμε να μετακινήσουμε και να αλλάξουμε θέση σε ένα 

αντικείμενο στον τρισδιάστατο χώρο x, y, z. Στο παρακάτω 

σχήμα απεικονίζεται ένα αντικείμενο και οι τρις άξονες x, y, z. 

 

         

    Εικόνα 4.4 Μετασχηματισμοί θέσης 
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   Ο μετασχηματισμός της περιστροφής αφορά την δυνατότητα 

που έχουμε να περιστρέψουμε ένα αντικείμενο μέσα στον 

χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

                                                   

                                Εικόνα 4.5 Μετασχηματισμός περιστροφής  

 

   Και τέλος ο μετασχηματισμός του μεγέθους αφορά την 

δυνατότητα που έχουμε να μετασχηματίσουμε το μέγεθος του 

μοντέλου σε αντιστοιχία με τους τρις άξονες x, y, z. 

 

                                     

                               Εικόνα 4.6 Μετασχηματισμός μεγέθους 
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4.3 Χαρακτηριστικά ανθρώπινου μοντέλου χεριού 

 

   Ένα πρότυπο μοντέλο χεριού το οποίο έχει δημιουργηθεί 

από τον Jintae Lee και τον Tosiyasu L. Kunii το 1995 

αποτελείται από 27 βαθμούς ελευθερίας (ή αλλιώς Degree of 

Freedoms, DOFs). To ανθρώπινο χέρι αποτελείται από μια 

σύνθετη αρθρωτή δομή. Περιλαμβάνει τα οστά, τις συνδέσεις 

μεταξύ τους, τους μύες, τους τένοντες και την επικάλυψη από 

το δέρμα. Επίσης αποτελείται από 5 δάκτυλα, όπου το κάθε 

δάκτυλο αποτελείται από τρεις αρθρώσεις. Το κάθε δάχτυλο, 

μπορεί να κάνει κινήσεις, όπως η κάμψη και η συστροφή. Μετά 

από ανάλυση, αυτές οι κινήσεις μπορούν να προσομοιάσουν 

την κίνηση των αρθρώσεων του κάθε δακτύλου. Στη συνέχεια, 

αυτά τα σημεία μπορούν να συνάπτουν σε κάμψεις και 

επεκτάσεις για κάθε άρθρωση. Ο βαθμός ελευθερίας (DOF) 

είναι η ικανότητα με την οποία δραστηριοποιείται κάθε σημείο. 

Έτσι ώστε, κάθε σημείο να 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. [Barczak 06] 
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     Εικόνα 4.7 Μοντέλο χεριού 

 

   Όπως δείχνει το παραπάνω σχήμα του ανθρώπινου 

σκελετού, το χέρι αποτελείται από 27 οστά. Αυτά μπορούν να 

διαιρεθούν σε τρεις ομάδες: 

 

 Carpals (8 οστά καρπού) 

 Μετακάρπια (5 οστά παλάμης) 

 Φάλαγγες (14 οστά δακτύλων) 

 

   Για να δημιουργηθεί μια ρεαλιστική ανάλυση του ανθρώπινου 

μοντέλου χεριού, είναι απαραίτητοι κάποιοι περιορισμοί. Οι 

περισσότερες από τις αρθρώσεις που συνδέονται με την ομάδα 

των οστών του καρπού έχουν περιορισμένο βαθμό ελευθερίας, 

όπως επίσης και τα οστά τα οποία βρίσκονται στην παλάμη. 

Τον μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας έχουν τα σημεία εκείνα τα 

οποία συνδέουν την παλάμη με τα δάχτυλα. 

  Έτσι συμπεραίνουμε, πως υπάρχουν 21 βαθμοί ελευθερίας 

(DOF) για τα πέντε δάκτυλα και έξι βαθμούς ελευθερίας που 
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αφορούν την θέση και τον προσανατολισμό τους. Συνολικά 

υπάρχουν 27 βαθμοί ελευθερίας (DOF) για το ανθρώπινο χέρι. 

[Barczak 06] 

 

      

Εικόνα 4.8 Ανάλυση μοντέλου χεριού 

 

   Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις 

κινήσεις του χεριού είναι οι περιορισμοί στις κινήσεις των 

αρθρώσεων. Υπάρχουν τέσσερις περιορισμοί για το 

ανθρώπινο χέρι. Ο πρώτος αφορά τις κινήσεις των τεσσάρων 

δακτύλων, εκτός του αντίχειρα, τα οποία μπορούν να 

κάμπτονται και να επεκτείνονται, όπως επίσης και να 

περιστρέφονται. Τα υπόλοιπα μέρη του δακτύλου έχουν την 

δυνατότητα να κάνουν μόνο κάμψη και επέκταση. Στην 

περίπτωση αυτή, όλα τα οστά του παρόντος δακτύλου θα είναι 

στο ίδιο επίπεδο. Ο δεύτερος περιορισμός αφορά τις κοινές 

γωνίες των αρθρώσεων DIP και PIP, όπως φαίνεται στο 

παραπάνω σχήμα, οι οποίες έχουν μια εξάρτηση που 

αντιπροσωπεύεται από τον κανόνα QDIP = (2/3) QΡΙΡ. Ο 
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τρίτος περιορισμός αφορά, τα κοινά όρια στις γωνίες των 

αρθρώσεων MCP, τα οποία εξαρτώνται από εκείνα των 

γειτονικών δακτύλων. Ο τέταρτος αφορά, ότι η άρθρωση MCP 

εμφανίζει περιορισμένη προσαγωγή και απαγωγή. 

                       [Barczak 06] 

                 

                      Εικόνα 4.9 Αλληλεξαρτήσεις των σημείων ελευθερίας του χεριού 
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4.4 Γραφιστική προσέγγιση μοντελοποίησης 

ανθρώπινου χεριού 

 

    Από την πλευρά των γραφικών με την χρήση υπολογιστή, η 

πιο σημαντική προϋπόθεση για την δημιουργία ενός 

ανθρώπινου μοντέλου χεριού είναι η όσο το δυνατόν 

ρεαλιστικότερη απόδοση. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος 

των γραφικών των υπολογιστών και της μοντελοποίησης των 

animation. Για να δημιουργηθεί σωστά και ολοκληρωμένα ένα 

ρεαλιστικό και υψηλής ποιότητας τρισδιάστατο μοντέλο χεριού, 

η πρώτη εργασία που θα πρέπει να μελετηθεί είναι οι 

λεπτομέρειες του ανθρώπινου χεριού. 

   Το ανθρώπινο χέρι αποτελείται από την παλάμη με πέντε 

σημεία, από τα οποία ξεκινούν τα δάχτυλα, και συνδέεται με το 

βραχίωνα από ένα κοινό σημείο που ονομάζεται καρπός. Τα 

τέσσερα δάχτυλα του χεριού βρίσκονται στο εξωτερικό άκρο 

της παλάμης. Αυτά τα τέσσερα δάχτυλα αποτελούνται από τον 

δείκτη, το μεσαίο δάχτυλο, τον παράμεσο  και τον μικρό και 

έχουν την δυνατότητα να αναδιπλωθούν πάνω από την 

παλάμη, κάτι το οποίο  επιτρέπει το πιάσιμο των μικρών 

αντικειμένων. Ο αντίχειρας βρίσκεται σε μία από τις πλευρές 

της παλάμης και είναι παράλληλος προς τον βραχίονα. 

[Barczak 06]   

   Το τρισδιάστατο μοντέλο χεριού που χρησιμοποιείται στα 

γραφικά υπολογιστών, δημιουργείται συνήθως από χιλιάδες 

ομαλά πολύγωνα, από τις παραμορφώσεις του δέρματος στις 

αρθρώσεις, καθώς και από ένα σχεδιαστικό μοντέλο 

επικάλυψης με την όψη της υφής του δέρματος αρκετά 

ρεαλιστικό, έτσι ώστε να φαίνεται ένα πραγματικό ανθρώπινο 

χέρι. Επίσης, κάποια επιτυχημένα ανθρώπινα μοντέλα χεριού 

ενσωματώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιου ανθρώπου, 

όπως τα νύχια και την διόγκωση του δέρματος. Λόγω της 
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ρεαλιστικότητας και της λεπτομέρειας, οι άνθρωποι μπορούν 

εύκολα να γνωρίζουν ποιο μοντέλο χεριού είναι το γυναικείο και 

πιο είναι το αντρικό. 

   Συνήθως αυτά τα είδη των τρισδιάστατων μοντέλων χεριού 

έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες και πολύ 

εξειδικευμένους χρήστες των λογισμικών ανάπτυξης 

τρισδιάστατων γραφικών. Επίσης, τα ρεαλιστικά  μοντέλα 

ανθρώπινου χεριού χρησιμοποιούνται σε θέματα που αφορούν 

τα γραφικά υπολογιστών και την δημιουργία animation. 

[Barczak 06] 

 

                           

                                           

                       Εικόνα 4.10 Τρισδιάστατο μοντέλο χεριού 
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4.5 Εφαρμογή των Avatar στον χώρο της 

εκπαίδευσης και στα Serious Games 

 

   Ένα Avatar μπορεί να οριστεί ως μία απευθείας σύνδεση 

εκδήλωσης του εαυτού μας σε ένα εικονικό κόσμο.  Ο 

σχεδιασμός τους είναι τέτοιος ώστε να ενισχύει την 

αλληλεπίδραση σε έναν εικονικό χώρο.  Σύμφωνα με τον Garry 

Falloon οι Deuchar & Nodder επεκτείνονται πέρα από αυτό, 

προσθέτοντας  ότι τα avatars «επιτρέπουν στο χρήστη να 

αναλάβει ένα ορατό πρόσωπο μέσα σε ένα εικονικό κόσμο, 

προσφέροντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα 

σουρεαλιστικό και φανταστικό περιβάλλον με εμπειρίες που 

υπερβαίνουν αυτές του πραγματικού κόσμου στον οποίο 

ζουν». [ Falloon 10] 

    Η χρήση των Avatars σε παιχνίδια ψυχαγωγίας είναι 

ανεπτυγμένη και εφαρμόζεται σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος 

τομέων. Αντίθετα σε εφαρμογές όπως τα serious games αλλά 

και άλλες εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι ακόμα σε πρώιμο 

στάδιο και αρκετά περιορισμένη. Υπάρχουν βέβαια εφαρμογές 

οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για λόγους κοινωνικής δικτύωσης 

αλλά έχουν και εν μέρη εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Second Life  αλλά και το 

The Sims. Σύμφωνα με τον Garry Faloon ερευνητές όπως ο 

Martino, οι Katz και Rice, ο van den Brekel και ο Woolgar, 

ισχυρίζονται ότι τέτοιου είδους περιβάλλοντα έχουν τη 

δυνατότητα να ενισχύσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση και 

να υποστηρίξουν την σύνδεση, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων 

που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια δυσκολία στο να 

επικοινωνούν πρόσωπο με πρόσωπο. Αναφέρουν, πως η 

ανωνυμία της αλληλεπίδρασης σε ένα εικονικό κόσμο, μέσω 

ενός προγραμματιζόμενου avatar, επιτρέπει συχνά τα άτομα να 

επικοινωνούν και να εκφράζονται με τρόπους που μπορεί να 
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ήταν αδύνατον να χρησιμοποιήσουν στον πραγματικό κόσμο, 

με αποτέλεσμα να ενισχύεται το επίπεδο της κοινωνικής 

σύνδεσης και το αίσθημα εμπιστοσύνης. [ Falloon 10] 

   Κάποιες παρόμοιες προσεγγίσεις σύμφωνα με τον Garry 

Faloon έχουν αναφερθεί από τον Antonacci. Ο συγκεκριμένος 

αναφέρεται  στη χρήση των avatars και των εικονικών κόσμων 

στον χώρο της εκπαίδευση. Υποστηρίζει πως η χρήση 

εικονικών κόσμων παρέχει σημαντικές δυνατότητες και ισχυρά 

μέσα για τη μάθηση. Επίσης, αναφέρει, ότι τα οφέλη 

συνοψίζονται σε τρεις βασικούς τομείς. Ο πρώτος περιγράφει 

πως οι εικονικοί κόσμοι και η χρήση των avatar δίνουν στους 

χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ενέργειες που 

θα ήταν δύσκολο για αυτούς να γίνουν στον πραγματικό κόσμο 

εξαιτίας των υποχρεώσεών τους, των περιορισμών του 

κόστους, του προγραμματισμού ή της τοποθεσίας. Ο δεύτερος 

περιγράφει πως οι εικονικοί κόσμοι και η χρήση των avatar 

επιτρέπουν τη συνέχιση και την αύξηση των κοινωνικών 

αλληλεπιδράσεων, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως 

βάση για τη συνεργατική εκπαίδευση. Και ο τεέυτέος 

περιγράφει πως οι εικονικοί κόσμοι και η χρήση των avatar 

μπορούν να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν για να 

καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών. [ Falloon 10] 

   Επίσης, σύμφωνα με τον Garry Faloon, ο Antonacci 

σχολιάζει ότι η εμπλοκή σε εικονικά περιβάλλοντα και η χρήση 

των avatar επιτρέπει στους μαθητές να βιώσουν τις ευκαιρίες 

μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των ρόλων, της λειτουργίας 

της προσομοίωσης του εξοπλισμού, το σχεδιασμό, την 

οικοδόμηση πραγμάτων ή τη δημιουργία προσομοιώσεων σε 

φυσικές ή διαδικαστικές διαδικασίες, που κανονικά δεν θα ήταν 

εύκολα προσβάσιμες. [ Falloon 10] 

   Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες οι εκπαιδευόμενοι 

συμμετέχουν σε ένα υψηλό επίπεδο νοητικής λειτουργίας, 
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όπως είναι η ερμηνεία, η ανάλυση, η ανακάλυψη, η 

αξιολόγηση, η υποκριτική και η επίλυση προβλημάτων , ενώ 

υπάρχει και η δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν και εκτός των 

παραδοσιακών ορίων της πραγματικότητας. [ Falloon 10] 
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5    

Κινητικός Έλεγχος σε τρισδιάστατο 
περιβάλλον 
 
 

5.1 Ανάλυση ανθρώπινης κίνησης 
 
 

   Η ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, γίνεται αντικείμενο 

έρευνας σε αρκετά μεγάλο βαθμό, από επιστήμονες που 

ασχολούνται με τον τομέα της όρασης υπολογιστών. Αυτή η 

ερευνητική δραστηριότητα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για 

εφαρμογές που εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Κάποια σημαντικά θέματα τα οποία ερευνώνται είναι, η 

κατάτμηση των τμημάτων του ανθρώπινου σώματος σε μια 

εικόνα, η παρακολούθηση της κίνησης των αρθρώσεων πάνω 

από μια ακολουθία εικόνων, και  η ανάκτηση του υποκείμενου 

τις τρισδιάστατης δομής του σώματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 

σε πολλούς και διάφορους τομείς. [Aggarwal 97-98] 

    Η διαδικασία αυτή της ανάλυσης μπορεί να διαχωριστεί και 

να μελετηθεί σε ένα κορμό τριών βασικών τομέων. Αυτοί οι 

τομείς είναι : 

 

1. Η ανάλυση της κίνησης της δομής του ανθρώπινου 

σώματος. 

2. Η παρακολούθηση της ανθρώπινης κίνησης, χωρίς τη 

χρήση των μερών του σώματος, από μία μόνο προβολή ή 

πολλαπλές οπτικές γωνίες. 

3. Η αναγνώριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, μέσα από 

ακολουθίες εικόνων.  
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Η σχέση μεταξύ των τριών αυτών περιοχών απεικονίζεται στο 

παρακάτω σχήμα. 

   

                        Εικόνα 5.1 Η σχέση μεταξύ των τομέων της ανάλυσης κίνησης 

 

 

    Η ανάλυση της κίνησης του σώματος, αποτελείται από 

διεργασίες οι οποίες εντάσσονται σε μια χαμηλού επιπέδου 

επεξεργασία, όπως είναι η κατάτμηση μέρους του σώματος, η 

ανίχνευση, η αναγνώριση και η ανάκτηση της τρισδιάστατης 

δομής από τις δισδιάστατες προβολές σε μια ακολουθία 

εικόνων. Η παρακολούθηση του σώματος γίνεται χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη η γεωμετρική δομή των μερών του 

σώματος, μέσα από την εφαρμογή οπτικών χαρακτηριστικών 

για την άμεση ανίχνευση της μορφής του ανθρώπινου 

σώματος, χρησιμοποιώντας μια ενιαία προοπτική ή πολλαπλές 

προοπτικές. Οι πληροφορίες της κίνησης, όπως  για 

παράδειγμα η θέση και η ταχύτητα, μαζί με τις τιμές έντασης, 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντιστοιχίας μεταξύ των 

διαδοχικών πλαισίων, έτσι ώστε στην συνέχεια να μπορέσουμε 
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να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά αυτών των χαρακτηριστικών 

σε ολόκληρη την ακολουθία των εικόνων. [Aggarwal 97-98] 

   Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση των προσεγγίσεων που 

αφορούν την ανάλυση της κίνησης του ανθρώπινου σώματος, 

έχει το πρωτεύων σχήμα των μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται,. Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις, αυτή 

με βάση το μοντέλο και αυτή που δεν χρησιμοποιεί μοντέλο. 

    Όσον αφορά την πρώτη προσέγγιση, η εξέλιξη της 

αναπαράστασης του ανθρώπινου σώματος γίνεται μέσα από 

τις δισδιάστατες φιγούρες, στις τρισδιάστατες φιγούρες. Το 

σχήμα της φιγούρας βασίζεται στην παρατήρηση ότι η 

ανθρώπινη κίνηση είναι ουσιαστικά η κίνηση των οστών. Η 

περιγραφή του ανθρώπινου σώματος σε τρισδιάστατο 

περιβάλλον, γίνετε χρησιμοποιώντας ογκομετρικά μοντέλα, 

όπως οι γενικευμένη κώνοι, οι ελλειπτικοί κύλινδροι και οι 

σφαίρες, τα οποία προσπαθούν να περιγράψουν τις 

λεπτομέρειες του ανθρώπινου σώματος,  και ως εκ τούτου, 

απαιτούν περισσότερες παραμέτρους για τον υπολογισμό τους. 

[Aggarwal 97-98] 

   Όσον αφορά την δεύτερη προσέγγιση, δηλαδή τον εντοπισμό 

της ανθρώπινης κίνησης χωρίς την χρήση κάποιου 

ανθρώπινου μοντέλου, υπάρχει μια διαφοροποιημένη 

διαδικασία η οποία εξαρτάται από το αν το θέμα απεικονίζεται 

σε μια χρονική στιγμή, λαμβάνεται από μια ενιαία οπτική γωνία 

ή από πολλαπλές οπτικές γωνίες, με την χρήση πολλαπλών 

καμερών.  

Για την αναγνώριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από μια 

ακολουθία εικόνων, υπάρχουν δυο προσεγγίσεις. 
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1. Η προσέγγιση που βασίζεται σε ένα μοντέλο χώρου – 

κατάστασης. 

2. Η χρήση του προτύπου της τεχνικής ταιριάσματος. 

 

   Στην πρώτη περίπτωση, τα χαρακτηριστικά που 

χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση θα μπορούσαν να είναι 

σημεία, γραμμές και δισδιάστατες μορφές. Ενώ στην δεύτερη, 

οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν το πρότυπο των τεχνικών του 

ταιριάσματος αποδέχονται συνήθως την οπτική ενός θέματος 

που περιέχει μια εικόνα για να προσδιορίσουν μια 

συγκεκριμένη κίνηση. [Aggarwal 97-98] 

     Και στις δύο προσεγγίσεις, υπάρχουν διαφορές στα 

χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να παρακολουθούνται, είτε 

αυτά αφορούν τα σημεία των δισδιάστατων σχημάτων είτε τους 

τρισδιάστατους όγκους. Τα χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά, 

όπως τα σημεία, είναι πιο εύκολο να εξηγηθούν, αλλά σχετικά 

πιο δύσκολο να εντοπιστούν ενώ αυτά του υψηλότερου 

επιπέδου, όπως τα τρισδιάστατα σχήματα είναι σαφώς 

ευκολότερα στον εντοπισμό τους. [Aggarwal 97-98]    
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Εικόνα 5.2 Σώμα σε κίνηση 

 

5.1.1 Ανάλυση κίνησης τμημάτων του ανθρώπινου σώματος 

 

   Στην κίνηση του ανθρώπινου σώματος, υπάρχουν κάποια 

απαραίτητα τμήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθούνται, 

ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι ανιχνεύονται όλες οι 

σημαντικές κινήσεις του σώματος. Αυτά τα τμήματα αφορούν, 

δεκαπέντε κύρια μέρη που μπορούν να παρακολουθηθούν 

ανεξάρτητα. Τα κύρια μέρη του σώματος που πρέπει να 

παρακολουθηθούν είναι το κεφάλι, ο κορμός, η κοιλιακή χώρα, 

η περιοχή των γοφών, η περιοχή πάνω από τα πόδια, οι 

κνήμες, τα πόδια, οι βραχίονες και το πάνω και κάτω μέρος 

των χεριών. [Frey 96] 
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                       Εικόνα 5.3 Σημεία του σώματος που πρέπει να  

παρακολουθούνται 

 

   Η παρακολούθηση περισσότερων τμημάτων του σώματος, 

μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένες αποδόσεις της καταγραφής, 

αλλά αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα παρακολούθησης 

μεγαλύτερου αριθμού τμημάτων. Η διαδικασία αυτή, εξαρτάται 

από την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Αν η εφαρμογή 

απαιτεί τη χωριστή τροχιά των ώμων και του πίσω μέρους του 

σώματος ή της παρακολούθησης της κίνησης των δακτύλων, 

τότε το σύστημα σύλληψης κίνησης πρέπει να είναι ικανό να 

προσαρμόζεται σε αυτές τις ανάγκες. [Frey 96] 

   Κατά την διάρκεια της παρακολούθησης υπάρχει η 

συσχέτιση,  μεταξύ του χρόνου που απαιτείται για την 

επεξεργασία των πληροφοριών από τα μέρη του σώματος που 

παρακολουθούνται και του χρόνου που απαιτείται για να 

υπολογιστούν οι θέσεις των τμημάτων του σώματος που δεν 
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παρακολουθούνται. Για κάθε μέρος του σώματος που δεν έχει 

εντοπιστεί, το σύστημα πρέπει να υπολογίσει τη θέση του με τη 

χρήση αντίστροφης κινηματικής, της οποίας οι αλγόριθμοι είναι 

υπολογιστικά σύνθετοι και απαιτούν μεγαλύτερη υπολογιστική 

ισχύ από τη μέτρηση των θέσεων των άμεσα εξαρτημένων. Για 

παράδειγμα, η άμεση ανίχνευση μόνο των θέσεων του ώμου 

και του χεριού απαιτεί την εκτίμηση της θέσης του αγκώνα και 

τις κοινές γωνίες του ώμου, και του καρπού. Αυτό είναι εφικτό, 

αλλά όχι τόσο σωματικά ακριβές ή υπολογιστικά αποδοτικό για 

την άμεση παρακολούθηση των τμημάτων. [ Buss 04 ] 

   Υπάρχουν κάποια σημαντικά μειονεκτήματα όσον αφορά την 

παρακολούθηση των τμημάτων του ανθρώπινου σώματος. 

Ένα βασικό μειονέκτημα είναι πως η τοποθέτηση αισθητήρων 

δυσχεραίνει την κίνηση του σώματος του χρήστη. Για την 

επίλυση αυτού του μειονεκτήματος, έχει τεθεί ο στόχος της 

δημιουργίας ενός συνθετικού περιβάλλοντος, μέσο του οποίου, 

ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται σε ένα 

οικείο ρεαλιστικό περιβάλλον. Η τοποθέτηση περισσότερων 

από ό, τι χρειάζεται αισθητήρων στο σώμα του χρήστη, έρχεται 

σε αντίθεση με αυτόν τον στόχο. Επιπλέον, το κόστος ενός 

συστήματος παρακολούθησης σώματος, μεταβάλλεται σχεδόν 

γραμμικά με τον αριθμό των τμημάτων του σώματος που 

παρακολουθούνται. [Frey 96] 

   Κάθε μέρος του σώματος απαιτεί ξεχωριστές πληροφορίες 

που αφορούν την παρακολούθησή του. Υπάρχουν κάποιες 

συσκευές, που παρέχουν έξι βαθμούς ελευθερίας (Degree of 

Freedom), οι οποίοι αφορούν την χωρική θέση και τον 

προσανατολισμό, σε κάθε παρακολουθούμενο αντικείμενο, κάτι 

το οποίο δεν είναι απαραίτητο και θεωρείται υπερβολή για την 

παρακολούθηση του ανθρώπινου σώματος. Για τα δεκαπέντε 

μέρη του σώματος τα οποία είναι απαραίτητο να 

παρακολουθούνται, μπορεί να αποδειχθεί ότι μόνο ένα τμήμα 
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βάσεως πρέπει να παρακολουθείται με έναν ιχνηλάτη έξι 

βαθμών ελευθερίας, όλα τα υπόλοιπα μέρη του σώματος 

χρειάζεται να παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας μόνο τρία 

DOF. [Frey 96] 

   Μερικά συστήματα, συνήθως μηχανικής φύσεως, 

παρακολουθούν το σώμα μέσω κοινών γωνιών ως προς τις  

θέσεις και τον προσανατολισμό τους, αντί να παρακολουθούν 

κάποιο συγκεκριμένο μέρος του σώματος, με αποτέλεσμα να 

είναι πιο αξιόπιστα αλλά δύσκολα εφαρμόσιμα στον κάθε 

χρήστη. Επίσης, τα περισσότερα από τα συστήματα που 

χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο είναι εξωσκελετικά, δηλαδή 

συνδέεται άμεσα με το σώμα για τη μέτρηση των γωνιών των 

αρθρώσεων και έχουν μεγάλη ευαισθησία στις διαφορές μεταξύ 

των χρηστών, γιατί εξαρτώνται άμεσα από το μέγεθος των 

τμημάτων του σώματος του κάθε χρήστη για να προσδιορίζουν 

τις χωρικές θέσεις των άκρων του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

την εκ νέου βαθμονόμηση για κάθε νέο χρήστη ώστε να 

διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του. [Frey 96] 

   Υπάρχουν διάφορα συστήματα για την παρακολούθηση της 

θέσεως ενός αντικειμένου, όπου το κάθε ένα από αυτά έχει τις 

αδυναμίες που το καθιστά ακατάλληλο, ή προτερήματα που το 

καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα 

εφαρμογών. [Frey 96] 
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5.2 Τρισδιάστατος κινητικός έλεγχος  

 

   Για να μελετηθεί μια ανάλυση κίνησης σε βάθος είναι 

σημαντικό να υπάρχει γνώση των στοιχειωδών χωροχρονικών 

παραμέτρων, όπως είναι η ταχύτητα κίνησης, το ισχίο και οι 

γωνίες, το μήκος και το πλάτος του διασκελισμού και τον χρόνο 

της υποστήριξης. Η δημιουργία ενός ειδικά διαμορφουμένου 

συστήματος καταγραφής τρισδιάστατης κίνησης, συντελεί στον 

αποκτηθούν αυτές οι απαραίτητες πληροφορίες. Σε ένα τυπικό 

συστήματα καταγραφής, υπάρχει ένας αριθμός  ανακλαστικών 

δεικτών, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με διαφορετικά βασικά 

σημεία του σώματος, όπου αυτοί συλλαμβάνονται από 

υπέρυθρες κάμερες, ούτως ώστε να καθοριστούν σε γνωστές 

θέσεις των σημείων του σώματος στο υλικό περιβάλλον. Οι 

θέσεις αυτές των δεικτών μετατρέπονται στην συνέχεια σε 

τρισδιάστατες θέσεις, χρησιμοποιώντας την μέθοδο του 

τριγωνισμού από πολλές κάμερες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να καθίσταται αδύνατη η παρακολούθηση της κίνησης ενός 

σημείου όταν αυτό δεν είναι ορατό από δύο ή περισσότερες 

κάμερες. [ Saboune 05] 

   Η έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα βασίζεται στην 

προσέγγιση αρθρωτών μοντέλων. Σύμφωνα με τους Saboune 

και Charpillet, ο Haritaoglu, παρουσιάζει ένα αποτελεσματικό 

σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί μια απλή κάμερα για να 

ανιχνεύσει μια δισδιάστατη κίνηση. Το συγκεκριμένο σύστημα 

έχει το μειονέκτημα πως, δεν έχει την δυνατότητα να παρέχει 

τρισδιάστατες θέσεις, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι 

πληροφορίες που μπορούμε να εξάγουμε από κάποιες 

εφαρμογές. Αντιθέτως, όπως αναφέρουν οι  Saboune και 

Charpillet, ο Bregler χρησιμοποιεί αναζήτηση με κάθοδο 

κλίσης, έχοντας ως βάση την καρέ καρέ καταγραφή με 

αντιστοίχιση, εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο σε ένα 
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πολυκάμερο σύστημα. Η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε ότι είναι 

σε θέση να παρακολουθεί κινήσεις με γεμάτο υπόβαθρο.  

[ Saboune 05] 

   Σύμφωνα με τους Saboune και Charpillet, οι Gavrila και 

Davis, έχουν κατορθώσει να μειώσουν σημαντικά την 

πολυπλοκότητα αναζήτησης χρησιμοποιώντας την μέθοδο της 

ρητής ιεραρχικής αναζήτησης, μέσο της οποίας εντοπίζουν 

διαδοχικά τμήματα της κινηματικής αλυσίδας του σώματος, 

όπως για παράδειγμα, του κορμού, ακολουθούμενο από τον 

άνω βραχίονα, τον κάτω βραχίονα και στη συνέχεια το χέρι. 

Ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται, είναι πως σε συνθήκες 

πραγματικού κόσμου υπάρχει δυσκολία στον καθορισμό των 

τμημάτων του σώματος μόνο μέσα από μια εικόνα. Οι  

Saboune και Charpillet αναφέρουν πως, ο Sidenbladh, για να 

παρακολουθεί την πλήρη κίνηση του σώματος, κάνει χρήση 

του αλγόριθμου συμπύκνωσης, του στοχαστικού μοντέλου και 

ενός παραγωγικού μοντέλου σχηματισμού εικόνας, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση των σωματιδίων 

που χρησιμοποιούνται, καθιστώντας την λειτουργία αυτού του 

αλγορίθμου αργή. Αυτό το πρόβλημα προσπάθησε να επιλύσει 

ο Cohen μειώνοντας τον αριθμό των σωματιδίων, 

χρησιμοποιώντας Support Vector Machine, ούτως ώστε να 

εκπαιδεύσει τα μοντέλα του σώματος,  που είχε σαν 

αποτέλεσμα τον περιορισμό της προσέγγιση και της πρόληψης 

του συστήματος παρακολούθησης, λόγο των ανωμαλιών στην 

κίνηση. [ Saboune 05] 

   Σύμφωνα με τους Saboune και Charpillet, ο Deutscher, για 

να κατορθώσει να παράγει τα πιο γνωστά μέχρι σήμερα 

αποτελέσματα που αφορούν την πλήρη τρισδιάστατη 

παρακολούθηση του σώματος, χρησιμοποίησε ένα σύστημα 

από πολλαπλές κάμερες. Αυτή του η προσέγγισή του 

βασίστηκε στην δυναμική μοντελοποίηση και στο ανεπτυγμένο 
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φιλτράρισμα σωματιδίων, το οποίο είναι ένας τροποποιημένος 

αλγόριθμος συμπύκνωσης. [ Saboune 05] 

   Οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους που αναφέρονται 

παραπάνω είχαν αρχικά αναπτυχθεί και προορίζονταν για 

χρήση σε χαρακτήρες Animation. Θα πρέπει όμως να μπορέσει 

να εξαχθεί μία ακριβής τρισδιάστατη θέση σε διάφορα σημεία 

του ανθρώπινου σώματος, με σκοπό την ανίχνευση ανωμαλιών 

στην κίνηση, χρησιμοποιώντας συμβατική ψηφιακή κάμερα. Η 

τήρηση των όρων αυτών απαιτεί να συλληφθεί  ένας νέος πιο 

απλός αλγόριθμος. [ Saboune 05] 
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5.3 Καταγραφή κίνησης των χεριών 

 

   Η καταγραφή της κίνηση των χεριών, είναι ένα αρκετά 

δύσκολο πρόβλημα στις τεχνολογίες όρασης υπολογιστή, και 

επίσης, είναι πολύ σημαντική και για διάφορους άλλους τομείς, 

όπως τα γραφικά υπολογιστών, η αλληλεπίδραση ανθρώπου 

με υπολογιστή και η ρομποτική. Οι είδη υπάρχουσες μέθοδοι, 

όπως τα γάντια δεδομένων ή τα γάντια χρώματος, παρέχουν 

μια αποδεκτή λύση για ορισμένες εφαρμογές, η καταγραφή της 

κίνησης με άλλο τρόπο και χωρίς την χρήση αυτών των 

τεχνολογιών εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. 

[Ballan 12] 

   Οι έρευνες πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα, έχουν 

επικεντρωθεί στην παρακολούθηση ενός και μόνο 

απομονωμένου χεριού. Οι δυσκολίες που υπάρχουν για την 

συγκεκριμένη παρακολούθηση είναι πολλές λόγω των πολλών 

βαθμών ελευθερίας των δακτύλων, καθώς και λόγω της 

ομοιότητας μεταξύ τους. Επίσης, είναι σημαντική και η οπτική 

γωνία με την οποία θα πραγματοποιείται η λήψη, ούτως ώστε 

να αποφευχθεί η ταύτιση μεταξύ των σημείων των δακτύλων, 

τη οποία θα προκαλούσε σύγχυση στην αναγνώρισή τους. Ο 

βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όταν γίνεται καταγραφή των δυο 

χεριών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Μια 

προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, έχει 

προτείνει ο Οικονομίδης. Αυτή αφορά τον εντοπισμό δύο 

αλληλεπιδρώντων χεριών, χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα 

βάθους ώστε να ξεπεραστούν οι ασάφειες των έγχρωμων 

εικόνων και η χρήση περιορισμών σύγκρουσης. [Ballan 12] 

   Επίσης, υπάρχει και η μέθοδος μέσω της οποίας 

εγκαθίσταται ένα σύστημα πολλαπλών καμερών προκειμένου 

να ξεπεραστούν κάποια σημαντικά από τα παραπάνω 

προβλήματα. Για την χρήση αυτής της μεθόδου 



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         76 

χρησιμοποιούνται σημεία, όπως οι άκρες των δακτύλων, τα 

οποία όμως δεν μπορούν να παρακολουθούνται συνεχώς, 

λόγω της ομοιότητας στην εμφάνιση των χαρακτηριστικών. Ως 

εκ τούτου δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην κατοχή μιας 

σταθερής σύνδεσης μεταξύ των βασικών σημείων και των 

αντίστοιχων δακτύλων. [Ballan 12] 

 

5.3.1 Κινηματική ανάλυση των δακτύλων και οι περιορισμοί                                      
τους 

 

   Η κινηματική είναι ο κλάδος των συμβατικών μηχανικών, που 

περιγράφουν τα σημεία κίνησης του σώματος ή των 

συστημάτων του σώματος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν την 

αιτία της κίνησης. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 19 

σημεία σύνδεσης τα οποία κινούν τα μέρη του ανθρώπινου 

σώματος όπως επίσης και από 24 σημεία ελευθερίας που 

αντιπροσωπεύουν τα κοινά σημεία. Αυτό μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως τα δάκτυλα του χεριού αποτελούνται από 

τρία σημεία σύνδεσης και τέσσερις βαθμούς ελευθερίας, για τον 

δείκτη, τον μέσο, τον παράμεσο και το μικρό δάκτυλο, και δυο 

σημεία σύνδεσης και τρις βαθμούς ελευθερίας για τον 

αντίχειρα.[Hazwan 13] 
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                     Εικόνα 5.4 Κινηματικό μοντέλο του δείκτη 

                                

                Εικόνα 5.5 Σημεία σύνδεσης των δακτύλων 

 

   Στο σχήμα 5.4 βλέπουμε το κινηματικό πρότυπο μοντέλο του 

δείκτη, στο οποίο παρατηρούμε τον βαθμό ελευθερίας της 

γωνίας κάμψης που έχει κάθε σημείο σύνδεσης. Παρόλο που η 

κινηματική μοντελοποίηση μας παρέχει μεθόδους για την 

ανάλυση της γωνίας κάμψης, η φυσική μορφολογία του 

ανθρώπινου σώματος μας θέτει κάποιους περιορισμούς. Αυτοί 

οι περιορισμοί αφορούν τις συγκεκριμένες μοίρες περιστροφής 

(κάμψης) του κάθε σημείου σύνδεσης (άρθρωσης). Οι 

περιορισμοί αυτοί κατατάσσονται σε Intrafinger περιορισμούς 
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και περιορισμός του εύρους της γωνίας. Ο Intrafinger 

περιορισμός αφορά ένα κοινό περιορισμό που γίνεται σε ίδια 

σημεία πάνω στο δάκτυλο και μπορεί να υπολογιστεί με την 

παρακάτω συνθήκη. 

 

                                                       

 

Όπου ΘDIP αφορά την γωνία κάμψης της άρθρωσης του 

άκρου και ΘPIP είναι η δομή για την διαφαλαγγική κοινή γωνία 

κάμψης. 

   Ο περιορισμός του εύρους της γωνίας αφορά το όριο της 

περιοχής σχετικά με την κίνηση των δακτύλων και τους 

περιορισμούς της ανατομίας του χεριού. Παρακάτω βλέπουμε 

τους αντίστοιχους περιορισμούς με μοίρες. [Hazwan 13] 

                           

   Για την παρακολούθηση των δακτύλων συνήθως 

χρησιμοποιούνται τρία DOF, που αφορούν τις περιστροφές. Τα 

DOF που αφορούν την χωρική θέση δεν είναι απαραίτητο να 

παρακολουθούνται γιατί επηρεάζονται άμεσα από τις 

περιστροφές. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τα σημεία των 

δακτύλων που παρακολουθούνται και τις τροχιές και 

κατευθύνσεις των DOF. 
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Εικόνα 5.6 Τα DOF των δακτύλων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         80 

5.4 Τεχνολογίες καταγραφής κίνησης 

 

   Στις μέρες μας οι τεχνολογίες καταγραφής κίνησης 

εξελίσσονται με ταχύτατο ρυθμό. Η χρήση τους καλύπτει ένα 

ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τομείς που αφορούν την 

διασκέδαση και την ψυχαγωγία, ως την εκπαίδευση και σε 

ευρύτερη κλίμακα την επιστήμη των υπολογιστών.  

   Για την πραγμάτωση της διαδικασίας αυτής, υπάρχουν τρεις 

βασικές τεχνολογίες: 

 

1.  Καταγραφή της κίνησης με οπτικά συστήματα 

Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι η πιο ακριβής τεχνική 

καταγραφής της κίνησης, αλλά έχει αρκετά υψηλό κόστος. Η 

περιοχή η οποία καταγράφεται περιβάλλεται από κάμερες και 

ανακλαστικούς δείκτες, οι οποία μαγνητοσκοπούν το σώμα που 

βρίσκεται μέσα σε αυτή. Οι δείκτες αυτοί παρακολουθούνται από 

τις κάμερες που περιβάλλουν το χώρο και η θέση τους σε ένα 

τρισδιάστατο περιβάλλον έχει την δυνατότητα να εντοπιστεί με 

την ακρίβεια χιλιοστού. 

2. Καταγραφή της κίνησης με αδρανειακούς αισθητήρες 

Οι αδρανειακοί αισθητήρες συνδέονται με τα άκρα και έχουν την 

δυνατότητα να καταγράφουν τις γωνίες μεταξύ των τμημάτων 

του σώματος. Αυτό το σύστημα είναι λιγότερο ακριβές από το 

σύστημα της οπτικής καταγραφής της κίνησης, αλλά είναι πολύ 

σταθερό και δεν χρειάζεται κάμερες ή συγκεκριμένες συνθήκες 

φωτισμού γύρω από την περιοχή καταγραφής. Επιπλέον, 

δεδομένου ότι δεν συνδέεται με την όραση, είναι το μόνο 

σύστημα που είναι σε θέση να καταγράψει την κίνηση του 

σώματος ακόμα και κάτω από κάποια ένδυση.  Ένα 

χαρακτισριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα της Animazoo το 

οποίο είναι ένα κοστούμι που εφαρμόζει στο σώμα και όσον 

αφορά τα χέρια σταματάει στους καρπούς. Όσον αφορά την 
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ακριβή καταγραφή των χεριών και των δακτύλων έχει 

κυκλοφορήσει ένα καινούριο προϊόν, ένα γάντι, από την ίδια 

εταιρία που επιτρέπει την καταγραφή αυτών των κινήσεων. 

3. Κάμερες Βάθους 

Οι κάμερες βάθους μπορούν να παρακολουθούν ολόκληρη την 

σιλουέτα του σώματος και επιπλέον έχουν την δυνατότητα να 

εξάγουν το σκελετικό μοντέλο. Αυτό το σύστημα είναι πολύ 

χαμηλού κόστους, αλλά τα δεδομένα που καταγράφονται 

παρουσιάζουν θόρυβο και κάποιες περιστροφές ή κάποια μέρη 

του σώματος δεν μπορούν να καταγραφούν 

   Επίσης, οι κάμερες βάθους,  χωρίζονται σε δυο βασικές 

κατηγορίες : 

  κάμερες κοντινής λήψης   

  κάμερες μακρινής λήψης. 

   Στην πρώτη κατηγορία όπου ανήκουν οι κάμερες κοντινής 

λήψης, δίνεται η δυνατότητα καταγραφής λεπτομερειών, όπως 

είναι οι κινήσεις των χεριών και των δακτύλων, όπως επίσης 

και οι κινήσεις του προσώπου. Επίσης σε αυτήν την κατηγορία 

ανήκουν και οι κάμερες τύπου Time of Flight, όπου ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κάμερα της PMD, 

CamBoard nano. 

   Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι κάμερες οι οποίες 

προσφέρουν δυνατότητα καταγραφής της κίνησης ολόκληρου 

του σώματος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας 

κάμερας είναι η Microsoft Kinect. Η συγκεκριμένη κάμερα έχει 

ευρεία εφαρμογή σε τομείς ψυχαγωγίας μέσω της χρήσης της 

από την κονσόλα Microsoft XBOX, για την οποία είχε 

δημιουργηθεί αρχικά, αλλά και σε τομείς της εκπαίδευσης, με 

την χρήση ειδικών λογισμικών μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών.  
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Εικόνα 5.7 Αριστερά η κάμερα Kinect και δεξιά η PMD Camboard nano 
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5.5 Τεχνολογίες απεικόνισης βάθους 

 

   Οι τεχνολογίες απεικόνισης βάθους έχουν αναπτυχθεί αρκετά 

τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή φθηνών 

και εύχρηστων καμερών βάθους στην αγορά. Τα pixels στην 

εικόνα βάθους δείχνουν μία βαθμονομημένη σκηνή και όχι ένα 

μέτρο της έντασης ή του χρώματος.  

   Οι κάμερες βάθους προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα 

έναντι των παραδοσιακών αισθητήρων έντασης, καθώς 

λειτουργούν σε χαμηλά επίπεδα φωτός, δίνοντας μια 

βαθμονομημένη εκτίμηση κλίμακας, που είναι το χρώμα και η 

αναλλοίωτη υφή. Επιπλέον, επιλύουν το πρόβλημα των 

ασαφειών στην σιλουέτα του σώματος και μπορούν να 

απλουστεύσουν τη διαδικασία της αφαίρεσης του φόντου. 

[Shotton 13]    

 

 

                                  

      Εικόνα 5.8 Απεικόνιση βάθους 
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5.6 Τρισδιάστατη κάμερα Time-of-Flight  

 

   Η βασική αρχή της κάμερας TOF είναι ότι χρησιμοποιεί φως 

ορισμένων συχνοτήτων. Το τσιπ CMOS μετατρέπει τα οπτικά 

σήματα σε ηλεκτρικά  και παρακολουθεί τη μετατόπιση φάσης 

της διαμόρφωσης της φωτεινής πηγής ως δική του και μετρά το 

πλάτος των σημάτων. Το πόσο μακριά βρίσκονται κάποια 

αντικείμενα σε μια ορισμένη σκηνή μπορεί να υπολογίζεται με 

βάση τις ιδιότητες του φωτός και της μετατόπισης της φάσης. Ο 

αισθητήρας βάθους υλοποιείται σε ένα μόνο τσιπ 

χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη διαδικασία CMOS. Αυτή η 

κάμερα παρέχει την ένταση των εικόνων και το εύρος των 

δεδομένων με τα εικονοστοιχεία βάθους, ταυτόχρονα. Η TOF 

κάμερα μπορεί να προσφέρει 2D εικόνες καλής ποιότητας και 

επιπλέον μπορεί να προσφέρει καλή όραση σε σκηνές με 3D 

αίσθηση, μαζί με πληροφορίες παρακολούθησης της κίνησης.  

[Fahied n.d] 
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Εικόνα 5.9 Σχεδιάγραμμα λειτουργία της Time of flight κάμερας 
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5.7 Εφαρμογές των Τεχνολογιών καταγραφής κίνησης  

 

   Οι εφαρμογές αυτές, λειτουργούν μέσω τρισδιάστατου 

κινητικού ελέγχου και  έχουν εγκατασταθεί σε διάφορους 

χώρους προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες καθώς και 

σκοπούς ψυχαγωγίας. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργήσουν 

νέα μόδα στην κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

ανθρώπων, σε μέρη όπως αίθουσες αναμονής στα 

αεροδρόμια, στα εμπορικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Ένα 

χαρακτηριστικό παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι το 

«Island Explorer Demo» και το «Hand Fishing». 

[Fahied n.d] 

   Στο «Island Explorer Demo», ένα UFO πετάει πάνω από το 

νησί και η κίνηση της πτήσης ελέγχεται από τους χρήστες, 

κουνώντας τα χέρια τους στον αέρα, ενώ στέκονται μπροστά 

σε μια μεγάλη οθόνη. Η καταγραφή της κίνησης των χεριών του 

χρήστη γίνεται σε μια περιοχή που έχει οριστεί μπροστά από 

την μεγάλη οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο 

έλεγχος του ιπτάμενου δίσκου και η διαχείρισή του στο εύρος 

όλου του νησιού. Η εφαρμογή αυτή, είχε εκτεθεί κατά τη 

διάρκεια του Creative Summit , το 2010 στη Σουηδία.  

[Fahied n.d] 

   Ομοίως, η ιδέα του «Hand Fishing», στην οποία μια οθόνη 

εμφανίζει ένα τρισδιάστατο ενυδρείο με ψάρια, ο χρήστης 

μετακινεί το χέρι του (στον αέρα) σε μια συγκεκριμένη περιοχή 

μπροστά από την οθόνη (για να πιάσει το ψάρι σε κινούμενη 

οθόνη). Έτσι όταν τα pixels βάθους (συντεταγμένες)  

ταιριάζουν με τα pixels της κλίμακας της θέσης των ψαριών στο 

νερό, το σύστημα δείχνει ότι ο χρήστης έχει πιάσει το ψάρι. 

[Fahied n.d] 
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5.7.1 Εφαρμογή των τεχνολογιών καταγραφής κίνησης στον 

τομέα της εκπαίδευσης 

 

   Εφαρμογές που περιέχουν τεχνολογίες καταγραφής κίνησης 

μπορούν να αποδώσουν εξαιρετικά στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Οι ήδη υπάρχουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές 

όπως είναι τα Serious Games, έχουν αρχίσει και 

ενσωματώνουν αυτή την τεχνολογία, δημιουργώντας έτσι ένα 

ακόμα πιο ρεαλιστικό περιβάλλον διάδρασης. Αυτή η 

τεχνολογία δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να εκπαιδεύεται 

μέσω κινήσεων του σώματός του, καθιστώντας καλύτερη την 

αφομοίωση των πρακτικών που ακολουθεί.  

   Έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής, που ξεκινάει από την 

ψυχαγωγία, όπως είναι η εκμάθηση χορού ή μουσικής, 

συνεχίζει στις τέχνες και τον πολιτισμό και επεκτείνεται σε 

βαθύτερους επιστημονικούς τομείς όπως είναι η ιατρική και 

γενικότερα οι θετικές επιστήμες. 

   Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής που 

χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία είναι το aircraft marshaling. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει 

σταθμευτές αεροσκαφών. Έχοντας μια οθόνη η οποία 

απεικονίζει εικονικά τον αερολιμένα και το αεροσκάφος, ο 

εκπαιδευόμενος, του οποίου οι κινήσεις καταγράφονται από μια 

κάμερα βάθους, έχει την δυνατότητα να κατευθύνει το 

αεροσκάφος, μέσω της κίνησης των χεριών του, στην σωστή 

πορεία. 
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6  

Μεθοδολογία 
 

6.1 Αναφορική ανάλυση  

 

  Ο βασικός στόχος της εργασίας, είναι η λήψη δεδομένων από 

τον αισθητήρα βάθους PMD CamBoard nano και η χρήση τους 

για τον κινητικό έλεγχο ενός τρισδιάστατου μοντέλου 

ανθρώπινου χεριού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έγιναν 

διάφοροι πειραματισμοί σε εργαλεία διαχείρισης τρισδιάστατων 

γραφικών, όπως επίσης και σε τεχνολογίες απεικόνισης 

βάθους.  

Παρακάτω περιγράφονται τα βήματα που ακολουθήθηκαν: 

 

1. Σε πρώτο στάδιο, έγινε προσπάθεια να συνδεθεί η κάμερα 

βάθους με την βιβλιοθήκη OpenNi, μέσω της οποίας 

μπορούμε να πάρουμε τον χάρτη βάθους της κάμερας και 

να επεξεργαστούμε τα δεδομένα. 

2. Στην συνέχεια, έγινε προσπάθεια να πάρουμε την εικόνα 

που εμφανιζόταν στην OpenNi και να την μεταφέρουμε σε 

ένα λογισμικό καταγραφής χειρονομιών (PianOrasis), με 

σκοπό να πάρουμε τις συντεταγμένες θέσης των δακτύλων. 

3. Το επόμενο βήμα, αφορούσε τη μελέτη των περιορισμών 

αυτών των συντεταγμένων και την εξακρίβωση του κατά 

πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

4. Οι περιορισμοί που διαπιστώθηκαν από την παραπάνω 

μελέτη, μας οδήγησαν στην δημιουργία ενός 

προγράμματος, το οποίο παραμετροποιεί τις συντεταγμένες 

θέσεις ούτως ώστε να είναι κατάλληλες για την χρήση τους 
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στον κινητικό έλεγχο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

αναπτύχθηκε μέσω του εργαλείου MAX/MSP.  

5. Στην επόμενη φάση, και αφού κατορθώθηκε η σωστή 

παραμετροποίηση των συντεταγμένων, καταγράφηκαν σε 

ένα αρχείο κίνησης χεριού(BVH), ούτως ώστε να 

μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κίνηση. 

6. Στην συνέχεια, με την χρήση αυτού του αρχείου και με μια 

συγκεκριμένη διαδικασία, επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση της 

κίνησης σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο χεριού. 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται το σχεδιάγραμμα της διαδικασίας 

που ακολουθήθηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.1 Σχεδιάγραμμα διαδικασίας 

 

Σύνδεση PMD με OpenNi 

Σύνδεση OpenNi με PianOrasis 

Μελέτη συντεταγμένων 

Παραμετροποίηση συντεταγμένων 

Εισαγωγή συντεταγμένων στο bvh 
αρχείο 

Ενσωμάτωση κίνησης στο 
μοντέλο του χεριού 
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6.2 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

 

   Για την επίτευξη αυτής της διαδικασίας μελετήθηκαν και έγινε 

χρήση διαφόρων λογισμικών. 

 

 Microsoft Visual Studio 

 Max / msp jitter 

 Autodesk Motion Builder 

 

To visual studio χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη κώδικα και 

την δημιουργία ενός αρχείου .dll, που χρησιμεύει στην σύνδεση 

της κάμερας με την OpenNi. 

   Το max/msp χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη ενός 

προγράμματος που μας επιτρέπει να παραμετροποιούμε 

συντεταγμένες, αλλά και για την χρήση του προγράμματος 

PianOrasis. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουμε την 

δυνατότητα να πάρουμε συντεταγμένες θέσης από τα 

ακροδάχτυλα.  

   Το Motion Builder χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία και τη 

διαμόρφωση ενός αρχείου κίνησης χεριού για την εισαγωγή 

συντεταγμένων σε αυτό το αρχείο και την ενσωμάτωση της 

καταγεγραμμένης κίνησης σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο χεριού.  

 

6.2.1 Τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε  

 

     Για την καταγραφή της κίνησης, έγινε χρήση της κάμερας 

PMD CamBoard nano η οποία είναι τύπου Time of Light (TOF). 

Η συγκεκριμένη κάμερα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Είναι 

μια υψηλής απόδοσης κάμερα, η οποία έχει την δυνατότητα να 

καταγράψει λεπτομερείς κινήσεις από κοντινή απόσταση. Σε 

σχέση με άλλους αισθητήρες βάθους παρέχει δυνατότητα 

καταγραφής από απόσταση 20cm όπου επιτυγχάνεται η 
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λεπτομερείς καταγραφή δακτυλικών κινήσεων. Η μοναδικότητα 

αυτής της δυνατότητας είναι και ο λόγος για τον οποίο 

επιλέχθηκε. 

 

6.2.1.1 Διαδικασία λήψης 
 
 

   Η παρακολούθηση της κίνησης έγινε με την χρήση μίας 

κάμερας. Η απόσταση και η γωνία λήψης βασίστηκαν σε 

κάποιους περιορισμούς που μας θέτει κυρίως η κάμερα. 

Δηλαδή η απόσταση δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 20cm και η 

γωνία λήψης πρέπει να είναι σε ευθεία με την κάμερα, ούτως 

ώστε να διαγράφονται ξεκάθαρα τα πέντε δάκτυλα. Επίσης και 

το χέρι θα πρέπει να είναι στην σωστή στάση ούτως ώστε να 

είναι ευδιάκριτα και τα πέντε δάκτυλα από την κάμερα. Αυτοί η 

περιορισμοί αφορούν κυρίως μονοκάμερα συστήματα 

καταγραφής της κίνησης. (Muhammd Fahied, Abdul Waheed, 

David Eriksson) 

 

 

         

Εικόνα 6.2 Απεικόνιση χεριού στην σωστή στάση, μέσο web camera και PMD   
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6.3 Αναλυτική περιγραφή  

 

   Σε πρώτο στάδιο, έγινε προσπάθεια να συνδεθεί η κάμερα 

βάθους με την βιβλιοθήκη OpenNi, μέσω της οποίας μπορούμε 

να πάρουμε τον χάρτη βάθους της κάμερας και να 

επεξεργαστούμε τα δεδομένα. 

   Η χρήση της βιβλιοθήκης OpenNi είναι αναγκαία προκειμένου 

να καταφέρουμε να πάρουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε 

από τον αισθητήρα βάθους. Γ’ αυτό το λόγο το πρώτο βήμα 

που πρέπει να γίνει, είναι η σύνδεση του αισθητήρα βάθους 

PMD με αυτή την βιβλιοθήκη.   

 

6.3.1 Γενική Περιγραφή της OpenNi 

 

  Η OpenNI είναι μια βιβλιοθήκη κώδικα, η οποία βοηθάει στην 

ανάπτυξη εφαρμογών που χρησιμοποιούν εισόδους 

τρισδιάστατης όρασης, σπάζοντας την άκαμπτη σύνδεση 

μεταξύ της εφαρμογής και του αισθητήρα, ή των αλγορίθμων 

όρασης 

   H OpenNI είναι ένα πρότυπο διασύνδεσης για 

τρισδιάστατους αισθητήρες και αλγόριθμους επεξεργασίας 

δεδομένων.  

 

 

                               

Εικόνα 6.3 Λογότυπο OpenNi 
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Εικόνα 6.4 Εικόνα μέσω της OpenNi 

 

   OpenNI σημαίνει Open Natural Interaction. Η φυσική 

αλληλεπίδραση αναφέρεται στην αλληλεπίδραση με μια 

συσκευή ή τεχνολογία, χωρίς να βασίζεται σε αντικείμενα, 

όπως ένα ποντίκι ή ένα πληκτρολόγιο. Ο στόχος είναι η 

αλληλεπίδραση με την τεχνολογία κατά παρόμοιο τρόπο που  

οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, μέσω της ομιλίας και 

των χειρονομιών. 

                                        

                   Εικόνα 6.5 Σχεδιάγραμμα λειτουργίας της OpenNi 
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6.3.1.1 Χρήση σε εφαρμογές 

 

   Η OpenNI μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές 

που χρησιμοποιούν τεχνολογίες κινητικού ελέγχου. Είναι 

συμβατό με λογισμικά ανάπτυξης τρισδιάστατων γραφικών 

όπως το Motion Builder και το Unity 3d.  

Σε συνδυασμό με άλλα λογισμικά, μπορεί να δημιουργήσει ένα 

εικονικό σκελετό του σώματος και βοηθήσει στην καταγραφή 

φυσικής κίνησης. 

 

6.3.1.2 Διαδικασία σύνδεσης 

 

   Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση αναπτύχθηκε ένας 

κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού C, όπου μέσω αυτού 

δημιουργείται ένα αρχείο .dll το οποίο εμπεριέχει όλες εκείνες 

τις παραμέτρους που καθιστούν εφικτό το να πάρουμε 

δεδομένα από τον αισθητήρα βάθους. Στη συνέχεια 

παραμετροποιήσαμε ένα αρχείο xml της OpenNi, έτσι ώστε να 

χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο αρχείο .dll και με αυτό τον τρόπο 

να ολοκληρωθεί η σύνδεση. Το αποτέλεσμα από αυτή την 

διαδικασία ήταν να πάρουμε εικόνα αλλά με αρκετό θόρυβο. 

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος πραγματοποιήθηκαν 

κάποιες επιπλέον μεταβλητές στο αρχείο που περιέχει τον 

κώδικα σε C. 

   Σε πρώτη φάση αφού καλέσουμε όλα τα απαραίτητα αρχεία 

(header files) που χρησιμοποιεί η κάμερα, θέτουμε το μέγεθος 

του πίνακα με μία σταθερή τιμή, μέσα στον οποίο θα 

τοποθετηθεί η εικόνα από την κάμερα και ορίζουμε με μία 

σταθερή τιμή τα frame ανά δευτερόλεπτο (FPS) και την μέγιστη 

τιμή βάθους. 
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Στην συνέχεια δημιουργούμε μια σύνδεση με την κάμερα. 

 

 

 

Έπειτα ορίζουμε το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της 

σύνδεσης και ανακτούμε την περιγραφή των δεδομένων, στην 

συνέχεια δημιουργούμε έναν πίνακα όπου θα κρατηθούν τα 

δεδομένα που θα λάβουμε από την κάμερα. 
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Στην συνέχεια δημιουργούμε ένα scheduler tread για την 

σύνδεση. 
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Στο τελικό στάδιο αυτού του κώδικα, υπολογίζουμε τις 

τρισδιάστατες συντεταγμένες που λαμβάνουμε από την 

κάμερα. 
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 Με την χρήση του παραπάνω κώδικα και αρχείων από την 

βιβλιοθήκη της OpenNi και OpenCV δημιουργήθηκε το αρχείο 

.dll που στην συνέχεια καλούμε με την βοήθεια ενός XML 

αρχείου στην εφαρμογή απεικόνισης που μας δίνεται έτοιμη 

από την OpenNi. 
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6.3.2 Σύνδεση PMD με το PianOrasis 

 

   Σε αυτό το στάδιο, έγινε προσπάθεια να πάρουμε την εικόνα 

που εμφανιζόταν στην OpenNi και να την μεταφέρουμε σε ένα 

λογισμικό καταγραφής χειρονομιών (PianOrasis), με σκοπό να 

πάρουμε τις συντεταγμένες θέσης των δακτύλων. 

 

6.3.2.1 Τι είναι το PianOrasis 

 

   Το PianOrasis είναι ένα λογισμικό μέσω του οποίου μπούμε 

να καταγράψουμε και να πάρουμε συντεταγμένες από τις 

κινήσεις των ακροδάχτυλων, μέσο της εικόνας που καταγράφει 

μια κάμερα. Η εικόνα αυτή έχει μέγεθος 360x360 pixel. Οι τιμές 

x και y που χρησιμοποιούνται ως έξοδος, είναι οι θέσεις των 

ακροδακτύλων. Με την χρήση κάποιων αλγορίθμων, 

σαρώνεται η εικόνα και εντοπίζονται οι πέντε κορυφές των 

δακτύλων και εξάγεται σαν αποτέλεσμα μια ροή 

συντεταγμένων θέσης, ανάλογα με την κίνηση των δακτύλων. 

Με αυτό τον τρόπο έχουμε πέντε ζεύγη x και y που 

αντιστοιχούν στις πέντε άκρες των δακτύλων.  
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Εικόνα 6.6 Λειτουργία PianOrasis [Μανιτσάρης 10] 
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Εικόνα 6.7 PianOrasis 

 

 

6.3.2.2 Διαδικασία Σύνδεσης 

 

   Για να γίνει εφικτή η σύνδεση χρησιμοποιήθηκε ένα 

αντικείμενο του λογισμικού max/msp, μέσω του οποίου 

μπορούμε να έχουμε εικόνα από τις συσκευές που είναι 

συνδεδεμένες με την βιβλιοθήκη OpenNi. Το συγκεκριμένο 

αντικείμενο έχει δημιουργηθεί κυρίως για την σύνδεση με τον 

αισθητήρα βάθους Microsoft Kinect. Για να προσαρμοστεί στον 

αισθητήρα της PMD, χρειάστηκαν κάποιες παραμετροποιήσεις 

στον xml αρχείο του αντικειμένου, μέσω του οποίου γίνεται η 

επικοινωνία με την OpenNi. Μέσω αυτής της διαδικασίας 

επιτεύχθηκε η σύνδεση της PMD με το PianOrasis και 

γενικότερα με το max/msp.  
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Εικόνα 6.8 Το χέρι όπως φαίνεται μέσα από το PianOrasis 
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 6.3.3 Μελέτη και παραμετροποίηση συντεταγμένων 

 

   Αυτό το στάδιο αφορά τη μελέτη των περιορισμών των 

συντεταγμένων και την εξακρίβωση του κατά πόσο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. όπως επίσης και τους περιορισμοί που 

διαπιστώθηκαν από την παραπάνω μελέτη, οι οποίοι μας 

οδήγησαν στην δημιουργία ενός προγράμματος, που 

παραμετροποιεί τις συντεταγμένες θέσεις ούτως ώστε να είναι 

κατάλληλες για την χρήση τους στον κινητικό έλεγχο. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα αναπτύχθηκε μέσω του εργαλείου 

MAX/MSP. Στην συνέχεια, και αφού κατορθώθηκε η σωστή 

παραμετροποίηση των συντεταγμένων, ενσωματώθηκαν σε 

ένα αρχείο κίνησης χεριού (BVH), ούτως ώστε να μπορέσουμε 

να διαχειριστούμε την κίνηση. 

   Οι συντεταγμένες που παίρνουμε από την παραπάνω 

διαδικασία είναι συντεταγμένες θέσης. Ένα αρχείο κίνησης 

(bvh), για να δημιουργήσει κίνηση χρησιμοποιεί μόνο τις 

συντεταγμένες περιστροφής. Άρα, ένα σημαντικό πρόβλημα 

που δημιουργείται είναι πως τα δεδομένα που έχουμε αφορούν 

την θέση και όχι την περιστροφή. 

 

6.3.3.1 Τι είναι το BVH αρχείο 

 

   Η μορφή αρχείου BVH αναπτύχθηκε αρχικά από την 

BioVision, ως ένας τρόπος για να παρέχουν στοιχεία 

καταγραφής κίνησης στους πελάτες τους. Το BVH προέρχεται 

από τα αρχικά BioVision Hierarchy. Χρησιμοποιείται ευρέως 

στις μέρες μας από τις τεχνολογίες καταγραφής κίνησης, γιατί 

παρέχει μια ολοκληρωμένη δομή του σκελετού του σώματος 

και τα στοιχεία των περιστροφών και των θέσεων, των σημείων 

κίνησης. 
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6.3.3.2 Ανάλυση του αρχείου 

 

   Ένα αρχείο BVH έχει δύο μέρη, ένα τμήμα κεφαλίδας που 

περιγράφει την ιεραρχία και την αρχική στάση του σκελετού, και 

ένα τμήμα δεδομένων, το οποίο περιέχει τα δεδομένα κίνησης. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα μέρος ενός αρχείου bvh χεριού: 

 

HIERARCHY  
ROOT RightHand  
{  
  OFFSET -24.2556 0.0704 -0.1453  
   CHANNELS 6 Xposition Yposition Zposition Zrotation 
Xrotation Yrotation  
 
JOINT RightHandIndex1  
{  
  OFFSET -9.4008 0.8223 2.6111  
   CHANNELS 6 Xposition Yposition Zposition Zrotation 
Xrotation Yrotation  
 
JOINT RightHandIndex2  
{  
   OFFSET -3.5164 -0.8574 0.6196  
    CHANNELS 6 Xposition Yposition Zposition Zrotation 
Xrotation Yrotation  
 
JOINT RightHandIndex3  
{  
   OFFSET -2.4005 -0.5856 0.4231  
    CHANNELS 6 Xposition Yposition Zposition Zrotation 
Xrotation Yrotation  
 
End Site  
{  
   OFFSET -1.7082 -0.5099 0.2771  
            } 
         }  
      }  
   }  
} 

 

   Η έναρξη της ενότητας κεφαλίδας αρχίζει με τη λέξη 

«ιεραρχία». Η ακόλουθη γραμμή αρχίζει με τη λέξη-κλειδί "root" 
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ακολουθούμενο από το όνομα του τμήματος ρίζας της 

ιεραρχίας που πρέπει να καθοριστεί. Ένα αρχείο BVH μπορεί 

να περιέχει οποιοδήποτε αριθμό ιεραρχιών σκελετού. Στην 

πράξη, ο αριθμός των τμημάτων περιορίζεται από τη μορφή 

του τμήματος κίνησης. 

   Κάθε τμήμα της ιεραρχίας περιέχει ορισμένα στοιχεία που 

σχετίζονται συγκεκριμένα με αυτό το τμήμα. Η γραμμή που 

ακολουθεί την λέξη-κλειδί  της ρίζας περιέχει ένα ενιαίο 

αριστερό άγκιστρο '{' και η γραμμή μετά από ένα άγκιστρο είναι 

μια εσοχή κατά ένα χαρακτήρα tab. Οι εσοχές ως επί το 

πλείστον εξυπηρετούν την αναγνωσιμότητα του αρχείου από 

τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και μερικά BVH parsers που το 

απαιτούν. Το πρώτο κομμάτι των πληροφοριών ενός τμήματος 

είναι η μετατόπιση του εν λόγω τμήματος από το γονέα του. Η 

μετατόπιση αυτή καθορίζεται από τη λέξη-κλειδί "OFFSET", 

ακολουθούμενο από το Χ, Υ και Ζ αρχικής θέσης. Οι 

πληροφορίες μετατόπισης, δείχνουν επίσης το μήκος και την 

κατεύθυνση που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του 

τμήματος γονέα. Στο BVH αρχείο δεν υπάρχει καμία σαφής 

πληροφορία σχετικά με το πώς θα πρέπει να γίνει ένα τμήμα. 

Αυτό συνήθως προκύπτει από τον συμψηφισμό του πρώτου 

παιδιού που ορίζεται για τη μητρική. Συνήθως, μόνο η ρίζα και 

τα ανώτερα τμήματα του σώματος θα έχουν πολλαπλά παιδιά. 

   Η γραμμή που ακολουθεί την μετατόπιση περιέχει τις 

πληροφορίες κεφαλίδας καναλιού. Δηλαδή περιέχει τα 

“CHANNELS” ακολουθούμενα από ένα αριθμό που δείχνει τον 

αριθμό των καναλιών και στη συνέχεια μια λίστα με ετικέτες 

που αναγράφουν τον τύπο του κάθε καναλιού. Η ανάγνωση 

ενός BVH αρχείου πρέπει να παρακολουθεί την καταμέτρηση 

και το είδος των καναλιών σύμφωνα με την ιεραρχική ανάλυση 

των πληροφοριών. Στο τελευταίο μέρος του αρχείου μετά από 

την δομή ιεραρχίας, εκεί όπου οι πληροφορίες κίνησης 
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αναλύονται, η σειρά αυτή αναλύεται σε κάθε γραμμή των 

δεδομένων κίνησης. Αυτή η μορφή φαίνεται να έχει την ευελιξία 

να επιτρέπει τα τμήματα τα οποία έχουν οποιοδήποτε αριθμό 

καναλιών, να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε σειρά.  

   Παρατηρούμε πως η σειρά των καναλιών εναλλαγής φαίνεται 

λίγο περίεργη, στην αρχή έχουμε την Z περιστροφή, 

ακολουθούμενη από την περιστροφή X και, τέλος, το Y. Αυτό 

δεν είναι λάθος, η μορφή BVH χρησιμοποιεί μια κάπως 

ασυνήθιστη σειρά περιστροφής.  

   Στο τέλος της δομής της ιεραρχίας υπάρχει η λέξη – κλειδί 

“End Site” όπου αναπαριστά το τελευταίο τμήμα του σκελετού 

το οποίο δεν περιέχει κανάλια παρά μόνο την μετατόπιση 

“OFFSET”. Αυτό το τμήμα εξαρτάται αποκλειστικά από τα 

δεδομένα που περιέχουν τα προγενέστερα τμήματα της 

ιεραρχίας. 

   Το υπόλοιπο του αρχείου περιέχει τα πραγματικά δεδομένα 

κίνησης. Κάθε γραμμή είναι ένα δείγμα των δεδομένων 

κίνησης. Οι αριθμοί εμφανίζονται με τη σειρά των 

προδιαγραφών καναλιού, όπως ο σκελετός της ιεραρχίας έχει 

αναλυθεί. 

 

                     

Εικόνα 6.9 Οπτικοποίηση του BVH αρχείου 
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6.3.3.3 Εισαγωγή των συντεταγμένων στο BVH αρχείο 

 

   Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ένα πολύ σημαντικό 

πρόβλημα για την εργασία μας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα 

δεδομένα που παίρνουμε και επεξεργαζόμαστε από το 

PianOrasis είναι οι συντεταγμένες των ακροδακτύλων. 

Σύμφωνα με την δομή της ιεραρχίας ενός bvh αρχείου, τα 

ακροδάκτυλα δε δέχονται συντεταγμένες, αλλά εξαρτώνται 

αποκλειστικά από τις κινήσεις των προηγούμενων αρθρώσεων. 

Για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, 

τοποθετήσαμε τις συντεταγμένες στην κορυφή της ιεραρχίας 

των δακτύλων, δηλαδή στο σημείο όπου τα δάκτυλα 

συνδέονται με την παλάμη και κάναμε χρήση της 

κανονικοποίησης και στις υπόλοιπες αρθρώσεις.  

   Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα, ήταν ότι για την σωστή 

δημιουργία της κίνησης χρειάζονται ακόμα δυο μεταβλητές, η 

συντεταγμένη Ζ και η παράμετρος angle. Η παράμετρος αυτή, 

αφορά την γωνία κάμψης της κάθε άρθρωσης. Επίσης, 

υπάρχει και το πολύ σημαντικό πρόβλημα των συντεταγμένων 

που διαθέτουμε, όπως προαναφαίρεται παραπάνω, οι οποίες 

είναι συντεταγμένες θέσης ενώ για να δημιουργηθεί κίνηση 

χρειάζονται συντεταγμένες περιστροφής. 

   Για την επίλυση όλων των παραπάνω δημιουργήθηκε ένα 

πρόγραμμα μέσω του max/msp το οποίο μας δίνει την 

δυνατότητα να θέσουμε σταθερό Ζ και angle, να εισάγουμε τις 

συντεταγμένες Χ, Υ position που έχουμε καταγράψει, να τις 

μετατρέψουμε και να εξάγουμε ένα αρχείο που περιέχει Χ, Υ, Ζ 

rotation με την ενσωμάτωση της παραμέτρου angle. Αυτές τις 

συντεταγμένες μπορούμε έπειτα να τις εισάγουμε στο bvh 

αρχείο και να δημιουργήσουμε μια κίνηση που πλησιάζει 

αρκετά την καταγεγραμμένη.  
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Εικόνα 6.10 Πρόγραμμα μετατροπής συντεταγμένων 

 

    Στην συγκεκριμένη διαδικασία, σε πρώτη φάση, το 

πρόγραμμα διαβάζει το αρχείο που περιέχει τις συντεταγμένες  

Χ, Υ position και διαχωρίζει τις δέκα ροές συντεταγμένων και 

τις τοποθετεί σε μια λίστα. 

                               

                                 Εικόνα 6.11 Φόρτωμα και εισαγωγή των συντεταγμένων 

σε μια λίστα 

 

   Στην συνέχεια, αυτά τα στοιχεία αποστέλλονται σε ζεύγοι Χ, 

Υ σε πέντε διαφορετικά patcher, όπου το καθένα 

αντιπροσωπεύει το κάθε δάχτυλο, το οποίο ουσιαστικά 

μετατρέπει την συντεταγμένη θέσης σε συντεταγμένη γωνίας 

(Axis2Euler).  
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     Εικόνα 6.12 Patcher μετατροπής συντεταγμένης 

 

   Μέσα στο συγκεκριμένο patcher μας δίνεται η δυνατότητα να 

εισάγουμε την συντεταγμένη Ζ και την μεταβλητή angle που 

αφορά την γωνία κάμψης της κάθε άρθρωσης. Για να 

επιτευχθεί αυτό θα πρέπει όλες αυτές οι συντεταγμένες να 

ενσωματωθούν σε μία λίστα, όπου σε πρώτη φάση θα γίνει 

μετατροπή της γωνίας axis σε quaternion και στην συνέχεια σε 

euler.  

                                                    

                       Εικόνα 6.13 Διαδικασία μετατροπής 

 

   Στην συνέχεια γίνεται εξαγωγή σε μια νέα λίστα όπου 

περιέχει όλα τα παραπάνω. Σε τελική φάση έχουμε σαν 

αποτέλεσμα την εξαγωγή ενός αρχείου που περιέχει πέντε 

τριάδες μεταβλητών (Χ,Υ,Ζ) με ενσωματωμένη την γωνία 

κάμψης της άρθρωσης. 
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             Εικόνα 6.14 Εξαγωγή συντεταγμένων στο τελικό αρχείο 

 

 

    Για να επιτευχθεί ο στόχος τις πλήρους απεικόνισης τις 

κίνησης, πραγματοποιήθηκαν πολλοί πειραματισμοί κατά την 

διαδικασία. Σε πρώτη φάση τέθηκε angle (angle<=90) στις 

αρθρώσεις που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας των 

δακτύλων και μηδενική στις υπόλοιπες. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα μια υποτυπώδη κίνηση των δακτύλων, η οποία 

όμως δεν προσέγγιζε αρκετά την καταγεγραμμένη. Στη 

συνέχεια έγινε προσπάθεια να προστεθεί η μεταβλητή αυτή σε 

όλες τις αρθρώσεις των δακτύλων αλλά με διαφορετική τιμή σε 

κάθε άρθρωση. Σε πρώτη φάση τέθηκε angle <= 90 στην 

κορυφή της ιεραρχίας και στις υπόλοιπες αρθρώσεις των 

δακτύλων οι τιμές κυμαίνονταν 20 <= angle <= 45. 

Τοποθετώντας διαφορετικές τιμές στην κάθε άρθρωση είχε σαν 

πρώτο αποτέλεσμα τα δάχτυλα να πάρουν την σωστή στάση, 

δηλαδή αυτήν του καταγεγραμμένου χεριού. Στην συνέχεια 

μεταβάλλοντας την γωνία κάμψης της κορυφής των 

αρθρώσεων του κάθε δακτύλου στο εύρος τιμών 35<= angle 

<=90, επιτεύχθηκε τα δάχτυλα να ακολουθούν την 

καταγεγραμμένη κίνηση.  
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6.3.4 Διαδικασία ενσωμάτωσης της κίνησης σε ένα 

τρισδιάστατο μοντέλο χεριού 

 

   Για την συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ένα 

προσχεδιασμένο τρισδιάστατο μοντέλο. Το εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε, είναι το motion builder.  

 

       

Εικόνα 6.15 Autodesk Motion Builder 

 

 

   Έχοντας ολοκληρώσει όλες τις παραπάνω διαδικασίες 

εισάγαμε το αρχείο κίνησης στο λογισμικό motion builder και 

μέσω μιας διαδικασίας προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε 

κίνηση στο τρισδιάστατο μοντέλο. Ένας βασικός περιορισμός 

που συναντήσαμε, είναι πως έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ένα 

ολόκληρο τρισδιάστατο μοντέλο σώματος, καθώς  υπήρχαν 

προβλήματα όσον αφορά την δομή της ιεραρχίας που 

αντιλαμβάνεται το λογισμικό. Τελικά για την επίλυση του 

προβλήματος χρησιμοποιήθηκε ένα αρχείο κίνησης ολόκληρου 

του σώματος, το οποίο όμως έχει μηδενικές συντεταγμένες 
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περιστροφής σε όλα τα σημεία κίνησης, εκτός από αυτά του 

που μας ενδιέφεραν. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η σωστή 

ενσωμάτωση της κίνησης και οδηγηθήκαμε σε ένα σωστό 

αποτέλεσμα, ούτως ώστε να καταφέρουμε να διαχειριστούμε με 

ακρίβεια το τρισδιάστατο μοντέλο. 

 

 

Εικόνα 6.16 BVH αρχείο σώματος 

 

   Στην συγκεκριμένη διαδικασία, εισάγουμε το bvh αρχείο 

όπως φαίνεται παραπάνω έχοντας παραμετροποιήσει τις 

συντεταγμένες στο ένα άκρο του (δεξί χέρι). Στην συνέχεια 

εισάγουμε το avatar το οποίο έχει δικό του σκελετό με σημεία 

κίνησης, τα οποία όμως έχουν μηδενικές συντεταγμένες. 
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         Εικόνα 6.17 Avatar με εσωτερικό δικό του σκελετό 

 

        

   Στο επόμενο στάδιο ενοποιούμε τα βασικό σημεία του 

σκελετού του bvh αρχείου με αυτά του σκελετού του avatar. 

Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που πρέπει να ενοποιηθούν 

προτού προχωρήσουμε στην ενοποίηση των σημείων του 

σκελετού των δακτύλων, αυτά είναι, τα ισχία, ο κορμός, το 

κεφάλι, το πάνω και κάτω μέρος των ποδιών, οι ώμοι, τα 

μπράτσα και οι βραχίονες των χεριών. Αυτά είναι απαραίτητα 

προαπετούμενα για να μπορέσει να ενοποιηθεί σωστά το 

αρχείο κίνησης με το avatar.  
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Εικόνα 6.18 Διαδικασία ενοποίησης 

 

Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία σωστά προχωρούμε 

στην ενοποίηση των δακτύλων.  

 

                  

Εικόνα 6.19 Το χέρι μετά την ενοποίηση με το αρχείο κίνησης 
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Εικόνα 6.20 Η καταγραφή και η ενσωμάτωση 
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6.4 Δυνατότητες εξέλιξης 

 

   Για την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, μπορούν να γίνουν 

διάφορες παραμετροποιήσεις στα στάδια που ακολουθήθηκαν, 

έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ακριβέστερο αποτέλεσμα της 

καταγραφής. Ένα πολύ σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει 

είναι η προσθήκη επιπλέον δυνατοτήτων στο PianOrasis. Πιο 

συγκεκριμένα θα πρέπει να αυξηθούν τα δεδομένα που 

παίρνουμε, όπου αυτή την στιγμή είναι η συντεταγμένες X, Y 

των ακροδακτύλων, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 

παρθούν συντεταγμένες και από άλλα σημεία κίνησης 

(αρθρώσεις) των δακτύλων. Με αυτό τον τρόπο, θα έχουμε 

αρκετά δεδομένα στην διάθεσή μας με αποτέλεσμα να έχουμε 

ελάχιστες παραμετροποιήσεις στις συντεταγμένες, ούτως ώστε 

να κατορθωθεί μια τέλεια προσημείωση της καταγεγραμμένης 

κίνησης στο τρισδιάστατο μοντέλο χεριού.  

   Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εξέλιξη, είναι η 

δημιουργία ενός λογισμικού παρόμοιου με αυτό του PianOrasis 

που θα επιτρέπει την καταγραφή και ενσωμάτωση της κίνησης 

των δακτύλων σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο χεριού σε 

πραγματικό χρόνο. 

    Επίσης, μια ακόμα εξέλιξη που επιδέχεται η παραπάνω 

διαδικασία είναι η μέθοδος της αντίστροφης κινηματικής. 

Δηλαδή η διαδικασία εκείνη που μας επιτρέπει να 

υπολογίσουμε την θέση ενός σημείου κίνησης του σώματος 

γνωρίζοντας την θέση του προηγούμενου σημείου (άρθρωσης) 

   Αφού επιτευχθούν οι παραπάνω παραμετροποιήσεις, τότε θα 

υπάρχει η δυνατότητα να διαχειριστούμε το μοντέλο χεριού με 

την ενσωματωμένη κίνηση, σε ένα εικονικό κόσμο μιας 

εκπαιδευτικής εφαρμογής, όπως τα Serious Games.  
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7  

Επίλογος  
 

 

7.1 Συμπεράσματα  

 

   Η διαχείριση της γνώσης έχει αποτελέσει ένα σημαντικό 

εργαλείο και έχει ενσωματωθεί σε πολλές εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

για την σωστή διαχείριση ποικίλουν και συντελούν στην 

αποτελεσματικότερη κατανομή της γνώσης μέσα σε μια 

εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης η ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και η εφαρμογή της σε εκπαιδευτικούς σκοπούς 

καθιστά την διαχείριση της γνώσης 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. Το εύρος εφαρμογής τους και οι δυνατότητες που 

προφέρονται δίνουν στους χρήστες την ευκαιρία να μάθουν να 

μεταδώσουν αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες, 

μέσα από μια διαδικασία που εκτός των άλλων είναι και 

ψυχαγωγική, τις οποίες δύσκολα μπορούσαν να αποκτήσουν 

μέσα από άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επίσης, είναι 

σημαντική η διαφορετικότητά τους από τις απλές εκπαιδευτικές 

εφαρμογές(όπως edutainment) αλλά και από τα κοινά 

παιχνίδια ψυχαγωγίας, με αποτέλεσμα να καθίστανται ως μια 

ιδιαίτερη εκπαιδευτική εφαρμογή που συνδυάζει την μάθηση, 

την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, μέσα από διαδικασίες 
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ψυχοσωματικών αλληλεπιδράσεων, που έχουν σαφέστερα 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από οποιαδήποτε άλλη 

εφαρμογή. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτών των εφαρμογών 

είναι η ενσωμάτωση τεχνολογιών τρισδιάστατων 

ανθρωποειδών μοντέλων εικονικής πραγματικότητας. 

    Αυτές οι τεχνολογίες αν και χρησιμοποιούνται περισσότερο 

σε ψυχαγωγικά παιχνίδια έχουν πλέον ευρύ εφαρμογή και στον 

τομέα της εκπαίδευσης. Η δημιουργία και η χρήση τέτοιων 

μοντέλων καθιστά πιο ρεαλιστική την αλληλεπίδραση με τον 

χρήστη της εφαρμογής, δίνει περισσότερες δυνατότητες όσον 

αφορά την διαχείριση της και συμβάλει σημαντικά στην 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση. Μέσα από αυτή την 

τεχνολογία επιτυγχάνεται η προσομοίωση του χρήστη με τον 

χαρακτήρα της εφαρμογής με αποτέλεσμα την εντονότερη 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο. Πολύ σημαντική  εξέλιξη στον 

τομέα αυτό είναι η ανάπτυξη  τεχνολογιών κινητικού ελέγχου.  

   Με την χρήση των τεχνολογιών κινητικού ελέγχου 

επιτυγχάνεται απόλυτα η ρεαλιστικότητα κατά την διαδικασία 

της εκπαίδευσης, δίνοντας πολλαπλές δυνατότητες στον 

χρήστη. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα 

να αναπτύξουμε εφαρμογές για συγκεκριμένους τομείς που σε 

άλλες περιπτώσεις θα ήταν αδύνατο.  

   Η μελέτη και η ανάπτυξη μεθόδου, όπως επίσης και η χρήση 

του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, για να επιτευχθεί ο 

κινητικός έλεγχος ενός μοντέλου χεριού, αν και βρίσκετε σε 

πειραματικό στάδιο, είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία η 

οποία μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία εφαρμογών με 

πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την εκμάθηση δεξιοτήτων 

και χειρονομιών που αφορούν πεδία τα οποία εφαρμόζουν 

πολύπλοκες κινήσεις των δακτύλων όπου είναι δύσκολο να 

προσομοιαστούν με κάποιο άλλο τρόπο. Αν και ακόμα 

βρίσκεται σε πρώτο στάδιο, η εξέλιξη της μεθόδου καταγραφής 
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δακτυλικών κινήσεων μέσω του αισθητήρα βάθους PMD και η 

ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας σε εφαρμογές Serious 

Games, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη, εξαιρετικά 

καινοτόμων και με μεγάλη χρηστική απόκριση, εφαρμογών. 

   Τέλος, η χρήση και ο συνδυασμός όλων αυτών των 

εργαλείων και τεχνολογιών συντελεί σημαντικά στην ανάπτυξη 

του τομέα της εκπαίδευσης, δημιουργεί καινούριες 

δυνατότητες, διευκολύνει σημαντικά την διάδοση της γνώσης 

και ίσως αποτελεί την μελλοντική μορφή εκπαίδευσης. 
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7.2 Μελλοντικές επεκτάσεις 

 

   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 και γενικότερα τομείς της καθημερινότητας. Μια 

πολύ σημαντική επέκταση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να 

είναι στον τομέα της χειρουργικής. Δηλαδή την δημιουργία ενός 

Serious Games που θα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει εν 

δυνάμει χειρούργους. Επίσης, στον τομέα του πολιτισμού 

μπορούν να δημιουργηθούν εφαρμογές για την εκμάθηση 

ιδιαίτερων τεχνικών από κάποια επαγγέλματα που 

χρησιμοποιούν λεπτές δακτυλικές κινήσεις, όπως για 

παράδειγμα της αγγειοπλαστικής. Ένα ακόμα τομέα στον 

οποίο μπορεί να βρει εφαρμογή είναι στην εκμάθηση μουσικών 

οργάνων, παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων. Σε ένα πιο 

γενικό πλαίσιο θα μπορούσε να έχει εφαρμογή και σε τομείς 

της καθημερινότητας όπως είναι η εκμάθηση οδήγησης 

διαφόρων οχημάτων. 

   Τέλος, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εφαρμογές που θα 

ενσωματώνονταν στον βασικό κορμό της γενικής παιδείας 

ούτως ώστε να παρέχονται ερεθίσματα σε μαθητές και 

εκπαιδευόμενους τα οποία θα συνεισφέρουν στον μελλοντικό 

επαγγελματικό προσανατολισμό τους. 
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Παράρτημα Α 

 

Διαδικασία Σύνδεσης της κάμερας με την βιβλιοθήκη OpenNi 

και το λογισμικό PianOrasis 

 

Σύνδεση με την OpenNi 

 

Για να κατορθωθεί η σύνδεση της PMD χρειάστηκε να αναπτυχθεί σχετικός 

κώδικας σε γλώσσα C, στον οποίο έγινε compilation μέσο του λογισμικού 

Visual Studio. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία είναι απαραίτητη η 

χρήση της βιβλιοθήκης OpenCV. 

Η διαδικασία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα αρχείο 

PMDSampleModule.dll. Το συγκεκριμένο αρχείο περιέχει όλα τα στοιχεία που 

χρειάζονται για να πάρουμε δεδομένα από την PMD χρησιμοποιώντας το 

OpenNI. 

 

Ξεκινώντας: 
 

• Κάνουμε εγκατάσταση το OpenNI και το ΝΙΤΕ  
• Κάνουμε εγκατάσταση το Visual C++ 2008 Express Edition(Μόνο αν 

δεν έχουμε εγκατεστημένη κάποια έκδοση του Visual Studio) 
 

Στη συνέχεια, αφού έχει γίνει η εγκατάσταση του OpenNI, κάνουμε αντιγραφή 

από τον φάκελο PMDSDK2/Lib (ο οποίος βρίσκετε στο USB Stick της 

κάμερας) τα αρχεία : 

 
• camboardnano.W32.pap 
• camboardnanoproc.W32.ppp 
• pmdaccess2.dll 

 
και το επικολλούμε στον φάκελο : 
 

• Program Files/OpenNI/Samples/Bin/Release 
 
Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο 
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•  Program Files/OpenNI/Data 
 
ανοίγουμε το modules.xml και προσθέτουμε μια γραμμή για να δηλώσουμε 

που βρίσκετε το PMDSampleModule.dll. 

 

Στο ίδιο αρχείο αφαιρούμε ή βάζουμε σε σχόλια τις γραμμές που αναφέρονται 

στην  Kinect όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
<Modules> 
    <Module path="C:\Program Files\OpenNI\bin\nimRecorder.dll" /> 
    <Module path="C:\Program Files\OpenNI\bin\nimMockNodes.dll" />  
    <Module path="C:\Program Files\OpenNI\bin\nimCodecs.dll" /> 
 
    <Module 
path="C:\Users\Administrator\Desktop\PMD_Example\CamboardNano_Open
NISampleModule\Debug\PMDSampleModule.dll" />  
( Δήλωση του Path για το PMDSampleModule.dll) 
     
<!-- <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\SensorKinect\Bin\XnDeviceFile.dll" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\SensorKinect\Bin\XnDeviceSensorV2KM.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\SensorKinect\Data" /> --> 
(Γραμμές που αφορούν την Kinect σε σχόλια) 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Features_1_3_0\Bin\XnVFeatures_1_3_0.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Features_1_3_0\Data" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Features_1_3_1\Bin\XnVFeatures_1_3_1.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Features_1_3_1\Data" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Features_1_4_1\Bin\XnVFeatures_1_4_1.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Features_1_4_1\Data" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Features_1_4_2\Bin\XnVFeatures_1_4_2.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Features_1_4_2\Data" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Features_1_5_2\Bin\XnVFeatures_1_5_2.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Features_1_5_2\Data" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_3_0\Bin\XnVHandGenerator_1_3_0.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_3_0\Data" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_3_1\Bin\XnVHandGenerator_1_3_1.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_3_1\Data" /> 



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         131 

    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_4_1\Bin\XnVHandGenerator_1_4_1.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_4_1\Data" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_4_2\Bin\XnVHandGenerator_1_4_2.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_4_2\Data" /> 
    <Module path="C:\Program 
Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_5_2\Bin\XnVHandGenerator_1_5_2.dll" 
configDir="C:\Program Files\PrimeSense\NITE\Hands_1_5_2\Data" /> 
</Modules> 
 
Αφού ολοκληρώσουμε τα παραπάνω τρέχουμε το αρχείο NiViewer.exe το 

οποίο βρίσκετε στο : 

 
• Program Files/OpenNI/Samples/Bin/Release 

 
για να επιβεβαιώσουμε πως η σύνδεση έχει γίνει κανονικά. 

Η εικόνα που πρέπει να βλέπουμε είναι κάπως έτσι : 
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Σύνδεση με το PianOrasis 
 
 
Σε ένα υπολογιστή στον οποίο τρέχει κανονικά το PianOrasis 

χρησιμοποιώντας την Kinect ακολουθούμε το παρακάτω. 

 

Για να συνδέσουμε την κάμερα με το PianOrasis πρώτα πρέπει να 

αντιγράψουμε τα αρχεία : 

 
• camboardnano.W32.pap 
• camboardnanoproc.W32.ppp 
• pmdaccess2.dll 

 
Στο φάκελο Windows/System  και στο φάκελο  
 

• C:\Program Files\Cycling '74\Max 6.0\Cycling '74\jitter-externals 
 
 
Στο φάκελο jitter-external υπάρχει ένα αρχείο jit.openni_config.xml το οποίο 

επεξεργαζόμαστε ώστε να μείνει μόνο ένα node. 

 

Το αρχείο πρέπει να περιέχει μόνο τα παρακάτω: 

 
<OpenNI>    
   <ProductionNodes startGenerating="true">    
   
<Node type="Depth" name="Depth1">      
</Node>  
 
  </ProductionNodes>  
</OpenNI> 
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Παράρτημα Β 

 

Επεξεργασία δεδομένων κίνησης 

 

Σε πρώτη φάση έχουμε διαθέσιμο το αρχείο των συντεταγμένων που έχουμε 

εξάγει από το PianOrasis και κάνουμε χρήση του λογισμικού που έχει 

δημιουργηθεί για την παραμετροποίηση των συντεταγμένων. 
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Αρχικά, κάνουμε διπλό κλικ στα αντικείμενα που αναγράφουν p Axis2Euler.  

 

 

 

Με το διπλό κλικ θα μας εμφανίσει την παρακάτω οθόνη στην οποία 

μπορούμε να εισάγουμε την επιπλέον συντεταγμένη Ζ και την γωνία κάμψης 

Angle. Το πρώτο αντικείμενο που δέχεται αριθμό αφορά το angle και το 

δεύτερο την συντεταγμένη Ζ. 

                                   

 

Για να εισάγουμε το αρχείο κάνουμε ένα κλικ στο κενό τετράγωνο που 

βρίσκετε στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης, όπως φαίνεται παρακάτω. 



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         135 

 

 

Αφού εισαχθεί το αρχείο το πρόγραμμα αυτόματα θα μετατρέψει τις 

συντεταγμένες και θα εισάγει τις μεταβλητές που έχουμε προσθέσει. 

Κάνοντας διπλό κλικ στο αντικείμενο που αναγράφει text μας εμφανίζει τις  

καινούριες συντεταγμένες. 

 

                                

 

Οι συντεταγμένες που έχουμε εξάγει είναι πέντε τριάδες, μια για το κάθε 

δάχτυλο. Αντιγράφουμε αυτές τις συντεταγμένες σε ένα txt αρχείο και το οποίο 

εισάγουμε σε ένα excel έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες οι ροές των 

συντεταγμένων. 

Η διαδικασία που ακολουθούμε στο excel είναι: 

File  Open (το αρχείο  txt) και μας εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο. 
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Επιλέγουμε το Delimited και πατάμε Next. 

                

 

Επιλέγουμε την ετικέτα Tab και την ετικέτα Space και πατάμε Next. 
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Στην συνέχεια επιλέγουμε το General και πατάμε Finish.  

Με αυτόν τον τρόπο η διαδικασία εισαγωγής των συντεταγμένων στο excel 

ολοκληρώνεται. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι συντεταγμένες είναι  

Ζ, Χ, Υ.  

Στην συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο κίνησης BVH με τον ίδιο τρόπο όπως η 

παραπάνω διαδικασία. Αντιγράφουμε τις συντεταγμένες στις αντίστοιχες τους 

μέσα στο αρχείο BVH. Τέλος αυτό το αρχείο θα πρέπει να το ενσωματώσουμε 

σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο για να δούμε την κίνηση που δημιουργήσαμε.  
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Παράρτημα Γ 

 

Ενσωμάτωση του αρχείου κίνησης στο τρισδιάστατο 

ανθρωποειδές μοντέλο 

 

Το λογισμικό με το ποίο θα γίνει αυτή η διαδικασία είναι το motion builder. 

Λόγο των περιορισμών του λογισμικού θα πρέπει το BVH αρχείο του χεριού 

να το ενσωματώσουμε σε ένα BVH αρχείο ολόκληρου του σώματος. 

Αρχικά ανοίγουμε το BVH του χεριού. 

File  Motion File Import 

Όπου μας εμφανίζει τα παρακάτω παράθυρο και πατάμε Import. 
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Η εικόνα που εμφανίζεται είναι η παρακάτω 

        

 

Στην συνέχεια κάνουμε Import και το BVH αρχείο χεριού. 
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Έπειτα από την καρτέλα Navigator που βρίσκεται κάτω αριστερά, επιλέγουμε 

μέσα από το δέντρο τις ιεραρχίας του σκελετού το δεξί χέρι, πατάμε δεξί κλικ 

και delete. 
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Στην συνέχεια, κάνουμε drag & drop το RightHand από το αρχείο του χεριού 

όπου μας εμφανίζει ένα μικρό μενού στο οποίο εμείς επιλέγουμε το Parent. 

 

                         

 

                      

 

Στην συνέχεια μέσα στον viewer μεταφέρουμε το χέρι στην σωστή θέση. 
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Το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να κάνουμε characterized το  

σκελετό. 

Πηγαίνουμε στο παράθυρο Resources το οποίο βρίσκετε κάτω δεξιά στην 

οθόνη, στην καρτέλα Asset Browser. 

 

                           

 

Στην συγκεκριμένη καρτέλα, στο αριστερό της μέρος, από το δέντρο 

Template επιλέγουμε το Characters και στην συνέχεια το Character όπως 

φαίνεται παρακάτω. 
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Το κάνουμε Drag & Drop μέσα στο Viewer και αυτόματα στην καρτέλα 

Navigator μας εμφανίζει ένα αντικείμενο Characters. Επιλέγουμε το 

αντικείμενο που βρίσκεται μέσα σε αυτό με το όνομα Character και στο δεξιό 

μέρος του παραθύρου επιλέγουμε την καρτέλα Character Definition, όπως 

φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

Στην συνέχεια, κάνουμε κλικ στο Base (Required) που βρίσκεται στη δεξιά 

πλευρά, για να εμφανιστούν όλα τα σημεία του σώματος τα οποία είναι 

απαραίτητα για να γίνει σωστά η ενσωμάτωση 
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Στην αριστερή πλευρά της καρτέλας επιλέγουμε το Scene  BVH:Reference 

κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε Expand Branches για να ανοίξουν όλα τα 

σημεία του σώματος του σκελετού. 
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Στην συνέχεια κάνουμε Drag & drop το κάθε σημείο του σκελετού που 

αντιστοιχεί στο κάθε προαπαιτούμενο που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της 

οθόνης. Π.χ το BVH:Hips στο Hips 

 

                     

 

Υπάρχουν 15 σημεία που πρέπει να αντιστοιχηθούν. 

 Έπειτα, ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τα σημεία του χεριού. 

 

                               



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 
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Αφού ολοκληρωθεί και αυτή η ενέργεια, κάνουμε κλικ στο κουτάκι 

Characterized, που βρίσκεται στο πάνω μέρος μέρος μας εμφανίζει ένα 

μικρο παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε το Biped. 

                      

Μετά, πατάμε το κουμπί Create που βρίσκεται πάνω δεξιά στο πλαίσιο 

Control Rig και μας εμφανίζει ένα παράθυρο επιλογών στο οποίο επιλέγουμε 

FK/IK. 

                   



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 
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Στην συνέχεια πηγαίνουμε στην περιοχή Character Controls που βρίσκετε 

πάνω δεξιά στην οθόνη. 

                                     

 

Στην ετικέτα Source επιλέγουμε –None- και πατάμε το μπλε κουτάκι που 

βρίσκεται αριστερά. Στο μενού που μας εμφανίζει επιλέγουμε  

Bake(Plot)  Bake(Plot) to control rig. 

 

                   



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 
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Στο παράθυρο που ανοίγει κάνουμε κλικ στο κουτάκι Plot All Takes που 

βρίσκεται στο πάνω μέρος και πατάμε το κουμπί Plot. 

 

                                    

 

Ο σκελετός τώρα πρέπει να δείχνει κάπως έτσι. 

 

                   



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 
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Μετονομάζουμε στην καρτέλα Navigator το Character σε BVH. 

 

                                     

 

Το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η εισαγωγή του τρισδιάστατου 

μοντέλου. 

Πηγαίνουμε στην καρτέλα Resources και από την δεξιά πλευρά επιλέγουμε 

τον φάκελο που περιέχει το Avatar. 

 

                          

 



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 
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Κάνουμε Drag & Drop το Avatar μέσα στο Viewer όπου εμφανίζεται ένα μενού 

στο οποίο επιλέγουμε FBX Marge  <no Animations> και αυτόματα στην 

καρτέλα Navigator εμφανίζεται μέσα στο αντικείμενο Character, όπως και 

στο Viewer. 

                                     

                              

                   



             

Ευάγγελος Ντέντος  
Τεχνολογίες ανθρωποειδών τρισδιάστατων μοντέλων εικονικής πραγματικότητας στη 
διαχείριση της γνώσης 
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Τέλος, στην περιοχή Characters Control στην ετικέτα Characters 

επιλέγουμε το όνομα του Avatar (π.χ ALEX) και στην ετικέτα Source το BVH. 

 

                       

 

Με αυτό το βήμα η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Τώρα μπορούμε να 

αποθηκεύσουμε το αρχείο σαν FBX File (ASCII), πηγαίνοντας 

File  Save As και στην ετικέτα save as type επιλέγουμε .fbx(ASCII). 

 

 

 

 


