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Περίληψη 

Η συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή παρουσιάζει µεθοδολογία αλληλεπίδρασης µε συ-

στήµατα µηχατρονικής µέσω οπτικής αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων σε πραγµατικό 

χρόνο. Παρουσιάζει ένα νέο είδος αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Ροµπότ µέσω Ηλεκτρονι-

κού Υπολογιστή. Με τη βοήθεια τεχνολογιών αναγνώρισης ακροδακτύλων χεριού σε πραγ-

µατικό χρόνο και µέσω επεξεργασίας σηµάτων κάµερας (web, kinect, pmd) επιτυγχάνεται 

αλληλεπίδραση µε συστήµατα ροµποτικής και εν γένει µηχατρονικής. H µεθοδολογία βασί-

ζεται στον ορισµό των κατάλληλων εντολών ελέγχου (λεξικού κινήσεων) µέσω χειρονο-

µιών και υποστηρίζει την ανίχνευσή τους σε πραγµατικό χρόνο µέσω των τροχιών των α-

κροδακτύλων, πριν ακόµη ολοκληρωθούν, για την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα 

µηχατρονικής ή ροµποτικής. Μέρος της µεθοδολογίας αποτελεί ο ταυτόχρονος έλεγχος 

πολλαπλών εντολών µέσω δακτυλικών χειρονοµιών, είτε αντιστοιχίζοντας κάθε δάκτυλο µε 

διαφορετική εντολή, που εκτελούνται όµως ταυτόχρονα, είτε χρησιµοποιώντας µια χειρο-

νοµία για την εκτέλεση πλήθους εντολών. 

Έτσι, στο γενικότερο πλαίσιο της Επικοινωνίας Ανθρώπου – Ροµπότ -Υπολογιστή, 

η έρευνα για την παρούσα διδακτορική διατριβή έχει σκοπό να παρουσιάσει α) κατάλληλη 

µεθοδολογία δηµιουργίας λεξικού κινήσεων β) µεθοδολογία ανάκτησης εντολών µε τεχνο-

λογίες µηχανικής όρασης σε πραγµατικό χρόνο και γ) κατάλληλο λογισµικό FingerOrasis 

για την αλληλεπίδραση µε σύστηµα µηχατρονικής σε πραγµατικό χρόνο.  

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιείται βασίζεται στην επέκταση στον τρισδιάστατο 

χώρο υπάρχουσας µεθόδου όρασης Η/Υ για την αναγνώριση κινήσεων δακτύλων στον χώρο 

της µουσικής. Λαµβάνονται υπόψη δύο προσεγγίσεις αναγνώρισης σε πραγµατικό χρόνο 

από το σύστηµα FingerOrasis: α) η στατική προσέγγιση ή ανάκτηση πατήµατος δακτύλου, 

και β) η δυναµική προσέγγιση, ανάκτηση εντολής. Η στατική αναγνώριση εφαρµόζεται σε 

κάθε καρέ του βίντεο. Η δυναµική αναγνώριση εφαρµόζεται σε σύνολο ακολουθιών καρέ 

βίντεο, βασιζόµενη σε Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα και σε τεχνική δυναµικής περιτύλιξης 

χρόνου. 

Λέξεις κλειδιά: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ, Όραση Η/Υ, Βέλτιστο Λεξικό χειρο-

νοµιών – κινήσεων, Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα, ∆υναµική Περιτύλιξη Χρόνου.
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Abstract 

This thesis presents a methodology for real time interaction with mechatronic systems via 

gesture recognition. It presents a new kind of Human - Machine interaction through person-

al computer. With the help of real time gesture recognition technologies and by using cam-

era signal processing (web, kinect, pmd) the interaction with systems robotics and mecha-

tronics in general  is achieved. The methodology is based on the definition of the 

appropriate control commands (dictionary of movements) through gestures. It also supports 

their real-time detection through the orbits of fingertips, even before completion, to achieve 

interaction with the mechatronic systems or robotics. Part of the methodology is the simul-

taneous control of multiple commands via finger gestures meaning that each finger 

represents a different command performed simultaneously. 

So in the broader context of Human Computer Interaction, research for this thesis 

aims to present a) an appropriate methodology to create a dictionary of movements b) me-

thodology of command recovery with machine vision technologies in real -time and c) suit-

able software, FingerOrasis, for the interaction with mechatronic system in real time. 

The methodology used is based on expanding in three-dimensional space the current 

pc vision method to recognize finger movements in music. It takes into account two ap-

proaches of recognition in real –time from the FingerOrasis system: a) the static approach 

or touch finger recovery and b) the dynamic approach, command recovery. Static recogni-

tion is applied to each video frame. The dynamic recognition applies to all video frame se-

quences, based on Hidden Markov Models and dynamic time warping technique. 

Keywords: Human Robot Interaction, Computer Vision, Optimal Vocabulary of gestures - 

movements, Hidden Markov Models, Dynamic Time Warping. 

 

 

 



Περιεχόµενα 

Απόστολος Τσαγκάρης 3 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

 

Περιεχόµενα 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................ 11 
1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................... 13 
1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ ........................................................................................ 14 
1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ...................................................................................................... 15 
1.4. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ................................................................................................................. 17 
1.5. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ .................................................................................................... 17 
1.6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ............................................................................................... 19 
1.7. ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ .................................................................................. 20 
 
2.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΣΕ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ, ΜΕΣΩ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ........................................................... 21 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................... 21 

2.2 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ................................................................................. 22 

2.2.1 Όραση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ...................................................................... 27 

2.2.2 Μοντελοποίηση χειρονοµίας ................................................................................ 28 

2.2.3 Αναγνώριση χειρονοµιών ..................................................................................... 29 

2.2.4 Ανίχνευση µε χρήση αλγορίθµων που βασίζονται στη γνώση ................................... 31 

2.2.5 Ανίχνευση µε χρήση αλγορίθµων που βασίζονται στα χαρακτηριστικά ..................... 31 

2.2.6 Ανίχνευση µε χρήση καθολικών αλγορίθµων ......................................................... 32 

2.3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ................................................................................ 33 

2.3.1 Μηχανικές .......................................................................................................... 34 

2.3.2 Ηλεκτροµαγνητικές .............................................................................................. 35 

2.3.3 Οπτικές .............................................................................................................. 36 

2.3.4 Ακουστικές ......................................................................................................... 38 

2.3.5 Αδρανειακές ....................................................................................................... 39 

2.4 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ....................................................... 40 

2.4.1 Καρτεσιανές συντεταγµένες .................................................................................. 40 

2.4.2 Προσέγγιση µε περιστροφές .................................................................................. 41 

2.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ.......................................................................... 41 

2.5.1 Κρυφά Μαρκοβιανά µοντέλα ................................................................................ 42 

2.5.2 ∆υναµική περιτύλιξη χρόνου ................................................................................ 48 

2.5.3 Νευρωνικά δίκτυα ............................................................................................... 50 

2.6 ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ .......... 51 

2.6.1 Εργονοµία της αλληλεπίδρασης – Λεξικού κινήσεων .............................................. 56 

2.6.2 Αλληλεπίδραση µε το σύστηµα .............................................................................. 58 

2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................... 65 

 
3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ........................................................ 67 

3.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ .................................................................................................................... 67 

3.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................... 68 



Περιεχόµενα 

Απόστολος Τσαγκάρης 4 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

3.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ .......................... 70 

3.4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ .................................................................................. 71 

3.4.1 Ορισµός προβλήµατος ......................................................................................... 72 

3.4.2 Μέτρηση απόδοσης των µεταβλητών ..................................................................... 72 

3.4.3 Μεθοδολογία ...................................................................................................... 75 

3.4.4 Γενετικοί αλγόριθµοι ........................................................................................... 77 

3.5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ∆ΑΚΤΥΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΥΦΩΝ 

ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ...................................................................................................... 82 

3.5.1 Σύλληψη κίνησης................................................................................................. 83 

3.5.2 Μοντελοποίηση χειροµορφής και εντοπισµός δέρµατος .......................................... 85 

3.5.3 Εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος .................................................................... 89 

3.5.4 Εξαγωγή και βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών ..................................................... 90 

3.5.5 Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών ......................................................................... 93 

3.5.6 Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα ............................................................................... 94 

3.6 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ...................................................................... 97 

3.6.1 Τηλεχειρισµός – Πλοήγηση ................................................................................. 101 

3.6.2 Αλληλεπίδραση µε απλές εντολές ελέγχου ............................................................. 101 

3.6.3 Αλληλεπίδραση µε σύνθετες εντολές ελέγχου ......................................................... 101 

3.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .......................................................................................................... 103 

 
4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΩ 
∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ................................................................................................ 104 

4.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ................................................................................................... 104 

4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 105 

4.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ....................................................................................... 109 

4.4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ∆ΑΚΤΥΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΥΦΩΝ 

ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ..................................................................................................... 124 

4.4.1 Σύλληψη κίνησης - Συλλογή δεδοµένων  - Εικόνων .............................................. 125 

4.4.2 Επεξεργασία εικόνων και αποµόνωση περιοχής ενδιαφέροντος ............................. 126 

4.4.3 Εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος ................................................................... 129 

4.4.4 Χαρακτηριστικά ................................................................................................. 131 

4.4.5 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών ................................................................................. 132 

4.4.6 Βελτιστοποίηση  Χαρακτηριστικών ...................................................................... 136 

4.4.7 Αναγνώριση κίνησης µε τη βοήθεια Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και ∆υναµικής 

Περιτύλιξης Χρόνου ........................................................................................... 141 

4.4.8 Εκπαίδευση συστήµατος ...................................................................................... 146 

4.4.9 Αναγνώριση ....................................................................................................... 148 

4.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ..................................... 149 

4.5.1 Μορφές αλληλεπίδρασης ..................................................................................... 150 

4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .......................................................................................................... 152 

 
5 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ –  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ FINGERORASIS ........................................................ 153 
5.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ................................................................................................... 153 

5.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 153 

5.3 FINGERORASIS ............................................................................................................. 154 

5.3.1 Πλατφόρµα υλοποίησης – ΜΑΧ/MSP/Jitter .......................................................... 154 

5.3.2 Χαρακτηριστικά του Max. ................................................................................... 155 



Περιεχόµενα 

Απόστολος Τσαγκάρης 5 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

5.3.3 Το λογισµικό FingerOrasis ................................................................................. 157 

5.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ................................................................................... 167 

5.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ........................................................................................... 167 

5.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .......................................................................................................... 168 

 
6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ............................................... 169 

6.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ................................................................................................... 169 

6.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ .................................................................................................................... 170 

6.2.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης αλληλεπίδρασης .......................................................... 175 

6.2.2 Αξιοπιστία και εγκυρότητα .................................................................................. 178 

6.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ............................................... 179 

6.3.1 Επαλήθευση συντεταγµένων ακροδακτύλων και κέντρου µάζας µε την τεχνική του 

Ground Through .............................................................................................................. 179 

6.3.2 Ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα αναγνώρισης πατηµάτων .................................. 186 

6.3.3 Ορθότητα των αποτελεσµάτων αναγνώρισης χειρονοµιών ..................................... 188 

6.3.4 Έλεγχος πραγµατικού χρόνου .............................................................................. 202 

6.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ .............................................................................. 203 

6.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ .................................. 208 

6.5.1 Πρώτη φάση αξιολόγησης µε πλοήγηση ................................................................ 209 

6.5.2 ∆εύτερη φάση αξιολόγησης µε απλές εντολές ........................................................ 210 

6.5.3 Τρίτη φάση αξιολόγησης µε σύνθετες εντολές ....................................................... 210 

6.5.4 Ανάλυση αποτελεσµάτων µετρήσεων και ερωτηµατολογίου .................................... 211 

6.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .......................................................................................................... 217 

 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................... 212 
7.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ................................................................................................... 218 

7.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ......................................................................................... 218 

7.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ............................................................................................................... 219 

7.4 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ .................................................................................................. 220 

7.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ........................................................................................................ 220 

7.6 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................. 221 

 
8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................................. 222 
 
9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΚΩ∆ΙΚΑΣ FINGERORASIS ...................................................................... 245 
10.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΕ VISUAL BASIC ............................ 242 
11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΚΩ∆ΙΚΑΣ LEGO NXT ............................................................................ 273 
12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ......................................................................................................... 274 
13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ......................................................................................................... 276 
14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ......................................................................................................... 279 
15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ ............................... 281 
16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ – ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ 

ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ................................................................. 282 



Περιεχόµενα 

Απόστολος Τσαγκάρης 6 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

Κατάλογος Σχηµάτων 

 

ΣΧΗΜΑ 2.3.1: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ...................................................................................... 23 

ΣΧΗΜΑ 2.2.2: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ ................................................................................ 28 

ΣΧΗΜΑ 2.3.1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ .................................................................................... 34 

ΣΧΗΜΑ 2.3.2: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ....................................................................... 35 

ΣΧΗΜΑ 2.3.3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (OPTITRACK) [15] ....................... 36 

ΣΧΗΜΑ 3.2.1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ............... 69 

ΣΧΗΜΑ 3.4.1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ..................................................... 76 

ΣΧΗΜΑ 3.4.2: ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ........................................................................................... 78 

ΣΧΗΜΑ 3.5.1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΣΜΩΝ ....................................................................................... 82 

ΣΧΗΜΑ 3.5.2: ΓΚΑΟΥΣΙΑΝΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Μ=0, Σ=0.5) ................................................... 94 

ΣΧΗΜΑ 3.6.1: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ......................................................................... 97 

ΣΧΗΜΑ 4.3.1: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ...................................................................... 110 

ΣΧΗΜΑ 4.4.1: ΔΟΜΗ ΚΜΜ ........................................................................................................ 145 

ΣΧΗΜΑ 4.4.2: ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ .................................... 146 

ΣΧΗΜΑ 4.4.3: ΚΜΜ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ ................................................................................ 147 

ΣΧΗΜΑ 6.2.1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ................................................................ 171 

 



Περιεχόµενα 

Απόστολος Τσαγκάρης 7 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

Κατάλογος πινάκων 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1: ΕΝΤΟΛΕΣ ........................................................................................................... 111 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2: ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΕΣ ........................................................................................ 111 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.3: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ........................................................................................... 113 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4: ΠΙΘΑΝΕΣ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΕΣΗΣ ........................................................ 114 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.5: ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΕΣ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΕΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΕΣΗΣ ............................................. 115 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.6: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΗΣ - ΕΝΤΟΛΗΣ .................................................. 116 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.7: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΗΣ - ΕΝΤΟΛΗΣ ..................................................... 116 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.8: ΚΟΠΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .............................................................................................. 117 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.9: ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ............................................................................... 117 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.10: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΩΝ ΑΝΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ................................ 118 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.11: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ .......................................................................................... 119 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2.1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ......................................................... 176 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2.2: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ....................................................................................... 177 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2.3: ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ......................................................................................... 178 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.1: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ...................................................................... 179 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.2: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ .................................................................... 185 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PRECISION AND RECALL ............ 188 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.4: ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ PMD ΚΑΜΕΡΑ ................................................................. 190 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.5: ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΠΟ PMD ΚΑΜΕΡΑ .................................................... 191 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.6: ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ WEB ΚΑΜΕΡΑ .................................................................. 193 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.7: ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΠΟ WEB ΚΑΜΕΡΑ .................................................... 194 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.8: ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ WEB ΚΑΜΕΡΑ .................................................................. 196 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.9: ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 1 ............................................................. 197 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.10: ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 2 ........................................................... 198 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.11: ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 3 ........................................................... 199 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.12: ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 4 ........................................................... 200 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.13: PRECISION AND RECALL ΓΙΑ PMD ΚΑΜΕΡΑ ................................................................. 200 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.14: PRECISION AND RECALL ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ............................................................. 201 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3.15: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PRECISION AND RECALL .......... 202 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.1: ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ........................................ 204 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5.1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΧΑΡΤΗ ΒΑΘΟΥΣ .................................................. 211 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5.2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΧΑΡΤΗ ΒΑΘΟΥΣ ........................................ 214 

 

 



Περιεχόµενα 
 

Απόστολος Τσαγκάρης 8 

∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Κατάλογος εικόνων 

ΕΙΚΟΝΑ 2.2.1: ∆ΙΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ....................................................................................... 25 
ΕΙΚΟΝΑ 2.2.2: ∆ΙΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ........................................................................................... 26 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.1: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (PHASESPACE) [15] ... 37 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.2: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΑΡΤΗ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.......................................... 37 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.3: LEAPMOTION ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ [216] ............................................................................ 38 
ΕΙΚΟΝΑ 2.3.3: Α∆ΡΑΝΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ANIMAZOO) [20] ................................. 39 
ΕΙΚΟΝΑ 2.5.1: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΚΡΥΦΟΥ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ......................... 44 
ΕΙΚΟΝΑ 3.6.1: ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ - ΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ......................................... 100 
ΕΙΚΟΝΑ 3.6.2: ΤΟ NXT BRICK ..................................................................................................... 102 
ΕΙΚΟΝΑ 4.2.1: ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ................................................ 108 
ΕΙΚΟΝΑ 4.3.1: ∆ΙΕΠΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ..................................................... 122 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.1: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ..................................................................... 128 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.2: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ................. 129 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ CANNY ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ................................................... 129 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.4: ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΗ .................................................................................... 130 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.5: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΚΡΟ∆ΑΚΤΥΛΩΝ ................................................................ 133 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.6: ΑΚΡΟ∆ΑΚΤΥΛΑ ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΗΣ ............................................................................... 134 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.7: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΩΝ ......................................................................................... 134 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.8: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙ∆ΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ [215] ................................................ 142 
ΕΙΚΟΝΑ 4.4.9: Α) ∆ΥΟ ΣΕΙΡΕΣ Q ΚΑΙ C ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΑΣΗΣ Β)ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗΣ C) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ [215].
 ........................................................................................................................... 143 

ΕΙΚΟΝΑ 4.4.10: ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΡΚΗ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

∆ΠΧ .................................................................................................................... 144 
ΕΙΚΟΝΑ 4.5.1: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ............................. 151 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ................................................................................................. 156 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.2: ∆ΙΕΠΑΦΗ FINGERORASIS ....................................................................................... 157 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.3: Α) ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΑΠΟ WEB ΚΑΜΕΡΑ, Β) ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΒΑΘΟΥΣ .............................. 158 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.4: ΕΙΣΟ∆ΟΣ FINGERORASIS ........................................................................................ 159 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.5: ΈΛΕΓΧΟΣ VIDEO ................................................................................................... 160 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.6: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΥΑ∆ΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ .............................................................................. 161 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.7: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ....................... 162 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.8: ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ......... 163 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.9: ΚΡΥΦΑ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ........................... 165 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.10: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ GESTURE FOLLOWER .......................................................................... 166 
ΕΙΚΟΝΑ 5.3.11: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ ........................................ 167 
ΕΙΚΟΝΑ 6.3.1: ΤΡΟΧΙΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ................................................... 196 
ΕΙΚΟΝΑ 6.3.2: ΤΡΟΧΙΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ............................ 197 
ΕΙΚΟΝΑ 6.3.3: ΤΡΟΧΙΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ......................... 198 
ΕΙΚΟΝΑ 6.3.4: ΤΡΟΧΙΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ .............................. 198 
ΕΙΚΟΝΑ 6.3.5: ΤΡΟΧΙΕΣ ∆ΑΚΤΥΛΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ......................... 199 
ΕΙΚΟΝΑ 6.5.1: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ ................................................................ 208 



Περιεχόµενα 

Απόστολος Τσαγκάρης 9 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6.5.2: ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ........................................................................................... 209 
ΕΙΚΟΝΑ 6.5.3: ΑΠΛΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ .................................................................................... 210 
ΕΙΚΟΝΑ 6.5.4: ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ............................................................................... 210 



Περιεχόµενα 
 

Απόστολος Τσαγκάρης 10 

∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Κατάλογος γραφηµάτων 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.3.1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ................................................................ 122 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.1: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Χ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΕΣ .................................... 135 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.2: ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Υ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΕΣ ..................................... 136 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.3: ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Χ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΕΣ ............ 137 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.4: ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Υ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟΕΙΔΕΣ ............ 137 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.5: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΝΕΛΙΞΗΣ 40 ΤΙΜΩΝ ........................................................................... 139 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.6: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΝΕΛΙΞΗΣ 200 ΤΙΜΩΝ ......................................................................... 139 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.7: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΝΕΛΙΞΗΣ 400 ΤΙΜΩΝ ......................................................................... 140 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4.4.8: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΥΝΕΛΙΞΗΣ 800 ΤΙΜΩΝ ......................................................................... 140 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3.1: ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΩΝ .................................................................. 180 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3.2: ΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (Χ) ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ................................................ 180 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3.3: ΤΕΤΜΗΜΕΝΕΣ (Υ) ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ WEB ΚΑΜΕΡΑ .................................................. 182 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3.4: ΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (Χ) ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΑ ΒΑΘΟΥΣ ............................................... 183 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3.5: ΤΕΤΜΗΜΕΝΕΣ (Υ) ΑΚΡΟΔΑΚΤΥΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΑ ΒΑΘΟΥΣ .............................................. 184 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3.6: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΕΤΜΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΑΚΤΥΛΟ ................................................................. 185 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3.7: ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΔΑΚΤΥΛΟ .................................................................. 186 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.3.8: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ....................................................................... 203 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.4.1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ FRAMES..................................................... 204 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.4.2: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΣ  ΜΕΤΑ ΤΟ 50% ΤΩΝ FRAMES .............................................. 205 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.4.3: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ .................................................................................... 206 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.4.4: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΒΑΘΟΥΣ ........... 207 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5.1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΒΑΘΟΥΣ .......... 212 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5.2: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΒΑΘΟΥΣ .................. 213 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5.3: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΒΑΘΟΥΣ ...................... 213 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5.4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ....................... 215 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5.5: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ............................... 216 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6.5.6: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ................................... 216 

 

 



Πρόλογος 
 

Απόστολος Τσαγκάρης 11 

∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Πρόλογος και Ευχαριστίες 

∆ιανύοντας µια εποχή που χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της 
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µατά της. Η ζωή µας γίνεται περισσότερο εξαρτηµένη από την τεχνολογία, 
της οποίας τα ίχνη ενσωµατώνονται διαρκώς στις δραστηριότητές µας.  
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Ηλεκτρολογία, τη Μηχανολογία και την Πληροφορική, µε κύριο εκφραστή 
της τη ροµποτική. Οι µορφές µε τις οποίες ο άνθρωπος αλληλεπιδρά µε τις 
µηχανές αυτές, αλλάζουν διαρκώς, κάνοντας την τεχνολογία να εξυπηρετεί 
τον άνθρωπο αποτελεσµατικότερα. Αναζητούνται νέοι τρόποι επικοινωνίας 
µε τις µηχανές.  

Έτσι διανύοντας ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα µέσα σε 
µια σηµαντική επαγγελµατική και ακαδηµαϊκή εµπειρία στον χώρο του αυ-
τοµατισµού και της τεχνολογίας, πράγµα που µε κατάστησε περισσότερο 
ώριµο από ποτέ να διαχειριστώ τέτοια θέµατα, η συγκεκριµένη διδακτορική 
διατριβή αποτελεί το επιστέγασµα των προσπαθειών µου.  

Αισθάνοµαι λοιπόν την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες µου 
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που διέθεσαν να αξιολογήσουν την παρούσα διατριβή. Πιο συγκεκριµένα 
ευχαριστώ θερµά τον επιβλέπων καθηγητή Κο Μανιτσάρη Αθανάσιο, για 
την πολύτιµη καθοδήγηση και πρόθυµη βοήθεια που µου παρείχε σε όλη 
την πορεία αυτής της προσπάθειας, καθώς και για την εµπιστοσύνη που έ-
δειξε στο πρόσωπό µου, βοηθώντας µε να επιλέξω τη συγκεκριµένη διδα-
κτορική διατριβή. Τον συνεπιβλέποντα αναπληρωτή καθηγητή Κο Μαυρίδη 
Ιωάννη, του οποίου η συνδροµή ήταν ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς και τον 
συνεπιβλέποντα αναπληρωτή καθηγητή Κο Γεωργιάδη Χρήστο για τις πο-
λύτιµες συµβουλές του.  

Επίσης ευχαριστώ θερµά από τα βάθη της καρδιάς µου τον ερευ-
νητή του Πανεπιστηµίου MINES ParisTech της Γαλλίας, Κο Μανιτσάρη 
Σωτήριο, του οποίου η ερευνητική εµπειρία αποδείχθηκε καθοριστικός πα-
ράγοντας για την οργάνωση, υλοποίηση και ολοκλήρωση της έρευνάς µου, 
καθώς και την κα Χατζηγεωργίου Χρυσούλα, η οποία µε βοήθησε στη δοµή 
και την οργάνωση της διατριβής, µε τις πολύτιµες συµβουλές της.  

 Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για την αµέ-
ριστη συµπαράσταση και υποστήριξη που µου παρείχε τόσο κατά τη διάρ-
κεια της συγκεκριµένης προσπάθειας όσο και κατά τη διάρκεια όλων των 
άλλων προσπαθειών που έχω επιχειρήσει έως τώρα.  
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1 Εισαγωγή 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1.3. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1.4. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

1.5. ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1.6. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.7. ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας καθώς και η µαζική εξάπλωση των 
ροµποτικών συστηµάτων και των συστηµάτων µηχατρονικής, σε κάθε 
πτυχή της καθηµερινής µας δραστηριότητας, καθιστά τον τοµέα της 
αλληλεπίδρασης ανθρώπων – µηχανών έναν από τους κυριότερους 
ερευνητικούς προβληµατισµούς των τελευταίων ετών. Η αποτελεσµατική 
αλληλεπίδραση ανθρώπου – ροµπότ βασίζεται στην επίτευξη ενός 
κατάλληλου επιπέδου συνεργασίας που αποτυπώνεται µε την αµοιβαία 
κατανόηση της κατάστασης των εµπλεκόµενων φορέων (ανθρώπου – 
ροµπότ), µέσα στο κατάλληλο περιβάλλον, για την εκτέλεση των 
απαραίτητων δραστηριοτήτων εντός συγκεκριµένων περιορισµών. Από την 
πλευρά του ανθρώπου ερµηνεύεται ως ευαισθητοποίηση απέναντι στις 
µηχανές και περιγράφεται ως η προϋπόθεση της αντίληψης του χώρου και 
των δραστηριοτήτων των ροµπότ και από την πλευρά των ροµπότ ως η 
επίγνωση της κατάστασης που τα τοποθετεί στο επίκεντρο κάποιων 
δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν πρωτίστως τον άνθρωπο. Και στις δύο 
περιπτώσεις, η έλλειψη επίγνωσης µειώνει σηµαντικά τον βαθµό της 
αλληλεπίδρασης, πράγµα το οποίο µε τη σειρά του αποδυναµώνει τη 
συνολική απόδοση της δραστηριότητας. Από την άποψη της 
αποτελεσµατικότητας σε θέµατα αλληλεπίδρασης ανθρώπων - ροµπότ, µια 
σηµαντική πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι κάθε 
αλληλεπίδραση πραγµατοποιείται µέσω ενός µέσου επικοινωνίας. 
Συγκεκριµένα, οι άνθρωποι και τα ροµπότ επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω 
µιας διεπαφής, η οποία είναι συχνά η αχίλλειος πτέρνα για µια 
αποτελεσµατική αλληλεπίδραση. Συνήθως, οι διεπαφές αποτελούνται από 
δύο ξεχωριστές συνιστώσες, µε την πρώτη να αποτελεί την είσοδο της 
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πληροφορίας στο σύστηµα και τη δεύτερη την έξοδο και τον έλεγχο του 
συστήµατος. Λόγω της διαρκούς αύξησης της πολυπλοκότητας των εν 
λόγω συστηµάτων, οι κλασικές µορφές εισόδου της πληροφορίας 
θεωρούνται πλέον παρωχηµένες και συνεπώς οι έρευνες έχουν στραφεί σε 
πιο εξελιγµένες µορφές, µε πρώτες αυτές που παρέχουν ένα άνετο µέσο 
αλληλεπίδρασης, και εγγυώνται γρήγορη απόκριση µε τη χρήση των 
αισθήσεων του ανθρώπου και των απλών ανθρώπινων δεξιοτήτων.  

Ένα τέτοιο µέσο αλληλεπίδρασης θα µπορούσε να είναι οι ανθρώ-
πινες χειρονοµίες και συγκεκριµένα οι δακτυλικές κινήσεις των χεριών που 
σχηµατίζονται µε µισόκλειστη παλάµη. Η αλληλεπίδραση µε συστήµατα  
µηχατρονικής και ροµποτικής µέσω δακτυλικών κινήσεων χρησιµοποιώ-
ντας τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονοµιών, έχει ως κύριο κίνητρο και τε-
λικό στόχο τη βελτίωση του τρόπου αλληλεπίδρασης ανθρώπου – µηχανής 
µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο άνθρωπος θα αλληλεπιδρά µε το σύ-
στηµα µε απλές κινήσεις των δακτύλων. Η δυναµικότητα µιας τέτοιας αλ-
ληλεπίδρασης είναι πολύ µεγάλη, αν αναλογιστεί κανείς την ευκολία χρή-
σης των δακτύλων και τον πλουραλισµό που υπάρχει στην επιλογή των 
δακτύλων και των συνδυασµών αυτών. Σκοπός είναι ένα σύστηµα µηχα-
τρονικής – ροµποτικής, µε ή και χωρίς τη βοήθεια ενός Η/Υ, να µπορεί να 
αναγνωρίσει και να κατανοήσει το νόηµα της χειρονοµίας που κάνει κά-
ποιος χρήστης ώστε να ανταποκριθεί κατάλληλα και να ενεργήσει σύµφωνα 
µε κάποιες αρχές, δηµιουργώντας µια αίσθηση συνεργασίας. Συνεπώς µι-
λάµε για ένα συνεργατικό περιβάλλον ανθρώπου – ροµπότ όπου καλούνται 
να συµβιώσουν αρµονικά άνθρωπος και ροµπότ. Έτσι λοιπόν θα λέγαµε ότι 
η έρευνα αυτή, πραγµατεύεται την αλληλεπίδραση µε συστήµατα µηχατρο-
νικής µέσω δακτυλικών χειρονοµιών ηµίκλειστης παλάµης, χρησιµοποιώ-
ντας Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hiden Markov Models- ΗΜΜ) σε 
συνδυασµό µε τεχνικές ∆υναµικής Περιτύλιξης Χρόνου.  

1.2 Αντικείµενο της διατριβής 

Η συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή προσπαθεί να ερευνήσει τον χώρο 
της αλληλεπίδρασης µε ροµποτικά συστήµατα και συστήµατα µηχατρονι-
κής µέσα από δακτυλικές κινήσεις – χειρονοµίες µισόκλειστης παλάµης. Ο 
έλεγχος µέσα από δάκτυλα µε την χρήση τεχνολογιών όρασης υπολογιστή 
για τη σύλληψή τους είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείµενο το οποίο απο-
τελεί ερευνητικό πεδίο για  πολλές ερευνητικές οµάδες. 

Λόγω του γεγονότος ότι για την αλληλεπίδραση χρησιµοποιούνται 
δακτυλικές κινήσεις ένα σηµαντικό µέρος της διατριβής επικεντρώνεται 
στον προσδιορισµό του βέλτιστου λεξιλογίου δακτυλικών κινήσεων. Είναι 
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πολύ σηµαντικό να ορίζονται οι σωστές εντολές ελέγχου βάσει των πιο κα-
τάλληλων χειροµορφών. Μόλις η χειροµορφή αντιστοιχηθεί σε κάποια ε-
ντολή, δηλαδή αποκτήσει νόηµα, θα αποκαλείται χειρονοµία. Η επίτευξη 
των απαιτήσεων αυτών επιτυγχάνεται µέσω κατάλληλων τεχνολογιών ορι-
σµού λεξιλογίου και µιας πρωτότυπης µεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί 
στη συγκεκριµένη διατριβή. Η µεθοδολογία εξετάζει τις πιθανές αντιστοι-
χίσεις χειροµορφών – εντολών βάσει κριτηρίων διαισθητικότητας, άνεσης, 
κόπωσης, αποµνηµονευσιµότητας, εκπαιδευσιµότητας και ακρίβειας εκτέ-
λεσης και καταλήγει στο βέλτιστο λεξικό.   

Ένα άλλο σηµαντικό τµήµα αποτελεί η ανάπτυξη µια µεθοδολογί-
ας για την ανάκτηση δακτυλισµών και την αναγνώριση δακτυλικών κινή-
σεων µισόκλειστης παλάµης. Χρησιµοποιούνται τεχνολογίες όρασης υπο-
λογιστή µε δεδοµένα που συλλέγονται - καταγράφονται είτε από χαµηλού 
κόστους κάµερας Η/Υ είτε από κάµερες που δίνουν χάρτη βάθους των ει-
κόνων.  

Αποδεικνύεται από την έρευνα ότι η αλληλεπίδραση µε συστήµα-
τα µηχατρονικής και συγκεκριµένα ροµποτικά συστήµατα γίνεται αποτελε-
σµατικά µε τεχνολογίες όρασης υπολογιστή στο επίπεδο του δακτυλικού 
κινητικού ελέγχου, τόσο µέσω απλών όσο και µέσω σύνθετων εντολών. 

1.3 Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός του διδακτορικού είναι να αναπτυχθεί µια µεθοδολογία και ένα σύ-
στηµα αλληλεπίδρασης µε συστήµατα µηχατρονικής µέσω οπτικής ανα-
γνώρισης δακτυλικών κινήσεων σε πραγµατικό χρόνο και να αναδειχθεί το 
γεγονός ότι η αλληλεπίδραση είναι αποτελεσµατική µέσω δακτυλικών κι-
νήσεων, που ανιχνεύονται από συστήµατα όρασης υπολογιστή, µε απλές 
και σύνθετες εντολές. ∆ηµιουργείται ένα είδος νέας αλληλεπίδρασης του 
Ανθρώπου µε τη Μηχανή µέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  

Με τη βοήθεια µιας τεχνικής αναγνώρισης ακροδακτύλων χεριού 
σε πραγµατικό χρόνο και µέσω επεξεργασίας σηµάτων κάµερας (οπτικής ή 
βάθους) επιτυγχάνεται αλληλεπίδραση µε συστήµατα µηχατρονικής και 
συγκεκριµένα ροµποτικής. Η µεθοδολογία βασίζεται στον ορισµό των κα-
τάλληλων εντολών ελέγχου (λεξικού κινήσεων) µέσω χειρονοµιών και υ-
ποστηρίζει την ανίχνευσή τους σε πραγµατικό χρόνο µέσω των τροχιών 
των ακροδακτύλων, για την αλληλεπίδραση µε συστήµατα ροµποτικής ή 
µηχατρονικής. Επίσης, µέρος της µεθοδολογίας αποτελεί η αλληλεπίδραση 
µε σύνθετες εντολές µέσω δακτυλικών χειρονοµιών. ∆ηλαδή κάθε δάκτυλο 
και διαφορετική εντολή, που εκτελούνται όµως ταυτόχρονα. 
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Στο γενικότερο πλαίσιο της Επικοινωνίας Ανθρώπου – Ροµπότ, η 
έρευνα για την παρούσα διδακτορική διατριβή έχει τους παρακάτω στό-
χους:  

� Την ανάπτυξη µεθοδολογίας σχεδιασµού βέλτιστου λεξικού 
δακτυλικών χειρονοµιών για την αλληλεπίδραση ανθρώπου – 
ροµπότ. 

� Την ανάπτυξη µεθοδολογίας σύλληψης και αναγνώρισης, µέ-
σω τεχνολογιών όρασης Η/Υ, δακτυλικών χειρονοµιών ηµί-
κλειστης παλάµης, σε πραγµατικό χρόνο, µε την χρήση Κρυ-
φών Μαρκοβιανών Μοντέλων και τεχνικών δυναµικής 
περιτύλιξης χρόνου, για την αποτελεσµατική αλληλεπίδραση 
ανθρώπου – ροµπότ. 

� Υλοποίηση, µέσω χειρονοµιών, δακτυλικού κινητικού ελέγ-
χου συστήµατος µηχατρονικής σε πραγµατικό χρόνο 

Πιο συγκεκριµένα για τον πρώτο στόχο αποτυπώνεται µια µεθο-
δολογία για την επιλογή των λειτουργιών ελέγχου ενός συστήµατος (λεξικό 
κινήσεων – ελέγχου) και κατ’ επέκταση των κινήσεων των δακτύλων που 
αντιστοιχούν σε αυτές. Έτσι οι χειροµορφές θα αποκτήσουν νόηµα και θα 
µετατραπούν σε χειρονοµίες.  

Για τον δεύτερο στόχο αναπτύσσεται µια µεθοδολογία για την ο-
πτική αναγνώριση χειρονοµιών ηµίκλειστης παλάµης σε πραγµατικό χρόνο. 
Περιλαµβάνει την παρακολούθηση τροχιών των 5 δακτύλων, για την εκτέ-
λεση απλών και σύνθετων εντολών. Επιλέγονται τα βέλτιστα χαρακτηρι-
στικά των εικόνων που θα χρησιµοποιηθούν για την εκπαίδευση και την 
αναγνώριση, τα οποία στη συνέχεια βελτιστοποιούνται σε σχέση µε την 
ποιότητα που έχουν από την εξαγωγή από την εικόνα, εφαρµόζοντας κα-
τάλληλους αλγόριθµους. Εφαρµόζονται Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα σε 
συνδυασµό µε τεχνική δυναµικής περιτύλιξης χρόνου για την αναγνώριση 
των δακτυλικών χειρονοµιών δίνοντάς µας τη δυνατότητα πρόβλεψης των 
εντολών πριν ακόµη ολοκληρωθούν οι δακτυλισµοί. Επίσης αναπτύσσεται 
µεθοδολογία αξιολόγησης δακτυλικού κινητικού ελέγχου ροµπότ για την 
ανάδειξη της αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα, µέσω ηµί-
κλειστης παλάµης µε απλές και σύνθετες εντολές. 

Τέλος, για τον τρίτο στόχο, υλοποιείται µια εφαρµογή - διεπαφή 
δακτυλικού κινητικού ελέγχου συστήµατος µηχατρονικής σε πραγµατικό 
χρόνο. Μέσω χειρονοµιών, και συγκεκριµένα δακτυλισµών αλληλεπιδρά ο 
άνθρωπος µε το σύστηµα µηχατρονικής, δίνοντάς του τη δυνατότητα να το 
ελέγχει εύκολα και αποτελεσµατικά.   
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1.4 Συνεισφορά 

Η Συνεισφορά και η καινοτοµία που εισάγει αυτή η διατριβή µπορεί να συ-
νοψιστεί στα παρακάτω σηµεία: 

� Ανάπτυξη µεθοδολογίας δηµιουργίας βέλτιστου λεξικού δα-
κτυλικών χειρονοµιών λαµβάνοντας υπόψη την διαισθητικό-
τητα, την άνεση, την ακρίβεια, την κόπωση, την αποµνηµο-
νευσιµότητα και την εκπαιδευσιµότητα. Αναπτύχθηκε µια 
µεθοδολογία για την εύρεση του βέλτιστου λεξικού δακτυλι-
κών χειρονοµιών ηµίκλειστης παλάµης. Ο κύριος στόχος αυ-
τής της µεθοδολογίας είναι να αποφευχθεί η αυθαίρετη επιλο-
γή των χειροµορφών κατά το σχεδιασµό διεπαφών ανθρώπου 
– ροµπότ. Γίνεται µια µαθηµατική προσέγγιση στην οποία ε-
φαρµόζονται µέθοδοι βελτιστοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη 
τους περιορισµούς που υπάρχουν και µετρώντας την ποιότητα 
των αποτελεσµάτων. 

� Την ανάπτυξη µεθοδολογίας σύλληψης και αναγνώρισης, µέ-
σω τεχνολογιών όρασης Η/Υ, δακτυλικών χειρονοµιών ηµί-
κλειστης παλάµης σε πραγµατικό χρόνο, µε την χρήση Κρυ-
φών Μαρκοβιανών Μοντέλων και τεχνικών δυναµικής 
περιτύλιξης χρόνου για την αλληλεπίδραση ανθρώπου – ρο-
µπότ. 

� Ανάδειξη της αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης µε συστήµα-
τα µηχατρονικής χρησιµοποιώντας τεχνολογίες Όρασης Υπο-
λογιστή µε απλές και σύνθετες εντολές στο επίπεδο του δα-
κτυλικού κινητικού ελέγχου. 

1.5 ∆οµή της διατριβής 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Επιδίω-
ξή µας είναι η οµαλή εισαγωγή του αναγνώστη στις διαφορετικές και εξει-
δικευµένες έννοιες τις επικοινωνίας ανθρώπου – µηχανής µέσω Η/Υ που 
χρησιµοποιούνται, καθώς και των µεθόδων µοντελοποίησης της ανθρώπι-
νης κίνησης και τη µαθηµατική θεµελίωση των Κρυφών Μαρκοβιανών µο-
ντέλων και της ∆υναµικής Περιτύλιξης Χρόνου. 

Στο Κεφάλαιο 2 γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση (state of the 
art) για την αλληλεπίδραση µε συστήµατα µηχατρονικής και ροµποτικά 
συστήµατα µέσω δακτυλικών κινήσεων σε πραγµατικό χρόνο, προσεγγίζο-
ντας βασικές έννοιες της επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή - µηχανής, 
κλάδος της οποίας είναι η αναγνώριση χειρονοµιών. Περιγράφεται, συνο-
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πτικά, η θεµελίωση και εξέλιξη της έρευνας πάνω στο αντικείµενο αυτό και 
αναδεικνύεται η ανάγκη αποτύπωσης µιας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας.  

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφονται τα στάδια της µεθοδολογίας και 
γίνεται αναφορά σε σχετικές έρευνες πάνω στα επιµέρους τµήµατά της. Ε-
ξετάζονται ζητήµατα που αφορούν τους τρόπους µοντελοποίησης του αν-
θρώπινου χεριού και των κινήσεών του, καθώς και του επιπέδου λεπτοµε-
ρειών που πρέπει να έχουν τα µοντέλα, ανάλογα µε την εφαρµογή για την 
οποία προορίζονται, ώστε να ταξινοµούνται επιτυχώς.  

Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται µια αναλυτική εφαρµογή και ανάπτυξη 
της µεθοδολογίας. Περιγράφεται λεπτοµερώς ο τρόπος εφαρµογής του κάθε 
σταδίου της µεθοδολογίας µε πειραµατικά δεδοµένα που αποδεικνύουν την 
ορθότητα χρήσης της µεθοδολογίας. 

Στο Κεφάλαιο 5 δίνεται η γενική περιγραφή και η δοµή του συ-
στήµατός που υλοποιήθηκε. Αναλύεται διεξοδικά η ανάπτυξη της εφαρµο-
γής αναγνώρισης σε πραγµατικό χρόνο δακτυλικών κινήσεων ηµίκλειστης 
παλάµης. Εξετάζονται ζητήµατα σχετικά µε την αναγνώριση του δέρµατος 
στις ακολουθίες εικόνων, την εξαγωγή των κατάλληλων χαρακτηριστικών 
γνωρισµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των ΚΜΜ και 
την αναγνώριση των χειρονοµιών και παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο 
επιτυγχάνεται η αναγνώριση µε χρήση των ΚΜΜ και της τεχνικής της δυ-
ναµικής περιτύλιξης χρόνου. Επίσης, αναδεικνύεται η παραµετρικότητα της 
εφαρµογής και η προσαρµοστικότητα σε διαφορετικά πεδία εφαρµογής.   

Στο Κεφάλαιο 6 αξιολογείται η µεθοδολογία και το σύστηµα ε-
φαρµογής, ως προς την αλληλεπίδραση µε ροµποτικά συστήµατα µε την 
χρήση τεχνολογιών όρασης υπολογιστή στο επίπεδο του δακτυλικού κινη-
τικού ελέγχου µε την χρήση απλών και σύνθετων εντολών.  

Στο Κεφάλαιο 7, το οποίο είναι και το τελευταίο, αναφέρονται τα  
συµπεράσµατα της διδακτορικής διατριβής και της έρευνας καθώς και προ-
τάσεις για µελλοντικές εργασίες.  

Τέλος, υπάρχει η βιβλιογραφία, όπου αναφέρονται τα επιστηµονι-
κά άρθρα και τα βιβλία που χρησιµοποιήσαµε για την ανάπτυξη της εφαρ-
µογής µας και τα παραρτήµατα όπου αναφέρεται ο κώδικας που αναπτύ-
χθηκε σε διάφορες προγραµµατιστικές πλατφόρµες. 
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2.6.1 Εργονοµία της αλληλεπίδρασης – Λεξικού κινήσεων 

2.6.2 Αλληλεπίδραση µε το σύστηµα 

2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

2.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου – υ-
πολογιστή - µηχανής µε έµφαση στις διεπαφές µέσω χειρονοµιών. Αναλύο-
νται σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία οι υπάρχουσες έρευνες και τάσεις που 
επικρατούν στον χώρο της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε τις µηχανές 
µέσω χειρονοµιών, εστιάζοντας στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής και 
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των ροµποτικών συστηµάτων. Αναδεικνύονται τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα της εν λόγω επικοινωνίας καταλήγοντας σε σηµεία που 
χρήζουν περαιτέρω έρευνας µέσα από την συστηµατική προσέγγιση που θα 
γίνει στην παρούσα διατριβή στη συνέχεια.  

2.2 Επικοινωνία µέσω χειρονοµιών 

Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί για το τι είναι χειρονοµίες. Σύµφωνα µε το λε-
ξικό του webster η χειρονοµία ορίζεται ως «κάποια κίνηση µέλους του αν-
θρώπινου σώµατος που εκφράζει ή τονίζει µια ιδέα, µια στάση ή ένα συναί-

σθηµα», όπως επίσης ως «η χρήση των µελών του σώµατος ως µέσο 
έκφρασης» [1]. Οι περισσότερες χειρονοµίες εκτελούνται µε το χέρι παρόλο 
που έχουµε και περιπτώσεις που εκτελούνται ςµε τη χρήση του προσώπου ή 
άλλων µελών του σώµατος. Πιο συγκεκριµένα σχηµατίζονται από µορφές 
χεριών που είναι στατικές ή κινούµενες καθώς και από τις θέσεις των χε-
ριών σε σχέση µε το υπόλοιπο σώµα.  

Οι χειρονοµίες χρησιµοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις της αν-
θρώπινης επικοινωνίας. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν συνειδητά ή ασυ-
νείδητα, να συνοδεύουν την οµιλία ή και να λαµβάνουν χώρα σε περιβάλ-
λοντα όπου είναι αδύνατη ή δύσκολη η οµιλία. Σε ένα άλλο επίπεδο 
χρησιµοποιείται στην νοηµατική γλώσσα όπου είναι δυνατή η επικοινωνία 
ατόµων που παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες διαφορετικές από τους 
υπόλοιπους ανθρώπους.  

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να χαρακτηριστούν οι αν-
θρώπινες χειρονοµίες. Από ψυχογλωσσολογική µατιά έχουν 4 πτυχές, που 
είναι η µορφή, η θέση, η κατεύθυνση και η κίνηση του χεριού [2]. Αυτές οι 
πτυχές είναι πολύ σηµαντικές για την εξαγωγή χαρακτηριστικών κατά τη 
διαδικασία αναγνώρισης µε βάση την υπολογιστική όραση. Ένας άλλος 
τρόπος για να χαρακτηριστούν οι χειρονοµίες είναι η προσωρινή συµπερι-
φορά [3]. Μια χειρονοµία µε σταθερή θέση, προσανατολισµό και δοµή 
στην πάροδο του χρόνου καλείται στατική χειρονοµία ή στάση. ∆υναµική 
χειρονοµία είναι µια χειρονοµία που µεταβάλλει τη θέση, την κατεύθυνση 
και τη δοµή γενικότερα µέσα στην πάροδο του χρόνου [4]. Οι χειρονοµίες 
µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν ανάλογα µε τη χρήση τους, όπως για την 
επικοινωνία, τον έλεγχο, τον χειρισµό, κ.τ.λ. [5]. Οι χειρονοµίες επικοινω-
νίας είναι η βάση της µη λεκτικής επικοινωνίας και είναι άρρηκτα συνδε-
δεµένες µε ψυχολογικές πτυχές της επικοινωνίας [6]. Χειρονοµίες ελέγχου 
χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο πραγµατικών ή εικονικών αντικειµένων. 
Χειρονοµίες κατάδειξης θα µπορούσαν να ελέγξουν έναν ροµποτικό βραχί-
ονα να διαχειριστεί κάποια αντικείµενα [7]. Χειρονοµίες χειρισµού είναι 
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αυτές που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά, περιστροφή, κ.τ.λ. αντικει-
µένων, είτε σε πραγµατικό είτε σε εικονικό χώρο.  

Μια πολύ λεπτοµερής ταξινόµηση των χειρονοµιών [8] υιοθετεί 
τρεις µεγάλες κατηγορίες. Την ταξινόµηση ως προς τη σηµασία, τη λει-
τουργία και την περιγραφή. Η σηµασία αποδίδει ποιος είναι ο σκοπός αυ-
τής της χειρονοµίας, η λειτουργία τον τρόπο της επικοινωνίας και η περι-
γραφή το πώς εκτελείται, δηλαδή ποιες είναι οι κινήσεις που απαιτούνται 
για να ολοκληρωθεί. Η σηµασία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, τις συνειδη-
τές και τις αυθόρµητες µε τις συνειδητές να είναι αυτές που επιδιώκει κά-
ποιος ενώ οι αυθόρµητες γίνονται πολλές φορές χωρίς την επιδίωξη κάποι-
ου σκοπού. Κατά τη λειτουργία χωρίζονται σε  χειρονοµίες εντολών που 
αποδίδουν εντολές, σε δεικτικές χειρονοµίες που απλά δείχνουν κάτι, σε 
χειρονοµίες χειρισµού που χρησιµοποιούνται για τον χειρισµό αντικειµέ-
νων ή συστηµάτων και σε χειρονοµίες ελέγχου που χρησιµοποιούνται για 
τον έλεγχο συστηµάτων. Τέλος, σύµφωνα µε την περιγραφή χωρίζονται σε 
στατικές και δυναµικές [8] (Σχήµα 2.2.1). 

 

Σχήµα 2.2.1: Ταξινόµηση Χειρονοµιών 

Χειρονοµίες 

Σηµασία 

Λειτουργία 
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Εντολών 

∆εικτικές 

Χειρισµού 

Ελέγχου 

Στατικές 

∆υναµικές 
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Λόγω της τεχνολογικής έξαρσης των τελευταίων ετών έχουν ανα-
πτυχθεί διάφορες συσκευές για επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή βασι-
σµένη στα χέρια. Μερικά παραδείγµατα είναι το κλασικό πληκτρολόγιο, το 
ποντίκι, το track-ball και το joystick. Πιο σύνθετες µορφές περιλαµβάνουν 
ειδικά γάντια (cyber-gloves), ποντίκια τριών διαστάσεων και χειριστήρια 
τύπου wii. 

Για την καλύτερη χρήση των χειρονοµιών στην επικοινωνία Αν-
θρώπου – Υπολογιστή – Μηχανής είναι απαραίτητο να γίνει σωστή αναπα-
ράστασή τους από τους υπολογιστές. Αυτό σηµαίνει ότι οι διάφοροι σχη-
µατισµοί του ανθρώπινου χεριού και των δακτύλων ειδικότερα, θα πρέπει 
να είναι µετρήσιµοι από τον υπολογιστή ή τη Μηχανή µε τον καλύτερο και 
τον αποτελεσµατικότερο τρόπο. Έτσι εισήχθησαν διάφορες συσκευές και 
αισθητήρια που έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν σε έναν υπολογιστή 
την κατάλληλη πληροφορία σχετικά µε τον σχηµατισµό των δακτύλων του 
χεριού. Τέτοιου είδους αισθητήρια αποτελούν πολλές φορές τµήµατα συ-
σκευών που βασίζονται σε ειδικά γάντια (glove-based devices). Τα συστή-
µατα αυτού του είδους απαιτούν από τον χρήστη τη χρήση µιας, πολλές 
φορές, δυσκίνητης συσκευής που συνοδεύεται από πληθώρα καλωδίων για 
τη σύνδεσή της µε τον υπολογιστή. Το γεγονός αυτό εµποδίζει την ευκολία 
και τη φυσικότητα µε την οποία ο χρήστης µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το 
ελεγχόµενο από τον υπολογιστή περιβάλλον. Βέβαια η χρήση τέτοιων συ-
σκευών πολλές φορές δικαιολογείται από την περιοχή εφαρµογής, η οποία 
λόγω της ιδιαιτερότητάς της µπορεί να απαιτεί τέτοιου είδους συστήµατα. 
Το γεγονός της εξάρτησης του χρήστη από ενδιάµεσες συσκευές έδωσε 
ώθηση στην έρευνα για περισσότερο "φυσικές" τεχνικές επικοινωνίας. Ο-
ποιαδήποτε πιθανή αδεξιότητα στη χρησιµοποίηση των γαντιών και άλλου 
εξοπλισµού µπορεί να υπερνικηθεί µε τη χρησιµοποίηση τεχνικών αλληλε-
πίδρασης που βασίζονται στο βίντεο και δεν απαιτούν κανενός είδους φυ-
σική επαφή µεταξύ του χρήστη και της µηχανής (video-based non-contact 
interaction techniques). 

Θα λέγαµε λοιπόν ότι οι διεπαφές µε χειρονοµίες θα µπορούσαν 
να διακριθούν στις απτικές διεπαφές και στις διεπαφές «υπολογιστικής ό-
ρασης». Ο τρόπος που επικοινωνούµε µε αυτές τις διεπαφές χαρακτηρίζε-
ται ως τεχνική αλληλεπίδρασης και αφορά στην χειρονοµία που κάνουµε 
και στην απόκριση του συστήµατος σε αυτή. Οι απτικές διεπαφές χρησιµο-
ποιούν βοηθητικά εξαρτήµατα όπως γάντια και ειδικές διατάξεις αυτοµατι-
σµού και συλλογής πληροφοριών (Εικόνα 2.2.1.). Το γάντι περιλαµβάνει 
συχνά αισθητήρες κίνησης και µεταβολής γωνίας ώστε να µπορεί να µετα-
φέρει στον ελεγκτή τις κινήσεις του χεριού και µε τον τρόπο αυτό να δίνε-
ται µια εντολή στη µηχανή. Το πλεονέκτηµα αυτού του είδους της αλληλε-
πίδρασης ανθρώπου-µηχανής είναι ότι υπάρχει µεγάλη ακρίβεια στη 
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µετάδοση της πληροφορίας. Από την άλλη όµως είναι µια τεχνολογία µη 
βολική, αφού ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να φοράει τον ειδικό εξοπλι-
σµό, ο οποίος πολλές φορές εµποδίζει την ελεύθερη και απρόσκοπτη κίνη-
σή του. 

 

 

Εικόνα 2.2.1: ∆ιεπαφή µε αισθητήρες 

Στις µη απτικές διεπαφές η συλλογή των δεδοµένων γίνεται µέσω 
τεχνικών οπτικής αναγνώρισης και µε τη βοήθεια καµερών. Ο χρήστης ε-
κτελεί διάφορες χειρονοµίες µπροστά σε µία κάµερα, η οποία µεταφέρει το 
σήµα αυτό στον ελεγκτή. Ο ελεγκτής που µπορεί να είναι ηλεκτρονικός 
υπολογιστής ή απλά ένας µικροελεγκτής που επεξεργάζεται τις εικόνες, τις 
αναγνωρίζει και τις αντιστοιχίζει µε κάποια προεπιλεγµένη εντολή για το 
συγκεκριµένο σήµα.  

Η αναγνώριση χειρονοµιών µε την βοήθεια µηχανικής όρασης εί-
ναι ένα πολύ σύνθετο πρόβληµα. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στην απόδοση 
των φυσικών µεταβλητών µιας χειρονοµίας που σχετίζονται µε τα φυσιοµε-
τρικά χαρακτηριστικά του χεριού και το περιβάλλον λειτουργίας της εφαρ-
µογής. Η επιλογή αυτών των φυσικών µεταβλητών καθορίζει σε αρκετό 
βαθµό και το είδος των χειρονοµιών που χρησιµοποιούνται σε µια επικοι-
νωνία. Παρόλα αυτά το πρόβληµα της οπτικής αναγνώρισης δεν είναι δυ-
σεπίλυτο και έχουν γίνει πολλές έρευνες στον τοµέα αυτό. 
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Εικόνα 2.2.2: ∆ιεπαφή µε κάµερες 

Οι φυσικές χειρονοµίες (Εικόνα 2.2.2.) που χρησιµοποιούνται από 
συστήµατα ελέγχου πρέπει να διέπονται από χρηστικότητα, εργονοµικό 
σχεδιασµό και άνεση καθώς και από ικανότητα αποµνηµόνευσης. ∆υστυ-
χώς συχνά για τεχνικούς λόγους αντικαθίσταται ο άνθρωπος από το κέντρο 
της όλης διεργασίας, µε αποτέλεσµα να µην γίνεται φιλικό προς τον χρή-
στη. ∆εν υπάρχει συγκεκριµένη µεθοδολογία για τη λήψη και την αξιολό-
γηση των βέλτιστων χειρονοµιών που να ταιριάζουν σε κάποιες εργασίες. 
Οι µη απτικές αυτές διεπαφές αυτές είναι γνωστές και ως τεχνολογίες τε-
χνικής όρασης ή όρασης Η/Υ. 

Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήµατα της χρήσης των τεχνολογιών 
όρασης έναντι των ειδικών συσκευών και αισθητηρίων, όπως και µειονε-
κτήµατα. Το χαρακτηριστικότερο όλων είναι ότι ο χρήστης έχει απόλυτη 
ελευθερία στην κίνηση χωρίς να εµποδίζεται από ειδικές συσκευές, διατά-
ξεις και καλώδια. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα εφαρµογών όπου το γυ-
µνό χέρι είναι αποτελεσµατικότερο και πιο πρακτικό από τις παραδοσιακές 
συσκευές εισόδου πληροφοριών σε συστήµατα. Χαρακτηριστικά µπορούµε 
να αναφέρουµε τη χρήση των τηλεχειριστηρίων για την τηλεόραση, τα στε-
ρεοφωνικά συγκροτήµατα και τα φώτα που µπορούν να αντικατασταθούν 
µε το χέρι χρησιµοποιώντας κατάλληλες χειρονοµίες, τα οικιακά ροµπότ 
που µπορούν να ελεγχθούν µε χειρονοµίες, οι κινητές συσκευές µε πολύ 
περιορισµένο χώρο για σύστηµα διεπαφής µε τον χρήστη. Ένα άλλο χαρα-
κτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι διευκολύνεται η επικοινωνία µεταξύ 
ατόµων µε ιδιαιτερότητες όπως είναι τα άτοµα που εµφανίζουν προβλήµα-
τα ακοής καθώς καθίσταται δυνατή η αναγνώριση της νοηµατικής γλώσσας 
µέσω ανάλυσης των χειρονοµιών.  

Επίσης, οι αντιληπτικές (perceptual) διεπαφές επιτρέπουν τη δια-
χείριση και τον έλεγχο υπολογιστών που δεν γίνονται αντιληπτοί υπό αυτήν 
τη µορφή. Χωρίς οθόνη, ποντίκι και πληκτρολόγιο, ένας υπολογιστής µπο-
ρεί να κρυφτεί σε οικιακές συσκευές, αυτοκίνητα, µηχανές πώλησης και 
παιχνίδια και να αποτελέσει µια ενσωµατωµένη συσκευή µε συγκεκριµένη 
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αποστολή κάθε φορά.  Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό όλα τα παραπάνω 
είναι αντικείµενο της τεχνητής όρασης και όρασης των υπολογιστών.  

2.2.1 Όραση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

Τεχνητή όραση είναι η µετατροπή των δεδοµένων από µια φωτογραφία ή 
ένα video, σε ένα συµπέρασµα ή µια νέα αναπαράσταση. Οι µετατροπές 
αυτές γίνονται για την επίτευξη ορισµένων στόχων. Τα συµπεράσµατα 
µπορεί να είναι “υπάρχουν δύο σκυλιά και µια γάτα σε αυτήν την εικόνα” ή 
“υπάρχει ένα ποδήλατο σε αυτήν την εικόνα”. Μια νέα αναπαράσταση 
µπορεί να είναι η µετατροπή µιας έγχρωµης εικόνας σε ασπρόµαυρη ή η 
αφαίρεση της κίνησης της κάµερας από µια ακολουθία εικόνων. 

Ένας τοµέας εφαρµογής της τεχνητής όρασης είναι η βιοµηχανία, 
όπου συχνά ονοµάζεται και µηχανική όραση, και έχει σκοπό να εξάγονται 
οι πληροφορίες για την υποστήριξη µιας παραγωγικής διαδικασίας. Παρά-
δειγµα αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος όπου οι λεπτοµέρειες των τελικών 
προϊόντων ελέγχονται αυτόµατα για την εύρεση ελαττωµάτων, όπως επίσης 
είναι και η µέτρηση της θέσης και του προσανατολισµού των στοιχείων 
που πρέπει να πάρει ένας ροµποτικός βραχίονας. 

Οι στρατιωτικές εφαρµογές είναι ίσως ένας από τους µεγαλύτε-
ρους τοµείς της τεχνητής όρασης. Προηγµένα συστήµατα εκτόξευσης πυ-
ραύλων καθοδηγούν τον πύραυλο σε µια περιοχή και όχι σε έναν συγκε-
κριµένο στόχο και η επιλογή του στόχου γίνεται από τοπικά αποκτηµένες 
εικόνες, όταν ο πύραυλος είναι στην περιοχή. Οι τοµείς της εφαρµογής της 
τεχνητής όρασης είναι πάρα πολλοί. Κάθε εφαρµογή απασχολεί ένα φάσµα 
καθηκόντων όρασης µε περισσότερο ή λιγότερο γνωστά προβλήµατα µέ-
τρησης είτε προβλήµατα επεξεργασίας, που µπορούν να λυθούν µε µια ποι-
κιλία µεθόδων. Η αναγνώριση είναι ένα από τα κλασσικά προβλήµατα στην 
τεχνητή όραση, στην επεξεργασία εικόνας και στη µηχανική όραση και α-
σχολείται µε το κατά πόσο ή όχι τα δεδοµένα της εικόνας περιέχουν κάποια 
συγκεκριµένα αντικείµενα, χαρακτηριστικά ή δραστηριότητες. Οι µέθοδοι 
που χρησιµοποιούνται µπορούν να λύσουν ένα κοµµάτι του προβλήµατος 
και µπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριµένα αντικείµενα για συγκεκριµέ-
νες καταστάσεις. Μερικές διεργασίες σχετίζονται µε την εκτίµηση κίνησης, 
όπου µια ακολουθία από εικόνες επεξεργάζεται για να παράγει µια εκτίµη-
ση της ταχύτητας είτε σε κάθε σηµείο στην εικόνα, είτε σε µια τρισδιάστα-
τη απεικόνιση, είτε ακόµα για την κάµερα που παρέχει τις εικόνες. 

Η τεχνητή όραση και γενικότερα η όραση υπολογιστή βασίζεται 
στην αναγνώριση προτύπων. Όλα τα συστήµατα αναγνώρισης προτύπων 
ακολουθούν µια τυπική αρχιτεκτονική που περιλαµβάνει τέσσερα βασικά 
στάδια επεξεργασίας: 
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• τη λήψη µετρήσεων για κάποιες από τις ιδιότητες του α-
ντικειµένου, 

• την προ-επεξεργασία των µετρήσεων για τη µείωση του 
θορύβου ή την κανονικοποίηση των µετρήσεων, 

• την εξαγωγή χαρακτηριστικών µε τα οποία γίνεται η διά-
κριση των προτύπων και 

• την ταξινόµηση, που περιλαµβάνει τη σύγκριση των χαρα-
κτηριστικών του αντικειµένου είτε µε κάποια κατώφλια εί-
τε µε αντίστοιχα προ-αποθηκευµένα χαρακτηριστικά γνω-
στών αντικειµένων, ώστε να αποφασιστεί σε ποια κλάση 
κατατάσσεται το αντικείµενο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αναγνώρισης προτύπων είναι η ανα-
γνώριση προσώπων, αναγνώριση χειρονοµιών κ.τ.λ. Εµείς θα εστιάσουµε 
στην αναγνώριση χειρονοµιών παρόλο που πολλές από τις µεθοδολογίες 
και τεχνικές προέρχονται από τον χώρο της αναγνώρισης προσώπων.  

2.2.2 Μοντελοποίηση χειρονοµίας  

Η σύλληψη, εκτέλεση και αντίληψη µιας χειρονοµίας µπορεί να 
περιγραφεί µε το µοντέλο που φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 2.2.2. Οι χει-
ρονοµίες προκύπτουν αρχικά ως νοητική σύλληψη (Ν) και µέσω των κινή-
σεων των χεριών µετασχηµατίζονται σε εκτέλεση χειρονοµίας (G). Η εκτέ-
λεση αυτή της χειρονοµίας µέσω παρατήρησης µετασχηµατίζεται σε 
αντίληψη χειρονοµίας δηλαδή σε εικόνα (Ι).  

 

Σχήµα 2.2.2: Μοντελοποίηση Χειρονοµίας 

Έτσι εκφράζοντας ως ZGN την κίνηση των χεριών και ZΙG την πα-
ρατήρηση της χειρονοµίας µπορεί να αποδοθεί η διαδικασία µε τους παρα-
κάτω µαθηµατικούς τύπους.  

G = ZGN (N)  (2.2.2.1) 

Ι = ZIG (G)  (2.2.2.2) 
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Αν υποθέσουµε ότι ZΙN είναι η παρατήρηση της κίνησης των χε-
ριών, δηλαδή η εικόνα που προκύπτει από την κίνηση των χεριών, τότε 
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η αντίληψη µιας χειρονοµίας που εκδηλώ-
νεται µε την µορφή εικόνων, είναι η παρατήρηση της κίνησης των χεριών 
µιας συλληφθείσας στο νου του ανθρώπου  χειρονοµίας.  

Ι = ZΙG (ZGN (N)) = ZΙN (N)   (2.2.2.3) 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολούµαστε και µε τα δύο 
τµήµατα της µοντελοποίησης. Μπορούµε να πούµε ότι ο σκοπός του ορι-
σµού του λεξιλογίου των εντολών των χειρονοµιών, που αποτελεί το πρώτο 
µέρος της διατριβής, είναι να οριστεί το µοντέλο της κίνησης των χεριών 
ZGN για χειρονοµίες (G) που θα αντιστοιχούν στις επιθυµητές εντολές (Ν) 
που έχει στο νου του ο χρήστης. 

G = ZGN (N) (2.2.2.4) 

Ενώ ο σκοπός της ερµηνείας των χειρονοµιών είναι να συµπερά-
νουµε τη χειρονοµία (G) από τις οπτικές της εικόνες (Ι) χρησιµοποιώντας 
ένα κατάλληλο µοντέλο µετασχηµατισµού ΖIG 

G= ZIG
-1(Ι) (2.2.2.5) 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει µια προσπάθεια να συµπερά-
νουµε τη χειρονοµία κατευθείαν από τις παρατηρούµενες οπτικές εικόνες, 
δηλαδή βασισµένη στην εµφάνιση του χεριού στις οπτικές εικόνες. Οι χει-
ρονοµίες µοντελοποιούνται συσχετίζοντας την εµφάνιση κάθε χειρονοµίας 
µε την εµφάνιση ενός συνόλου προκαθορισµένων χειρονοµιών. Τα µοντέλα 
αυτά οδηγούν σε υπολογιστικά αποδοτικές λύσεις του προβλήµατος της 
αναγνώρισης.  

2.2.3 Αναγνώριση χειρονοµιών 

Η αναγνώριση χειρονοµιών είναι γενικά µία σύνθετη διαδικασία που περι-
λαµβάνει την ανίχνευση της χειρονοµίας σε µία εικόνα, την εξαγωγή κα-
τάλληλων διακριτικών χαρακτηριστικών και τελικά την αναγνώριση µε βά-
ση αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι η επιτυχία της διαδικασίας 
αυτής βασίζεται κυρίως στην επιλογή κατάλληλων χαρακτηριστικών και 
στην εύρεση ενός αποτελεσµατικού µέτρου για τη σύγκριση τους. Στην ι-
δανική περίπτωση οι τιµές των χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι όµοιες 
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για εικόνες της ίδιας χειρονοµίας και αρκετά διαφορετικές για εικόνες που 
ανήκουν σε διαφορετικές χειρονοµίες.  

Οι κύριοι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται η ανίχνευση 
µιας χειρονοµίας σε µία εικόνα θα µπορούσαν να συνοψιστούν στους πα-
ρακάτω: 

• Οπτική γωνία. Καθώς αλλάζει η θέση της κάµερας ή ο άνθρωπος 
στρέφει το χέρι του, η εµφάνιση της χειρονοµίας στις εικόνες που 
καταγράφει η κάµερα µεταβάλλεται. Η µεταβολή αυτή οφείλεται 
αφενός µεν στην προβολική παραµόρφωση, η οποία οδηγεί σε ε-
πέκταση κάποιων τµηµάτων του χεριού και συµπύκνωση κάποιων 
άλλων και αφετέρου στην απόκρυψη περιοχών του χεριού από το 
οπτικό πεδίο της κάµερας. Αν ο αλγόριθµος αναγνώρισης έχει εκ-
παιδευτεί χρησιµοποιώντας εικόνες µε συγκεκριµένη στάση 
(pose), δηλαδή υπό συγκεκριµένη οπτική γωνία, τότε είναι γενικά 
δύσκολο να αναγνωρίσουµε την ίδια χειρονοµία από µία διαφορε-
τική οπτική γωνία. Σε αυτήν την περίπτωση εισάγονται τεχνικές 
αµεταβλητότητας ως προς την περιστροφή και την κλίµακα, καθώς 
και ως προς την µετατόπιση, ώστε να διορθώσουν, στο βαθµό που 
είναι εφικτό βάση της παραµόρφωσης, το τελικό αποτέλεσµα. 

• Φωτισµός. Όπως οι µεταβολές της στάσης, έτσι και οι µεταβολές 
του φωτισµού είναι αναπόφευκτες. Ο περιβαλλοντικός φωτισµός 
(ambient light) αλλάζει σηµαντικά κατά τη διάρκεια της ηµέρας, 
από ηµέρα σε ηµέρα, και µεταξύ διαφορετικών χώρων και τόπων 
(π.χ. σε ένα εσωτερικό περιβάλλον και έναν εξωτερικό χώρο). Ε-
πιπλέον, πηγές φωτισµού κοντά στο χέρι δηµιουργούν έντονες 
σκιές και προκαλούν µεταβολές των φυσικών χρωµάτων της επι-
φάνειας του χεριού, µε αποτέλεσµα κάποια χαρακτηριστικά ή πε-
ριοχές να τονίζονται περισσότερο ή ακόµη και να αλλοιώνονται, 
ενώ οι περιοχές που βρίσκονται στη σκιά να µην είναι ορατές. 

• Απόκρυψη (occlusion). Πολλές φορές τµήµατα του χεριού (δά-
κτυλα) αποκρύπτονται από την παλάµη ή άλλα δάκτυλα. 
 
Οι αλγόριθµοι ανίχνευσης χειροµορφών µπορούν να χωριστούν σε 

τρεις κύριες κατηγορίες: αλγόριθµοι που βασίζονται στη γνώση 
(knowledge-based methods), προσεγγίσεις που στηρίζονται σε σταθερά χα-
ρακτηριστικά (feature invariant approaches) και καθολικές προσεγγίσεις ή 
προσεγγίσεις που στηρίζονται στην εµφάνιση (appearance-based methods) 
[9,10,11]. 
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2.2.4 Ανίχνευση µε χρήση αλγορίθµων που βασίζονται 
στη γνώση 

Οι µέθοδοι αυτής της κατηγορίας βασίζονται σε κανόνες που εξάγονται µε 
βάση την ανθρώπινη γνώση σχετικά µε την τυπική γεωµετρία του χεριού 
και τις θέσεις των χαρακτηριστικών του. ∆εδοµένου ότι τα κύρια χαρακτη-
ριστικά του ανθρώπινου χεριού εµφανίζονται σε µία φυσική αλληλουχία 
από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά, είναι σχετικά εύ-
κολο να ορίσει κανείς κανόνες που περιγράφουν το σχήµα, το µέγεθος, την 
υφή και άλλα παρόµοια γνωρίσµατα χαρακτηριστικών, αλλά και να περι-
γράψει τις µεταξύ τους χωρικές σχέσεις, δηλαδή τις σχετικές τους θέσεις 
και αποστάσεις. 

Συνήθως υιοθετείται µία ιεραρχική προσέγγιση που εξετάζει την 
εικόνα του σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης. Στα υψηλότερα επίπεδα οι 
υποψήφιες περιοχές ανιχνεύονται χρησιµοποιώντας µία χονδρική περιγρα-
φή της γεωµετρίας του χεριού. Σε χαµηλότερα επίπεδα εξάγονται χαρακτη-
ριστικά όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω και µία περιοχή χαρακτη-
ρίζεται ως "χέρι" ή "µη-χέρι " βάσει προκαθορισµένων κανόνων για τα 
χαρακτηριστικά του χεριού και τις σχετικές τους θέσεις. Το κύριο πρόβλη-
µα των µεθόδων αυτής της κατηγορίας είναι η δυσκολία µετασχηµατισµού 
της ανθρώπινης γνώσης σχετικά µε τη γεωµετρία του χεριού σε καλά ορι-
σµένους κανόνες. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι τέτοιες τεχνικές δεν αποδί-
δουν καλά όταν υπάρχουν στροφές του χεριού [9,10,11]. 

2.2.5 Ανίχνευση µε χρήση αλγορίθµων που βασίζονται 
στα χαρακτηριστικά 

Στόχος των µεθόδων αυτής της κατηγορίας είναι η ανάδειξη χαρακτηριστι-
κών τα οποία παραµένουν σταθερά ακόµη και όταν η οπτική γωνία ή οι 
συνθήκες του φωτισµού µεταβάλλονται και η χρησιµοποίηση των χαρα-
κτηριστικών αυτών για τον εντοπισµό του χεριού. ∆ιάφορες µέθοδοι έχουν 
προταθεί, οι οποίες συνήθως χρησιµοποιούν χαρακτηριστικά όπως το χρώ-
µα του δέρµατος, την πληροφορία υφής ή τοπικά χαρακτηριστικά του χε-
ριού. 

Το χρώµα του δέρµατος αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για 
την αναζήτηση χειροµορφών, αφού η κατάτµηση έγχρωµων εικόνων είναι 
υπολογιστικά γρήγορη, ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την 
οπτική γωνία, την κλίµακα, τις σκιάσεις, τη µερική απόκρυψη του χεριού 
και την ύπαρξη πολύπλοκου φόντου. Η προσέγγιση που βασίζεται στο 
χρώµα του δέρµατος ταξινοµεί κάθε εικονοστοιχείο ως "δέρµα" ή "µη-
δέρµα" ανάλογα µε την οµοιότητα του µε το χρώµα του δέρµατος, και στη 
συνέχεια χαρακτηρίζει µία υποπεριοχή της εικόνας ως "χέρι", εάν περιλαµ-
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βάνει µία αρκετά µεγάλη συνεκτική οµάδα εικονοστοιχείων που έχουν χα-
ρακτηριστεί ως "δέρµα". Το κύριο µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης εί-
ναι ότι παρουσιάζει ευαισθησία στον φωτισµό, στην ύπαρξη άσχετων περι-
οχών που έχουν χρώµα παρόµοιο µε αυτό του δέρµατος και στις 
περιπτώσεις των δακτύλων που είναι το ένα δίπλα στο άλλο. 

Άλλες µέθοδοι αυτής της κατηγορίας χρησιµοποιούν τοπικά χαρα-
κτηριστικά όπως τις άκρες των δακτύλων τα οποία εξάγονται χρησιµοποιώ-
ντας διαφορικά ή πολύ-διακριτά φίλτρα (derivative or multi-resolution 
filters), ανιχνευτές ακµών, µορφολογικές διεργασίες (morphological 
operations) ή τεχνικές κατωφλίωσης. Με βάση τα εξαγόµενα χαρακτηρι-
στικά κατασκευάζονται στη συνέχεια στατιστικά µοντέλα, τα οποία περι-
γράφουν τις µεταξύ τους σχέσεις και χρησιµοποιούνται για να ανιχνεύσουν 
τη θέση του χεριού. Για την ανίχνευση χειροµορφών έχουν επίσης προταθεί 
τεχνικές όπως τα νευρωνικά δίκτυα, η αντιστοίχιση γραφών και τα δέντρα 
αποφάσεων [9,10,11]. 

Υπάρχουν επίσης τεχνικές που συνδυάζουν διαφορετικά χαρακτη-
ριστικά για να βελτιώσουν την ακρίβεια της ανίχνευσης. Συνήθως αρχικά 
χρησιµοποιούνται στοιχεία όπως η υφή, το σχήµα και το χρώµα για να ανι-
χνευθούν υποψήφιες για "χέρι" περιοχές της εικόνας, ενώ στη συνέχεια 
χρησιµοποιούνται τοπικά χαρακτηριστικά για να επαληθευτεί η ύπαρξή 
του. Οι τεχνικές που βασίζονται στην ανίχνευση σταθερών χαρακτηριστι-
κών αποδεικνύονται προβληµατικές στην περίπτωση που τα χαρακτηριστι-
κά αυτά έχουν αλλοιωθεί λόγω φωτισµού, θορύβου ή απόκρυψης από κά-
ποιο αντικείµενο. 

2.2.6 Ανίχνευση µε χρήση καθολικών αλγορίθµων 

Οι καθολικές τεχνικές ανίχνευσης χρησιµοποιούν µεγάλα σύνολα δειγµά-
των (εικόνες χεριών ή/ και εικόνες χαρακτηριστικών των χεριών) που πε-
ριέχουν διάφορες παραλλαγές στο σχήµα του χεριού, το χρώµα του δέρµα-
τος, κτλ. Η ανίχνευση του χεριού εξετάζεται σαν ένα πρόβληµα 
αναγνώρισης προτύπων µε δύο κλάσεις: "χέρι" και "µη χέρι". Η κλάση "µη 
χέρι" περιέχει εικόνες που απεικονίζουν οτιδήποτε εκτός από χειροµορφές, 
ενώ η κλάση "χέρι" περιέχει µόνο εικόνες χειροµορφών. Για τον καθορισµό 
των κατανοµών πυκνότητας πιθανότητας των δύο κλάσεων χρησιµοποιού-
νται κλασικές τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και µηχανικής µάθησης. 
Προκειµένου να ανιχνευθεί η θέση του χεριού στην εικόνα εισόδου, σαρώ-
νεται ολόκληρη η εικόνα και οι περιοχές της ταξινοµούνται ως "χέρι" ή "µη 
χέρι" µε βάση τις συναρτήσεις πυκνότητας-πιθανότητας των δύο κλάσεων. 
Γνωστές καθολικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση της 
χειροµορφής ο αλγόριθµος LDA , τα νευρωνικά δίκτυα, οι µηχανές διανυ-
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σµατικής υποστήριξης (Support Vector Machines) και τα κρυφά Μαρκοβι-
ανά µοντέλα. 

2.3 Τεχνολογίες Σύλληψης κίνησης 

Με τον όρο τεχνολογίες σύλληψης κίνησης εννοούµε τις τεχνολογίες τις 
οποίες εκµεταλλεύονται οι συσκευές εισόδου για να αναγνωρίσουν τη θέση 
και τον προσανατολισµό αντικειµένων [12]. ∆εν αναφερόµαστε σε τεχνικές 
συλλογής δεδοµένων µόνο για την τρισδιάστατη αναπαράσταση ενός αν-
θρώπινου µοντέλου, αλλά και για την εκπαίδευση πολλές φορές συστηµά-
των που χρησιµοποιούν στοχαστικές τεχνικές για την αναγνώριση κινήσε-
ων. Ο όρος «Σύλληψη κίνησης» καλύπτει ένα ευρύ φάσµα τεχνικών που 
αναπτύχθηκαν γρήγορα, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Σύµφωνα µε 
κάποιον άλλον ορισµό η σύλληψη κίνησης µπορεί να οριστεί ως η διεργα-
σία καταγραφής µια κίνησης που εκτελείται σε πραγµατικό χρόνο και ο µε-
τασχηµατισµός της σε χρήσιµα µαθηµατικά στοιχεία, παρακολουθώντας 
ένα σύνολο από χαρακτηριστικά στοιχεία και χρησιµοποιώντας τα στην 
αναπαράσταση χρήσιµων πληροφοριών [13]. Με άλλα λόγια είναι ο µετα-
σχηµατισµός του πραγµατικού κόσµου σε ψηφιακά δεδοµένα.  

Υπάρχουν πολλές εφαρµογές στις οποίες είναι χρήσιµες οι τεχνι-
κές σύλληψης εικόνας. Χρησιµοποιούνται ευρέως σε τρισδιάστατες ταινίες, 
σε παιχνίδια µε υψηλό βαθµό διαδραστικότητας, σε συστήµατα εικονικής 
πραγµατικότητας, αλλά και στον αθλητισµό και σε επιστήµες όπως η ιατρι-
κή. Η βασική αρχή λειτουργίας τέτοιων συστηµάτων είναι ότι γίνεται η 
συλλογή και καταγραφή των κινήσεων του ατόµου. Η καταγραφή αυτή πε-
ριέχει πληροφορίες θέσεων και γωνιών για χαρακτηριστικά σηµεία (αρ-
θρώσεις) του ανθρώπινου σώµατος. Μόνο η ουσία της κίνησης καταγράφε-
ται και όχι η οπτική εµφάνιση του ερµηνευτή. Τα δεδοµένα περιέχουν τις 
πληροφορίες σχετικά µε τις κινήσεις των χαρακτηριστικών σηµείων του 
ανθρώπινου σώµατος που ενδιαφέρει κάθε φορά. Αυτές οι πληροφορίες 
µπορούν στην συνέχεια να χρησιµοποιηθούν µε διάφορες µορφές, ακόµη 
και οδηγώντας ένα εικονικό µοντέλο υπολογιστή µε αντίστοιχες προδια-
γραφές όπως του ανθρώπου που εκτελούσε τις κινήσεις [14]. 

Οι βασικότερες τεχνικές σύλληψης κίνησης φαίνονται στο σχήµα 
2.3.1 και αναλύονται παρακάτω: 
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Σχήµα 2.3.1: Τεχνικές Σύλληψης Κίνησης 

2.3.1 Μηχανικές 

Μηχανικές µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση της 
θέσης ενός βραχίονα. Οι γωνίες των αρθρώσεων µεταξύ των µερών του 
βραχίονα µπορούν να µετρηθούν µε τη χρήση ποτενσιόµετρων ή οπτικών 
κωδικοποιητών και µε γεωµετρικούς υπολογισµούς να υπολογιστεί η θέση 
του άκρου του. Μηχανική ανίχνευση χρησιµοποιείται επίσης για να µετρη-
θεί η δύναµη σε συσκευές τύπου joystick. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρή-
στης συνήθως φέρει έναν συγκεκριµένο εξοπλισµό µε µηχανικούς αισθητή-
ρες, κυρίως ποτενσιόµετρα ή σχετικές διατάξεις που µετρούν γωνίες. Όσο ο 
χρήστης κινείται τόσο οι αισθητήρες καταγράφουν τις θέσεις και τις γωνίες 
των χαρακτηριστικών σηµείων που παρακολουθούνται. Τα µηχανικά συ-

Τεχνικές Σύλλη-

ψης Κίνησης 
Οπτικές 

Με ∆είκτες 

Χωρίς ∆είκτες 

Μηχανικές 

Ηλεκτροµαγνητι-

κές 

Αδρανειακές 

Ακουστικές 
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στήµατα στην πλειονότητά τους είναι βαριά και δυσκολεύουν την κίνηση 
του χρήστη (Σχήµα 2.3.2). 

Σχήµα 2.3.2: Μηχανική συσκευή σύλληψης κίνησης 

2.3.2 Ηλεκτροµαγνητικές 

Ένας ηλεκτροµαγνητικός ανιχνευτής αποτελείται από έναν ποµπό και ένα 
δέκτη. Ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο παράγεται από τρία ορθογωνι-
κά πηνία στον ποµπό και ανιχνεύεται από τρία αντίστοιχα πηνία στον δέ-
κτη. Οι µεταβολές του λαµβανόµενου σήµατος χρησιµοποιούνται για να 
υπολογιστεί η σχετική θέση και ο προσανατολισµός µεταξύ του δέκτη και 
του ποµπού. 

Συνήθως οι αισθητήρες που αποτελούν τους µαγνητικούς δέκτες 
τοποθετούνται στο σώµα, ώστε να µπορούν να µετρήσουν το µαγνητικό πε-
δίο που παράγεται από µια πηγή.  Η θέση και ο προσανατολισµός του κάθε 
αισθητήρα µπορεί στη συνέχεια να υπολογιστεί µε βάση τις µετρηθείσες 
τιµές του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου που είναι ανάλογη προς την απόσταση 
του αισθητήρα προς τον στατικό ποµπό. Οι κινήσεις πρέπει να εκτελούνται 
στην περιοχή του µαγνητικού πεδίου που παράγει ο ποµπός. Ένα τέτοιο 
σύστηµα είναι πολύ ευαίσθητο σε κάθε είδους µαγνητική παρεµβολή, ακό-
µη και στην ύπαρξη µεταλλικών ραφιών στην περιοχή λειτουργίας ή άλλων 
αντικειµένων που θα µπορούσαν να διαταράξουν το µαγνητικό πεδίο που 
εκπέµπεται.  
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2.3.3 Οπτικές 

Οι οπτικές τεχνικές χωρίζονται σε αυτές που χρησιµοποιούν δείκτες 
(marker – based) και σε αυτές που δεν χρησιµοποιούν δείκτες (markerless).  
 

Οπτικές τεχνικές µε δείκτες 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας είναι και η 
χρήση των ειδικών δεικτών για να εντοπίζονται κατά τη φάση της επεξερ-
γασίας της εικόνας και του βίντεο. Χρησιµοποιείται έντονα στον χώρο των 
τεχνών, κινηµατογράφο, µουσική κ.τ.λ. για να γίνεται η καταγραφή κινή-
σεων [15,16,17]. 

Τα οπτικά συστήµατα αυτά βασίζονται συνήθως σε περισσότερες 
από µία κάµερες, και υπολογίζουν την τρισδιάστατη θέση του αντικειµένου 
µε τη µέθοδο του τριγωνισµού, χρησιµοποιώντας τις καταγεγραµµένες ει-
κόνες από τις κάµερες. Από τη στιγµή που δύο κάµερες αναγνωρίσουν ένα 
κοινό σηµείο στο αντικείµενο, µπορούν µετά µε µαθηµατικούς µετασχηµα-
τισµούς να εξάγουν την απαραίτητη πληροφορία για τη θέση στον χώρο για 
αυτό το σηµείο.  

Χρησιµοποιούνται διάφορα οπτικά συστήµατα αλλά στις περισσό-
τερες περιπτώσεις λειτουργούν στο φάσµα της υπέρυθρης ακτινοβολίας και 
αποτελούνται από ειδικούς δείκτες που αντανακλούν το φως που εκπέµπε-
ται κοντά στις κάµερες. Αυτού του είδους οι συσκευές αποκαλούνται «πα-
θητικές» συσκευές σύλληψης κίνησης (Σχήµα 2.3.3.). 

 

Σχήµα 2.3.3: Παράδειγµα παθητικού συστήµατος σύλληψης κίνησης (Opti-

track) [15] 
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Από την άλλη µεριά 
σύλληψης κίνησης. Αυτές χρησιµοποιούν ειδικούς δείκτες που δεν ανταν
κλούν, αλλά εκπέµπουν φως για το συγχρονισµό µε το λογισµικό, ώστε το 
κάθε σηµείο να µπορεί να αναγνωρίζεται ξεχωριστά (Εικόνα 

Εικόνα 2.3.1

Οπτικές τεχνικές χωρίς δείκτες

Οι οπτικές τεχνικές χωρίς δείκτες στηρίζονται στη χρήση κάποιων 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων (features) ενός αντικειµένου (τα οποία 
ντιστοιχούν σε πραγµατικά σηµεία του αντικειµένου) και την εν συνεχεία 
ανίχνευση αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων από µ
ρες κάµερες. Κατάλληλοι αλγόριθµοι χρησιµοποιούν αυτήν την πληροφ
ρία για να εξάγουν την πόζα του παρατηρούµενου αντικειµένου. Εδώ µπ
ρούν να χρησιµοποιηθούν απλές κάµερες ή κάµερες µε χάρτη βάθους. 

Στη δεύτερη κατηγορία γίνεται τα τελευταία
έρευνα, ιδίως µε την ανάπτυξη συσκευών όπως η Kinect και η pmd (Εικόνα 
2.3.2.).   

Εικόνα 

2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση στην αλληλεπίδραση µε συστήµατα µηχατρονικής, σε 
πραγµατικό χρόνο, µέσω δακτυλικών χειρονοµιών

Απόστολος Τσαγκάρης 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής

Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Από την άλλη µεριά υπάρχουν και οι «ενεργητικές» συσκευές 
σύλληψης κίνησης. Αυτές χρησιµοποιούν ειδικούς δείκτες που δεν ανταν
κλούν, αλλά εκπέµπουν φως για το συγχρονισµό µε το λογισµικό, ώστε το 
κάθε σηµείο να µπορεί να αναγνωρίζεται ξεχωριστά (Εικόνα 

 

1: Παράδειγµα ενεργητικού συστήµατος σύλληψης κίνησης (

seSpace) [14] 

Οπτικές τεχνικές χωρίς δείκτες 

Οι οπτικές τεχνικές χωρίς δείκτες στηρίζονται στη χρήση κάποιων 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων (features) ενός αντικειµένου (τα οποία 
ντιστοιχούν σε πραγµατικά σηµεία του αντικειµένου) και την εν συνεχεία 
ανίχνευση αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων από µ
ρες κάµερες. Κατάλληλοι αλγόριθµοι χρησιµοποιούν αυτήν την πληροφ
ρία για να εξάγουν την πόζα του παρατηρούµενου αντικειµένου. Εδώ µπ
ρούν να χρησιµοποιηθούν απλές κάµερες ή κάµερες µε χάρτη βάθους. 

Στη δεύτερη κατηγορία γίνεται τα τελευταία χρόνια πολύ µεγάλη 
έρευνα, ιδίως µε την ανάπτυξη συσκευών όπως η Kinect και η pmd (Εικόνα 

 

Εικόνα 2.3.2: Συσκευές καταγραφής χάρτη βάθους αντικειµένων
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υπάρχουν και οι «ενεργητικές» συσκευές 
σύλληψης κίνησης. Αυτές χρησιµοποιούν ειδικούς δείκτες που δεν αντανα-
κλούν, αλλά εκπέµπουν φως για το συγχρονισµό µε το λογισµικό, ώστε το 
κάθε σηµείο να µπορεί να αναγνωρίζεται ξεχωριστά (Εικόνα 2.3.1.) [14]. 

: Παράδειγµα ενεργητικού συστήµατος σύλληψης κίνησης (Pha-

Οι οπτικές τεχνικές χωρίς δείκτες στηρίζονται στη χρήση κάποιων 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων (features) ενός αντικειµένου (τα οποία α-
ντιστοιχούν σε πραγµατικά σηµεία του αντικειµένου) και την εν συνεχεία 
ανίχνευση αυτών των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων από µία ή περισσότε-
ρες κάµερες. Κατάλληλοι αλγόριθµοι χρησιµοποιούν αυτήν την πληροφο-
ρία για να εξάγουν την πόζα του παρατηρούµενου αντικειµένου. Εδώ µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν απλές κάµερες ή κάµερες µε χάρτη βάθους.  

χρόνια πολύ µεγάλη 
έρευνα, ιδίως µε την ανάπτυξη συσκευών όπως η Kinect και η pmd (Εικόνα 

 

Συσκευές καταγραφής χάρτη βάθους αντικειµένων 
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Ακόµη και αν η ακρίβεια και η ευαισθησία των αντικειµένων πα-
ρακολούθησης δεν πληρούν τις τέλειες προδιαγραφές, τέτοιου είδους συ-
στήµατα είναι κατάλληλα για χρήση. Χρησιµοποιούνται συνήθως για τρισ-
διάστατη αναπαράσταση σκελετικού µοντέλου, δίνοντας πληροφορίες σε 
τρεις διαστάσεις για τα διάφορα χαρακτηριστικά σηµεία καταγραφής.  Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της κατηγορίας αποτελεί ο αισθη-
τήρας LeapMotion (Εικόνα 2.3.3). Ο LeapΜotion ελεγκτής είναι µια µικρή 
USB περιφερειακή συσκευή που είναι σχεδιασµένη να τοποθετείται δίπλα 
σε επιτραπέζιους υπολογιστές. Χρησιµοποιώντας δύο µονοχρωµατικές 
infrared κάµερες και τρία infrared LED’s η συσκευή έχει τη δυνατότητα να 
σαρώνει ηµισφαιρικά µια περιοχή περίπου ενός µέτρου. 

 

Εικόνα 2.3.3: LeapMotion αισθητήρας [216] 

Τα LED’s δηµιουργούν ένα τρισδιάστατο νέφος από σηµεία υπέ-
ρυθρης ακτινοβολίας και οι κάµερες δηµιουργούν σχεδόν 300 frames το 
δευτερόλεπτο των δεδοµένων που ανακλώνται, τα οποία και στέλνονται µε 
τη βοήθεια USB διαύλου επικοινωνίας σε έναν Η/Υ. Εκεί, µε τη βοήθεια 
κατάλληλου λογισµικού και χρησιµοποιώντας περίπλοκους µαθηµατικούς 
αλγόριθµους, συντίθενται τα τρισδιάστατα δεδοµένα συγκρίνοντας τα δισ-
διάστατα frames που δηµιουργούνται από τις δύο κάµερες [18]. 

2.3.4 Ακουστικές 

Η ακουστική αναγνώριση βασίζεται στην παραγωγή ενός ακουστικού σή-
µατος από µία ή περισσότερες πηγές, το οποίο στη συνέχεια ανιχνεύεται 
από διάφορα µικρόφωνα. Η µέτρηση του χρόνου άφιξης (TOF - time-of-
flight) του σήµατος δίνει πληροφορία για την απόσταση της πηγής από το 
δέκτη και έτσι συνδυάζοντας πηγές και µικρόφωνα µπορούµε να επιτύχου-
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µε τρισδιάστατη ανίχνευση. Συγκεκριµένα, για ανίχνευση 3 TOF αρκούν 
µία πηγή και τρία µικρόφωνα, ενώ τρεις πηγές και τρία µικρόφωνα είναι 
απαραίτητα για πλήρη ανίχνευση 6 TOF. 

2.3.5 Αδρανειακές 

Οι αδρανειακοί ανιχνευτές χρησιµοποιούν γυροσκόπια για να µετρήσουν 
περιστροφές γύρω από έναν, δύο ή τρεις άξονες. Επειδή τα γυροσκόπια πα-
ρέχουν µόνο περιστροφική πληροφορία, για την επίτευξη πλήρους ανίχνευ-
σης 6DOF απαιτείται η συµπληρωµατική χρησιµοποίηση κάποιας συ-
σκευής ανίχνευσης θέσης. Εξειδικευµένο λογισµικό σε συνδυασµό µε 
τέτοιου είδους συστήµατα επιτρέπουν την εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών 
από τα πρωτογενή δεδοµένα καταγραφής τέτοιων συστηµάτων. Παράδειγ-
µα αυτής της τεχνολογίας αποτελεί το Wii joystick [19], αλλά και το σύ-
στηµα animazoo  (Εικόνα 2.3.3) [20].  

Επειδή οι αδρανειακοί ανιχνευτές δεν δίνουν την απόλυτη θέση 
στον χώρο, αλλά γωνιακές µεταβολές, η απόλυτη θέση υπολογίζεται µε βά-
ση κάποιο γνωστό σηµείο επαφής του σκελετού µε το έδαφος και το µέγε-
θος του σκελετού. Επηρεάζονται και αυτοί οι ανιχνευτές από µαγνητικές 
παρεµβολές, αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό από τους µαγνητικούς.  Έχουν 
τη δυνατότητα καταγραφής των δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο, έχουν 
σχετικά εύκολη διαδικασία βαθµονόµησης και µια εκτεταµένη περιοχή κα-
ταγραφής (100-300m), µε δυνατότητα ελέγχου σε εξωτερικό περιβάλλον µε 
την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες παρεµβολές φωτισµού.  

Εικόνα 2.3.4: Αδρανειακό σύστηµα σύλληψης κίνησης (animazoo) [20]  

Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες µεθόδους αναγνώρισης 
χρησιµοποιούν συχνά ασύρµατους αισθητήρες, όπου υπάρχει µια µεγάλη 
ποικιλία τύπων [21-23].   
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2.4 Αναπαράσταση κίνησης - Περιγραφητές κίνησης  

Όταν αναφερόµαστε στην αναπαράσταση ή µοντελοποίηση της κίνησης 
πρέπει πρώτα απ’ όλα να ορίσουµε τι σηµαίνει κίνηση. Ποια ενέργεια του 
ανθρώπινου σώµατος είναι αυτή που θέλουµε να µοντελοποιήσουµε και να 
αποφασίσουµε στη συνέχεια µε τι λεπτοµέρεια πρέπει να γίνει αυτή η µο-
ντελοποίηση. Έτσι θα καθοριστεί και τι ακριβώς πληροφορίες χρειάζονται. 
Πολλές φορές η ίδια η εφαρµογή µας καθοδηγεί στο να βγάλουµε τα παρα-
πάνω συµπεράσµατα. Για να αποδώσουµε λοιπόν τα χαρακτηριστικά της 
κίνησης πρέπει να µπορούµε να παρατηρήσουµε τις τιµές των θέσεων ή 
των γωνιών των χαρακτηριστικών στοιχείων του προς παρατήρηση αντι-
κειµένου που µας ενδιαφέρει µέσα στην πορεία του χρόνου. Στη δική µας 
περίπτωση µιλάµε για τις θέσεις ή τις γωνίες των ακροδακτύλων στην πο-
ρεία του χρόνου, όσο εξελίσσεται µια χειρονοµία.  

Έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθούν καρτεσιανές συντεταγµένες ή 
αναπαραστάσεις περιστροφών που διακρίνονται σε µήτρες περιστροφών, 
γωνίες euler, συνδυασµό αξόνων / γωνιών,  Quaternion’s και εκθετικούς 
χάρτες.  

 

2.4.1 Καρτεσιανές συντεταγµένες 

 
Γνωρίζοντας τις καρτεσιανές συντεταγµένες όλων των χαρακτηριστικών 
σηµείων που µας ενδιαφέρουν, µπορεί να γίνει αναπαράσταση του µοντέ-
λου µε την βοήθεια γραµµών ώστε να υπάρχει σε 3D µορφή. Αυτό προϋπο-
θέτει την καταγραφή όλων των σηµείων ενδιαφέροντος, όπως ακροδάκτυλα 
και συνδέσµους – αρθρώσεις του χεριού. Λόγω του ότι οι καρτεσιανές συ-
ντεταγµένες είναι µια άµεση αναπαράσταση των θέσεων των αρθρώσεων 
και θεωρούνται ανεξάρτητες µεταξύ τους, δεν υπάρχει καµία ανάγκη για 
ένα βαθµονοµηµένο σκελετό πέραν των δεδοµένων κίνησης σε κάθε καρέ. 
Η αναπαράσταση συνδέεται στενά µε το µέγεθος του συλληφθέντος σκελε-
τού, και έτσι είναι πολύ δύσκολο να γενικευθεί σε άλλα µεγέθη σκελετού. 

Στη δική µας περίπτωση, µας ενδιαφέρουν τα ακροδάκτυλα και 
πως αυτά κινούνται στον χώρο και όχι όλο το µοντέλο της χειροµορφής και 
για αυτό το λόγο δεν ασχολούµαστε µε την τρισδιάστατη αναπαράσταση 
του µοντέλου του χεριού.   
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2.4.2 Προσέγγιση µε περιστροφές 

Η προσέγγιση µε τις περιστροφές έχει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα ως προς 
το σταθερό µήκος των µελών που συµµετέχουν στην κίνηση, µε αποτέλε-
σµα να µην χρειάζεται το µοντέλο να ελέγχεται σε κάθε στάση ή σε κάθε 
σύλληψη δεδοµένων. Ωστόσο, ενώ οι περιστροφές µας δίνουν επαρκή στοι-
χεία για να περιγράψουµε τη στάση και την κίνηση, δεν µας δίνουν την α-
κριβή του θέση στον τρισδιάστατο χώρο. Τα δεδοµένα θα πρέπει να συ-
µπληρωθούν µε καρτεσιανές συντεταγµένες κάποιου χαρακτηριστικού 
σηµείου του µοντέλου που θα αποτελεί και τη βάση του. Έτσι θα λέγαµε 
ότι η τυπική απεικόνιση του ανθρώπινου σώµατος στην αναπαράσταση κί-
νησης είναι µια κινηµατική αλυσίδα µε σταθερά τµήµατα µήκους, των ο-
ποίων η κίνηση αντιπροσωπεύεται από τη διαχρονική εξέλιξη της περι-
στροφής των αρθρώσεων και από την 3D θέση της βάσης του (συνήθως το 
κοινό κέντρο των γοφών). 

Αφού επιλεγεί το µοντέλο των περιστροφών, πρέπει να οριστούν 
και οι παράµετροι περιστροφής αυτού του µοντέλου. Πολλά είναι τα προ-
βλήµατα που σχετίζονται µε τις διάφορες 3D αναπαραστάσεις περιστροφής 
που υπάρχουν και καµία από αυτές δεν είναι ιδανική για όλες τις καταστά-
σεις. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παραµετροποιηθούν τα µοντέλα πε-
ριστροφής έχοντας ως στόχο την αποτελεσµατικότερη κωδικοποίηση της 
κίνησης. Τα κριτήρια για την εύρεση της κατάλληλης παραµετροποίησης 
είναι να είναι όσο γίνεται πιο απλή (σύντοµη), πλήρης (κάθε περιστροφή 
να αναπαρίσταται από µια τιµή) και «µια προς µια» (κάθε τιµή να αντι-
στοιχεί σε µια περιστροφή) [24]. Έτσι ξεχωρίζουµε τις µήτρες περιστρο-
φής, τις γωνίες Euler,  τα Quaternion’s, την αναπαράσταση άξονα / γωνίας 
και τους εκθετικούς χάρτες, έχοντας κατά νου ότι η επιλογή της παραµε-
τροποίησης εξαρτάται πάντα από την εφαρµογή.  

2.5 Τεχνολογίες αναγνώρισης κινήσεων  

Στον χώρο της αναγνώρισης χειρονοµιών η µέθοδος ταξινόµησης που χρη-
σιµοποιείται σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό παράγοντα 
και πολλές φορές καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα της αναγνώ-
ρισης αλλά και το σχεδιασµό των υπολοίπων συστατικών του συστήµατος. 
Τρεις είναι οι επικρατέστερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται.  

Στη συνέχεια θα γίνει µια σύντοµη παρουσίαση των δηµοφιλέστε-
ρων µεθόδων αναγνώρισης κινήσεων: α) των Κρυφών Μαρκοβιανών Μο-
ντέλων, β) της ∆υναµικής Περιτύλιξης του Χρόνου, καθώς και γ) των Νευ-
ρωνικών ∆ικτύων Χρονικής Καθυστέρησης. 
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2.5.1 Κρυφά Μαρκοβιανά µοντέλα  

Η µέθοδος των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων - Modeles de Markov 
Caches (ΚΜΜ-MMC) χρησιµοποιούνται ευρέως στην ανάλυση χρονικών 
σειρών µε χωρικές και χρονικές µεταβολές. Έχουν γνωρίσει σηµαντική επι-
τυχία στους τοµείς της αναγνώρισης γραφής, φωνής και των χειρονοµιών 
και ειδικότερα στη νοηµατική γλώσσα. Τα ΚΜΜ σε αντίθεση µε τη ∆ΠΤ 
και τα Ν∆ΧΚ λαµβάνουν υπόψη τους τη χρονική συσχέτιση που υφίσταται 
ανάµεσα στις ακολουθίες δεδοµένων, µέσω της χρήσης µαρκοβιανών αλυ-
σίδων. Τα ΚΜΜ υποθέτουν ότι η παρατηρούµενη ακολουθία (ή αλλιώς α-
κολουθία διανυσµάτων παρατήρησης) είναι το αποτέλεσµα µιας στοχαστι-
κής κρυφής διαδικασίας που αποτελείται από έναν προκαθορισµένο αριθµό 
« κρυφών » καταστάσεων [136]. Η επιτυχία των ΚΜΜ στην αναγνώριση 
φωνής οδήγησε στη χρήση τους και στην αναγνώριση κινήσεων ή χειρονο-
µιών. Η σηµαντική διαφορά µεταξύ φωνής και κίνησης είναι ότι η φωνή 
αποτελείται από σαφείς δοµικές µονάδες της γλώσσας (το λεξιλόγιο). Κάτι 
αντίστοιχο για τις ανθρώπινες κινήσεις δεν υφίσταται. Συνεπώς η όραση 
Η/Υ δεν έχει το πλεονέκτηµα µετατροπής των εικόνων σε σύµβολα µε κά-
ποια αλγοριθµική µέθοδο. Τα ΚΜΜ είναι η πιο δηµοφιλής µέθοδος ανα-
γνώρισης κινήσεων λόγω του πλεονεκτήµατος που τους παρέχει η στοχα-
στική τους φύση να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα που υπάρχει σε όλες 
τις κινήσεις. 

Μια επέκταση των ΚΜΜ είναι τα ∆υναµικά ∆ίκτυα του Bayes - 
Resaux Baysiens Temporels (PPB-RBT). Τα ∆∆Β διαχειρίζονται ικανοποι-
ητικά τρεις ή περισσότερες ξεχωριστές διαδικασίες και αποτελούν µια γε-
νίκευση των ΚΜΜ. Είναι κατευθυντικά γραφικά µοντέλα µιας στοχαστικής 
διαδικασίας και αναπαριστούν τόσο τις «κρυφές» καταστάσεις όσο και τις 
καταστάσεις εξόδου των ΚΜΜ, µε µεταβλητές κατάστασης, οι οποίες µπο-
ρεί να έχουν πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις. 

Τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα είναι διπλά στοχαστικά µοντέλα 
και είναι κατάλληλα για αναπαράσταση των στοχαστικών ιδιοτήτων των 
χειρονοµιών. Χρησιµοποιούνται για την αναπαράσταση των χειρονοµιών 
και οι παράµετροί τους εκτιµώνται από τα δεδοµένα εκπαίδευσης. Οι χει-
ρονοµίες αναγνωρίζονται µετά την αξιολόγηση των εκπαιδευµένων ΚΜΜ, 
µε βάση το κριτήριο της πιο πιθανής απόδοσης. Η προτεινόµενη µέθοδος 
µπορεί να έχει πιθανές εφαρµογές σε ποικίλα προβλήµατα επικοινωνίας 
ανθρώπου-µηχανής, όπως αναγνώριση συναισθηµάτων ή ανάπτυξη συστη-
µάτων καθορισµού εντολών µε βάση χειρονοµίες.  
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Ένα ΚΜΜ αποτελείται από ένα πεπερασµένο σύνολο «κρυφών» 
καταστάσεων, ένα σύνολο καταστάσεων εξόδου, πιθανότητες µετάβασης 
µεταξύ των «κρυφών» καταστάσεων, πιθανότητες µετάβασης από κάποια 
κρυφή κατάσταση σε κάποια συγκεκριµένη έξοδο και πιθανότητες για την 
αρχική κατάσταση. Είναι δηµοφιλή για την δυναµική αναπαράσταση ενερ-
γειών λόγω της ικανότητας που τους παρέχει η στοχαστική τους φύση, να 
συµπεριλάβουν και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα η οποία υπάρχει σε 
όλες τις κινήσεις, ενέργειες και χειρονοµίες µίας ακολουθίας εικόνων 
[136]. 

Ο πίνακας µε τις πιθανότητες µετάβασης καθορίζει ποια θα είναι η 
επόµενη κατάσταση. Ο όρος «κρυφό» αναφέρεται στο είδος του Μαρκοβι-
ανού µοντέλου που χρησιµοποιείται. Σε αυτού του είδους τα µοντέλα οι 
παρατηρήσεις εξόδου αποτελούν µια στοχαστική διαδικασία που εξαρτάται 
από την κάθε κατάσταση. Ο πλήρης καθορισµός ενός Μαρκοβιανού µοντέ-
λου απαιτεί τις παρακάτω πληροφορίες: την κατανοµή πιθανότητας ανάµε-
σα στις καταστάσεις, την κατανοµή πιθανότητας εξόδου κάθε κατάστασης, 
την κατανοµή πιθανότητας της αρχικής κατάστασης.  

Αρχικά, κάθε εφαρµογή Κρυφού Μαρκοβιανού µοντέλου, έχει ένα 
στάδιο εκπαίδευσης, στο οποίο συλλέγονται παραδείγµατα διαφορετικών 
χειρονοµιών και χρησιµοποιούνται  για την εκπαίδευση των µοντέλων. Τα 
εκπαιδευµένα µοντέλα αναπαριστούν όλες τις χειρονοµίες που το σύστηµα 
είναι σε θέση να αναγνωρίζει. 

Καθώς η χειρονοµία είναι µια εκφραστική κίνηση, είναι φυσικό να 
µπορεί να περιγραφεί από ένα ακολουθιακό µοντέλο. Με βάση αυτές τις 
εκτιµήσεις, το ΚΜΜ είναι κατάλληλο για την αναγνώριση χειρονοµίας. To 
άτοµο που εκτελεί µια δραστηριότητα σε κάθε καρέ, θεωρείται ότι βρίσκε-
ται σε µια κατάσταση η οποία παράγει µια παρατήρηση (π.χ. διανύσµατα 
χαρακτηριστικών). Στο επόµενο καρέ, το state model-based σύστηµα µετα-
βαίνει σε άλλη κατάσταση λαµβάνοντας υπ’ όψιν την πιθανότητα µετάβα-
σης µεταξύ των καταστάσεων. Οι δραστηριότητες µπορούν να αναγνωρι-
στούν επιλύνοντας το πρόβληµα της αποτίµησης, δεδοµένου ότι έχουν 
εκπαιδευτεί οι πιθανότητες µετάβασης και παρατήρησης για τα µοντέλα. 
Το πρόβληµα της αποτίµησης (evaluation problem), ορίζεται ως το πρό-
βληµα υπολογισµού της πιθανότητας που έχει µια δεδοµένη ακολουθία να 
έχει παραχθεί από ένα συγκεκριµένο µοντέλο κατάστασης. Εάν αυτή η πι-
θανότητα είναι αρκετά µεγάλη, το σύστηµα αποφασίζει ότι η δραστηριότη-
τα που ανταποκρίνεται στο µοντέλο, λαµβάνει χώρα στο video που έχει δο-
θεί ως είσοδος. Η εικόνα 2.5.1 παρουσιάζει ένα παράδειγµα ακολουθιακού 
ΚΜΜ [136]. 
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Εικόνα 2.5.1: Παράδειγµα Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου για µια εντολή 

H Melanie Coggan και ο Adrian Ghizaru [142], στα πλαίσια ερευ-
νητικού προγράµµατος στην όραση Η/Υ στο πανεπιστήµιο McGill του Κα-
ναδά, παρουσίασε µια µέθοδο εξαγωγής και ιχνηλάτησης του ανθρώπινου 
χεριού. Η µέθοδος αυτή βασίστηκε καταρχήν στην αποµόνωση του χεριού 
από την εικόνα µε τη χρήση στατιστικού χρωµατικού µοντέλου δέρµατος. 
Στη συνέχεια εφαρµόστηκαν τεχνικές για τον εντοπισµό θέσης των δακτύ-
λων, ενώ τέλος πραγµατοποιήθηκε απλοποιηµένη αναγνώριση κινήσεων 
[142]. 

Οι Coggan και Ghizaru [142] έκαναν χρήση τεχνικών βασι-
ζόµενων στην εικόνα. Σε τεχνικές τέτοιου είδους είναι απαραίτητο να κα-
θοριστεί η περιοχή του χεριού στην εικόνα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 
αρκετούς τρόπους. Ένας από αυτούς υλοποιείται κάνοντας χρήση του χα-
ρακτηριστικού χρώµατος που έχει το ανθρώπινο δέρµα και το οποίο δεν το 
συναντούµε εύκολα σε άλλα υλικά. Απαιτεί δηµιουργία βιβλιοθήκης φωτο-
γραφιών οι οποίες θα περιέχουν δερµατικές περιοχές και µέσω των οποίων 
θα εντοπίζονται τέτοιες περιοχές σε οποιαδήποτε άλλη εικόνα. Φυσικά υ-
πάρχει ο περιορισµός ότι ως είσοδος στη µέθοδο µπορεί να δοθεί µόνο έγ-
χρωµη εικόνα. ∆εδοµένης της ευκολίας µε την οποία µπορούµε να αποκτή-
σουµε τέτοιες εικόνες από µια ψηφιακή κάµερα, ο περιορισµός δεν είναι 
και τόσο σηµαντικός. Ο αλγόριθµος αυτός αποτελούνταν από διαδικασίες 
τµηµατοποίησης της εικόνας βασιζόµενος σε τιµές του χώρου RGB, εντο-
πισµού δακτύλων που εφαρµόζονταν απευθείας στην εικόνα και ανάλυσης 
χειρονοµιών που εξήγαγε την αναγνώριση κάποιων χειρονοµιών µε βάση 
τον αριθµό των δακτύλων που παρουσιάζονταν σε κάθε εικόνα [142]. 

Με βάση τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών που είχαν στη διάθεσή 
τους, δηµιούργησαν κατάλληλο δερµατικό µοντέλο, το οποίο χρησι-
µοποίησαν για να υπολογίσουν την πιθανότητα κάθε εικονοστοιχείο της ει-
κόνας εισαγωγής, να είναι εικονοστοιχείο δέρµατος. Λαµβάνοντας υπόψη 

. . . 

a

b

wn 
a

a

b

w0 
a

a

b

w1 

a

b

w2 



2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση στην αλληλεπίδραση µε συστήµατα µηχατρονικής, σε 
πραγµατικό χρόνο, µέσω δακτυλικών χειρονοµιών 

Απόστολος Τσαγκάρης 45 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

αυτές τις πιθανότητες, τµηµατοποίησαν την εικόνα αποµονώνοντας δερµα-
τικές περιοχές. Το γεγονός όµως ότι το χρησιµοποιούµενο δερµατικό ήταν 
ατελές οδήγησε στο γεγονός εµφάνισης αντικειµένων του παρασκηνίου ως 
δερµατικές περιοχές. Εφαρµόστηκε επαναληπτικά φίλτρο Gauss µεγάλου 
βαθµού και κατωφλίωση για καθαρισµό της εικόνας και επίτευξη αυξανό-
µενου περιµετρικά θαµπώµατος του περιγράµµατος µε σκοπό να οδηγή-
σουν στον εντοπισµό του κέντρου µάζας του χεριού. Με υψηλή κατωφλίω-
ση των καµπυλών του χεριού πέτυχαν την ανάκτηση των σκελετών των δα-
κτύλων από όπου ήταν εύκολο να υπολογίσουν το πλήθος των 
εµφανιζόµενων δακτύλων στην εικόνα και άρα να αναγνωρίσουν την κίνη-
ση. 

Η αξιολόγηση της εν λόγω έρευνας [142] έδειξε ότι µόνο ένα µι-
κρό τµήµα από το σύνολο των φυσικών ανθρώπινων χειρονοµιών, που ο-
φείλει να αναγνωρίζει µια διεπαφή ανθρώπου και Η/Υ, υλοποιήθηκε. Ο 
βασικότερος περιορισµός της µεθόδου που αναπτύχθηκε ήταν επιρροή των 
αποτελεσµάτων από τις µεταβολές στις συνθήκες φωτισµού. Υιοθετήθηκε 
από τους ερευνητές η θέση ότι ο φωτισµός του χώρου οφείλει να είναι τέ-
τοιος ώστε να προσδίδει στο χέρι τη λιγότερη δυνατή σκίαση. Η µέθοδος 
αυτή παρουσιάζει θετικότερα αποτελέσµατα σε ξεκάθαρα καθορισµένες κι-
νήσεις του χεριού. 

Η αναγνώριση κινήσεων που εφάρµοσαν οι Coggan και Ghizaru, 
βασίζεται εξολοκλήρου στις δυνατότητες που προσφέρει η όραση Η/Υ ε-
φαρµόζοντας µια µέθοδο που βασίζεται αποκλειστικά στην εικόνα. Αν και 
τα αποτελέσµατά της είναι θετικά, αφού προσπερνά µε επιτυχηµένο τρόπο 
όλες τις απαιτούµενες καλωδιώσεις και το προβλεπόµενο κόστος των αι-
σθητήρων, εντούτοις δεν λαµβάνει καθόλου υπόψη τη φύση µιας ανθρώπι-
νης χειρονοµίας. Η φύση της χειρονοµίας υποδηλώνει ότι, µέσα στα πλαί-
σια της συχνά τυχαίας εναλλαγής χειρονοµιών, υπάρχει µια 
στοχαστικότητα η οποία χαρακτηρίζει ακολουθίες χειρονοµιών. Η µέθοδος 
η οποία διαχειρίζεται καλά τέτοιες καταστάσεις είναι τα ΚΜΜ. 

Οι Samia Boukir και Frederic Cheneviere [143] ανέπτυξαν ένα 
ολοκληρωµένο πρωτότυπο για την αναγνώριση χορευτικών κινήσεων βασι-
σµένο σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες χωροχρονικές καµπύλες προερ-
χόµενες από σύστηµα αισθητήρων για την ανίχνευση της κίνησης. Η µέθο-
δος αναγνώρισης βασίζεται στα ΚΜΜ και είναι µια επέκταση µεθόδων 
ενεργούς όρασης που περιγράφηκαν σε προηγούµενη ενότητα. Αποτελείται 
από ένα σύνολο ΚΜΜ, κάθε ένα από τα οποία συνδέεται µε την προβολή 
στο επίπεδο της θέσης ενός σηµειακού δείκτη τοποθετηµένου στο ένδυµα 
του χορευτή. Η έρευνά τους βασίστηκε στην αναγνώριση 12 βασικών κινή-
σεων από 4 χορευτές µπαλέτου [143]. 
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Η έρευνα των Boukir και Cheneviere συνέκρινε τα πειραµατικά 
αποτελέσµατα των τεχνικών της ∆υναµικής Περιτύλιξης του Χρόνου 
(∆ΠΧ- Dynamic Time Warping), των Νευρωνικών ∆ικτύων Χρονικής Κα-
θυστέρησης (Ν∆ΧΚ - Time Delay Neural Networks) και των Κρυφών 
Μαρκοβιανών Μοντέλων (ΚΜΜ - Hidden Markov Models), στον τοµέα 
της αναγνώρισης κινήσεων στο χορό. Απέδειξε πειραµατικά ότι τα ΚΜΜ 
προσφέρουν καλύτερα αποτελέσµατα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά της 
ευελιξίας και της ταχύτητας της κίνησης. Ερµηνεύονται πιο ξεκάθαρα και 
ευκολότερα από τα Ν∆ΧΚ, τα οποία δυσκολεύονται να χειριστούν την πα-
ράµετρο του χρόνου και για αυτό τη µετατρέπουν σε χωρική παράµετρο. 
Τα ΚΜΜ διαχειρίζονται καλύτερα από τη ∆ΠΧ αλληλουχίες κινήσεων οι 
οποίες γειτνιάζουν χρονικά. Οι έρευνες των Coggan και Ghizaru και των 
Boukir και Cheneviere αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα εφαρ-
µογής µεθόδων όρασης Η/Υ και ΚΜΜ αντίστοιχα, σε πεδία όπου υφίστα-
ται αλληλεπίδραση, π.χ. άνθρωπος και πληκτρολόγιο. Τα αποτελέσµατα 
των παραπάνω ερευνών είναι σηµαντικά για την αναγνώριση κινήσεων στο 
πληκτρολόγιο και στο χορό, ενώ έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά µε το 
πιάνο. 

Η εργασία των Yamato et al. [130] είναι από τις πρώτες όπου ε-
φαρµόζονται µαρκοβιανά µοντέλα στην αναγνώριση κινήσεων. Πιο συγκε-
κριµένα, κατασκεύασαν ένα σύστηµα που σε κάθε καρέ, µετατρέπει µια 
δυαδική εικόνα, στην οποία έχει αποµονωθεί το µπροστινό σκηνικό, σε έ-
ναν πίνακα από πλέγµατα. Ο αριθµός των pixel σε κάθε πλέγµα θεωρείται 
ένα χαρακτηριστικό και, κατά συνέπεια, ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών 
εξάγεται για κάθε καρέ. Aυτό το διάνυσµα αντιµετωπίζεται ως µια ακολου-
θία παρατηρήσεων που δηµιουργήθηκε από το µοντέλο δραστηριότητας, 
και κάθε δραστηριότητα αναπαρίσταται από ένα κρυφό µαρκοβιανό µοντέ-
λο που ανταποκρίνεται - µε βάση την πιθανότητα – σε συγκεκριµένες ακο-
λουθίες διανυσµάτων µε χαρακτηριστικά (π.χ. πλέγµατα). Πιο συγκεκριµέ-
να, οι παράµετροι των µαρκοβιανών µοντέλων εκπαιδεύονται µε ένα 
σύνολο ταξινοµηµένων δεδοµένων εφαρµόζοντας τον απλό αλγόριθµο εκ-
µάθησης για τα ΚΜΜ και, τελικά, επιλύεται το πρόβληµα αποτίµησης. Το 
σύστηµα που µόλις περιγράφηκε αναγνώρισε µε επιτυχία κινήσεις αντι-
σφαίρισης (tennis), και αποτέλεσε την πρώτη απόδειξη πως τα κρυφά µαρ-
κοβιανά µοντέλα µπορούν να αναγνωρίσουν µε αξιοπιστία τις αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά των µοντέλων κατά την εκτέλεση ανθρώπινων δραστηριο-
τήτων.  

Στο [137] οι ερευνητές παρουσιάζουν µια αρχιτεκτονική βασισµέ-
νη σε χρωµατικό πρότυπο που περιλαµβάνει ανίχνευση χεριών µε PCA τα-
ξινόµηση για τη χειροµορφή και διακριτά  ΚΜΜ για την πληροφορία θέ-
σης. Ενώ αναφέρουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό αναγνώρισης (94.5%) για 
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την αναγνώριση στατικής χειροµορφής στα αντίστοιχα πειράµατα για δυ-
ναµική χειρονοµία, το ποσοστό αναγνώρισης κυµαίνεται µεταξύ 83% και 
98.6% ανάλογα µε το συνδυασµό µεγέθους των δεδοµένων εκπαίδευσης 
και επαλήθευσης. Η προσέγγιση που προτείνεται στο [138] είναι αρκετά 
παρόµοια και διαφέρει µόνο στη διαδικασία προεπεξεργασίας, όπου υιοθε-
τείται ο k-means αλγόριθµος συσταδοποίησης στο σύνολο των χαρακτηρι-
στικών γνωρισµάτων. Εισάγουν επίσης έναν αλγόριθµο εντοπισµού χειρο-
νοµιών που χωρίζει την τροχιά χεριών σε ουσιαστικά και µη τµήµατα. 
Συνεχή ΚΜΜ χρησιµοποιούνται επίσης από [139], αλλά η ανίχνευση και η 
παρακολούθηση των χεριών βασίζονται στα Μοντέλα Ενεργού Σχήµατος. 

Συµβατικά ΚΜΜ χρησιµοποιήθηκαν και από τους Starner και 
Pentland [131] µε σκοπό την αναγνώριση της Αµερικάνικης νοηµατικής 
γλώσσας (ΑSL). Η µέθοδός τους ανιχνεύει τη θέση των χεριών και εξάγει 
χαρακτηριστικά που περιγράφουν τα σχήµατα και την τοποθέτησή τους. 
Κάθε λέξη της ASL µοντελοποιείται σε ένα µαρκοβιανό µοντέλο, παράγο-
ντας µια ακολουθία χαρακτηριστικών που περιγράφουν τα σχήµατα των 
χεριών και τις θέσεις τους, όπως στην περίπτωση των Yamato et al. [130]. 
Στη συνέχεια, για τον υπολογισµό των πιθανοτήτων εφαρµόζεται ο αλγό-
ριθµος του Viterbi που παρέχει µια αποτελεσµατική προσέγγιση της από-
στασης πιθανότητας, µε αποτέλεσµα να µπορεί µια άγνωστη ακολουθία 
παρατηρήσεων να ταξινοµηθεί στην κλάση της περισσότερο ταιριαστής λέ-
ξης.  

Σε µια άλλη προσέγγιση έχουµε αυτόµατη αναγνώριση χειρονο-
µιών [140] που µελετά την αναγνώριση χειρονοµιών χρησιµοποιώντας ως 
είσοδο την κίνηση του δάχτυλου µέσω ενός κυκλικού πλέγµατος λέιζερ και 
της κατηγοριοποίησης µε τη χρήση ΚΜΜ µε είσοδο την ταχύτητα, την επι-
τάχυνση και την κατεύθυνση του δαχτύλου.  

Για την αναγνώριση δυο ειδών χειρονοµίας – «χαιρετώ» και «δεί-
χνω», οι Βοbick και Wilson [132] έκαναν χρήση των µοντέλων κατάστα-
σης. Στο σύστηµά τους µια χειρονοµία παρουσιάζεται ως µια δισδιάσταση 
ΧΥ τροχιά που περιγράφει τις αλλαγές στη θέση των χεριών. Κάθε καµπύ-
λη αναλύεται σε ακολουθίες διανυσµάτων και κατ’ επέκταση σε ακολουθί-
ες καταστάσεων που υπολογίζονται από ένα παράδειγµα εκπαίδευσης. Επι-
προσθέτως, κάθε κατάσταση είναι ασαφής ώστε να λαµβάνονται υπ’ όψιν 
τυχόν διαφοροποιήσεις στην ταχύτητα και τον τρόπο εκτέλεσης της ίδιας 
χειρονοµίας. Η πιθανότητα µετάβασης από µια κατάσταση σε µια άλλη, ι-
σοδυναµεί µε το κόστος µετάβασης που υπολογίζεται από το σύστηµα. Για 
την αναγνώριση των χειρονοµιών εφαρµόζεται ένας αλγόριθµος δυναµικού 
προγραµµατισµού. Κάποιες παραλλαγές των κρυφών µαρκοβιανών µοντέ-
λων, καθώς και επεκτάσεις τους που χρησιµοποιήθηκαν για την αναγνώρι-
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ση περισσότερο πολύπλοκων δραστηριοτήτων, αναφέρονται στις δυο επό-
µενες παραγράφους.  

Οι Oliver et al.[133] κατασκεύασαν µια παραλλαγή του συµβατι-
κού ΚΜΜ (διπλό ΚΜΜ) για την αναγνώριση αλληλεπιδράσεων ανθρώπου 
µε άνθρωπο. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του συµβατικού ΚΜΜ είναι η 
αδυναµία του να αναπαραστήσει δραστηριότητες που εµπλέκουν δύο ή πε-
ρισσότερα άτοµα, διότι το ΚΜΜ είναι ένα ακολουθιακό µοντέλο όπου µια 
µόνο κατάσταση είναι ενεργή κάθε φορά. Έτσι, καθίσταται αδύνατο να α-
ναπαρασταθούν οι δραστηριότητες πολλών ατόµων. Ουσιαστικά, το διπλό 
µαρκοβιανό µοντέλο κατασκευάστηκε συνδυάζοντας ανά δυο απλά κρυφά 
µαρκοβιανά µοντέλα όπου κάθε απλό µοντέλο µοντελοποιεί την κίνηση ε-
νός ατόµου. Πιο συγκεκριµένα, συνδυάστηκαν οι κρυφές καταστάσεις δυο 
διαφορετικών ΚΜΜ προσδιορίζοντας τις εξαρτήσεις τους. Το τελικό σύ-
στηµα που κατασκευάστηκε αναγνώρισε σύνθετες αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
δυο ατόµων.  

Οι Park και Aggarwal [134] χρησιµοποίησαν ένα δυναµικό δίκτυο 
Bayes (Dynamic Bayesian Network - DΒΝ) για την αναγνώριση χειρονο-
µιών δυο αλληλεπιδρώντων ατόµων. Με το σύστηµά τους αναγνώρισαν 
χειρονοµίες όπως «τεντώνω το χέρι» και «στρέφω το κεφάλι αριστερά», 
κατασκευάζοντας ένα δενδροειδές δυναµικό δίκτυο Bayes. Ένα DBN απο-
τελεί µία προέκταση ενός ΚΜΜ. Στην εργασία των Park και Aggarwal, µια 
χειρονοµία µοντελοποιείται ως µεταβάσεις καταστάσεων των κρυµµένων 
κόµβων (π.χ. στάσεις µερών του σώµατος) από ένα χρονικό σηµείο σε άλλο 
χρονικό σηµείο. Κάθε στάση παράγει ένα σύνολο χαρακτηριστικών που 
σχετίζονται µε το αντίστοιχο µέρος του σώµατος.  

Οι Νatarajan και Nevatia [135] ανέπτυξαν έναν αποδοτικό αλγό-
ριθµο αναγνώρισης χρησιµοποιώντας διπλά κρυφά ηµι-µαρκοβιανά µοντέ-
λα, επεκτείνοντας το διπλό κρυφό µαρκοβιανό µοντέλο που αναφέρθηκε 
παραπάνω, µοντελοποιώντας µε σαφήνεια τη χρονική διάρκεια παραµονής 
µιας δραστηριότητας σε κάθε κατάσταση. Η µοντελοποίηση της χρονικής 
διάρκειας της δραστηριότητας οδήγησε σε αποτελέσµατα µεγαλύτερης α-
κρίβειας σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα άλλων πιο απλών στατιστικών 
µοντέλων. 

2.5.2 ∆υναµική περιτύλιξη χρόνου 

Η µέθοδος ∆υναµικής Περιτύλιξης του Χρόνου - Deformation Temporelle 
Dynamique (∆ΠΧ-DTD) υπολογίζει την οµοιότητα µεταξύ δύο ακολουθιών 
που µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους στο χρόνο ή την ταχύτητα. Για πα-
ράδειγµα, εντοπίζονται οµοιότητες µεταξύ δύο βίντεο αυτοκινήτων που κι-
νούνται πάνω σε έναν αυτοκινητόδροµο ακόµα και αν το ένα κινείται αργά 
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ενώ το άλλο γρήγορα. Η µέθοδος δηλαδή λειτουργεί σε περιπτώσεις µετα-
βλητού ρυθµού κίνησης. 

Η ∆ΠΧ χρησιµοποιείται ευρέως στην επεξεργασία βίντεο, ήχου 
και γραφικών. Γενικά, επιτρέπει την εύρεση της ιδανικής αντιστοιχίας µε-
ταξύ ακολουθιών (π.χ. χρονοσειρές). Οι ακολουθίες «περιτυλίγονται» µη 
γραµµικά στη διάσταση του χρόνου ώστε να µετρηθεί η οµοιότητα τους ως 
συνάρτηση µη γραµµικών παραµέτρων. Βασίζεται στις διαφορές ανάµεσα 
σε ακολουθίες χρησιµοποιώντας λειτουργίες εισαγωγής, διαγραφής, συµπί-
εσης- διαστολής και αφαίρεσης υπακολουθιών [141]. Ο εκ των προτέρων 
καθορισµός ενός ποσοστού διαφοράς µεταξύ των ακολουθιών πριν και µε-
τά την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών συµβάλλει στην ταξινόµηση 
των ακολουθιών. 

Η µέθοδος υπόκειται σε ορισµένους σηµαντικούς περιορισµούς. 
Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα της µεθόδου είναι η µονοδιάστατη αντιστοίχι-
ση ως προς την παράµετρο του χρόνου. Επιπλέον, η έννοια της συνέχειας 
δεν λαµβάνεται υπόψη από τη µέθοδο. Αυτό έχει ως συνέπεια να λειτουργεί 
στη βάση ελλιπών δεδοµένων. Η απώλεια αυτών των δεδοµένων µπορεί να 
είναι απαγορευτική για τη χρήση της µεθόδου, ειδικά στις περιπτώσεις που 
απαιτείται µεγάλη ακρίβεια στην αναγνώριση. Η βελτιστοποίηση της ο-
µοιότητας µεταξύ των ακολουθιών υλοποιείται µε τη χρήση δυναµικού 
προγραµµατισµού. Η µέθοδος µπορεί να παράξει καλά αποτελέσµατα στην 
αναγνώριση προκαθορισµένων κινήσεων, όπου το στοχαστικό χαρακτηρι-
στικό των κινήσεων είναι ασθενές [141]. 

Παρουσιάζει όµως ένα µειονέκτηµα που έχει να κάνει µε το ότι 
δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της τυχόν διασυνδέσεις οι οποίες υπάρχουν ανάµεσα 
σε γειτονικές, χρονικά, ακολουθίες. Σε πραγµατικές καταστάσεις µια ακο-
λουθία παρουσιάζει, συνήθως, µεγαλύτερη συσχέτιση µε κοντινότερες α-
κολουθίες απ’ ότι µε τις πιο αποµακρυσµένες (χρονικά). Αυτήν τη χρονική 
συσχέτιση τη λαµβάνουν υπόψιν τους τα κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα, µε τη 
δηµιουργία µιας αλυσίδας Μarkov. Τα ΚΜΜ υποθέτουν πως η παρατηρού-
µενη ακολουθία (ή ακολουθία εξόδου), είναι το αποτέλεσµα µιας στοχα-
στικής, «κρυφής» διαδικασίας η οποία αποτελείται από έναν προκαθορι-
σµένο αριθµό «κρυφών» καταστάσεων. 

Μια επιτυχηµένη εφαρµογή µεθοδολογίας αναγνώρισης µε συνδυ-
ασµό Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και ∆υναµικής Περιτύλιξης Χρό-
νου γίνεται στην αναγνώριση µουσικών κινήσεων. Στο ερευνητικό κέντρο 
IRCAM εφαρµόστηκε ένας συνδυασµός ΚΜΜ και ∆ΠΧ για την αναγνώρι-
ση δυναµικών µουσικών κινήσεων που οδήγησε σε ένα µοντέλο που απαι-
τεί µόνο µια σειρά δεδοµένων εκπαίδευσης και πραγµατοποιεί αναγνώριση 
µε πολύ µεγάλη ακρίβεια.  
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Το συνδυασµό αυτών των δύο τεχνικών χρησιµοποιούµε και στην 
παρούσα διδακτορική διατριβή, καθιστώντας την εφαρµογή της στον χώρο 
της αναγνώρισης χειρονοµιών για τον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής 
πρωτότυπη. 

2.5.3 Νευρωνικά δίκτυα 

Οι µέθοδοι νευρωνικών δικτύων που παρουσιάζονται από τη βιβλιογραφία 
κυρίως αναφέρονται στην ταξινόµηση µοντέλων µέσα από ένα σύνολο δε-
δοµένων. Το αδύνατο σηµείο των νευρωνικών δικτύων είναι η µη συµµετο-
χή της παραµέτρου του χρόνου. Εναλλακτικά, ο χρόνος προσεγγίζεται ως 
ένας εξωτερικός µηχανισµός. Τα Νευρωνικά ∆ίκτυα Χρονικής Καθυστέρη-
σης - Reseaux de Neurones a Lignes de Retard (∆ΝΤ-RNLR) είναι ένα από 
τα πιο αποτελεσµατικά µοντέλα. Εµπνέονται από τα πολυεπίπεδα νευρωνι-
κά δίκτυα. Τα Ν∆ΧΚ µετατρέπουν το χρονικό πρόβληµα σε χωρικό πρό-
βληµα. Έχουν ήδη αποδείξει την αποτελεσµατικότητά τους στην αναγνώρι-
ση χειρονοµιών στη νοηµατική γλώσσα. 

Τα συστήµατα όµως που βασίζονται πάνω στα Ν∆ΧΚ έχουν πά-
ντοτε µια πολύ υψηλή πολυπλοκότητα και απαιτούν µια πολύ βαριά επε-
ξεργασία δεδοµένων. Ακόµα και στις περιπτώσεις όπου η παράµετρος του 
χρόνου εισήχθη ως µηχανισµός στο σύστηµα, το κόστος υπολογιστικότη-
τας, η πολυπλοκότητα εκπαίδευσης καθώς και η δυσκολία ερµηνείας των 
αποτελεσµάτων παραµένουν συχνά σηµαντικά εµπόδια στη χρήση των 
Ν∆ΧΚ. 

Οι Hikawa και Matsubara [144] χρησιµοποίησαν µια τροποποιη-
µένη µορφή νευρωνικού δικτύου για αναγνώριση χειροµορφών µε Fourier 
περιγραφητές, ενώ οι Wah Ng και Ranganath [145] κατασκεύασαν ένα σύ-
στηµα αναγνώρισης χειρονοµιών µε νευρωνικό δίκτυο που λειτουργούσε σε 
πραγµατικό χρόνο και χρησιµοποίησαν επίσης Fourier περιγραφητές. Οι 
Kjeldsen και Kender [146] χρησιµοποίησαν νευρωνικό δίκτυο για αναγνώ-
ριση χειροµορφών και µηχανή καταστάσεων για τις χειρονοµίες µε στόχο 
τον χειρισµό παραθύρων σε ένα παραθυρικό περιβάλλον (GUI). Στην ερ-
γασία του Malric και των συνεργατών του [147] χρησιµοποιήθηκε ένα ειδι-
κά χρωµατισµένο γάντι για την εξαγωγή οπτικών περιγραφητών χειροµορ-
φών που δίνονταν σαν είσοδος σε νευρωνικό δίκτυο. Το κάθε δάκτυλο και 
η παλάµη είχαν ένα ξεχωριστό χρώµα εύκολα διαχωρίσιµο από τα υπόλοι-
πα. 

Για την αναγνώριση χειρονοµιών ο Juang και οι συνεργάτες του 
[148] χρησιµοποίησαν αναδροµικό ασαφές Takagi-Sugeno-Kang νευρωνι-
κό δίκτυο (FTRFN). Μια έξυπνη γρήγορη λύση, αλλά περιορισµένη σε 5 
χειροµορφές, έδωσαν ο Malima και οι συνεργάτες του [149] οι οποίοι υπο-
λόγισαν το κέντρο βάρους και το µακρύτερο από αυτό σηµείο της χειρο-
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µορφής. Στη συνέχεια εξέτασαν ένα νοητό κύκλο µε κέντρο το κέντρο βά-
ρους και δηµιούργησαν ένα δυαδικό αριθµό που κάθε bit του ήταν 1 αν ο 
κύκλος έτεµνε δάκτυλο και 0 αλλιώς. Έτσι κάθε µία από τις 5 χειροµορφές 
αντιστοιχούσε σε ένα διαφορετικό δυαδικό αριθµό. Οι χειροµορφές αυτές 
χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο ενός ροµπότ (εντολές: µπροστά, αντι-
στροφή, δεξιά, αριστερά, στοπ). O Symeonidis [150] χρησιµοποίησε ιστο-
γράµµατα προσανατολισµού από γκρίζες εικόνες σαν περιγραφητές και 
νευρωνικό δίκτυο perceptron. Τέλος, οι Wah Ng και Ranganath [145] χρη-
σιµοποίησαν νευρωνικό δίκτυο µε 56 περιγραφητές Fourier σε συνδυασµό 
µε Hidden Markov Model (HMM) και αναδροµικό νευρωνικό δίκτυο για 
την αναγνώριση χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο. 

2.6 Αλληλεπίδραση ανθρώπου µε συστήµατα 

µηχατρονικής µέσω χειρονοµιών 

Ο όρος Μηχατρονική υποδηλώνει τον συνδυασµό των επιστηµών της Μη-
χανολογίας, Ηλεκτρονικής - Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής. Θεωρείται 
εµπλουτισµός των κατά βάση µηχανολογικών συστηµάτων µε ηλεκτρονικά 
εξαρτήµατα που αρκετά συχνά εµπεριέχουν λογισµικό. Με άλλα λόγια η 
Μηχατρονική αποτελεί τη συνεργία τριών επιστηµών, της Μηχανολογίας, 
της Ηλεκτρονικής/ Ηλεκτρολογίας και της Πληροφορικής, µε σκοπό τη δη-
µιουργία συστηµάτων που να απλοποιούν την παραγωγή. 

Στην φιλοσοφία της Μηχατρονικής, ο ενσωµατωµένος υπολογι-
στής ελέγχου είναι το κεντρικό στοιχείο, και ο πυρήνας της τεχνολογίας, η 
οποία καθιστά την Μηχατρονική ένα µοναδικό τοµέα. Ψηφιακά και αναλο-
γικά κυκλώµατα, µαζί µε επενεργητές και επιστηµονικά όργανα περιβάλ-
λουν άµεσα τον υπολογιστή ελέγχου και λειτουργούν προσαρµοστικά µε-
ταξύ του υπολογιστή και του ελεγχόµενου φυσικού συστήµατος. Τα 
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το κάθε σύγχρονο µηχατρονικό σύ-
στηµα, καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από την εφευρετικότητα και αποτε-
λεσµατικότητα του ενσωµατωµένου σε αυτό λογισµικό. Τα παρεµβαλλόµε-
να στοιχεία υποστηρίζουν το λογισµικό αυτό, παρέχοντας του τις 
τρέχουσες πληροφορίες από το ελεγχόµενο σύστηµα και µεταφράζοντας τις 
εντολές του σε ενεργή παροχή διαµορφωµένης ισχύος. Ένα Μηχατρονικό 
σύστηµα αποτελείται κυρίως από µηχανισµούς κίνησης και ελέγχου, καθώς 
και από αισθητήρες. 

Οι πιο σηµαντικές εφαρµογές της Μηχατρονικής είναι η ροµποτι-
κή, τα συστήµατα µεταφορών, συστήµατα παραγωγής, µηχανές CNC, και 
οι βιοµηχατρονικές νανοµηχανές. Η τελειότερη όµως εφαρµογή της Μηχα-
τρονικής είναι το Ροµπότ και γι’ αυτό η Ροµποτική αποτελεί τον σηµαντι-
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κότερο κλάδο της Μηχατρονικής. Ροµποτική είναι η τέχνη του σχεδιασµού 
και της κατασκευής επαναπρογραµµατιζόµενων στοιχείων - συσκευών ευέ-
λικτων και ικανών να εκτελούν διάφορες λειτουργίες. Το επίπεδο του αυ-
τοµατισµού είναι πιο ευέλικτο και δείχνει τις µελλοντικές τάσεις στην υπό-
λοιπη µηχατρονική.  

Υπάρχουν πολλών ειδών ροµποτικά συστήµατα, τα οποία ποικίλ-
λουν ανάλογα µε τις εφαρµογές τους. Μια µεγάλη κατηγορία, που θα απα-
σχολήσει και τη δική µας έρευνα, είναι τα κινούµενα ροµπότ. Τα κινούµενα 
ροµπότ διακρίνονται σε επιµέρους κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της 
αυτονοµίας τους, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν και τον τρόπο κί-
νησης. Με βάση το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, µπορούµε να έχου-
µε: 

• Επίγεια Ροµπότ: Εκµεταλλεύονται τη µορφολογία του εδάφους 
και τη βαρύτητα.  

• Ιπτάµενα Ροµπότ: Μιµούνται αεροσκάφη ή πουλιά. 
• Πλεούµενα / Υποβρύχια Ροµπότ: Για κίνηση στην επιφάνεια ή 

κάτω από το νερό. Κινούνται είτε µε τη βοήθεια προπέλας είτε 
εκτοξεύοντας ποσότητα νερού. 

• Ροµπότ που λειτουργούν στο διάστηµα: Σχεδιασµένα για να λει-
τουργούν σε συνθήκες απώλειας βαρύτητας και προορίζονται για 
τη διατήρηση αποµακρυσµένων διαστηµικών σταθµών. ∆ύο µε-
γάλες κατηγορίες ροµπότ κινούνται είτε σκαρφαλώνοντας (πάνω 
σε µια µεγάλη µηχανή) είτε ανεξάρτητα µε προπέλα (γνωστά και 
ως ελεύθερα ιπτάµενα). 
Τα ροµπότ που κινούνται στο επίπεδο µπορούν να διαιρεθούν σε 

δύο κύριες κατηγορίες: εκείνα που κινούνται µε σύστηµα τροχών και αυτά 
που κινούνται µε πόδια. Εναλλακτικά υπάρχουν ροµπότ που µετακινούνται 
µε βεντούζες στους τοίχους και στηριζόµενα σε µπάλα. 

Τα τροχοφόρα ροµπότ παρουσιάζουν µια ευκολία στον έλεγχο κί-
νησης και χρειάζονται λιγότερη ενέργεια σε σχέση µε τα υπόλοιπα είδη για 
να κινηθούν. Παρ’ όλα αυτά, η χρήση τους δεν ενδείκνυται για επιφάνειες 
µε ανωµαλίες, ενώ σε επιφάνειες µε αυξηµένη τραχύτητα δαπανούν µεγάλα 
ποσά ενέργειας. Για την αντιστάθµιση των µειονεκτηµάτων δηµιουργήθη-
καν ροµπότ µε σύνθετο σύστηµα οδήγησης τροχών, τα οποία µπορούν να 
κινούνται σε ανώµαλες επιφάνειες και να έχουν περισσότερες από µια δι-
ευθύνσεις κίνησης (omnidirectional robots). Η πλειονότητα των ροµπότ 
αλληλεπιδρούν µε τον άνθρωπο- χειριστή είτε για να δέχονται εντολές είτε 
για να αποστέλλουν πληροφορίες. Αυτή η επικοινωνία απαιτεί εξοπλισµό, 
όπως καλώδια, ή µπορεί να υλοποιεί κάποια επικοινωνία ασύρµατης δικτύ-
ωσης, όπως ασύρµατο Ethernet. 
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Η ικανότητα των κινούµενων ροµπότ να κινούνται στο περιβάλ-
λον τους αυτόνοµα επιδεικνύει τις καλύτερες δυνατές εφαρµογές αυτών 
των συστηµάτων: Να εκτελούν εργασίες που περιλαµβάνουν µεταφορά, ε-
ξερεύνηση, ξενάγηση, επιθεώρηση κ.τ.λ. Συγκεκριµένα, τα κινούµενα ρο-
µπότ χρησιµοποιούνται συχνά σε εφαρµογές σε περιβάλλοντα που δεν µπο-
ρούν να προσεγγιστούν από ανθρώπους ή είναι επικίνδυνα. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά προϊόντων, καθώς πολλές βιοµηχανικές, 
εµπορικές και ιατρικές εφαρµογές απαιτούν τη µεταφορά και παράδοση α-
ντικειµένων µεταξύ αποµακρυσµένων θέσεων. Η µεταφορά αντικειµένων 
στο νοσοκοµείο, µεταφορά φαγητού, φαρµάκων, εγγράφων κ.τ.λ, που γίνε-
ται από πλήθος ατόµων προσωπικού, θα µπορούσε να γίνει από µια µικρή 
οµάδα ροµπότ. Το εγχείρηµα έχει εφαρµοστεί, αν και υπάρχουν προβλήµα-
τα µε τη µοντελοποίηση του περιβάλλοντος, καθώς πολλοί άνθρωποι κι-
νούνται στο χώρο ανά πάσα στιγµή και εξ αιτίας της παρουσίας θυρών και 
ασανσέρ. Το πιο γνωστό ροµπότ που χρησιµοποιήθηκε για αυτούς τους 
σκοπούς είναι το Helpmate ροµπότ. Το ροµπότ αυτό χρησιµοποιεί ένα χάρ-
τη του περιβάλλοντος για να σχεδιάσει τις διαδροµές µέσα στο νοσοκοµείο 
και βασίζεται στη χρήση υπερήχων και βίντεο αισθητήρων για την αποφυγή 
εµποδίων. Ένα δίκτυο ασύρµατης επικοινωνίας του επιτρέπει να χρησιµο-
ποιεί πόρτες και ασανσέρ. 

Άλλη εφαρµογή είναι η µεταφορά προϊόντων και κοντέινερ στα 
λιµάνια. Η εταιρία Daimler-Benz έχει ερευνήσει διάφορες εφαρµογές για 
την εισαγωγή κινούµενων ροµπότ σαν βοηθούς σε καταστήµατα για γενικές 
εργασίες συγκέντρωσης και άλλες βιοµηχανικές εφαρµογές.  

Ακόµη, τα διάφορα συγκοινωνιακά προβλήµατα και τα ατυχήµατα 
στους δρόµους έχουν δηµιουργήσει την ανάγκη για πολλαπλό έλεγχο. Πλή-
θος επιστηµονικών οµάδων ερευνούν την εφαρµογή της τεχνολογίας των  
κινούµενων ροµπότ, για να παρέχουν κυκλοφορική βοήθεια. Συγκεκριµένα, 
εκτός από την αύξηση της κυκλοφοριακής χωρητικότητας, µπορούν να βο-
ηθήσουν και στη µείωση των κινδύνων και των ατυχηµάτων. Έτσι, µπο-
ρούµε να έχουµε βοηθούς οδήγησης, που θα παρέχουν επιπρόσθετες πλη-
ροφορίες και αισθητήρες στον οδηγό, για να βελτιώσουν την επίδοση του 
ανθρώπου οδηγού σε θέµατα ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας. Επιπλέ-
ον, έχουν προταθεί αυτόνοµα συστήµατα οδήγησης, αυτόνοµα συστήµατα 
οδικής αρτηρίας και αυτόνοµα συστήµατα αστικών κέντρων για την αύξη-
ση της χωρητικότητας και τη διευκόλυνση του συντονισµού και της κυ-
κλοφορίας. 

Από την άλλη η εξερεύνηση του διαστήµατος είναι µια ιδανική 
εφαρµογή για τα κινούµενα ροµπότ, καθώς είναι πολύ ευκολότερο για την 
εξερεύνηση ακόµα και των πιο κοντινών µας πλανητών, να χρησιµοποιή-
σουµε ροµπότ αντί για ανθρώπους. Κάποιες από τις εφαρµογές της NASA 
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για την εξερεύνηση του διαστήµατος µε ροµπότ περιλαµβάνουν συστήµα-
τα, όπως το Ranger του 1960 που προσεδαφίσθηκε στη σελήνη και δεν ή-
ταν σε θέση να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον. Οι επόµενες γενιές µέχρι 
τα τέλη της δεκαετίας του ’60 είχαν τη δυνατότητα συλλογής δειγµάτων, 
µέχρι που αρκετά χρόνια αργότερα δηµιουργήθηκε το Pathfinder. Το ρο-
µπότ αυτό χρησιµοποιήθηκε για την εξερεύνηση του πλανήτη Άρη το 1997, 
και ήταν τηλεχειριζόµενο από ένα σταθµό ελέγχου στη γη. 

Μικρά κινούµενα ροµπότ χρησιµοποιοιούνται και από τον Αµερι-
κανικό στρατό για την περιπολία, καθώς και για υποβρύχια επιθεώρηση 
που παρουσιάζει πολλές δυσκολίες για τον άνθρωπο. Τα κινούµενα ροµπότ 
έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµα και για την αγροτική παραγωγή, για τη συ-
ντήρηση και διατήρηση δασών, για τη φροντίδα θερµοκηπίων και το µάζε-
µα της σοδειάς. 

Παρότι στη βιοµηχανία χρησιµοποιούνται ήδη ροµπότ που µπο-
ρούν να επιτελέσουν πολύπλοκες εργασίες, η έρευνα στη Ροµποτική συνε-
χίζεται µε στόχο τη δηµιουργία ροµπότ µε αυξηµένες απαιτήσεις, όπως µε-
γάλη ακρίβεια στην κίνηση τους µέσω πιο σύνθετων νόµων ελέγχου. 
Συγκεκριµένα, σε ένα ροµποτικό βραχίονα καθοριστικής σηµασίας είναι η 
ακρίβεια της τοποθέτησης του, η οποία πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξάρτη-
τα από το φορτίο του, δηλαδή τους συνδέσµους και το αντικείµενο το ο-
ποίο χειρίζεται. Ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία, καθώς και παράγοντας 
σωστής λειτουργίας σε τέτοιου είδους συστήµατα, είναι ο έλεγχός του. 

Η αλληλεπίδραση µε τέτοια συστήµατα µηχατρονικής, και εν γέ-
νει ροµποτικής, ποικίλλει ανάλογα µε τις εφαρµογές. Έτσι λοιπόν µε την 
πάροδο των ετών και ενώ οι χειρονοµίες άρχισαν να χρησιµοποιούνται ως 
µέσο επικοινωνίας µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λόγω και της τε-
χνολογικής έξαρσης, βρήκαν ευρύ πεδίο εφαρµογής και στον χώρο του ε-
λέγχου ροµποτικών συστηµάτων και συστηµάτων αυτοµατισµού και µηχα-
τρονικής.  

Η αλληλεπίδραση γενικότερα ανθρώπου – ροµπότ αποτελεί έναν 
κλάδο της επικοινωνίας ανθρώπου µηχανής. Υπάρχουν διαφόρων ειδών 
αλληλεπιδράσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τον τρόπο ε-
πικοινωνίας. Συναντάµε αλληλεπιδράσεις όπου ο άνθρωπος ανταλλάσσει 
δυνάµεις µε το ροµπότ και απαιτεί την επαφή µε τη µηχανή,  αλληλεπιδρά-
σεις λειτουργικού τύπου όπου υπάρχει συνεργασία στην εκτέλεση των ερ-
γασιών και µπορεί να εκτελούν µια εργασία µαζί ή χωριστά, αλλά συνεργα-
ζόµενοι πάντα, και αλληλεπιδράσεις διανοητικού τύπου όπου λαµβάνει 
χώρα ανταλλαγή των πληροφοριών και της γνώσης, η οποία απεικονίζεται 
για παράδειγµα στην εκµάθηση και στη διδασκαλία ικανοτήτων. Σε αυτήν 
την περίπτωση, δεν µπορούµε να έχουµε καµία ανταλλαγή πληροφοριών, 
έµµεση (για παράδειγµα στην αυτόµατη προσαρµοστικότητα του συστήµα-
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τος στις προτιµήσεις του χρήστη) ή άµεση (για παράδειγµα στη ρητή διδα-
σκαλία από το χρήστη).  

Σε πολλές περιπτώσεις η αλληλεπίδραση µε το ροµπότ γίνεται  
από απόσταση και µε την χρήση ειδικών ή µη διατάξεων από τον άνθρωπο 
εισάγοντας έτσι τον όρο της τηλεροµποτικής  Γενικά, ο τηλεχειρισµός ως 
όρος χρησιµοποιείται, για να περιγράψει όλες τις µεθοδολογίες και τις τε-
χνικές, που επιτρέπουν σε έναν ανθρώπινο χειριστή να εκτελέσει µια ενέρ-
γεια χειρίζοντας έναν ενδιάµεσο µηχατρονικό (µηχανολογικό + ηλεκτρονι-
κό) σύστηµα. Οι βασικές διαφορές µεταξύ των τηλεροµπότ και των 
βιοµηχανικών ροµπότ έγκεινται στη φύση της εργασίας και στην ανάγκη 
από ανθρώπινο χειρισµό. Τα βιοµηχανικά ροµπότ εκτελούν κυρίως προ-
βλέψιµες εργασίες σε ελεγχόµενα περιβάλλοντα µε ταχύτητα και ακρίβεια, 
σε αντίθεση µε τα τηλεροµπότ στα οποία σπανίως υπάρχει επανάληψη της 
ίδιας εργασίας [25]. 

Η ολοένα αναπτυσσόµενη τεχνολογία των τηλεροµπότ τους επι-
τρέπει να εκτελούν πολύπλοκες υποεργασίες ελαχιστοποιώντας την ανάγκη 
ανθρώπινης επίβλεψης. Ωστόσο σήµερα υπάρχουν αυτόνοµα και έξυπνα 
ροµπότ τα οποία µπορούν να δρουν σε άγνωστο ή µεταβαλλόµενο περιβάλ-
λον για την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών. Τα αποµακρυσµένα ρο-
µπότ είναι µηχανήµατα σχεδιασµένα να λειτουργούν σύµφωνα µε παραλ-
λαγές της αρχιτεκτονικής ελέγχου "αισθάνσου – σκέψου – σχεδίασε - 
δράσε". Ωστόσο, εξαιτίας της αυξηµένης πολυπλοκότητας τέτοιων εργα-
σιών η παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα ως επιβλέπων είναι απαραίτη-
τη.  

Στα πρώτα τηλεροµποτικά συστήµατα, χρησιµοποιήθηκαν ανθρώ-
πινες χειρονοµίες για να ελέγξουν τις κινήσεις του ροµπότ υπό την έννοια 
της δοµής αφέντη-σκλάβου (master-slave), όπου ο άνθρωπος χειριζόταν το 
ροµπότ-αφέντη και το ροµπότ-σκλάβος προσπαθούσε να µιµηθεί τις κινή-
σεις του ροµπότ-αφέντη. Η χρήση χειρονοµιών για την επικοινωνία ανθρώ-
που-ροµπότ παρέχει µια φυσική και ισχυρή διεπαφή, η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να δώσει σε ένα ροµπότ εντολές για την εκτέλεση ορι-
σµένων εργασιών ή για τον έλεγχο των λειτουργιών του. Εντούτοις, η αυ-
τόµατη αναγνώριση χειρονοµιών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λόγω της 
παρουσίας ασαφών τοποθετήσεων του χεριού, που δεν αποτελούν χειρονο-
µίες, καθώς και της κίνησής του. Όπως έχει αναφερθεί, χρησιµοποιούνται 
συνήθως δύο προσεγγίσεις για την αναπαράσταση των χειρονοµιών στην 
ΕΑΥ. Η πρώτη προσέγγιση βασίζεται στη χρήση ειδικών γαντιών (gloved 
based approach) και περιλαµβάνει χρήση δυσκίνητων συσκευών και ένα 
πλήθος καλωδίων που συνδέουν τις συσκευές αυτές σε έναν υπολογιστή. 
Μια δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στην όραση υπολογιστών (vision based 
technique) και δεν απαιτεί τη χρήση κάποιας συσκευής, αλλά τη χρήση ε-
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νός συνόλου καταγραφικών συσκευών (video cameras) και τεχνικών υπο-
λογιστικής όρασης για την αναπαράσταση των χειρονοµιών [26]. 

Αυτού του είδους τα συστήµατα προσανατολίζονται σε εφαρµογές 
τηλεχειρισµού, που απαιτούν λειτουργία µε ελεύθερα χέρια (hands-free 
operation). Όπως η προφορική επικοινωνία, έτσι και οι χειρονοµίες είναι 
ένας φυσικός τρόπος να πραγµατοποιηθεί η επικοινωνία ανθρώπου-
µηχανής. Παρά τη χρήση των γλωσσών προγραµµατισµού, ο χειροκίνητος 
έλεγχος είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος να εκτελεσθούν σύνθετες εργασίες 
σε µη δοµηµένα περιβάλλοντα. Σε αυτές τις καταστάσεις, ένα παθητικό 
σύστηµα που λειτουργεί από απόσταση και δεν απαιτεί φυσική επαφή (non-
contact, passive and remote system), µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον τη-
λεχειρισµό ενός ροµπότ µε χειρονοµίες [26]. 

Η αλληλεπίδραση µε συστήµατα µηχατρονικής µέσω χειρονοµιών 
είναι ένα ευρύ πεδίο το οποίο δεν µπορεί να καλυφθεί εξ ολοκλήρου σε µια 
µόνο ερευνητική εργασία. Έτσι γίνεται µια προσπάθεια εστίασης σε θέµατα 
εργονοµίας της αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα και της σχεδίασης του λε-
ξικού κινήσεων καθώς και στον τρόπο αλληλεπίδρασης µε τη µηχανή, µιας 
και αυτές οι περιοχές αποτελούν τα δύο βασικά  µέρη της παρούσης διδα-
κτορικής διατριβής. 

2.6.1 Εργονοµία της αλληλεπίδρασης – Λεξικού 
κινήσεων 

Πολλοί ερευνητές έχουν εστιάσει στην ανάπτυξη συστηµάτων που µπορούν 
να ελεγχθούν µέσω χειρονοµιών [27-30]. Οι χειρονοµίες έχουν χρησιµο-
ποιηθεί σε αρκετές πολυτροπικές διεπαφές για τη δηµιουργία πιο φυσικών 
συνθηκών στην επικοινωνία του ανθρώπου µε τον υπολογιστή [31-33], πε-
ριλαµβανοµένων και των διεπαφών για άτοµα µε ιδιαιτερότητες [34].  Μια 
διεπαφή βασισµένη στην χειρονοµία έχει τη δυναµική της εξάλειψης των 
συσκευών κατάδειξης, πράγµα που εξοικονοµεί χρόνο και προσπάθεια. Αλ-
λά επειδή η χρήση χειρονοµιών για µεγάλο χρονικό διάστηµα προκαλεί 
φυσικές καταπονήσεις και κούραση [35], ένα τέτοιο σύστηµα θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται εναλλακτικά σε συνδυασµό µε κλασικές τεχνικές, ώστε να 
συµπληρώνει την αποτελεσµατική λειτουργία των συσκευών κατάδειξης.  

Όπως αναφέρεται από τους Staub κ.α. [36], οι Pook and Ballard 
παρουσιάζουν ένα παράδειγµα επιλογής διαισθητικού λεξικού. Ο κύριος 
σκοπός είναι ο χρήστης να αλληλεπιδρά φυσικά χωρίς τη µεσολάβηση εν-
διάµεσων συσκευών µε ροµπότ. Βασίζεται σε έλεγχο πλοήγησης αναπτύσ-
σοντας δεικτικές χειρονοµίες που κάνουν την πλοήγηση πιο διαισθητική. 
Οι χειρονοµίες δηµιουργούνται από στατικές πόζες ή από φυσική κίνηση σε 
δύο ή τρεις διαστάσεις των χεριών και ένα υπολογιστικό σύστηµα αναλαµ-
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βάνει την αντιστοίχιση µε εντολές όπως «σταµάτηµα», «ξεκίνηµα», «στρο-
φή», κ.τ.λ. 

Άλλοι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στις ψυχοσωµατικές πτυχές 
της σχεδίασης χειρονοµιών. Οι Nielsen κ.α. [37], ερεύνησαν εµπειρικά την 
αντιστοίχιση χειρονοµιών σε εντολές, µέσω ερωτηµατολογίων που δόθηκαν 
σε χρήστες, παρόλο που δόθηκε έµφαση σε τεχνικές πτυχές. Εµπνευσµένο 
από τον Nielsen το «Wizard of Oz experiment» χρησιµοποιείται από τους 
Preston κ.α. [38] για την εξαγωγή κοινών χειρονοµιών που οµαδοποιούνται 
σε κατηγορίες και στη συνέχεια µετατρέπονται σε λεξικό. Για τη µείωση 
του αριθµού των χειρονοµιών και του ψυχικού φόρτου, ο Kohler [39] προ-
τείνει την αντιστοίχιση κάθε χειρονοµίας µε αρκετές παρόµοιες εργασίες 
από διαφορετικές συσκευές. Παρ’ όλα αυτά, καµία µεθοδολογία δεν πα-
ρουσιάζεται από τον Kohler για τον σκοπό αυτό. Οι Kjeldsen and Hartman 
[40] συζητούν θέµατα σχεδιασµού για συστήµατα αλληλεπίδρασης µε βάση 
την όραση υπολογιστών και παρουσιάζουν την αρχή ενός πλαισίου εργα-
σιών για µια πιο αυστηρή ανάλυση σε συστήµατα αλληλεπίδρασης µε χει-
ρονοµίες. Ωστόσο η συζήτηση δεν εξετάζει πως θα ενσωµατωθεί ο παράγο-
ντας της αναγνώρισης στην ανάλυση. Τους κανόνες ευχρηστίας του Nielsen 
χρησιµοποιούν και οι Cabral et al. [41] τονίζοντας παράλληλα τη σηµασία 
της αξιολόγησης των επιδόσεων των λεξικών χειρονοµιών. Ο Cabral και η 
οµάδα του σύγκριναν το ποντίκι µε τις χειρονοµίες, αλλά σε ένα απλό λεξι-
κό χειρονοµιών.  

Οι Saša Bodiroža, Helman I. Stern and Yael Edan [42] περιγρά-
φουν µια µεθοδολογία δηµιουργίας δύο τύπων λεξικών, ένα προσανατολι-
σµένο προς τον άνθρωπο και ένα προς το σύστηµα που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση είναι το ροµπότ. Χρησιµοποιώντας τη µεθοδολογία τους, ορί-
στηκε ένα λεξικό µε µεγάλο βαθµό ακρίβειας για τις συγκεκριµένες χειρο-
νοµίες που χρησιµοποιήθηκαν. Οι Oviatt et al.[43] έχουν διαχωρίσει το σύ-
στηµα χειρονοµιών σε τρεις µεγάλες κατηγορίες σύµφωνα µε το µέγεθος 
των λέξεων. Το διαφοροποιούν σε µικρό, µεσαίο και µεγάλο. Το µεγάλο 
λεξικό περιλαµβάνει πάνω από 1000 χειρονοµίες, µε παράδειγµα ένα λεξι-
κό της κινέζικης γλώσσας µέσα από χειρονοµίες. Η αναγνώριση χρησιµο-
ποιεί φωνήµατα αντί για σύµβολα και επιτυγχάνει 92,8% επιτυχή αναγνώ-
ριση [44]. Σε άλλη περίπτωση εφαρµογής του εν λόγω λεξικού σε 5113 
φωνήµατα επιτεύχθηκε αναγνώριση 95% [45]. Στο µεσαίο λεξικό χειρονο-
µιών περιλαµβάνονται 25 µέχρι 1000 χειρονοµίες και εµφανίζει επιτυχή 
αναγνώριση σε ποσοστό 90,19% [46] σε ένα σύνολο 104 χειρονοµιών. Το 
µικρού µεγέθους λεξικό περιλαµβάνει 2-25 χειρονοµίες και χρησιµοποιεί-
ται ως επί το πλείστον στον έλεγχο συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου.  

Οι Triesch and Malsburg χρησιµοποιούν 12 διαφορετικές στατικές 
πόζες χεριού για τον έλεγχο ενός ροµποτικού βραχίονα σε ένα σενάριο το-
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ποθέτησης αντικειµένων [47]. Σε άλλη περίπτωση χρησιµοποιούνται 5 δια-
φορετικές κινήσεις χεριού για εντολές όπως σταµάτα, ξεκίνα, γύρνα, περι-
στρέψου, πιάσε και 4 στατικές πόζες χεριού για εντολές όπως σταµάτα, ξε-
κίνα, γύρνα και πιάσε σε σύστηµα που ελέγχει σε πραγµατικό χρόνο ένα 
ανθρώπινο avatar µέσω δυναµικών χειρονοµιών [48]. Τέλος, σε άλλη περί-
πτωση αναπτύχθηκε ένα λεξικό χειρονοµιών για την πλοήγηση σε video µε 
την χρήση 8 χειρονοµιών περιλαµβανοµένων εντολών όπως πάνω, κάτω, 
αριστερά, δεξιά, σταµάτηµα, παίξιµο, κ.τ.λ. [49]. Οι χειρονοµίες επιλέχθη-
καν µε κριτήριο την ελάχιστη κίνηση των χεριών. 

Σύµφωνα µε τον Juan Wachs [50] οι κινήσεις όταν είναι φυσικές 
και προσαρµοσµένες στον χρήστη είναι πιο άνετες να εκτελεστούν και να 
τις θυµάται ο χρήστης. Το µειονέκτηµα είναι ότι ο χρήστης δεν ενδιαφέρε-
ται συνήθως για άλλες παραµέτρους του σχεδιασµού όπως η ταχύτητα και 
η ακρίβεια αναγνώρισης [50]. Οι Rümelin κ.α. [51] και Wachs κ.α. [52], 
δίνουν βαρύτητα σε στοιχεία που έχουν να κάνουν µε ευκολία στην εκµά-
θηση καθορίζοντας συγκεκριµένες στάσεις των χεριών κατά την έναρξη και 
λήξη µιας χειρονοµίας. Οι Kjeldsen and Hartman [53], σε ένα σύστηµα ό-
ρασης υπολογιστών παρουσιάζουν ένα σύνολο περιορισµών για διαδικασί-
ες ελέγχου εξαρτώµενες από τις επιτρεπτές κινήσεις που µπορεί να εκτελέ-
σει ένας χρήστης.  

Βλέπουµε ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι ερευνητές α-
σχολούνται µε µέρος των παραµέτρων που θα απασχολήσουν τη δική µας 
έρευνα, µε ολόκληρο το χέρι και όχι µε τα δάκτυλα σε µισόκλειστη θέση 
και µε περιορισµούς που έχουν να κάνουν µε το πλήθος και το είδος των 
εντολών που επιλέγουν. Έτσι λοιπόν ενώ έχουν γίνει αρκετές έρευνες σε 
χειρονοµίες γενικά, σε χειρονοµίες δακτυλικών κινήσεων δεν υπάρχει ε-
παρκής σχετική έρευνα και συνεπώς δεν έχει ερευνηθεί εκτενώς. 

Στο δικό µας λεξικό κινήσεων επικεντρωθήκαµε σε χειρονοµίες 
που περιλαµβάνουν τις κινήσεις των δακτύλων του χεριού και όχι κατ’ α-
νάγκη ολόκληρη την παλάµη ή το χέρι του χρήστη. Υπάρχει ελευθερία ορι-
σµού εντολών προσαρµόζοντας µια παραµετρικότητα εφαρµογής σε οποιο-
δήποτε σύστηµα ελέγχου επιθυµούµε. Επίσης, είµαστε ανεξάρτητοι από το 
πλήθος των εντολών που θα χρησιµοποιηθούν. Θα λέγαµε ότι εστιάζουµε 
στην ανάπτυξη µιας διεπαφής δακτυλικών χειρονοµιών. Το κύριο µέληµά 
µας είναι να γίνει ο ορισµός ενός βέλτιστου λεξικού δακτυλικών χειρονο-
µιών και η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολό-
γησης λεξικών δακτυλικών χειρονοµιών. 

2.6.2 Αλληλεπίδραση µε το σύστηµα 

Οι Cho κ.α. [54] περιγράφουν µια περίπτωση ελέγχου µιας τηλεόρασης 
χρησιµοποιώντας ελεύθερες χειρονοµίες που καταγράφονται από µία κάµε-
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ρα. Για την απλοποίηση του αλγορίθµου και την αποτελεσµατικότερη ανα-
γνώριση, ο χρήστης χρησιµοποιεί µόνο µία θέση του χεριού, που είναι ένα 
ανοικτό χέρι µπροστά στην κάµερα. Ένα εικονίδιο χεριού εµφανίζεται να 
ακολουθεί το χέρι του χρήστη, και ο χρήστης µετακινεί το χέρι του να ε-
κτελέσει διάφορες γραφικές διεργασίες µε το εικονίδιο χεριού. Η διεπαφή 
είναι απλή στη χρήση και εύκολη να την καταλάβει κάποιος, αλλά προϊδεά-
ζει µια χρήση ποντικιού / δείκτη, και δεν κάνει χρήση των πολλαπλών πλη-
ροφοριών που µπορούν να µεταφερθούν από το ανθρώπινο χέρι. Οι  Segen 
και Kumar [55] περιγράφουν ένα εικονικό περιβάλλον GestureVR, στο ο-
ποίο δείκτης και αντίχειρας παρακολουθούνται σε τρεις διαστάσεις από ένα 
ζευγάρι καµερών, και ορίζονται τρεις απλές κινήσεις για τον έλεγχο των 
εφαρµογών. Το σύστηµα παρέχει µια διαισθητική επαφή, όµως λόγω της 
δυσκολίας εντοπισµού των ανθρώπινων χεριών, το φόντο και ο φωτισµός 
είναι αυστηρά καθορισµένο και οι κινήσεις των χεριών περιορίζονται σε ± 
40° γωνία.  

Οι Sato κ.α. [56-57] εισάγουν µια σειρά από εφαρµογές, οι οποίες 
χρησιµοποιούν γυµνά χέρια για την αλληλεπίδραση µε ένα σύστηµα γρα-
φείου επαυξηµένης πραγµατικότητας που ονοµάζεται EnhancedDesk. Υπέ-
ρυθρες κάµερες χρησιµοποιούνται για να παρακολουθούνται τα ανθρώπινα 
χέρια σε δύο διαστάσεις, και φωτογραφικές µηχανές για να συλλάβουν τα 
φυσικά αντικείµενα στο γραφείο. Οι χειρονοµίες, τα φυσικά αντικείµενα 
και το εικονικό περιβάλλον ενσωµατώνονται σε έναν ενιαίο χώρο. Οι 
Starner κ.α. [58] περιγράφουν ένα φορητό σύστηµα για τον έλεγχο των συ-
στηµάτων οικιακού αυτοµατισµού µέσω χειρονοµιών. Το σύστηµα έχει ως 
στόχο να εξυπηρετήσει άτοµα µε απώλεια όρασης και κινητικές δυσκολίες.  

Οι Zhong κ.α. [59] χρησιµοποίησαν την ανίχνευση της χειροµορ-
φής στον αυτοµατοποιηµένο σχεδιασµό τρισδιάστατων αντικειµένων. Με 
αυτόν τον τρόπο οι σχεδιαστές µπορούν να υλοποιήσουν, επεξεργαστούν 
και να τελειοποιήσουν κάθε ιδέα τους εύκολα και γρήγορα µε την χρήση 
απλά της χειροµορφής τους. Με τη βοήθεια Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέ-
λων εκπαιδεύεται το σύστηµα το οποίο αναγνωρίζοντας συγκεκριµένες χει-
ροµορφές τις αντιστοιχεί σε εντολές σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραµµα. 
Έτσι µε γλώσσα εντολών δηµιουργούνται τα τρισδιάστατα σχέδια που µπο-
ρούν στη συνέχεια να τα επεξεργαστεί οποιοδήποτε άλλο σχεδιαστικό λο-
γισµικό. 

Οι Van Delden και Umrysh [60] ασχολούνται µε την αναγνώριση 
χειρονοµιών που απαιτούνται για να αναπτυχθεί ένας γενικός µηχανικός 
χειρισµός (επιλογής – τοποθέτησης) και την εφαρµογή αυτού στην οξυγο-
νοκόλληση, όπως επίσης και σε κάθε τύπο εφαρµογής που απαιτεί υπόδειξη 
αντικειµένων, τοποθεσιών ή καµπυλώσεων. Πρόκειται για ένα σύστηµα 
όπου ένας χρήστης µε ελάχιστη γνώση ροµποτικής ή προγραµµατισµού 
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Η/Υ µπορεί γρήγορα να αναπτύξει µία τυπική ροµποτική εφαρµογή χρησι-
µοποιώντας έναν συνδυασµό φωνητικών και οπτικών εντολών (χειρονοµί-
ες) [61-62]. Στην συγκεκριµένη έρευνα κάνουν ανίχνευση της θέσης του 
δακτύλου και του προσανατολισµού ώστε να εντοπιστεί το αντικείµενο που 
υποδεικνύει ο χρήστης, µε κλασικές µεθόδους επεξεργασίας εικόνας.  

Οι P. Barattini, C. Morand and N.M. Robertson [63] πρότειναν τον 
ορισµό ενός συνόλου χειρονοµιών για την επικοινωνία ανθρώπου µε ρο-
µπότ στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Η έρευνά τους είχε ως σκοπό την ανί-
χνευση και τον ορισµό ενός συνόλου χειρονοµιών που απαιτούνται για τις 
βασικές ανάγκες επικοινωνίας µε το ροµπότ. Χρησιµοποιήθηκε ένας αλγό-
ριθµος αναγνώρισης βασισµένος στην δυναµική περιτύλιξη χρόνου. Η αξι-
ολόγηση του συστήµατος έδειξε υψηλή ακρίβεια στο σύστηµά τους, αλλά 
όχι σε κοντινές αποστάσεις από την κάµερα. Χρησιµοποιούσαν µια Kinect 
κάµερα και εξήγαγαν τον σκελετό του χεριού για να τον χρησιµοποιήσουν 
στην αναγνώριση. Υπάρχει ο περιορισµός που προσφέρει η συγκεκριµένη 
κάµερα µε την κακή ακρίβεια στην συλλογή της λεπτοµερούς πληροφορίας, 
λόγω του γεγονότος ότι δεν λειτουργεί σε κοντινή απόσταση. Έτσι ο χρή-
στης πρέπει να βρίσκεται σε µια απόσταση αρκετά µεγάλη για τέτοιου εί-
δους εφαρµογές. Επίσης, δεν χρησιµοποιεί δακτυλικές χειρονοµίες, αλλά 
την παλάµη και περιµένει να εκτελεστεί όλη η εντολή και µετά να µετα-
φερθεί στο σύστηµα.  

Οι Prashan Premaratne, Sabooh Ajaz και Malin Premaratne [64] 
παρουσιάζουν ένα σύστηµα αναγνώρισης χειρονοµιών για την απλούστευ-
ση του ελέγχου ηλεκτρικών συσκευών. Το σύστηµα είναι βασισµένο σε µια 
τεχνολογία “Wave Controller” που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο του 
Wollongong [65-67]. Επεξεργάζεται στατικές εικόνες και υποστηρίζει µέ-
χρι 42 χειρονοµίες. Χρησιµοποιεί το χρωµατικό χώρο YCbCr για την ανί-
χνευση δέρµατος και στη συνέχεια εφαρµόζει διάφορα φίλτρα εξοµάλυνσης 
και βελτιστοποίησης.  

Οι Matthias Baldauf et al. [68] χρησιµοποιούν την ανίχνευση των 
ακροδακτύλων για τον έλεγχο κινητών συσκευών, όπως οι συσκευές κινη-
τής τηλεφωνίας. Χρησιµοποιούν τα δύο δάκτυλα µε τα οποία γίνονται και 
οι περισσότεροι χειρισµοί των εφαρµογών. Έτσι ελέγχουν εφαρµογές εικο-
νικής πραγµατικότητας, εικονικά αντικείµενα, αλλά και εφαρµογές πλοή-
γησης. 

Οι Waldherr κ.α. [69] προτείνουν µια αλληλεπίδραση µε ροµπότ 
βασιζόµενη στη χειρονοµία για την προσφορά διαφόρων υπηρεσιών. Χρη-
σιµοποιούν ένα συνδυασµό προσεγγίσεων βασισµένο σε πρότυπα και σε 
νευρωνικά δίκτυα για την αναγνώριση χειρονοµιών που αφορούν στην κί-
νηση του βραχίονα και στην παρακολούθηση ενός ατόµου. Έχουν γίνει ε-
πίσης αρκετές έρευνες στην χρήση χειρονοµιών για τον έλεγχο κινούµενων 
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ροµπότ [70-71], όπως επίσης και ροµποτικών συστηµάτων που χρησιµο-
ποιούνται στον καθαρισµό [72]. Οι D.Riek et al. [73] και οι Iba et al. [74] 
προτείνουν µια απευθείας επικοινωνία µέσω συνεργατικών χειρονοµιών 
χρησιµοποιώντας ανθρωποειδή ροµπότ και βρήκαν ικανοποιητικά αποτελέ-
σµατα όσον αφορά στην αναγνώριση χειρονοµιών. Οι Iba, Weghe, Paredis 
et Khosla [74] παρουσιάζουν έναν διαισθητικό τρόπο αλληλεπίδρασης µε 
ελεγχόµενο κινούµενο ροµπότ. Χρησιµοποιούν Κρυφά Μαρκοβιανά Μο-
ντέλα για την αναγνώριση 6 διαφορετικών χειρονοµιών που καταγράφονται 
µε τη βοήθεια ειδικών γαντιών. Εισάγουν την έννοια της στάσης κατά τη 
διάρκεια των διαφορετικών χειρονοµιών ώστε να µην προκαλείται σύγχυση 
κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης.  

Οι Regius Asiimwe and Amir Anvar [76] χρησιµοποιούν µια 
kinect κάµερα για να ελέγξουν ένα ιπτάµενο ροµποτικό όχηµα (UAV). Το 
σύστηµα επιτρέπει τον χρήστη να έχει πλήρη έλεγχο του ιπτάµενου ροµπότ 
χρησιµοποιώντας το σώµα του σαν µια µορφή φυσικού ελεγκτή.  Στην αυ-
τόµατη λειτουργία µεταφέρονται απευθείας και σε πραγµατικό χρόνο τα 
δεδοµένα από το χειριστή στο σύστηµα δίνοντάς του τη δυνατότητα να ε-
κτελεί δύσκολες κινήσεις και ελιγµούς. Επίσης, οι Wai Shan Ng και 
Sharlin, E. [77] χρησιµοποιούν χειρονοµίες για τον έλεγχο ιπταµένων ρο-
µποτικών συστηµάτων. Οι χειρονοµίες συνδυάζονται µε τη χρήση µιας ρα-
κέτας για τον καλύτερο εντοπισµό και ανίχνευση της κίνησης. Οι Pfiel et al 
[78] παρουσιάζουν διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης µε ένα ιπτάµε-
νο σύστηµα χρησιµοποιώντας το πάνω µέρος του σώµατος µε τρισδιάστα-
τες χωρικές κινήσεις  για τον έλεγχο και την επικοινωνία. Συγκρίνοντας 
τους διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης, µε ανοιχτά χέρια, µε κλειστά 
και µινιµαλιστικές κινήσεις, καθιστός, µε τη βοήθεια ειδικής εφαρµογής σε 
ipad, καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η κάθε µορφή αλληλεπίδρασης έχει 
τα θετικά και τα αρνητικά της, κάνοντάς την κατάλληλη για συγκεκριµένες 
περιπτώσεις.  

Οι Malima, Ozgur και Cetin [79] ανέπτυξαν ένα σύστηµα ανα-
γνώρισης  ενός σταθερού συνόλου από χειρωνακτικές  εντολές από ένα ρο-
µπότ σε  ένα δοµηµένο περιβάλλον σε πραγµατικό χρόνο. Σηµαντικό στοι-
χείο της έρευνάς τους αποτελεί η ταχύτητα και η απλότητα του 
αλγορίθµου, καθώς και το γεγονός ότι το αποτέλεσµα παραµένει αναλλοίω-
το σε µεταφορές, περιστροφές και αλλαγές µεγέθους του χεριού. Το σύ-
στηµα ανταποκρίνεται στις χειρονοµίες του  χεριού που αποτελούν µηνύ-
µατα που δόθηκαν  από τον άνθρωπο και τα οποία παρατηρήθηκαν  από το 
ροµπότ οπτικά µέσω µιας κάµερας. Είναι στην ουσία ένα σύστηµα πλοήγη-
σης. Ο αλγόριθµος δίνει στο ροµπότ την ικανότητα να αναγνωρίσει τη χει-
ρονοµία µέσα από την εισερχόµενη εικόνα σαν µια από πέντε πιθανές εντο-
λές. Η εντολή που θα προσδιοριστεί στη συνέχεια µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί ως εντολή εισόδου για τον έλεγχο του ροµπότ, το οποίο θα 
εκτελεί µια συγκεκριµένη ενέργεια. Οι µορφές που χρησιµοποιούνται στο 
σύστηµα σχετίζονται µε διάφορες έννοιες, ανάλογα µε τη λειτουργία του 
ροµπότ. Για παράδειγµα, η αρίθµηση "ένα" θα µπορούσε να σηµαίνει 
«προχώρα µπροστά», η αρίθµηση "πέντε" θα µπορούσε να σηµαίνει "στα-
µάτα". Επιπλέον, η αρίθµηση "δύο", "τρία" και "τέσσερα"  θα µπορούσε να 
ερµηνευθεί ως "αντίστροφη", "γύρισε δεξιά" και "στρίψε αριστερά". Οι 
Kim, DoHyung et al [80] προτείνουν επίσης µια µέθοδο για την αλληλεπί-
δραση µε ένα ανθρωποειδές ροµπότ σε µακρινή απόσταση. Χρησιµοποιούν 
ανάλυση 320Χ240 pixels για την καταγραφή της εικόνας στην οποία ανι-
χνεύουν τµήµατα χεριού σε µια απόσταση περίπου 5 µέτρων. Τα τµήµατα 
χεριού αποµονώνονται αφαιρώντας το φόντο της εικόνας και εντοπίζεται η 
κατεύθυνση της κίνησης του χεριού. Οι Nordin et al [81] προτείνουν ένα 
σύστηµα για τον έλεγχο µιας ροµποτικής πλατφόρµας χρησιµοποιώντας 
χειρονοµίες ως εντολές εισόδου στο σύστηµά τους. Ανιχνεύουν την κίνηση 
του χεριού χρησιµοποιώντας το κατάλληλο δερµατικό µοντέλο ώστε να α-
ποµονώσουν το χέρι από την υπόλοιπη εικόνα. Στη συνέχεια εντοπίζουν το 
κέντρο βάρους του χεριού και καταγράφουν την κίνησή του ώστε να ανα-
γνωρίσουν τις χειρονοµίες. Έξι εντολές µεταφέρονται στη ροµποτική 
πλατφόρµα, όπως εκκίνηση, σταµάτηµα, εµπρός, πίσω, κίνηση δεξιά και 
κίνηση αριστερά. Χρησιµοποιούν τη στάση ολόκληρης της παλάµης και όχι 
τις κινήσεις των δακτύλων. Οι Konda et al. [82] ανέπτυξαν ένα σύστηµα 
αναγνώρισης χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για τον έλεγχο ροµποτικών 
συστηµάτων σε εξωτερικούς χώρους. Λειτουργεί µε κάµερα βάθους και ε-
πικοινωνεί µε το ροµπότ για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών όπως εκκί-
νηση, σταµάτηµα, κίνηση εµπρός, κίνηση πίσω, κτ.λ. 

Οι Kwang-Ho Seok, Junho Ko and Yoon Sang Kim [83] προτεί-
νουν ένα σύστηµα για τον έλεγχο και τον προγραµµατισµό της κίνησης ε-
νός ροµπότ σύµφωνα µε τον αριθµό των δακτύλων που θα χρησιµοποιεί ο 
χειριστής. Έχουν αντιστοιχίσει τον αριθµό των δακτύλων που θα εντοπίζει 
το σύστηµα, στους άξονες λειτουργίας του 6 βαθµών ελευθερίας ροµποτι-
κού συστήµατος τους οποίους και ελέγχουν στη συνέχεια. Αν για παρά-
δειγµα ο χειριστής δείξει 0 ή 4 δάκτυλα ελέγχονται ο 1ος  και ο 5ος άξονας 
του συστήµατος, ενώ αν δείξει 1, 2 ή 3 ελέγχονται αντίστοιχα ο 1ος, 2ος ή 
3ος άξονας. Χρησιµοποιούν στατικές πόζες και οι εντολές εκτελούνται µε-
τά την ολοκλήρωση της πόζας. Επιπλέον, η µεθοδολογία είναι δεσµευτική 
για συγκεκριµένη κατηγορία ροµποτικών συστηµάτων. Οι Lambrecht, J., 
Kleinsorge, M. και Kruger, J. [84] παρουσιάζουν ένα σύστηµα µιµητισµού 
όπου ο ροµποτικός βραχίονας µιµείται την κίνηση του χειριστή. Χρησιµο-
ποιούν µια kinect κάµερα που καταγράφει την κίνηση του χεριού του χρή-
στη και µεταφέρεται την ίδια στιγµή σε ένα ροµποτικό βραχίονα που εκτε-
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λεί ακριβώς τις ίδιες κινήσεις µε τον χρήστη. Οι Md. Hasanuzzaman et al 
[85] και οι Ming-Shaung Chang and Jung-Hua Chou [86] παρουσιάζουν 
ένα σύστηµα ικανό για αναγνώριση στατικών καθώς και δυναµικών χειρο-
νοµιών σε συνδυασµό µε εκφράσεις του προσώπου. Το σύστηµα αποτελεί 
ένα συνδυασµό όρασης υπολογιστών και γνωσιακών συστηµάτων για τον 
έλεγχο ενός ανθρωποειδούς ροµπότ. Οι Jussi Suomela and Aarne Halme 
[87] ανέπτυξαν µια µεθοδολογία για τον έλεγχο µέσω φωνής και χειρονο-
µίας.  

Τέλος, οι Yin and Xie [88] δηµιούργησαν ένα γρήγορο και στιβα-
ρό σύστηµα το οποίο αναγνωρίζει χειρονοµίες για την επικοινωνία ανθρώ-
που – ροµπότ, χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο χρώµατος, νευρωνικά δίκτυα 
και περιγραφικά χαρακτηριστικά του χεριού. 

Ένα άλλο πεδίο εφαρµογής αποτελεί ο χώρος της ιατρικής µε τα 
διάφορα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών στον χώρο της υγείας. Όπως 
για παράδειγµα η χρήση της αλληλεπίδρασης των συστηµάτων µε χειρονο-
µίες για την πλοήγηση σε στοιχεία χρηστών σε αξονικούς και µαγνητικούς  
τοµογράφους [89-91]. Οι J. P. Wachs et al [89] παρουσιάζουν ένα σύστηµα 
καταγραφής και αναγνώρισης χειρονοµιών το οποίο χρησιµοποιεί σε πραγ-
µατικό χρόνο την χειρονοµία του χρήστη για πλοήγηση και ανάκληση εικό-
νων σε ηλεκτρονική βάση ψηφιακών διαγνωστικών εικόνων. Οι χειρονοµί-
ες µετατρέπονται σε εντολές µέσω καταγραφής από κάµερα [89]. Σε άλλη 
περίπτωση οι D. L. M. Achacon  et al. [91] υλοποίησαν µια έρευνα µε έναν 
ειδικό µπροστά από µια κάµερα να εκτελεί χειρονοµίες τις οποίες ο υπολο-
γιστής εκλάµβανε ως εντολές για την πλοήγηση µεταξύ εικόνων και αντι-
κειµένων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πολύ µεγάλη ακρίβεια και 
επαναληψιµότητα σε συνθήκες όπου ο φωτισµός ήταν ο κατάλληλος. Οι J. 
P. Wachs et al [92] περιγράφουν ένα σύστηµα τηλεχειρουργικής στο οποίο 
ένα αρθρωτό ροµπότ εκτελεί µια διεργασία κατά την οποία πιέζει ένα αντι-
κείµενο σύµφωνα µε τις εντολές που στέλνονται διαµέσου του διαδικτύου 
και προέρχονται από χειρονοµίες ελέγχου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν µια 
ακρίβεια της τάξης των 99,6 -100% [92]. Ο Hu [93] παρουσιάζει µια αλλη-
λεπίδραση ανθρώπου-µηχανής µε τη βοήθεια χειρονοµιών σε ροµπότ που 
χρησιµοποιούνται σε τηλεχειρουργική χρησιµοποιώντας ταύτιση χαρακτη-
ριστικών ακµών. 

Σε εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στην οδήγηση υπάρχει ευρύ 
πεδίο χρήσης των χειρονοµιών, διότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς 
να αποσπάται η προσοχή του οδηγού κατά την διάρκεια της οδήγησης. Η 
αναγνώριση χειρονοµιών µπορεί να εφαρµοστεί σε στατικές πόζες ή σε δυ-
ναµικές κινήσεις των χεριών ή ακόµη και σε συνδυασµό αυτών. Σε όλες τις 
περιπτώσεις η χειρονοµία θα πρέπει να περιέχει µια σηµαντική πληροφορία 
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αλληλεπίδραση [94].  
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Οι M. Zobl et al. [95] περιγράφουν ένα σύστηµα αναγνώρισης 
χειρονοµιών στο αυτοκίνητο βασισµένο σε κάµερα. Το σύστηµα  επιτρέπει 
διαισθητική και αποτελεσµατική χρήση διαφόρων πολυµεσικών εφαρµογών 
στο αυτοκίνητο χρησιµοποιώντας πόζες του χεριού και δυναµικές χειρονο-
µίες. Είναι µια τυπική ολοκλήρωση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα 
συστήµατα επικοινωνίας ανθρώπου-µηχανής µε τις λειτουργίες στο εσωτε-
ρικό ενός αυτοκινήτου. Σύµφωνα µε τους Zobl et al κάποιες στάσεις (όπως 
πιάσιµο, ανοιχτό χέρι, κατάδειξη) παρουσιάζουν ένα υψηλό βαθµό ανα-
γνώρισης που αγγίζει το 95% [95-96]. 

Οι A. Correa et al. [97] εστίασαν σε µια φιλοσοφία αλληλεπίδρα-
σης µε τη βοήθεια µιας οθόνης αφής, στην οποία ο χρήστης σχεδιάζει τις 
εντολές µε το δάκτυλό του στην οθόνη. Τέλος, οι Cairnie κ.α. [98] χρησι-
µοποιούν τις κινήσεις των δακτύλων για διάφορους ελέγχους µέσα σε ένα 
αυτοκίνητο που αντιµετωπίζει και το πρόβληµα της διάσπασης της προσο-
χής στην οδήγηση. 

Οι Waldheer at al. [106] χρησιµοποιούν στατικές και δυναµικές 
χειρονοµίες για τον έλεγχο ενός ροµποτικού οχήµατος περισυλλογής απορ-
ριµµάτων. Οι Loper et al. [99] παρουσιάζουν ένα ροµπότ που ακολουθεί 
ανθρώπους σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους χρησιµοποιώντας µια 
κάµερα βάθους για την αναγνώριση στατικών χειρονοµιών. Οι Kortenkamp 
et al. [100] παρουσιάζουν ένα κινητό ροµπότ που χρησιµοποιεί ένα σύστη-
µα οπτικής αναγνώρισης στατικών χειρονοµιών δηµιουργώντας ένα σκελε-
τικό µοντέλο του ανθρώπινου σώµατος. Η κατεύθυνση του χεριού χρησι-
µοποιείται για τον προσανατολισµό του ροµπότ [100].  

Όλες οι προαναφερθείσες περιπτώσεις χρησιµοποιούν απλές εντο-
λές στην έξοδό τους ώστε να ελέγχονται αποτελεσµατικά ροµποτικά συ-
στήµατα µε µεµονωµένες εντολές. Στην περίπτωση των Alex Couture-Beil 
αναφέρεται παράδειγµα ελέγχου µέσω χειρονοµιών πολυροµποτικών συ-
στηµάτων. Ένας χρήστης µέσω συνδυασµού αναγνώρισης προσώπου και 
χειρονοµιών ελέγχει πάνω από ένα ροµποτικά συστήµατα ταυτόχρονα. Κοι-
τάζοντας προς την µεριά ενός συστήµατος ενεργοποιείται και στη συνέχεια 
µε χειρονοµίες το ελέγχει [101]. 

Η ερευνητική δραστηριότητα στον έλεγχο πολλαπλών ροµποτικών 
συστηµάτων µέσω χειρονοµιών, στις µέχρι τώρα έρευνες, εστιάζει περισ-
σότερο σε έλεγχο για σµήνη από ροµπότ. Ο έλεγχός τους δυσκολεύει όσο 
αυξάνεται το πλήθος τους. Έτσι πρέπει να χρησιµοποιούνται τεχνικές που 
να διοχετεύουν στα συστήµατα εντολές εύκολα και διαδραστικά, χωρίς 
πολλές κινήσεις και δύσκολες χειρονοµίες.  

Οι McLurkin et al. [102] προτείνουν µια κεντρική διεπαφή σε ένα 
παιχνίδι στρατηγικής όπου ελέγχονται ταυτόχρονα εκατοντάδες εικονικά 
άτοµα. Εκτός από την εµφάνιση των µοντέλων των ροµπότ στην εφαρµογή, 
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η διεπαφή παρουσιάζει και ένα σύνολο από άλλες πληροφορίες που ολο-
κληρώνουν τη συνολική εικόνα του χρήστη στη συγκεκριµένη εφαρµογή. 
Παρουσιάζει τη µεταξύ τους θέση, τη θέση του στο γενικό σύστηµα ανα-
φοράς, κ.τ.λ. Οι Kolling et al. [103] χρησιµοποιούν µια τεχνική όπου σχε-
διάζοντας ένα εικονικό πλαίσιο ορίζουν το πλήθος των ροµποτικών συστη-
µάτων που θα ελέγξουν ταυτόχρονα, κάνοντάς τα να εκτελούν διάφορες 
εργασίες. Οι Giusti et al. [104] χρησιµοποιούν µια διεπαφή βασισµένη σε 
χειρονοµίες. Ο στόχος τους είναι να µπορούν τα ροµπότ να αποκρυπτογρα-
φούν τις χειρονοµίες τους. Η µέθοδός τους απαιτεί τα ροµπότ να βρίσκο-
νται σε συγκεκριµένο χώρο, πράγµα που είναι λίγο δύσκολο να συµβεί σε 
πραγµατικές συνθήκες. Σε άλλη περίπτωση οι χειρονοµίες αποκωδικοποι-
ούνται και µετατρέπονται σε εντολές από ένα κεντρικό σύστηµα το οποίο 
µεταδίδει τις εντολές αυτές στα ροµπότ. Σε αυτήν την τεχνική οι ερευνητές 
δε εστιάζουν στις χειρονοµίες, αλλά στο πως µπορούν να ερµηνευτούν α-
πλές εντολές από αποκεντρωµένα ροµποτικά σµήνη και να παρέχουν ανα-
τροφοδότηση σε αυτόν που δίνει αυτές τις εντολές. Ορίζουν κάποια σετ 
από εντολές και τις εκπέµπουν προς το σµήνος των ροµπότ. Κάθε ροµπότ 
αντιλαµβάνεται ή όχι, µε κάποια κριτήρια που έχουν ορισθεί τις εντολές, 
και τις εκτελεί [105]. 

2.7 Συµπεράσµατα 

Υπάρχουν πολλές έρευνες που χρησιµοποιούν ολόκληρη την χειροµορφή 
και όχι µέρος της, όπως είναι τα δάκτυλα, και οι περισσότερες από αυτές 
καταλήγουν σε πολύ περιορισµένο αριθµό εντολών για τον έλεγχο του συ-
στήµατος. Πολλές τεχνολογίες χρησιµοποιούν αισθητήρες που κάνουν δύ-
σκολη την κίνηση του χρήστη και τον εξαρτούν σε µεγάλο βαθµό από εξει-
δικευµένο εξοπλισµό. Η χρήση των αισθητήρων µεταξύ των άλλων 
περιορίζουν αισθητά τον χώρο κίνησης του χρήστη. Επίσης πολλές εφαρ-
µογές δεν είναι πραγµατικού χρόνου, αλλά χρησιµοποιούν καταγεγραµµένα 
δεδοµένα είτε σε µορφή εικόνων είτε σε µορφή video. 

Οι έρευνες που έχουν γίνει έως τώρα εστιάζουν σε καθαρές µορ-
φές χεριού, ανοιχτές, και σε θέση ολικής εµφάνισης του χεριού εµπρός από 
τη συσκευή καταγραφής. Στην περίπτωση της δικής µας έρευνας, εστιά-
ζουµε σε µισόκλειστη παλάµη που βρίσκεται σε θέση κίνησης δακτύλων 
εµπρός από την κάµερα, σαν να ετοιµάζεται κάποιος να πληκτρολογήσει σε 
ένα πληκτρολόγιο. ∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους δυναµικούς δακτυλι-
σµούς που δίνει τη δυνατότητα µεταβολής της εντολής κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης ενός δακτυλισµού.  
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Ένα άλλο αξιοσηµείωτο στην υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι ότι 
δεν αναδεικνύεται η χρήση των δακτυλισµών για την αποστολή ταυτόχρο-
νων πολλαπλών εντολών αλλά µόνο για µεµονωµένες και αυτοτελείς κάθε 
φορά. Τέλος, σε καµία περίπτωση δεν γίνεται αναφορά σε ολοκληρωµένη 
µεθοδολογία που να περιλαµβάνει την εύρεση των κατάλληλων εντολών 
ελέγχου, την εκπαίδευση του συστήµατος, την αναγνώριση της χειρονοµίας 
µέσα του κατάλληλου δακτυλισµού και τον έλεγχο του ροµποτικού συστή-
µατος. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται πάντα αναφορά σε επιµέρους τµή-
µατα τα οποία και µελετώνται ξεχωριστά και ανεξάρτητα, χωρίς να εξετά-
ζεται η αλληλεξάρτησή τους.  
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3 Επισκόπηση στοιχείων µεθοδολογίας 

ελέγχου συστηµάτων µηχατρονικής 

µέσω δακτυλικών κινήσεων 

 

3.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

3.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

3.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ 

3.4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

3.4.1 Ορισµός προβλήµατος 

3.4.2 Μέτρηση απόδοσης των µεταβλητών 

3.4.3 Μεθοδολογία 

3.4.4 Γενετικοί αλγόριθµοι 

3.5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ∆ΑΚΤΥΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΥΦΩΝ 

ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

3.5.1 Σύλληψη κίνησης 

3.5.2 Μοντελοποίηση χειροµορφής και εντοπισµός δέρµατος 

3.5.3 Εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος 

3.5.4 Εξαγωγή και βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών 

3.5.5 Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών 

3.5.6 Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

3.6 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

3.6.1 Τηλεχειρισµός – Πλοήγηση 

3.6.2 Αλληλεπίδραση µε απλές εντολές ελέγχου 

3.6.3 Αλληλεπίδραση µε σύνθετες εντολές ελέγχου 

3.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Περίληψη  

Οι διεπαφές µέσω χειρονοµιών προσφέρουν µια εναλλακτική µορφή επι-
κοινωνίας στον κλάδο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – µηχανής και αν-
θρώπου - ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε σχέση µε τους παραδοσιακούς τρό-
πους επικοινωνίας. Το ζητούµενο είναι, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης, η 
ικανότητα να προσδιορίζονται αντικείµενα, εργασίες και εντολές πλοήγη-
σης µε απλές, διαισθητικές δακτυλικές χειρονοµίες τόσο από αρχάριους 
όσο και από έµπειρους χρήστες. Για παράδειγµα, πόσο εύκολο και διαισθη-
τικό θα ήταν αν πούµε σε ένα ροµποτικό σύστηµα να εκτελέσει µια κίνηση 
προς τα δεξιά ή αριστερά.  
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Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί µια επισκόπηση των 
επιµέρους στοιχείων µιας µεθοδολογίας που περιλαµβάνει την εύρεση των 
κατάλληλων εντολών ελέγχου µέσω της επιλογής ενός βέλτιστου λεξικού 
κινήσεων, την εκπαίδευση του συστήµατος, την αναγνώριση στατικών και 
δυναµικών δακτυλισµών µε τη βοήθεια κρυφών µαρκοβιανών µοντέλων και 
τον έλεγχο του ροµποτικού συστήµατος.  

3.2 Εισαγωγή 

Παλαιότερα η επικοινωνία µε τις µηχανές γινόταν συνήθως µε πληκτρολό-
για και ποντίκια ή µε ειδικές συσκευές ελέγχου, όπως τηλεχειριστήρια, µο-
χλούς ελέγχου, κ.τ.λ. Ο έλεγχος µέσω δακτυλικών κινήσεων προσφέρει µια 
εναλλακτική λύση που δίνει στη διεπαφή µια πιο ελεύθερη, ευέλικτη, φυ-
σική και διαισθητική µορφή επικοινωνίας. Παρέχει έναν έλεγχο πλεονα-
σµατικό που ξεπερνά θορυβώδη περιβάλλοντα, µε αλληλεπίδραση χωρίς 
επαφή, πράγµα που είναι χρήσιµο σε ιδιαίτερες καταστάσεις και χώρους 
(αποστειρωµένοι χώροι, µη προσπελάσιµοι χώροι, κ.τ.λ.). Οι σηµερινές τε-
χνολογίες επιτρέπουν την αναγνώριση χειρονοµιών µε µεγάλη ακρίβεια, 
παρόλο που η διαδικασία της αναγνώρισης σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι 
επαρκής, όταν η αντιληπτική αλληλεπίδραση πρόκειται να αποτελέσει µέ-
ρος της διεπαφής του χρήστη.  

Η σχεδίαση των διεπαφών µε χειρονοµίες πρέπει να λαµβάνει πά-
ντα υπόψη την φυσιολογία του ανθρώπινου σώµατος, έτσι ώστε να απο-
φεύγεται η δηµιουργία δύσχρηστων και κουραστικών διεπαφών. Επίσης, να 
ακολουθούνται κάποιοι κανόνες που προάγουν την ευκολία χρήσης και την 
αποτελεσµατικότητα των διεπαφών. Η σχεδίαση πρέπει να οδηγείται από 
την ιδέα να δηµιουργήσουµε διεπαφές µε τις οποίες ο χρήστης θα µπορεί 
να διαδρά αυθόρµητα χωρίς επεξηγήσεις. 

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη για διαισθητική αλληλεπίδραση ανθρώ-
που-µηχανής µέσω Η/Υ και όχι αλληλεπίδραση µε µια απλή αναγνώριση 
χειρονοµίας. Ο άνθρωπος θα πρέπει να αισθάνεται άνετα και φυσικά κατά 
την εκτέλεση της χειρονοµίας. Η χειρονοµία αυτή µπορεί να είναι ανεξάρ-
τητη ή και µέρος ενός ευρύτερου λεξικού χειρονοµιών. Το πρόβληµα του 
σχεδιασµού ενός λεξικού δακτυλικών χειρονοµιών είναι αυστηρά καθορι-
σµένο ως ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης. Λαµβάνονται υπόψη πολυµετα-
βλητοί παράγοντες που έχουν να κάνουν µε ψυχοσωµατικές πτυχές (διαί-
σθηση, άνεση) καθώς και µε πτυχές όπως η ακρίβεια και η αποδοτικότητα 
των δακτυλικών κινήσεων. Η αναγνώριση των δακτυλικών χειρονοµιών εί-
ναι µια στατική και µια δυναµική διαδικασία και πετυχαίνεται µε τεχνικές 
οπτικής αναγνώρισης. Ανιχνεύονται τµήµατα των χειρονοµιών που πλη-
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ρούν κατά το ελάχιστο την απαιτούµενη ακρίβεια και γίνεται αντιστοίχιση 
σε εντολές που µεγιστοποιούν την αλληλεπίδραση του ανθρώπου µε τη µη-
χανή. 

Η συγκεκριµένη ενότητα αναλύεται στα επιµέρους τµήµατα: 
1. Ορισµός βέλτιστου λεξικού κινήσεων – δακτυλικών χειρο-

νοµιών  
2. Αναγνώριση στατικών και δυναµικών δακτυλισµών µε τη 

βοήθεια διπλών κρυφών µαρκοβιανών µοντέλων και 
3. Έλεγχος του ροµποτικού συστήµατος 

Παρακάτω στο σχήµα 3.2.1. φαίνεται το σχεδιάγραµµα της συνο-
λικής  µεθοδολογίας που ακολουθείται στην εν λόγω διδακτορική διατριβή.  

 

Σχήµα 3.2.1: Μεθοδολογία Ελέγχου Ροµποτικών Συστηµάτων µέσω ∆ακτυλι-

κών Κινήσεων 

Ολοκλήρωση µε το σύ-
στηµα Μηχατρονικής 

Έλεγχος Κίνησης  

Έλεγχος Συστήµατος  
Μηχατρονικής 

Ορισµός Εργασιών  

Ορισµός Χειρονοµιών  

Βέλτιστη Αντιστοίχιση 
Εντολών σε Χειρονοµίες   

Λεξικό Κινήσεων 

Σύλληψη Εικόνας 
∆ερµατικό  
Μοντέλο 

Εντοπισµός  
Χεριού 

Εξαγωγή  
Χαρακτηριστικών 

Βελτιστοποίηση 
Χαρακτηριστικών 

Παρακολούθηση 
τροχιών 

Αναγνώριση  
χειρονοµίας Πρόβλεψη  

Αναγνώριση Χειρονοµιών 
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3.3 Ορισµός βέλτιστου λεξικού κινήσεων – 

δακτυλικών χειρονοµιών 

Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες στον χώρο αυτό και κυρίως στη δηµι-
ουργία λεξικού κινήσεων που χρησιµοποιούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
στην καθηµερινή τους δραστηριότητα. Το κυριότερο πρόβληµα ή και πρό-
κληση στη σχεδίαση ενός παραγωγικού λεξικού δακτυλικών χειρονοµιών 
είναι η επιλογή των δακτυλικών χειρονοµιών – κινήσεων για την εκτέλεση 
µιας εργασίας.  

Ένα λεξικό δακτυλικών χειρονοµιών είναι ορισµένο ως ένα σύνο-
λο αντιστοιχιών µεταξύ λεκτικών εντολών ή σηµασιολογικών συµπεριφο-
ρών και εκφράσεων δακτυλικών χειρονοµιών [152]. Όταν αντιληπτικές αλ-
ληλεπιδράσεις πρόκειται να γίνουν µέρος της διεπαφής του χρήστη, τόσο οι 
ανθρώπινοι παράγοντες (διαίσθηση και άνεση) όσο και οι παράγοντες της 
µηχανής (ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα στον έλεγχο) θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό ενός λεξικού δακτυλικών χειρονοµιών. 
[153] 

Σκοπός είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες της σχεδίασης ελέγχου 
συστηµάτων µε φυσικές δακτυλικές κινήσεις λαµβάνοντας υπόψη την ικα-
νότητα εκµάθησης, τη χρηστικότητα, την εργονοµική σχεδίαση και άνεση, 
καθώς και να παρέχει µια αυστηρή µεθοδολογία που θα ασχολείται µε τον 
τρόπο ανάκτησης και αξιολόγησης των δακτυλικών χειρονοµιών.  

Ένα καλό λεξικό χειρονοµιών πρέπει να πληροί κάποιες προδια-
γραφές όπως:  α) Η διαισθητικότητα – η χειρονοµία να αντιστοιχεί στην 
έννοια ή την πρόθεση του χρήστη (π.χ. το ένα εκτεταµένο δάκτυλο αντι-
στοιχεί στον αριθµό ένα) και, επίσης, να είναι ξεκάθαρα διαφορετικές ώστε 
να υπάρχει διάκριση µεταξύ τους και να µην υπάρχει σύγχυση στον χρή-
στη, αλλά και για να µπορεί το σύστηµα να την αναγνωρίσει και να την κα-
τατάξει, β) Η ευκολία εκτέλεσης, γ) Η µη δηµιουργία κόπωσης, δ) Η ακρί-
βεια ως προς το αποτέλεσµα της αναγνώρισης, ε) Η ευκολία στην 
εκµάθηση και στ) Η ευκολία στην αποµνηµόνευση, ώστε να µπορεί ο χρή-
στης να συγκρατήσει στη µνήµη τον συνδυασµό χειρονοµίας που αντιστοι-
χεί σε κάποια εντολή. Η ευκολία στην αναγνώριση αναφέρεται σε αλγόριθ-
µο που αναγνωρίζει αυτόµατα την κίνηση σε ένα περιβάλλον εντολών. Ως 
τεχνολογικός παράγοντας, αυτό εξαρτάται από τον αλγόριθµο που θα χρη-
σιµοποιηθεί στην αναγνώριση χειρονοµίας.  

Έτσι λοιπόν θα µπορούσαµε ένα πούµε ότι τα κυριότερα στοιχεία 
που λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό ενός λεξικού δακτυλικών χει-
ρονοµιών είναι η άνεση, η διαισθητικότητα και η ακρίβεια αναγνώρισης, η 
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κόπωση κατά την εκτέλεση µιας χειρονοµίας, και η ευκολία εκµάθησης και 
αποµνηµονευσιµότητας.  

Άνεση: Πόσο άνετα µπορεί να εκτελέσει κάποιος χρήστης τις συ-
γκεκριµένες χειρονοµίες χωρίς περιορισµούς.  

∆ιαισθητικότητα: Πόσο ο χρήστης µπορεί να µαντέψει και να ε-
κτελέσει τη σωστή χειρονοµία για κάποια συγκεκριµένη λέξη – εντολή. Ο-
ρίζεται συνεπώς από την ικανότητα µάθησης και αποµνηµόνευσης των δα-
κτυλικών χειρονοµιών.  

Ακρίβεια αναγνώρισης: Η ακρίβεια αναγνώρισης περιγράφεται 
ως το ποσοστό των χειρονοµιών που ταξινοµούνται και αναγνωρίζονται 
σωστά. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται συγκεκριµένος αλγόριθµος και 
παίρνουµε τα σχετικά αποτελέσµατα. 

Κόπωση: Στη σχεδίαση λεξικού δακτυλικών χειρονοµιών πρέπει 
να αποφεύγονται οι χειρονοµίες που απαιτούν έκταση των δακτύλων για 
αρκετό χρόνο και γενικά θέσεις τους που µπορεί να κουράσουν εύκολα τον 
χρήστη. Μια πετυχηµένη διαδικασία περιλαµβάνει φυσικές κινήσεις που να 
ταιριάζουν µε κινήσεις που κάνει ο άνθρωπος στην καθηµερινή του ζωή. 
Υπάρχει η στατική κόπωση που προέρχεται από στατικές θέσεις των δα-
κτύλων µετά την πάροδο ορισµένου χρόνου και η δυναµική κόπωση που 
δηµιουργείται από την προσπάθεια µετάβασης από την µια χειρονοµία στην 
άλλη ή και µεταξύ διαφορετικών στάσεων της ίδιας χειρονοµίας.  

Ευκολία εκµάθησης: Ο χρήστης θα πρέπει να µπορεί να µάθει 
εύκολα να εκτελεί τις εν λόγω χειρονοµίες χωρίς να απαιτείται να κατα-
φεύγει διαρκώς σε οδηγίες χρήσης. Ο χρόνος και η προσπάθεια που θα α-
παιτείται για να φθάσει κανείς σε ένα επιθυµητό επίπεδο θα πρέπει να είναι 
ο µικρότερος δυνατός. 

Αποµνηµονευσιµότητα: Εύκολα αποµνηµονεύσιµο, ώστε να µπο-
ρεί ένας µέσος χρήστης να θυµάται το λεξικό. 

3.4 Σχεδίαση λεξιλογίου κινήσεων 

Το πρώτο βήµα είναι να αποφασισθεί η εργασία που θέλουµε να ελέγξουµε 
µέσα από την χειρονοµία. Ανάλογα µε την εργασία αποφασίζουµε το σετ 
των εντολών και των δράσεων. Επιλέγονται συνήθως εντολές και δράσεις 
που είναι σηµαντικές από άποψη συµπεριφοράς, όπως «στρίψε αριστερά», 
«αύξησε ταχύτητα», «σταµάτα» κ.τ.λ. Ο σχεδιασµός του λεξιλογίου έχει ως 
στόχο τοµείς εφαρµογής όπου χρήστες εκτελούν εργασίες σε παρατεταµέ-
νες χρονικές στιγµές, και όχι ακαριαία, και επίσης οι εργασίες αυτές εκτε-
λούνται συχνά σε τραπέζι, για να αποφεύγεται η κόπωση, ή στον αέρα, ό-
που η κόπωση παίζει σηµαντικότερο ρόλο. Ως εκ τούτου οι χειρονοµίες 
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εξετάζονται από στατική και δυναµική πτυχή. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
οι εντολές και το σύνολο των χειρονοµιών είναι άµεσα συνδεδεµένα µε το 
είδος της εργασίας που υποστηρίζουν. Έτσι λοιπόν το βέλτιστο είναι να 
µπορεί να γίνει ένας παραµετρικός σχεδιασµός που να προσαρµόζει ανάλο-
γα µε την εργασία το σύνολο των κατάλληλων χειρονοµιών και να τροφο-
δοτεί κατάλληλα το σύστηµα που υποστηρίζει.  

3.4.1 Ορισµός προβλήµατος 

Ως βέλτιστο λεξικό χειρονοµιών (GV) ορίζεται ένα σύνολο από συνδυα-
σµούς χειρονοµιών – εντολών, µε την βοήθεια των οποίων θα ελαχιστοποι-
ηθεί ο χρόνος εκτέλεσης από έναν συγκεκριµένο χρήστη µιας συγκεκριµέ-
νης εργασίας. Έτσι µπορεί να περιγραφεί ως µια συνάρτηση p, όπου p(i) = j 
υποδεικνύει ότι η εντολή i αντιστοιχεί στην χειρονοµία j. GV = {(i ,p(i)) | i 
= 1,2,…,n}. Έτσι το λεξικό χειρονοµιών είναι ένα σύνολο από εντολές – 
χειρονοµίες. Το n είναι το σύνολο των εντολών. To Gn είναι το σύνολο των 
χειρονοµιών που αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριµένη εργασία και αποτελεί 
ένα υποσύνολο του ευρύτερο λεξικού που ορίζεται ως Gz. Το ζητούµενο 
είναι να υπολογιστούν τα διαφορετικά µέτρα απόδοσης που έχουν να κά-
νουν µε την άνεση  - Z1(GV), τη διαισθητικότητα – Z2(GV),  την ακρίβεια 
αναγνώρισης – Z3(GV), την κόπωση – Z4(GV), την ευκολία εκµάθησης – 
Z5(GV) και την  αποµνηµονευσιµότητα – Z6(GV). Κάποιες από τις παραµέ-
τρους όπως η άνεση, η κόπωση, η διαισθητικότητα κ.τ.λ. είναι ανθρωποκε-
ντρικές ενώ η ακρίβεια αναγνώρισης έχει επίκεντρο τον υπολογιστή.  

Για τον υπολογισµό της κόπωσης χρησιµοποιείται µια κλίµακα 
µέτρησης κόπωσης που σχετίζεται µε τη σχεδίαση εργονοµικών διεπαφών 
µε τιµές από ασθενής ως ισχυρή σύµφωνα µε την κλίµακα του Borg [154].  

Ορίζοντας το βέλτιστο λεξικό δακτυλικών χειρονοµιών, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως λεξικό εντολών για τον έλεγχο ενός συστήµατος µηχα-
τρονικής. 

3.4.2 Μέτρηση απόδοσης των µεταβλητών 

Άνεση: Η επικοινωνία µε χειρονοµίες περιλαµβάνει περισσότερη χρήση 
των µυών από ότι η πληκτρολόγηση ή η χρήση του ποντικιού. Ο καρπός, τα 
δάκτυλα και οι τένοντες του χεριού συµµετέχουν κατά τη διάρκεια των δα-
κτυλικών χειρονοµιών. Γι’ αυτό οι χειρονοµίες θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν πιο άνετες και ξεκούραστες. Άσκοπες επαναλαµβανόµενες κινή-
σεις µπορούν να δηµιουργήσουν πρόβληµα στους ιστούς και στον καρπιαίο 
σωλήνα. Η κόπωση και η άνεση σχετίζονται µε την προσπάθεια που πρέπει 
να καταβάλλει κάποιος για να ολοκληρώσει µια χειρονοµία. Ορίζεται ως 
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ένας δείκτης της χειρονοµίας σταθµισµένος µε τη διάρκεια και τη συχνότη-
τα της χρήσης των δακτύλων.  

Η τιµή Si  προσδιορίζει την φυσική δυσκολία της χρήσης του δα-
κτύλου i µέσα στην χειρονοµία και δίνεται από συγκεκριµένο πίνακα που 
προκύπτει µετά από πειραµατικές µετρήσεις. Fi είναι η συχνότητα χρήσης 
του δακτύλου i µέσα στην ίδια χειρονοµία. N είναι ο αριθµός των συνολι-
κών δακτυλισµών που χρησιµοποιούνται στην χειρονοµία. Μ είναι ο αριθ-
µός των διαφορετικών δακτυλισµών [50]. 

)/N
M

1i iSif((GV)Z1 ∑
=

=

  

(3.4.2.1) 

∆ιαισθητικότητα: ∆ιαίσθηση είναι η φυσικότητα που συνδέει µια 
χειρονοµία µε µια εντολή. Έχει άµεση σχέση µε τους περιορισµούς που ε-
πιβάλλονται από την ανατοµία του χεριού. Σύνθετες ή αφύσικες χειρονοµί-
ες σπάνια αποµνηµονεύονται από τον χρήστη όταν εφαρµόζονται. Η χειρο-
νοµία θα πρέπει να είναι εύκολη στο να τη θυµάται κάποιος ακόµη και 
όταν δεν διαθέτει το κατάλληλο γνωστικό αντικείµενο. Η διαίσθηση συνδέ-
εται µε την ικανότητα µάθησης και αποµνηµονευσιµότητας. Κάποιοι παρά-
γοντες που την επηρεάζουν είναι η γενική γνώση, πολιτιστικό υπόβαθρο 
και γλωσσικές ικανότητες. 

Στην ουσία στη διαίσθηση η µεταβλητή ai,p(i) παρουσιάζει τη δύ-
ναµη της σύνδεσης µεταξύ της εντολής i και της αντιστοιχισµένης χειρονο-
µίας p(i).  

Η διαίσθηση ορίζεται ως: 

∑
=

=
n

1i p(i)i,a(GV)2Z
 

(3.4.2.2)
 

Ακρίβεια αναγνώρισης : Ακρίβεια είναι η µέτρηση του πόσο κα-
λά ένα σετ χειρονοµιών – εντολών µπορεί να αναγνωριστεί. Υπολογίζεται 
µε τη βοήθεια αλγορίθµου που έχει υλοποιηθεί σε εφαρµογή αναγνώρισης 
δακτυλικών χειρονοµιών. Η εφαρµογή ταξινοµεί µια δακτυλική χειρονοµία  
σύµφωνα µε ένα σύνολο προτύπων χειρονοµιών, µε τη βοήθεια στοχαστι-
κών µοντέλων και συγκεκριµένα Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων σε συν-
δυασµό µε τεχνική δυναµικής περιτύλιξης χρόνου.  

Για να πετύχουµε µια εκτίµηση της ακρίβειας της χειρονοµίας α-
παιτείται ένα σετ παραδειγµάτων χειρονοµιών για κάθε χειρονοµία σε προ-
καθορισµένη εργασία (Gn), για να εκπαιδεύσει το σύστηµα αναγνώρισης. 
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Ο αριθµός των χειρονοµιών που ταξινοµείται σωστά και λανθασµένα ορί-
ζεται ως Tg και Te αντίστοιχα. Έτσι η ακρίβεια αναγνώρισης ορίζεται ως: 

100]g/Te)Tg[(T(GV)3Z ∗−=
 

(3.4.2.3) 

Κόπωση: Στη µέτρηση της κόπωσης υπεισέρχεται ένας ποιοτικός 
παράγοντας. Η αξιολόγηση είναι περισσότερο υποκειµενική. ∆εν είναι ά-
µεσα µετρήσιµη. Παρουσιάζουµε µια λίστα από χειρονοµίες. Ο χρήστης 
πρέπει να τις εκτελέσει Χ φορές, όπου Χ µπορεί να είναι ο αριθµός 200. 
Μεταξύ κάθε χειρονοµίας πρέπει να επιστρέφει στην αρχική θέση ηρεµίας 
των χεριών. Το πόσο κουραστικό φαίνεται είναι κριτήριο αξιολόγησης. 
Εδώ υπάρχουν κλίµακες που χρησιµοποιούµε, ώστε να αποδίδουµε την 
κούραση σε βαθµολογία. Η επικρατέστερη κλίµακα που υιοθετούµε και στη 
δική µας περίπτωση είναι η κλίµακα του Borg, όπου σύµφωνα µε τον ερευ-
νητή χρησιµοποιείται µια 10-βάθµια κλίµακα ως εξής: ξεκινώντας από το 1 
χωρίς πρόβληµα στην εκτέλεση και καταλήγοντας στο 10 µε πολύ κουρα-
στική εκτέλεση. 

Z4(GV) = Τιµές{Κλίµακα Borg} (3.4.2.4) 

Ευκολία εκµάθησης: Για να µετρήσουµε την ευκολία εκµάθησης 
µετράµε µε τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού που αναπτύχθηκε 
(FingerOrasis) το κατά πόσο µπορεί να εκτελέσει ο χρήστης επακριβώς την 
εντολή που του υποδεικνύει ο εκπαιδευτής. Όσο µεγαλύτερη είναι η από-
κλιση από την βέλτιστη εκτέλεση τόσο µικρότερο είναι ο συντελεστής ευ-
κολίας εκµάθησης της συγκεκριµένης χειρονοµίας. Υποδεικνύουµε στον 
χρήστη την χειρονοµία και του ζητάµε να την εκτελέσει 10 φορές. Ο µέσος 
όρος αναγνώρισης από το σύστηµα είναι το ποσοστό ευκολίας εκµάθησης.  

 
Z5(GV) = ΜΟ {Απόκλιση από το Πρότυπο} (3.4.2.5) 

 

Αποµνηµονευσιµότητα: ∆ίνουµε το λεξικό των χειρονοµιών σε 
κάποιον χρήστη. ∆είχνουµε µια παρουσίαση µε ονόµατα λειτουργιών που 
θα εµφανίζονται για 2 sec η κάθε µία. Ο χρήστης πρέπει να εκτελεί την α-
ντίστοιχη χειρονοµία όσο θα προβάλλεται η λειτουργία. Η σειρά θα ακο-
λουθεί µια λογική σύµφωνα µε την εφαρµογή που θέλουµε να ελέγξουµε. 
Κάνουµε επανεκκίνηση στην παρουσίαση σε κάθε λάθος που κάνει ο χρή-
στης. Συνεχίζουµε µέχρι να ολοκληρωθεί η παρουσίαση. Η βαθµολογία 
προκύπτει από τον αριθµό των επανεκκινήσεων της παρουσίασης. 
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Z6(GV) = Αριθµός επανεκκινήσεων (3.4.2.6) 
 
Το κύριο αντικείµενο είναι να σχεδιασθεί ένα βέλτιστο λεξικό δα-

κτυλικών χειρονοµιών για τον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής, να ανα-
πτυχθεί  και να αξιολογηθεί χρησιµοποιώντας µετρήσιµες παραµέτρους, 
εφαρµόζοντας τεχνικές επεξεργασίας εικόνας και εκτίµησης ανθρώπινων 
φυσιοµετρικών χαρακτηριστικών. 

3.4.3 Μεθοδολογία 

Στην αρχή ορίζονται οι εντολές – εργασίες που θα χρησιµοποιηθούν στον 
έλεγχο του συστήµατος. Έπειτα γίνεται καταγραφή όλων των πιθανών χει-
ροµορφών (συνδυασµό δυναµικών δακτυλικών κινήσεων) που θα µπορούσε 
κάποιος χρήστης να χρησιµοποιήσει. Τονίζεται η παραµετρικότητα της ε-
φαρµογής, διότι µπορούν να ορισθούν οποιεσδήποτε εντολές επιθυµεί ο 
χρήστης καθώς και όποιες χειρονοµίες επιθυµεί. Αρκεί να µπορούν να ε-
κτελεστούν µε συνδυασµό κινήσεων δακτύλων, δηλαδή δακτυλισµών. 

Στη συνέχεια γίνεται µια πρώτη αξιολόγηση των χειρονοµιών βά-
ση ενός τύπου που δηλώνει την άνεση εκτέλεσης. Από τον τύπο αυτό βρί-
σκονται οι επικρατέστερες χειροµορφές και αποµονώνονται ώστε να αξιο-
λογηθούν στη συνέχεια.  

Γίνεται η αντιστοίχιση βάσει διαισθητικότητας ρωτώντας τους 
χρήστες για το ποια χειροµορφή πιστεύουν ότι ταιριάζει µε ποια εντολή. 
Κατατάσσονται οι επιλογές των χρηστών βάσει συχνότητας. Στην κατάταξη 
αυτή χρησιµοποιείται επίσης η κόπωση εκτέλεσης της εντολής καθώς και η 
ακρίβεια αναγνώρισης που βρίσκεται από την εφαρµογή FingerOrasis όπου 
οι χρήστες καλούνται να εκτελέσουν τις εντολές και αποτυπώνεται η ακρί-
βεια εκτέλεσης µε τη χρήση Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων.  

Από την τελική κατάταξη γίνεται η επιλογή του βέλτιστου λεξικού 
µε τη βοήθεια γενετικών αλγορίθµων και βάση των κριτηρίων της ευκολίας 
εκµάθησης και της  αποµνηµόνευσης.  

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογία µε τα επιµέ-
ρους στάδιά της (Σχήµα 3.4.1.). 
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Σχήµα 3.4.1: Μεθοδολογία εύρεσης βέλτιστου λεξικού κινήσεων 

G 

Εργασίες (Τ) 

Χειροµορφές (G) 

Εντολές (C) 

Στάδιο 1 

Gs 

Στάδιο 2 

Συντελεστής Άνεσης 

Στάδιο 3 

∆ιαισθητικότητα 

Ακρίβεια 

Κόπωση 

Αλγόριθµος Αντιστοίχισης  

Εντολής - Χειροµορφής 

V1(G1C1), V2(G2C2), V3(G3C3), …… 

Στάδιο 4 

Αποµνηµόνευση 

Επιλογή βέλτιστου λεξικού – 

Χρήση γενετικών Αλγορίθµων

Vτελικό(GC) 
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Ο ορισµός των προς εκτέλεση εργασιών T, του συνόλου των εντο-
λών C και του πλήθους των συνολικών δυνατών δακτυλικών χειρονοµιών 
G  αποτελούν το πρώτο στάδιο.  Στο δεύτερο στάδιο, βάσει του συντελεστή 
άνεσης που υπολογίζεται για κάθε χειρονοµία, περιορίζεται ο συνολικός 
αριθµός των χειρονοµιών σε ένα υποσύνολο που να αντιστοιχεί στον συνο-
λικό αριθµό των εντολών – εργασιών που θέλουµε να καλύψουµε.  Στο τρί-
το στάδιο, της µεθοδολογίας γίνεται πλήρης αντιστοίχιση χειρονοµίας σε 
εντολή, βάσει των κριτηρίων διαισθητικότητας, ακρίβειας αναγνώρισης και 
κόπωσης εκτέλεσης. Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, γίνεται επιλογή του 
βέλτιστου λεξιλογίου χρησιµοποιώντας τεχνικές γενετικών αλγορίθµων και 
έχοντας ως κριτήριο επιλογής της εξόδου του γενετικού αλγορίθµου την 
ευκολία εκµάθησης και την αποµνηµόνευση.   

3.4.4 Γενετικοί αλγόριθµοι 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι αποτελούν µια τεχνική βελτιστοποίησης, µε την 
οποία µια οµάδα από υποψήφιες λύσεις, που συχνά αποκαλούνται και χρω-
µοσώµατα ενός προβλήµατος, υπόκεινται σε µία επαναληπτική διαδικασία 
για την ανάδειξη της καλύτερης. Αυτή η προσέγγιση έχει τις ρίζες της στα 
µοντέλα βιολογικής εξέλιξης, όπου από διαφορετικούς πληθυσµούς, µόνον 
τα καταλληλότερα µέλη ως προς το περιβάλλον επιβιώνουν και αυτά µε την 
σειρά τους παράγουν νέες γενιές πληθυσµών. Μια γενική προσέγγιση ενός 
γενετικού αλγορίθµου θα µπορούσε να περιλαµβάνει µια αρχικοποίηση του 
πληθυσµού εκκίνησης, επιλογή µελών για διασταύρωση, διαδικασία δια-
σταύρωσης, εφαρµογή άλλων γενετικών λειτουργιών (όπως µετάλλαξη, α-
ντιστροφή, κ.λ.π.), αποτύπωση συνάρτησης αξιολόγησης, αξιολόγηση του 
πληθυσµού και επανάληψη της διαδικασίας µέχρι τον τερµατισµό είτε λόγω 
αριθµού γενεών είτε λόγω επίτευξης του στόχου βάσει της συνάρτησης α-
ξιολόγησης.  

∆εν είναι απαραίτητο τα βήµατα του παραπάνω αλγορίθµου να 
εφαρµοστούν µε αυτήν την σειρά ούτε και είναι απαραίτητο πως θα υπάρ-
χουν όλα σε έναν αλγόριθµο. Ωστόσο στις περισσότερες υλοποιήσεις πα-
ρουσιάζεται µια λογική σαν και αυτήν που αναφέρθηκε παραπάνω.  
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Σχήµα 3.4.2: Γενετικός Αλγόριθµος 

Τα βασικά στάδια της δοµής των γενετικών αλγορίθµων (Σχήµα 
3.4.2.) περιγράφονται παρακάτω.  

 
Κωδικοποίηση 

Ένα από τα βασικότερα στάδια εφαρµογής των γενετικών αλγο-
ρίθµων είναι η κωδικοποίηση. Αποτελεί µια σηµαντική και απαραίτητη δι-
αδικασία  αφού ουσιαστικά συνδέει τον αλγόριθµο µε τα πραγµατικά δεδο-
µένα του προβλήµατος. Οι διάφοροι τρόποι κωδικοποίησης που υπάρχουν 
καθορίζονται στην ουσία από το είδος του προβλήµατος που θέλουµε να 
λύσουµε. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε διανύσµατα δυαδικών ψηφίων 

Ναι 

Όχι 

Αρχικοποίηση 

Αρχικός Πληθυσµός 

Αξιολόγηση 

Συνάρτηση Αξιολόγησης 

Τερµατισµός 

Βέλτιστη Λύση 

Έλεγχος 

Κριτήριο 

Τερµα-

Επιλογή 

∆ιασταύρωση 

Μετάλλαξη 

∆ηµιουργία Νέου Πληθυσµού 
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(binary bits), όπου κάθε παράµετρος µιας υποψήφιας λύσης κωδικοποιείται 
χρησιµοποιώντας ένα δυαδικό ψηφίο (0 ή 1) ή να χρησιµοποιήσουµε πραγ-
µατικούς αριθµούς όπου κάθε υποψήφια λύση κωδικοποιείται µέσω ενός 
διανύσµατος πραγµατικών αριθµών. Η κάθε κωδικοποιηµένη πληροφορία 
ονοµάζεται γονίδιο και όλα τα γονίδια µαζί ονοµάζονται χρωµοσώµατα. 
Στην ουσία το διάνυσµα των κωδικοποιηµένων γονιδίων απαρτίζει το χρω-
µόσωµα [156]. 

 

Αρχικοποίηση 

Τις περισσότερες φορές η αρχικοποίηση των λύσεων σε µια σειρά 
προβληµάτων βελτιστοποίησης γίνεται µε τυχαίο τρόπο µε χρήση µιας γεν-
νήτριας ισοκατανεµηµένων αριθµών 0 ή 1. Τα αντίστοιχα γονίδια κάθε υ-
ποψήφιας λύσης, σχηµατίζοντας το χρωµόσωµα, δηµιουργούν µια υποψή-
φια λύση για τον γενετικό αλγόριθµο. Το πλήθος των χρωµοσωµάτων που 
αντιπροσωπεύει αυτόνοµες λύσεις του υπό εξέταση προβλήµατος σχηµατί-
ζει τον αρχικό πληθυσµό. Πολλές φορές η αρχικοποίηση µπορεί να γίνεται 
µε βάση κάποια αποτελέσµατα προηγούµενης διαδικασίας. Έτσι, στη δική 
µας περίπτωση, η αρχικοποίηση των τιµών γίνεται βάση των βέλτιστων α-
ποτελεσµάτων που µας έδωσε η µεθοδολογία µας στο προηγούµενο βήµα 
και παρουσιάζεται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο.  

Το µέγεθος του πληθυσµού δηλώνει τον αριθµό των υποψηφίων 
λύσεων κάθε γενιάς. Ο καθορισµός του µεγέθους αυτού είναι συνάρτηση 
του είδους του προβλήµατος που θα επιλυθεί και των διαθέσιµων υπολογι-
στικών πόρων. Το µέγεθος του πληθυσµού είναι κρίσιµο για την εύρεση 
της βέλτιστης λύσης Οι µικροί πληθυσµοί συγκλίνουν πιο γρήγορα σε το-
πικά βέλτιστα αλλά εγκλωβίζονται σε αυτά, ενώ οι µεγάλοι πληθυσµοί εί-
ναι πολύ πιθανόν να µην εγκλωβίσουν τον αλγόριθµο σε τοπικό βέλτιστα 
αλλά θέλουν περισσότερο υπολογιστικό χρόνο και πόρους για την εξεύρε-
ση της λύσης. 
 

Συνάρτηση Καταλληλότητας (fitness function) 

Τα χρωµοσώµατα τροφοδοτούν µε πληροφορίες τη συνάρτηση 
που κάνει την αποτίµηση της αξίας του συγκεκριµένου χρωµοσώµατος και 
επιστρέφει έναν αριθµό που δηλώνει το βαθµό καταλληλότητας (fitness 
rate) του χρωµοσώµατος. Αποτελεί µέτρο της ποιότητας κάθε υποψήφιας 
λύσης. Οι τιµές της συνάρτησης αξιολόγησης ορίζουν και τις αντίστοιχες 
πιθανότητες επιβίωσης, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν στη φάση της επιλο-
γής του πληθυσµού που θα αποτελέσει την επόµενη γενιά. Σε πολλές περι-
πτώσεις η τιµή της συνάρτησης αξιολόγησης αποτελεί και µέρος της συν-
θήκης τερµατισµού του αλγορίθµου. Η συνάρτηση αξιολόγησης στην 
παρούσα εργασία είναι η µεγιστοποίηση της διαισθητικότητας. 



3 Επισκόπηση στοιχείων µεθοδολογίας ελέγχου συστηµάτων  
µηχατρονικής µέσω δακτυλικών κινήσεων 

Απόστολος Τσαγκάρης 80 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

 

Γενετικοί τελεστές (genetic operators) 

Οι γενετικοί τελεστές χρησιµοποιούνται από τον αλγόριθµο για τη 
δηµιουργία των γενεών σε κάθε επανάληψη. Οι κυριότεροι γενετικοί τελε-
στές περιγράφονται ακολούθως. 
 

∆ιασταύρωση 

Στην διαδικασία της διασταύρωσης, µέλη που έχουν επιλεγεί στην 
φάση της επιλογής ανταλλάσσουν γενετικό υλικό για τη δηµιουργία απογό-
νων. Οι απόγονοι είτε θα αντικαταστήσουν κάποια µέλη του πληθυσµού 
(συνήθως τα χειρότερα), είτε θα εισαχθούν και αυτοί στον πληθυσµό. ∆εν 
υπάρχει κάποιος γενικά αποδεκτός τρόπος διασταυρώσεως, ωστόσο στην 
βιβλιογραφία συναντάµε  τύπους όπως η διασταύρωση ενός σηµείου, όπου 
γίνεται ανταλλαγή γενετικού υλικού µε την επιλογή ενός σηµείου στα χρω-
µοσώµατα, διασταύρωση δύο σηµείων, όπου επιλέγονται δύο σηµεία στα 
χρωµοσώµατα και η οµοιόµορφη διασταύρωση όπου για κάθε στοιχείο των 
δύο χρωµοσωµάτων επιλέγεται ένας τυχαίος αριθµός στο διάστηµα (0,1). 
Και αν αυτός είναι µικρότερος του 0.5, τότε το στοιχείο του πρώτου χρω-
µοσώµατος πηγαίνει στον απόγονο, διαφορετικά το στοιχείο του δεύτερου 
χρωµοσώµατος [156]. 

Στην περίπτωση που στη διασταύρωση συµµετέχουν πάντα τα πιο 
ισχυρά χρωµοσώµατα, τότε µιλάµε για ελιτισµό. Αυτή η διαδικασία έχει το 
πλεονέκτηµα πως καλά στοιχεία του πληθυσµού που έχουν βρεθεί σε κά-
ποια επανάληψη δεν θα χαθούν στις επόµενες γενιές από τις διασταυρώσεις 
και τις µεταλλάξεις που θα υποστούν. Ωστόσο η παρουσία των καλύτερων 
στοιχείων της προηγούµενης γενιάς στην επόµενη γενιά οδηγεί τον πληθυ-
σµό σε πρόωρη σύγκλιση σε τοπικά ελάχιστα και δεν επιτρέπει στον γενε-
τικό αλγόριθµο να κάνει καλύτερη εξερεύνηση του χώρου αναζητήσεως. 
Εναλλακτικά µπορεί να φυλάσσεται το καλύτερο µέχρι τώρα στοιχείο του 
πληθυσµού και µετά το τέλος του γενετικού αλγορίθµου να χρησιµοποιεί-
ται αυτό ως το αποτέλεσµα του αλγορίθµου. 

Η διασταύρωση δεν λαµβάνει χώρα σε κάθε χρωµόσωµα. Υπάρχει 
µία πιθανότητα διασταύρωσης η οποία καθορίζει το πόσα µέλη του πληθυ-
σµού που επεξεργάζεται ο γενετικός αλγόριθµος θα διασταυρωθούν. H πι-
θανότητα αυτή ποικίλει ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος. Πιθανότητα 
διασταύρωσης ίση µε 1 σηµαίνει όλα τα µέλη του πληθυσµού θα διασταυ-
ρωθούν µεταξύ τους, ενώ αν είναι 0, τότε οι απόγονοι θα είναι πιστά αντί-
γραφα των γονέων, εκτός αν συµβούν αλλαγές στη φάση της µετάλλαξης. 
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Μετάλλαξη 

Στη µετάλλαξη γίνεται τυχαία αλλαγή στην τιµή ενός ή περισσο-
τέρων στοιχείων του χρωµοσώµατος. Υπάρχει ένας συντελεστής που καθο-
ρίζει την πιθανότητα µετάλλαξης, δηλαδή το πόσο συχνά τα γονίδια των 
χρωµοσωµάτων θα αλλάζουν κατάσταση (από 0 σε 1 ή το αντίστροφο). 
Όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθµός, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανό-
τητα να συµβεί µία µετάλλαξη σε ένα στοιχείο ενός χρωµοσώµατος. 
 

Επιλογή (selection) 

Η διαδικασία της επιλογής καθορίζει ποια από τα άτοµα του τρέ-
χοντος πληθυσµού θα συνεχίσουν την εξελεγκτική διαδικασία, περνώντας 
στη φάση της αναπαραγωγής, για να κληροδοτήσουν στην επόµενη γενιά 
κάποια ή όλα τα χαρακτηριστικά τους. Για τη διαδικασία της επιλογής υ-
πάρχουν διάφορες τεχνικές. ∆ηµοφιλέστερες είναι η τεχνική της Ρουλέτας 
(Roulette Wheel Selection), η ταξινοµηµένη επιλογή (Rank Selection) και η 
επιλογή του ισχυρότερου. 
 

Κριτήρια τερµατισµού 

Για να τερµατιστεί ο γενετικός αλγόριθµος πρέπει να ισχύουν κά-
ποιες συγκεκριµένες συνθήκες. Συνήθως καθορίζεται από κάποιο πεπερα-
σµένο πλήθος γενεών που πρέπει να «τρέξουν» ή από την επίτευξη κάποιου 
επιθυµητού αποτελέσµατος στην έξοδό του. Σε άλλες υλοποιήσεις κριτήριο 
τερµατισµού µπορεί να είναι και η ποικιλοµορφία του πληθυσµού, δηλαδή 
κατά πόσο είναι ίδια τα στοιχεία του πληθυσµού. Μπορούν να γίνουν συν-
δυασµοί των παραπάνω τρόπων ώστε να προκύπτει το καλύτερο  δυνατό 
αποτέλεσµα. 
 

Παράµετροι Γενετικών αλγορίθµων 

Έτσι λοιπόν αντιλαµβανόµαστε ότι οι γενετικοί αλγόριθµοι εξαρ-
τώνται από ένα πλήθος παραµέτρων που πρέπει να προσαρµόζονται κάθε 
φορά ανάλογα µε την ιδιοµορφία του προβλήµατος που καλούνται να λύ-
σουν. Οι τιµές αυτών των παραµέτρων δεν καθορίζονται από κάποιον κα-
νόνα, αλλά είναι πολλές φορές αποτέλεσµα πειραµατικών µελετών ή εµπει-
ρικών προσεγγίσεων. Οι βασικές παράµετροι είναι ο αρχικός πληθυσµός 
(initial population), το µέγεθος του πληθυσµού (population size), η πιθανό-
τητα διασταύρωσης (crossover probability) και η πιθανότητα µετάλλαξης 
(mutation probability) [156]. 
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3.5 Αναγνώριση στατικών και δυναµικών 

δακτυλισµών µε τη βοήθεια κρυφών 

µαρκοβιανών µοντέλων 

Η δεύτερη φάση της µεθοδολογίας έχει ως κεντρικό αντικείµενο την ανά-
λυση σε πραγµατικό χρόνο, ακολουθιών εικόνων και βίντεο µε στόχο την 
αναγνώριση χειροµορφών. Στόχος είναι η συνεισφορά στην ανάπτυξη ενός 
πλήρως αυτοµατοποιηµένου υπολογιστικού συστήµατος το οποίο θα έχει τη 
δυνατότητα εξαγωγής των κατάλληλων χαρακτηριστικών της χειροµορφής 
και την αντιστοίχιση µε εντολές ελέγχου, που έχουν προκύψει από την εύ-
ρεση του βέλτιστου λεξικού, για την αλληλεπίδραση µε ροµποτικό σύστη-
µα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενότητα αυτή καλείται να αντιµετωπίσει το πρό-
βληµα της αυτόµατης ανίχνευσης και εξαγωγή χαρακτηριστικών από την 
χειροµορφή ώστε στην συνέχεια, στην τρίτη φάση της µεθοδολογίας, να γί-
νει αυτόµατη αντιστοίχιση σε εντολές ελέγχου, ώστε να ελεγχθεί το ροµπο-
τικό σύστηµα.  

 

Σχήµα 3.5.1: Αναγνώριση δακτυλισµών 
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3.5.1 Σύλληψη κίνησης  

Η σύλληψη της κίνησης µπορεί να γίνει από τρεις διαφορετικές πηγές. Από 
µια απλή web-Κάµερα, από κάµερα µε εικόνες βάθους τύπου Pmd και από 
Kinect sensor που ανήκει πάλι στην κατηγορία της κάµερας βάθους. Κάθε 
τεχνολογία έχει τα δικά της πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Για τη δική 
µας εφαρµογή, ενώ έχουν δοκιµαστεί και οι τρεις λύσεις, έχει επικρατήσει 
και χρησιµοποιείται στην εφαρµογή η λύση της pmd κάµερας.  

Έχει δοκιµαστεί επίσης µια απλή web κάµερα καθώς και η συ-
σκευή ανίχνευσης και καταγραφής KINECT της MICROSOFT. 

Η απλή web κάµερα δίνει εικόνες 1,3ΜPixels µε δυνατότητα ανά-
λυσης video 640Χ480 και ρυθµό καρέ βίντεο µέχρι 30 fps. 

Η συσκευή ανίχνευσης και καταγραφής KINECT της 
ΜICROSOFT δηµιουργήθηκε για την παιχνιδοµηχανή XBOX 3600 και ε-
µπεριέχει τεχνολογία λογισµικού της Microsoft ενσωµατώνοντας κάµερα 
τεχνολογίας PrimeSense. Η Kinect καταγράφει video µε frame rate 30 Hz, 
ενώ η ανάλυση του καναλιού RGB είναι 8-bit VGAC, 680x480 pixels και 
µπορεί να φτάσει και 1280x1024 σε χαµηλότερο frame rate. To µονοχρω-
µατικό κανάλι που καταγράφει το βάθος έχει ανάλυση 680x480 pixels και 
παρέχει 2048 επίπεδα ευαισθησίας. Ακόµη, υπάρχει η επιλογή της αποθή-
κευσης της εικόνας από την κάµερα υπερύθρων ως video σε ανάλυση 
680x480 pixels ή 1280x1024 σε µικρό fps. 

Για τη σύµφωνη λειτουργία µε τις προδιαγραφές της συσκευής 
Kinect υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί ως προς την απόσταση µεταξύ της 
κάµερας και του αντικειµένου-υποκειµένου που καταγράφει. Ειδικότερα, η 
απόσταση ιδανικά πρέπει να είναι 0,8 έως 3,5 µέτρα. Ο αισθητήρας έχει 
εύρος λήψης 57º οριζόντια, 43º κάθετα και 70º διαγώνια. Το σύστηµα στή-
ριξης µπορεί να προσφέρει µετατόπιση στη γωνία λήψης 27º προς τα πάνω 
ή προς τα κάτω, ενώ για τη λειτουργία της συσκευής απαιτείται παροχή 
ρεύµατος, που επιτυγχάνεται µε τον συνδυασµό δυο τύπων καλωδίου (ένα 
USB και ένα καλωδιο ρεύµατος).  

Το γεγονός ότι η ιδανική απόσταση λειτουργίας είναι µεταξύ 0,8 
και 3,5 µέτρα, την κάνει να µειονεκτεί σε σχέση µε τη λύση που επιλέχθη-
κε, διότι ο χρήστης θα πρέπει να εκτελεί την χειρονοµία του σε µακρινή 
σχετικά απόσταση από την κάµερα, πράγµα που δεν βοηθάει στην ακριβή 
επεξεργασία της πληροφορίας στη συνέχεια.  

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή της pmd είναι σηµαντικοί. 
Πρώτον, η πρόσβαση στη συσκευή είναι εύκολη διότι το κόστος της είναι 
σχετικά χαµηλό και δεύτερον, παρουσιάζει αυξηµένο ερευνητικό ενδιαφέ-
ρον για τον τύπο των καταγραφών της και για την ανάπτυξη 3D εφαρµο-
γών. Προκειµένου να επιτευχθεί η καταγραφή µέσω της συσκευής pmd, 
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χρησιµοποιείται το πλαίσιο ανοικτού λογαριασµού OpenNI και το µεσολο-
γισµικό NITE της PrimeSense που περιέχει τον οδηγό του 3D αισθητήρα.  

Η pmd κάµερα ως συσκευή λήψης εικόνων διαθέτει µια κάµερα 
RGB και µια IR κάµερα υπερύθρων µε αισθητήρα βάθους που ανιχνεύει 
και καταγράφει την κίνηση σε τρεις διαστάσεις. Επίσης, διαθέτει και µι-
κρόφωνο για την καταγραφή ήχου. Το εύρος του αισθητήρα προσαρµόζεται 
αυτόνοµα από το λογισµικό που τον ρυθµίζει κατάλληλα µε βάση το φυσι-
κό περιβάλλον. 

Για την καταγραφή, σε συνδυασµό µε τη συσκευή pmd  χρησιµο-
ποιήθηκε το πλαίσιο ανοικτού λογισµικού OpenNI , που είναι κατάλληλο 
για την ανάπτυξη εφαρµογών µεσολογισµικού (middleware) και βιβλιοθη-
κών για αισθητήρες 3D.  Το ΟpenNI (Open Natural Interaction) αποτελεί 
ένα διαγλωσσικό και διαπλατφορµικό πλαίσιο που ορίζει µια διεπαφή για 
προγραµµατισµό εφαρµογών (ΑPI) σχετικών µε τη Φυσική Αλληλεπίδραση 
ανθρώπου-µηχανής (natural interaction). Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα 
του ΟpenNI API είναι ότι επιτρέπει την ανάπτυξη και εφαρµογή αλγορίθ-
µων στα ακατέργαστα δεδοµένα που καταγράφονται, ανεξάρτητα από τη 
συσκευή ή τον αισθητήρα που τα έχει δηµιουργήσει. Επίσης, επιτρέπει την 
ανίχνευση τρισδιάστατων σκηνών χρησιµοποιώντας µορφές δεδοµένων που 
υπολογίζονται από τα δεδοµένα εισόδου ενός αισθητήρα. Παραδείγµατος 
χάριν, είναι δυνατή η αναπαράσταση ενός ανθρώπινου σώµατος εντοπίζο-
ντας τις αρθρώσεις του.  

ΝITE ή PrimeSense’s Natural Interaction Technology for End-
User ονοµάζεται το µεσολογισµικό που αντιλαµβάνεται τον κόσµο σε 3 δι-
αστάσεις, µε βάση τις εικόνες βάθους που καταγράφει ο 3D αισθητήρας, 
και µεταφράζει τα δεδοµένα αυτά σε δεδοµένα µε σηµασία για τον άνθρω-
πο. Ο 3D αισθητήρας παρατηρεί το περιβάλλον του χρήστη, ενώ το µεσο-
λογισµικό ΝΙΤΕ λειτουργεί ως µηχανισµός αντίληψης που κατανοεί την 
αλληλεπίδραση του χρήστη µε το περιβάλλον του. Συγκεκριµένα, το µεσο-
λογισµικό NITE περιλαµβάνει αλγορίθµους όρασης υπολογιστή που καθι-
στούν δυνατό τον εντοπισµό των χρηστών και την αναγνώριση των κινή-
σεών τους.  

Η ιδέα από την οποία προέκυψε ο σχεδιασµός του NITE βασίζεται 
σε δυο εφαρµογές. Η πρώτη ονοµάζεται έλεγχος µε τα χέρια (Hand 
Control) και επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει µια εφαρµογή µε τις χειρο-
νοµίες των χεριών του. Η δεύτερη εφαρµογή σχετίζεται µε εκείνα τα παι-
χνίδια όπου οι χρήστες ή ο χρήστης στέκονται µπροστά στην οθόνη της τη-
λεόρασης και επιδίδονται σε διάφορες διασκεδαστικές εφαρµογές. Στόχος 
της εφαρµογής, που ονοµάζεται full body-based control, είναι να εξάγει τα 
σηµαντικά χαρακτηριστικά του σκελετού του χρήστη και να µπορεί να τα 
εντοπίζει σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η 
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εφαρµογή να µην ασχολείται µε τα δεδοµένα που αφορούν το βάθος, παρά 
µόνο να λαµβάνει τα σηµεία του σκελετού και τις χειρονοµίες του σκελε-
τού. Τελικά, επιτυγχάνει να εξάγει τις διαθέσεις του χρήστη µε µικρότερο 
υπολογιστικό κόστος [136]. 

3.5.2 Μοντελοποίηση χειροµορφής και εντοπισµός 
δέρµατος 

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία όρασης των υπολογιστών, η ανάλυση της κί-
νησης του ανθρώπινου χεριού αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης διαδικασίας 
που εντάσσεται στο πλαίσιο της αναγνώρισης κίνησης. Βασικό στοιχείο της 
εν λόγω διαδικασίας αποτελεί η µοντελοποίηση της χειροµορφής. Οι προ-
σεγγίσεις που βασίζονται στο εικονικό στοιχείο δηµιουργούν µια αναπαρά-
σταση του ανθρώπινου χεριού στηριζόµενες στην ανίχνευση των κατάλλη-
λων χαρακτηριστικών της εκάστοτε εικόνας. Ουσιαστικά, εφόσον το 
πρόβληµα της µοντελοποίησης έχει να κάνει µε την ανίχνευση ενός αντι-
κειµένου σε µια εικόνα, µπορεί να οριστεί ως µια διαδικασία αποµόνωσης 
των αντικειµένων της εικόνας από το φόντο. Αναφερόµαστε σε µια διαίρε-
ση της εικόνας σε ανεξάρτητες περιοχές, µε βάση χαρακτηριστικά όπως η 
φωτεινότητα, η υφή, το χρώµα, η κίνηση και το βάθος. Στο σηµείο αυτό 
πρέπει να τονίσουµε ότι λόγω της φύσης του προβλήµατος, η διαδικασία 
µοντελοποίησης δεν συνιστά κάτι απλό, αλλά εξαρτάται τόσο από τα χαρα-
κτηριστικά που θα επιλεγούν για να εκτελεστεί, όσο και από την εφαρµογή 
για την οποία θα χρησιµοποιηθεί. 

Το βασικότερο χαρακτηριστικό στα περισσότερα, µέχρι σήµερα, 
συστήµατα ανίχνευσης χεριών και αναγνώρισης χειρονοµιών είναι το χρώ-
µα. Η απλούστερη προσέγγιση αναγνώρισης χειρονοµιών υπαγορεύει τη 
συλλογή δειγµάτων pixels από κάποιο στόχο, έτσι ώστε να εκπαιδεύσουµε 
τον ταξινοµητή χρώµατος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουµε την κατά-
τµηση των περιοχών δέρµατος µε ταξινόµηση και οµαδοποίηση των pixels 
της εικόνας εισόδου. Θεωρητικά, η δυσκολία του να αποδώσουµε ικανο-
ποιητικά τον διαφορετικό χρωµατικό τόνο της ανθρώπινης επιδερµίδας επι-
τυγχάνεται µε την κατάλληλη ρύθµιση του ταξινοµητή χρώµατος µέσω της 
παροχής δειγµάτων από πολλούς ανθρώπους. Πρακτικά δυστυχώς υπάρ-
χουν ακόµη κάποιες δυσκολίες, µία από τις οποίες αφορά την αλλαγή της 
κατανοµής των χρωµάτων εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών φωτισµού. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι ακόµη και στην περίπτωση σταθερών πη-
γών φωτός, το χρώµα του στόχου µπορεί να είναι διαφορετικό, εφόσον σε 
µια ακολουθία εικόνων ο στόχος µπορεί να σκιαστεί από άλλα αντικείµενα. 

Μια δεύτερη δυσκολία είναι η απαιτητικότητα της συλλογή ενός 
επαρκούς συνόλου εκπαίδευσης. Πιθανή λύση θα παρείχε η δηµιουργία ε-
νός προσαρµοστικού ταξινοµητή, δηλαδή η προσαρµογή του µοντέλου 
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χρώµατος σε διαφορετικές συνθήκες φωτισµού και σε διαφορετικούς αν-
θρώπους. 

Η κατάτµηση περιοχών δέρµατος είναι εφικτή επειδή το ανθρώπι-
νο δέρµα έχει µια χρωµατική κατανοµή που διαφέρει σηµαντικά, αν και όχι 
εξ ολοκλήρου, από εκείνη των αντικειµένων του φόντου. Η ανίχνευση πε-
ριοχών δέρµατος έχει υιοθετηθεί κυρίως στην αναγνώριση και παρακολού-
θηση προσώπων σε εικόνες και βίντεο. Η κατάτµηση εκτελείται συνήθως 
χρησιµοποιώντας τις χρωµατικές συνιστώσες της εικόνας και όχι τη συνι-
στώσα φωτεινότητας. Υπάρχουν δύο λόγοι που δικαιολογούν το γεγονός 
αυτό: 1) µε χρήση µόνο των χρωµατικών συνιστωσών, οι αλγόριθµοι κατά-
τµησης παραµένουν σχετικά ανεπηρέαστοι στις αλλαγές φωτεινότητας και 
2) έχει αναφερθεί ευρέως ότι οι εµφανείς διαφορές στο χρώµα του δέρµα-
τος µεταξύ διαφορετικών φυλών χαρακτηρίζονται από τη διαφορά στη φω-
τεινότητα του χρώµατος, το οποίο κυριαρχείται από τη συνιστώσα φωτει-
νότητας και όχι από τις χρωµατικές συνιστώσες. Ένας άλλος λόγος είναι 
ότι χρησιµοποιώντας µόνο τις χρωµατικές συνιστώσες, ο χώρος των χαρα-
κτηριστικών γνωρισµάτων µειώνεται από τρισδιάστατος σε δισδιάστατος, 
µειώνοντας κατά συνέπεια την υπολογιστική πολυπλοκότητα του αλγορίθ-
µου κατάτµησης.  

Υπάρχουν ορισµένοι περιορισµοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
στους αλγορίθµους κατάτµησης δέρµατος. Ακριβή αποτελέσµατα επιτυγχά-
νονται µόνο εάν υπάρχει σηµαντική αντίθεση µεταξύ του δέρµατος και του 
φόντου. Φυσικά, στα πλαίσια της κατάτµησης χεριών και προσώπου, άλλα 
µέρη του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένου του ρουχισµού, θεωρούνται επί-
σης ως φόντο. Οι στατικές περιοχές του φόντου µε παρόµοιο χρώµα µε αυ-
τό του δέρµατος δεν δηµιουργούν σοβαρό πρόβληµα, δεδοµένου ότι µπο-
ρούν να προσδιοριστούν µέσω της ανίχνευσης κίνησης. Εντούτοις, τα µέρη 
του ρουχισµού που έχουν παρόµοιο χρώµα µε αυτό του δέρµατος και κι-
νούνται, µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα. Υπάρχουν επίσης και οι 
περιορισµοί που σχετίζονται µε τον φωτισµό κατά τη διάρκεια καταγραφής 
της εικόνας εισόδου. 

Είναι σηµαντικό να επιλεχθεί ο κατάλληλος χώρος χρώµατος για 
την εκτέλεση της κατάτµησης περιοχών δέρµατος. Οι χώροι χρώµατος που 
έχουν χρησιµοποιηθεί σε υπάρχοντα συστήµατα περιλαµβάνουν τους χώ-
ρους YCbCr, HSV, CIE-Lab, κανονικοποιηµένο RGB (rg), και RGB. Ση-
µειώνουµε ότι στο χώρο RGB, οι χρωµατικές συνιστώσες και η συνιστώσα 
φωτεινότητας δεν αποσυνδέονται. Επίσης, ο χώρος χαρακτηριστικών γνω-
ρισµάτων στον RGB χώρο είναι τρισδιάστατος. Έτσι, δεν οδηγούµαστε σε 
πολύ ακριβή αποτελέσµατα.  

Το YCbCr σύστηµα αποθήκευσης έχει και αυτό τρία κανάλια το 
Y, το Cb και το Cr. Όπως και στο RGB σύστηµα, το κάθε pixel της εικόνας 
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υπολογίζεται από την άθροιση των τιµών των αντίστοιχων στοιχείων των 
τριών πινάκων. Μια βασική αρχή είναι ότι µια εικόνα αποθηκευµένη µε 
οποιοδήποτε σύστηµα µπορεί µέσω µαθηµατικών υπολογισµών να µετα-
τραπεί σε εικόνα αποθηκευµένη σε οποιοδήποτε άλλο σύστηµα. 

Πολλές έρευνες και πολλές εφαρµογές έχουν πραγµατοποιηθεί µε 
σκοπό την δηµιουργία ενός αλγορίθµου ο οποίος να µπορεί, επεξεργαζόµε-
νος µια εικόνα, να εντοπίσει της δερµατικές περιοχές. Μία έρευνα πραγµα-
τοποιήθηκε από το πανεπιστήµιο του Cambridge µε τίτλο Statistical Color 
Models with Application to Skin Detection [158] και τα αποτελέσµατα τις 
ήταν πολύ ενθαρρυντικά για τον εντοπισµό δέρµατος µε βάση το χρώµα. Η 
έρευνα χρησιµοποιώντας τις αµέτρητες εικόνες που βρίσκονται στο διαδί-
κτυο έκανε εφικτή την δηµιουργία ισχυρών γενικών µοντέλων για χαρα-
κτηριστικά χαµηλού επιπέδου  όπως το χρώµα, χρησιµοποιώντας απλές  τε-
χνικές µάθησης. Η έρευνα έδειξε έναν εκπληκτικό βαθµό 
διαχωριστικότητας µεταξύ περιοχών µε δέρµα και περιοχών χωρίς, η οποία 
επιτεύχθηκε δηµιουργώντας έναν ανιχνευτή δέρµατος µε εντοπισµό δέρµα-
τος της τάξης του 80% µε µόνο 8,5% αποτυχία. Η έρευνα κατόρθωσε να 
φτιάξει ένα πρόγραµµα, βασισµένο στα παραπάνω µοντέλα, που µπορούσε 
να εντοπίσει σε εικόνες και βίντεο τα γυµνά άτοµα. Το συµπέρασµα της 
έρευνας ήταν ότι το χρώµα, σε συνδυασµό µε µαθησιακές τεχνικές, µπορεί 
να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο, που κανείς δεν είχε υποψιαστεί, στον εντο-
πισµό δέρµατος και γενικότερα ανθρώπων.  

Στην περίπτωση της έρευνας του Μανιτσάρη [159] χρησιµοποιή-
θηκε ένα δερµατικό µοντέλο µε βάση το χρώµα του δέρµατος του χεριού 
για να ανιχνεύονται τα δάκτυλα ενός πιανίστα που έπαιζε πιάνο. Με τη 
βοήθεια Κρυφών Μαρκοβιανών µοντέλων έγινε αναγνώριση των πατηµά-
των και αντιστοίχιση σε συγκεκριµένες µουσικές νότες. Οι Bergh and Gool 
παρουσιάζουν µια υβριδική µέθοδο για να ανιχνεύσουν το δέρµα σε εικόνες 
συνδυάζοντας Gaussian Mixture Model µε εκτίµηση πιθανοτήτων βασισµέ-
νη σε ιστογράµµατα [160].  

Μία άλλη προσέγγιση στον εντοπισµό δέρµατος και πιο συγκεκρι-
µένα στον εντοπισµό ανθρώπων έχει τίτλο Face Segmentation Using Skin-
Color Map in Videophone Applications [158]. Η έρευνα αυτή προτείνει µε-
θόδους προκειµένου σε εικόνες που αποτελούνται από το πρόσωπο ενός 
ατόµου και τους ώµους του, καθώς και ένα πολύπλοκο φόντο, να εντοπίζε-
ται το πρόσωπο του ατόµου. Η µέθοδος που αναλύεται σε αυτήν τη δηµο-
σίευση βασίζεται σε έναν αξιόπιστο γρήγορο και αποτελεσµατικό αλγόριθ-
µο που εκµεταλλεύεται την χωρική κατανοµή των χαρακτηριστικών του 
χρώµατος του ανθρώπινου δέρµατος. Ένας γενικής χρήσης χρωµατικός-
δερµατικός χάρτης δηµιουργείται  και χρησιµοποιείται στα χρωµατικά συ-
στατικά της εικόνας προκειµένου να εντοπίσει pixel µε χρώµα δέρµατος. 
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Μετά, η µέθοδος βασιζόµενη στα διάσπαρτα pixel που έχουν εντοπιστεί ως 
δέρµα και τις σχετικές τιµές φωτεινότητας εφαρµόζει µια νέα διαδικασία 
οµαλοποίησης, η οποία ενισχύει τα pixel που ανήκουν σε περιοχές  µε µε-
γάλη πιθανότητα να ανήκουν στο πρόσωπο και απορρίπτει αυτά που ανή-
κουν σε περιοχές µε µικρή πιθανότητα να ανήκουν στο πρόσωπο.  

Για να αφαιρεθεί ο θόρυβος  και να ελαττωθούν τα άστοχα σηµεία 
χρησιµοποιούνται φίλτρα. Για αυτό το σκοπό έχει σχεδιαστεί ένα πλήθος 
φίλτρων, τόσο στο πεδίο του χώρου, όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων. Η 
βασική ιδέα απαιτεί µια προκαθορισµένη µάσκα (παράθυρο) να διατρέχει 
ολόκληρη την εικόνα και η τιµή κάθε pixel να καθορίζεται συναρτήσει των 
τιµών των γειτονικών του pixels [162]. Φίλτρα µπορούν να αναπτυχθούν 
για την εξοµάλυνση της εικόνας (smoothing), για την αύξηση της οξύτητας 
(sharpening), για την κατωφλίωση (thresholding), για την αφαίρεση αχνών 
σηµείων κειµένου ή υπόβαθρου και για τη βελτίωση της αντίθεσης φωτει-
νότητας (contrast) [163]. 

Τα µορφολογικά φίλτρα που χρησιµοποιούµε αναφέρονται στην 
µελέτη της γεωµετρίας, της τοπολογίας και της µορφής των αντικειµένων. 
Αφορά συγκεκριµένες πράξεις, όπου µια εικόνα αλληλεπιδρά µε ένα δοµι-
κό στοιχείο και µετατρέπεται σε µια απλοποιηµένη και λειτουργική µορφή, 
κρατώντας τα βασικά χαρακτηριστικά της µορφής της. Στοχεύει, κυρίως, 
στην βελτίωση της δοµής των αντικειµένων (φιλτράρισµα θορύβου, βελτί-
ωση της ποιότητας και απλοποίηση των αντικειµένων, σκελετός, λέπτυνση, 
πάχυνση της εικόνας, λείανση των περιγραµµάτων) και στην ποσοτική πε-
ριγραφή των αντικειµένων (χαρακτηριστικά εµβαδού, περιµέτρου, προβο-
λών). 

∆ύο είναι οι βασικές µορφολογικές πράξεις από τις οποίες µπο-
ρούν να ορισθούν οι υπόλοιπες. Αυτές είναι η συστολή (erosion) και η δια-
στολή (dilation). Έστω το αντικείµενο A και το δοµικό στοιχείο B. Τότε Bx 
είναι η µετατροπή του B ώστε η αρχή του να είναι το x. Η συστολή της ει-
κόνας A µε δοµικό στοιχείο B ορίζεται σαν το σύνολο των σηµείων x τέ-
τοια ώστε το Bx να περιλαµβάνεται στην εικόνα A: 

 

Α� Β={x : Bx ⊆ A} (3.5.2.1) 
 

Αντίστοιχα, η διαστολή της εικόνας A µε δοµικό στοιχείο B ορί-
ζεται σαν το σύνολο των σηµείων x τέτοια ώστε το Bx και η εικόνα A να 
έχουν µη κενή τοµή: 

 

Α⊕Β={x: Bx ∩ A ≠ ∅ }  (3.5.2.2) 
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Άλλες δύο σηµαντικές πράξεις της µαθηµατικής µορφολογίας εί-
ναι το άνοιγµα (opening) και το κλείσιµο (closing). Το άνοιγµα είναι µία 
συστολή, η οποία ακολουθείται από µια διαστολή   

 

(Α  B= (Α � Β) ⊕ Β)  (3.5.2.3) 
 

ενώ το κλείσιµο είναι ένα διαστολή η οποία ακολουθείται από µία 
συστολή  

(Α • B= (Α⊕ Β) � Β) (3.5.2.4) 
 

Μετά την εφαρµογή των φίλτρων εξοµάλυνσης σειρά έχουν οι αλ-
γόριθµοι εύρεσης των ακµών της χειροµορφής.  

Στην επεξεργασία εικόνων η εύρεση του περιγράµµατος είναι πο-
λύ βασική διαδικασία διότι δίνει τη δυνατότητα διάκρισης των διαφορετι-
κών αντικειµένων σε µία εικόνα.  Ως άκρο µπορούν να οριστούν οι απότο-
µες µεταβολές της έντασης χρώµατος των εικονοστοιχείων. Είναι ένα 
πρόβληµα που έχει ερευνηθεί εκτενώς και έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέ-
θοδοι µε επικρατέστερη τη µέθοδο Canny [164]. Ο Canny, αφού αρχικά 
µελέτησε το σχεδιασµό ενός βέλτιστου φίλτρου οµαλοποίησης της εικόνας 
για την µετέπειτα εύρεση των ακµών, κατέληξε ότι αυτό το φίλτρο θα µπο-
ρούσε να προσεγγιστεί από την πρώτη παραγωγό ενός Gaussian πυρήνα. 
Έτσι, χρησιµοποιεί 4 µάσκες για την εύρεση των οριζοντίων, των καθέτων 
και των διαγωνίων ακµών.  

3.5.3 Εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος 

Για να γίνει πιο αποτελεσµατική η εφαρµογή του δερµατικού µοντέλου 
πολλές φορές εφαρµόζονται τεχνικές αµεταβλητότητας περιστροφής και 
κλίµακας, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα αναγνώρισης. Αυτές οι τεχνικές 
αναφέρονται στον αριθµό των pixels δέρµατος που εντοπίζεται στην εικό-
να. Η τεχνική του scale invariance (εφαρµογή αµεταβλητότητας κλίµακας) 
χρησιµοποιεί την αποµόνωση (crop) της περιοχής ενδιαφέροντος, δηλαδή 
της περιοχής που περιέχει το δερµατικό µοντέλο του χεριού από την εικόνα 
ολόκληρη. Η τεχνικής του Rotation invariance (εφαρµογή αµεταβλητότη-
τας περιστροφής) χρησιµοποιεί την περιστροφή της περιοχής ενδιαφέρο-
ντος σύµφωνα µε µια συγκεκριµένη γωνία που υπολογίζεται κάθε φορά από 
την θέση της χειροµορφής [165, 166]. Κάποιες µέθοδοι αναγνώρισης µε τε-
χνικές αµεταβλητότητας αποτελούν σειρά από οπτικές τεχνικές, που βασί-
ζονται σε την ανάλυση µέσω Fourier περιγραφέων, µοντέλα νευρωνικών 
δικτύων και γενετικοί αλγόριθµοι [167, 168]. Στο κεφάλαιο 4 προτείνεται 
µια προσέγγιση για τη βελτίωση της αναγνώρισης των δακτυλικών χειρο-
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νοµιών. Το κύριο πλεονέκτηµα της προτεινόµενης µεθόδου είναι ότι οι 
χρήστες µπορούν να κινούν τα χέρια τους ελεύθερα στο χώρο και το χρόνο, 
χωρίς να απαιτείται η συγκράτηση του χεριού σε µια συγκεκριµένη θέση σε 
σχέση µε τη θέση της κάµερας. 

3.5.4 Εξαγωγή και βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών  

Με τη λέξη εικόνα δεν νοείται απλά η απεικόνιση µίας σκηνής. Η εικόνα 
είναι ένα µέσο, ένας τρόπος, µε τον οποίο µπορούµε να αποτυπώσουµε 
πληροφορίες διαφόρων ειδών. Έτσι, µε την ψηφιοποίηση της εικόνας, η 
πληροφορία αυτή γίνεται µετρήσιµη και επεξεργάσιµη. Ως χαρακτηριστικό 
µπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε µετρήσιµο µέγεθος που εξάγεται από µία 
εικόνα. Τα χαρακτηριστικά που επιλέγονται πρέπει να είναι σε θέση να δι-
αχωρίζουν και να περιγράφουν, κατά το δυνατόν, µονοσήµαντα τα αντικεί-
µενα. Μπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση το είδος της πληροφορίας 
που προσφέρουν, αν βασίζονται σε σηµεία της εικόνας, σε εντάσεις της ει-
κόνας, στην κλίση, στο χρώµα, στην υφή, σε συνδυασµό όλων αυτών, αλλά 
και σε άλλα στοιχεία. 

Σχεδόν όλες οι τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 
περιλαµβάνουν την θέση του κυρίαρχου χεριού (δεξί). Συνήθως, όταν υιο-
θετείται η καταγραφή κίνησης περιλαµβάνεται η τρισδιάστατη θέση στα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, ενώ για τις προσεγγίσεις βασισµένες στην ο-
πτική είσοδο µόνο η δισδιάστατη προβολή της θέσης χεριών µπορεί να ε-
ξαχθεί χωρίς την βοήθεια στερέοψης. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε 
είσοδο βίντεο υπολογίζουν συνήθως το κέντρο βάρους (Center Of Gravity) 
της περιοχής και θεωρούν αυτό το σηµείο ως θέση του χεριού. Στο [169] το 
τελικό σηµείο των διανυσµάτων δεν είναι τα ακροδάχτυλα, αλλά το όριο 
του χεριού µε αποτέλεσµα να λαµβάνονται περισσότερα των πέντε διανύ-
σµατα. Ενώ είναι µάλλον λίγες οι περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά γνω-
ρίσµατα της χειροµορφής εξάγονται βάσει του περιγράµµατος του χεριού 
που συνήθως προκύπτει µε τη µέθοδο των ενεργών περιοχών [170]. 

Η χρήση διανυσµάτων Eigen χρησιµοποιείται συχνά [171], ενώ 
και άλλες τεχνικές επεξεργασίας δεδοµένων υιοθετούνται σε άλλες περι-
πτώσεις και περιλαµβάνουν κανονικοποίηση, συσταδοποίηση, ανάλυση 
πρωτευουσών συνιστωσών, µετασχηµατισµό Fourier κ.λπ. Στις περισσότε-
ρες προσεγγίσεις που δέχονται ως είσοδο εικόνα, όπου εντοπίζονται περιο-
χές χεριών, υπολογίζονται επίσης χαρακτηριστικά περιοχής (area features). 
Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα περιλαµβάνουν το µέγεθος, αναλογία 
µηκών και γωνία αξόνων, εκκεντρικότητα, στερεότητα (solidity), απόκλι-
ση, παραµόρφωση και καµπυλότητα.  

Έτσι λοιπόν βλέπουµε ότι σχεδόν όλες οι τεχνικές εξαγωγής χα-
ρακτηριστικών γνωρισµάτων περιλαµβάνουν τη θέση των δακτύλων του 
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χεριού και τις µεταξύ τους αποστάσεις καθώς και το µήκος και τη γωνία 
των διανυσµάτων που εκκινούν από το κέντρο βάρους του χεριού ή τον 
καρπό του χεριού και καταλήγουν στα ακροδάχτυλα. Σε µερικές περιπτώ-
σεις τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της χειροµορφής εξάγονται βάσει του 
περιγράµµατος του χεριού που συνήθως προκύπτει µε την µέθοδο των ε-
νεργών περιοχών, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται  
περιγραφητές Fourier [172, 173, 174] του περιγράµµατος δυαδικών εικό-
νων, ροπές [175], βαθµός συµπύκνωσης, εκκεντρικότητα, ευκλείδειες απο-
στάσεις, αποστάσεις machalanobis κ.τ.λ. 
 

Ροπές (Moments) 

Οι ροπές είναι από τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα στοιχεία περι-
γραφής µιας περιοχής. Τα µεγέθη που περιλαµβάνει η κατηγορία αυτή α-
πεικονίζουν συµµετρίες ή ασυµµετρίες της περιοχής. Με τη βοήθεια των 
ροπών γίνεται δυνατός ο ορισµός χαρακτηριστικών ευθειών (αξόνων) της 
περιοχής, ο εντοπισµός των οποίων φανερώνει τον προσανατολισµό της 
περιοχής στο επίπεδο. Επίσης, στις ροπές συµπεριλαµβάνονται στοιχεία 
περιγραφής αναλλοίωτα σε µετασχηµατισµούς παράλληλης µεταφοράς, πε-
ριστροφής και αλλαγής κλίµακας τόσο για µονόχρωµες όσο και για ασπρό-
µαυρες περιοχές.  

Η κεντρική ροπή µηδενικής τάξης εκφράζει τη µέση τιµή της κα-
τανοµής που εκφράζει η συνάρτηση f(x,y), η συνάρτηση δηλαδή που περι-
γράφει την εικόνα. Η ροπή 1ης τάξης αντιπροσωπεύει το τετράγωνο της 
τυπικής απόκλισης. Η ροπή 2ης τάξης αποτελεί ένα µέτρο ασυµµετρίας της 
κατανοµής, αν δηλαδή µία κατανοµή είναι απόλυτα συµµετρική η ροπή 2ης 
τάξης θα είναι µηδενική. Η κανονικοποιηµένη κεντρική ροπή 3ης τάξης εί-
ναι ένα µέτρο σκεύρωσης (skewness). Η κεντρική ροπή 4ης τάξης είναι µία 
ένδειξη κύρτωσης της κατανοµής, αποτελεί δηλαδή ένα µέτρο σύγκρισης 
ανάµεσα στη µορφή της υπάρχουσας κατανοµής και της αντίστοιχης κανο-
νικής κατανοµής µε την ίδια τυπική απόκλιση [175]. 

Έτσι λοιπόν, ενώ οι κανονικοποηµένες κεντρικές ροπές είναι ανε-
ξάρτητες κάθε γραµµικής µεταβολής της συνάρτησης πυκνότητας της εικό-
νας, εξακολουθούν όµως να µεταβάλλονται κατά την περιστροφή της εικό-
νας. Ο Hu εισήγαγε ένα αριθµό σταθερών ποσοτήτων που προκύπτουν από 
τις ροπές αυτές και είναι ανεξάρτητες του µετασχηµατισµού της περιστρο-
φής. Οι σταθερές αυτές είναι µη γραµµικές συναρτήσεις των κανονικοποι-
ηµένων κεντρικών ροπών και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ταυτο-
ποίηση µετασχηµατισµένων προτύπων ως προς τη θέση, το µέγεθος και την 
περιστροφή. Εφαρµόσθηκαν σε πλήθος µεθόδων που αφορούσαν την ανα-
γνώριση διαφορετικών τύπων γραµµάτων. Υπολογίζονται από τις κανονι-
κοποιηµένες κεντρικές ροπές µε τους παρακάτω τύπους [175]. 
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Οι κεντρικές ροπές  υπολογίζονται από τον τύπο: 
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όπου (µx, µy) οι συντεταγµένες του κέντρου µάζας. 
Oι κανονικοποιηµένες κεντρικές ροπές δίνονται από τους τύπους: 
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Οι τελευταίες ροπές είναι ανεπηρέαστες από αλλαγές κλίµακας 

και µετατοπίσεις.  
Η αναζήτηση ουσιωδών χαρακτηριστικών αναλλοίωτων και σε µε-

τασχηµατισµούς περιστροφής οδήγησε στη δηµιουργία των ροπών του Hu. 
Πρόκειται για µια σειρά από επτά µεγέθη, τα φ1, φ2,...,φ7, που υπολογίζο-
νται συναρτήσει των κεντρικών κανονικοποιηµένων ροπών της περιοχής 
και των οποίων οι τιµές παραµένουν κατά προσέγγιση αναλλοίωτες σε πε-
ριστροφή, παράλληλη µεταφορά και αλλαγή κλίµακας. Οι έξι πρώτες από 
αυτές παραµένουν αναλλοίωτες και σε κατοπτρικούς µετασχηµατισµούς. 
Από τους τελευταίους προκύπτει µια περιοχή συµµετρική µε την αρχική, 
ως προς άξονα. Η φ7 δίνει τιµές περίπου αντίθετες για µια ασύµµετρη πε-
ριοχή και την κατοπτρική της. Οι σχέσεις που δίνουν τις ροπές του Hu εί-
ναι: 
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Ευκλείδειος απόσταση  

Η ευκλείδειος απόσταση µεταξύ δύο σηµείων P1 = (x1, y1) και P2 
= (x2, y2) ορίζεται από τον παρακάτω τύπο και χρησιµοποιείται για την µέ-
τρηση των αποστάσεων µεταξύ δύο σηµείων. 
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3.5.5 Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών  

Το σύνολο των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων από κάθε καρέ αποτελεί το 
διάνυσµα των χαρακτηριστικών (feature vector) και έχει διάσταση ίση µε 
το πλήθος των χαρακτηριστικών που εξάγονται. Ενώνοντας τα χαρακτηρι-
στικά από κάθε καρέ, προκύπτει µια καµπύλη, η οποία αντιπροσωπεύει ε-
ξέλιξη ενός συγκεκριµένου χαρακτηριστικού στην χρονική εξέλιξη του βί-
ντεο. Συνεπώς κάθε χαρακτηριστικό θα έχει τη δική του καµπύλη. Αυτή η 
καµπύλη πολλές φορές περιλαµβάνει απότοµες µεταβολές, οι οποίες οφεί-
λονται στο γεγονός ότι υπάρχει κάποιος θόρυβος κατά την καταγραφή των 
χαρακτηριστικών ή ακόµη και καταγραφή λανθασµένων τιµών. Έτσι λοι-
πόν εφαρµόζεται µια εξοµάλυνση του διανύσµατος των χαρακτηριστικών 
και, κατά συνέπεια, και εξοµάλυνση της καµπύλης του κάθε χαρακτηριστι-
κού που έχει επιλεγεί, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια α-
ποτελεσµατικότερα.  

Αν εφαρµοστούν µαθηµατικές µέθοδοι σε αυτήν την καµπύλη των 
χαρακτηριστικών, υπάρχει ο φόβος, λόγω των πράξεων που θα γίνουν, ο 
θόρυβος να πολλαπλασιαστεί και να αλλοιώσει τα αποτελέσµατα. Γι’ αυτό 
εφαρµόζεται ένα είδος εξοµάλυνσης της καµπύλης που µειώνει τις τοπικές 
αιχµές και απότοµες µεταβολές και αφήνει τα πιο οµαλά και καµπύλα τµή-
µατα ανεπηρέαστα. 

Η συνάρτηση που χρησιµοποιείται για τον σκοπό της οµαλοποίη-
σης είναι η συνάρτηση του Gauss που χρησιµοποιείται για την ανάλυση 
των σφαλµάτων σε πειράµατα (κανονική ή γκαουσιανή κατανοµή). Η χρή-
ση της γκαουσιανής συνάρτησης (Gaussian function) έχει αποδειχθεί ότι, 
συγκριτικά µε τις υπόλοιπες, έχει τη µεγαλύτερη ικανότητα να µειώνει την 
επίδραση του θορύβου.  
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Στο σχήµα 3.5.2. δίνεται η µορφή της (για µέση τιµή µηδέν µ = 0 
και τυπική απόκλιση σ = 0.5) και ο τύπος της συνάρτησης – πυρήνας της 
συνέλιξης: 

 

Σχήµα 3.5.2: Γκαουσιανή συνάρτηση οµαλοποίησης (µ=0, σ=0.5) 

3.5.6 Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

Ένα Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο είναι η αναπαράσταση µιας Μαρκοβια-
νής ∆ιαδικασίας η οποία δεν µπορεί να είναι παρατηρήσιµη. Η ιδιαιτερότη-
τα των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (ΚMM) είναι ότι οι καταστάσεις 
του µοντέλου δεν αντιστοιχούν σε κάποιο φυσικό γεγονός όπως συµβαίνει 
στα απλά Μαρκοβιανά Μοντέλα. Τα ΚMM είναι λοιπόν µία διπλά στοχα-
στική διαδικασία περιλαµβάνοντας µια διαδικασία η οποία δεν είναι παρα-
τηρήσιµη (είναι «κρυφή») και µία η οποία είναι, και παράγει την ακολου-
θία παρατηρήσιµων εξόδων .   

Κάθε κατάσταση του µοντέλου χαρακτηρίζεται από δύο σετ πιθα-
νοτήτων : την πιθανότητα µετάβασης και είτε µια διακριτή κατανοµή πιθα-
νότητας εξόδου είτε µια συνεχή συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας εξό-
δου οι οποίες, µε δεδοµένη την κατάσταση, καθορίζουν τη δεσµευµένη 
πιθανότητα εκποµπής κάποιου από τα σύµβολα εξόδου (που υπάρχουν σε 
ένα πεπερασµένο αλφάβητο) ή κάποιου συνεχούς τυχαίου διανύσµατος.  

Ένα ΚΜΜ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
1. Ν, είναι ο αριθµός καταστάσεων του µοντέλου. Παρόλο που οι κα-

ταστάσεις είναι κρυφές, για πολλές πρακτικές εφαρµογές υπάρχει 
κάποια φυσική σηµασία για τις καταστάσεις  ή οµάδες καταστάσε-
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ων του µοντέλου. Οι καταστάσεις συνήθως συνδέονται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε κάθε κατάσταση να µπορεί να έχει ως επόµενη  οποια-
δήποτε από τις άλλες (εργοδικό µοντέλο). Ωστόσο, υπάρχουν και 
άλλοι τύποι ΚΜΜ (όσον αφορά τη διασύνδεση των καταστάσεων), 
οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως χρήσιµοι για συγκεκριµένες εφαρµογές 
και οι οποίοι θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.. Οι καταστάσεις θα 
συµβολίζονται στο εξής ως S={ S1,S2,…., SN } και η κατάσταση 
την χρονική στιγµή t ως qt . 

2. Μ, είναι ο αριθµός των διακριτών συµβόλων παρατήρησης ανά κα-
τάσταση (π.χ. το µέγεθος του διακριτού αλφάβητου). Τα σύµβολα 
εξόδου αντιστοιχούν στη φυσική έξοδο του συστήµατος το οποίο 
µοντελοποιείται. Τα σύµβολα παρατήρησης θα αναφέρονται στο 
εξής ως  V={V1,V2,…, VM }. 

3. Την κατανοµή πιθανότητας µετάβασης των καταστάσεων Α = {aij} 
όπου  

aij = P[qt+1= Sj│ qt = Si], 1≤i, j≤N   (3.5.6.1) 
 

Για την ειδική περίπτωση που κάθε κατάσταση µπορεί να οδηγήσει 

σε οποιαδήποτε από τις υπόλοιπες σε ένα µόνο βήµα ισχύει aij>0 για 

όλα τα i, j. Για άλλους τύπους ΚΜΜ θα έχουµε aij=0 για παραπάνω 

από ένα ζευγάρια (i ,j) 

4. Την κατανοµή πιθανότητας των συµβόλων παρατήρησης στην κα-
τάσταση j , Β={bj(k)} όπου  

 
bj(k) = P[vk όταν t│qt = Sj],    1≤ j ≤ N (3.5.6.2) 

1≤ k ≤ M 

5. Την κατανοµή της αρχικής κατάστασης π = { πi } όπου  
 

πi = P[q1 = Si] ,    1≤ j ≤ N  (3.5.6.3) 
 

  Όταν δοθούν κατάλληλες τιµές στα Ν, Μ, Α, Β και π το ΚΜΜ 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν γεννήτρια ώστε να µας δώσει µια ακολουθία 
εξόδων  

 
Ο = Ο1Ο2…ΟΤ (3.5.6.4) 

 
όπου κάθε έξοδος Οt είναι ένα από τα σύµβολα από το V και Τ εί-

ναι το µήκος της ακολουθίας.  
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Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι για τον πλήρη προσδιορισµό 
ενός ΚΜΜ πρέπει να καθοριστούν δύο παράµετροι του µοντέλου (Ν και 
Μ), να καθοριστούν τα σύµβολα εξόδου καθώς επίσης και τρία στατιστικά 
µεγέθη (Α, Β και π). Για λόγους συντοµίας, όταν γίνεται αναφορά στο σετ 
παραµέτρων του µοντέλου, χρησιµοποιείται ο ακόλουθος συµβολισµός λ = 
(Α, Β, π) [136]. 

Έτσι λοιπόν, έχοντας προσδιορίσει τα στοιχεία ενός ΚΜΜ, προ-
χωρούµε στην επίλυση των τριών βασικών προβληµάτων που σχετίζονται 
µε τα ΚΜΜ και είναι το πρόβληµα αξιολόγησης, το πρόβληµα αποκωδικο-
ποίησης και το πρόβληµα εκµάθησης.  

Στο πρόβληµα εκµάθησης γίνεται εκτίµηση των παραµέτρων του 
µοντέλου, µε χρήση επαναληπτικών αλγορίθµων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 
πιθανότητα η ακολουθία παρατήρησης να έχει παραχθεί από το δεδοµένο 
µοντέλο να µεγιστοποιείται. Εποµένως, η διαδικασία εκµάθησης είναι ου-
σιαστικά η δηµιουργία των µοντέλων των χειρονοµιών από τα δεδοµένα 
εκπαίδευσης.  

Στο πρόβληµα αποκωδικοποίησης, υπολογίζεται η πιθανότητα του 
µοντέλου, µε τις δεδοµένες παραµέτρους, να έχει γεννήσει την παρατηρού-
µενη ακολουθία.   
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3.6 Έλεγχος του ροµποτικού συστήµατος 

 

 

Σχήµα 3.6.1: Έλεγχος συστήµατος µηχατρονικής 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, και ειδικά των τεχνολογιών της υπολο-
γιστικής όρασης, και η ανάπτυξη νέων µεθόδων υπολογιστικής ευφυΐας σε 
συνδυασµό µε τη διαρκή αύξηση της υπολογιστικής ισχύος σύγχρονων εν-
σωµατωµένων συστηµάτων έχουν οδηγήσει στην εφαρµογή όλων αυτών 
των τεχνολογιών σε χώρους όπως η ροµποτική και τα συστήµατα µηχατρο-
νικής. Η κύρια εφαρµογή των συστηµάτων µηχατρονικής από την αρχή της 
εφεύρεσής τους βρίσκεται στους βιοµηχανικού χώρους. Οι βιοµηχανικοί 
χώροι δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος πλήρους ελεγ-
χόµενου και προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του εκάστοτε συστήµατος. 
Από την άλλη πλευρά, τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται ολοένα και 
συχνότερα σε εφαρµογές της καθηµερινής µας ζωής. 

Αναµφίβολα, η ολοένα αυξανόµενη διάδοση των συστηµάτων µη-
χατρονικής, και των ροµπότ εν γένει στις µέρες µας, οφείλεται στην  ανά-
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πτυξη της τεχνολογίας των αισθητήρων και στην ενσωµάτωση της θεωρίας 
τους στη ροµποτική.      

Ένα ροµπότ που κινείται αυτόνοµα και δρα σε ένα περιβάλλον 
µαζί µε τον άνθρωπο, πρέπει να αντιλαµβάνεται και να προβλέπει την αν-
θρώπινη συµπεριφορά σε ένα σηµαντικό βαθµό. Σε αυτό συµβάλλει η χρή-
ση της υπολογιστικής όρασης. Η υπολογιστική όραση και οι σχετικές οπτι-
κές διατάξεις αποτελούν µία πολύ χρήσιµη αισθητήρια οδό και στα 
ροµποτικά συστήµατα που καθιστά εφικτούς νέους τρόπους αλληλεπίδρα-
σης των ροµπότ µε το περιβάλλον, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στα ροµπο-
τικά συστήµατα να αυξήσουν το πεδίο εφαρµογών τους. Σε κάθε σύστηµα 
οπτικής οδήγησης πρωταρχικό ζητούµενο βεβαίως είναι η ακρίβεια, πα-
ρουσία αβεβαιότητας και διαταραχών σε ένα θορυβώδες περιβάλλον, όπως 
ο πραγµατικός κόσµος, κάτι που στην πράξη είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ε-
πιτευχθεί.  

Η οπτική οδήγηση ενός συστήµατος, µαζί µε διάφορους άλλου τύ-
που αισθητήρες (όπως υπερήχων, ταχύτητας, δύναµης, G.P.S. κ.α.) εµπίπτει 
στη πολύ χρήσιµη κατηγορία ελέγχου, όπου ένα ροµπότ αξιοποιεί άµεσα 
τις πληροφορίες από το περιβάλλον του. Η διαδραστικότητα και η «νοηµο-
σύνη» είναι τα βασικά στοιχεία που ξεχωρίζουν ένα σύστηµα που χρησιµο-
ποιεί αισθητήριες πληροφορίες από ένα συµβατικό. Ο αριθµός των εφαρ-
µογών που µπορεί να έχει ένα «έξυπνο ροµπότ» στη βελτίωση του τρόπου 
ζωής όλων των οµάδων πληθυσµού είναι µη πεπερασµένος και εξαρτάται 
αποκλειστικά από την ευρηµατικότητα και τη φαντασία του σύγχρονου αν-
θρώπου [176]. 

Με τον όρο «οπτική οδήγηση» αναφερόµαστε σε εφαρµογές που 
χρησιµοποιούν οπτικές πληροφορίες εξαγόµενες από κάποιο σύστηµα κα-
µερών για τον έλεγχο ενός ροµποτικού συστήµατος. Ο όρος χρησιµοποιή-
θηκε για πρώτη φορά από τους Hill και Park το 1979 [177]. Στόχος της συ-
γκεκριµένης εφαρµογής οπτικής ανάδρασης εν γένει είναι η 
παρακολούθηση αντικειµένων στόχων για τη διαµόρφωση της στάσης του 
ροµπότ σε σχέση µε κάποια σηµεία αναφοράς. Η «όραση» που επιτυγχάνε-
ται συνήθως µε τη χρήση καµερών είναι ένας αισθητήρας που µιµείται την 
ανθρώπινη όραση και δίνει έτσι τη δυνατότητα στο σύστηµα να έχει γνώση 
για το περιβάλλον του χωρίς να χρειάζεται να έρχεται σε άµεση επαφή µ’ 
αυτό. ∆ιάφορα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου ενός ροµπότ, 
όπως γραµµές, σηµεία ή και ολόκληρες περιοχές, δύναται να χρησιµοποιη-
θούν ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία ως οπτική πληροφορία [178], 
καθώς επίσης πολλές φορές και µε τη χρήση ειδικών αισθητήρων διαφορε-
τικών καµερών. 

Η οπτική οδήγηση αποτελεί αντικείµενο µελέτης για πάρα πολλά 
χρόνια και έχουν γίνει αρκετές έρευνες στον χώρο αυτό. Μία πολύ αξιόλο-
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γη προσπάθεια σύνοψης της έρευνας που έχει καταγραφεί στον τοµέα αυτό 
γίνεται στο ‘Survey on Visual Servoing for Manipulation’ από τους Kragic 
D. και Christensen Ι. [179]. Η αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και η βελ-
τίωση των τεχνικών επεξεργασίας εικόνας και όρασης υπολογιστών έχουν 
οδηγήσει την έρευνα να περάσει από απλές περιπτώσεις οπτικής αναγνώρι-
σης και ελέγχου σε εργασίες επιδέξιου χειρισµού αντικειµένων σε πραγµα-
τικό χρόνο. Υπάρχουν πολλές εφαρµογές που κινούνται προς αυτήν την κα-
τεύθυνση. Ενδεικτικές είναι εφαρµογές ποιοτικού ελέγχου σε γραµµές 
παραγωγής, συστήµατα τηλε-ιατρικής και τηλε-χειρουργικής, αυτόµατης 
οδήγησης αυτοκινήτων και αεροπλάνων, εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α κ.α. 
[176]. 

Για την εφαρµογή όλων αυτών των ερευνών που έχουν γίνει στον 
χώρο της οπτικής οδήγησης των συστηµάτων έχουν χρησιµοποιηθεί διάφο-
ροι τύποι από συστήµατα µηχατρονικής και ροµποτικής. Χρησιµοποιήθη-
καν τροχοφόρα αυτοκινούµενα οχήµατα, σταθερά ροµπότ µε πολλαπλούς 
βαθµούς ελευθερίας, ιπτάµενα ροµποτικά συστήµατα, υδρόβια συστήµατα, 
κ.τ.λ. Τα είδη των ροµποτικών συστηµάτων θα µπορούσε εύκολα κανείς να 
πει πως είναι όσες και οι εφαρµογές για τις οποίες καλείται µια οµάδα µη-
χανικών να κατασκευάσει ένα τέτοιο σύστηµα. Συναντώνται σε αποστολές 
του στρατού µε τη µορφή ροµπότ, για εξερεύνηση επικίνδυνων περιοχών, 
στην αστυνοµία για εξουδετέρωση βοµβών, στη βιοµηχανία απαντώνται σε 
πολλές εφαρµογές πάνω στη γραµµή παραγωγής, στα διαστηµικά προγράµ-
µατα για την εξερεύνηση του διαστήµατος, στα µουσεία για την ξενάγηση 
των επισκεπτών, στην ιατρική χειρουργική, στην εκπαίδευση µε τη χρήση 
εκπαιδευτικών ροµπότ όπως το ΝΧΤ της LEGO, αλλά και αλλού. Τα ρο-
µπότ µπορούν να φτιαχτούν για να επιτελούν επαναλαµβανόµενες λειτουρ-
γίες είτε όχι. Μπορούν, επίσης να φτιαχτούν ώστε να µοιάζουν µε άνθρωπο 
(androids) ή µε έντοµα και να τα µιµούνται, είτε να µοιάζουν µε έναν βρα-
χίονα και να επιτελούν µια µόνο εργασία, π.χ. να κάνουν συγκόλληση µε-
τάλλων στη γραµµή παραγωγής  αυτοκινήτων. Υπάρχουν ροµπότ αµαξίδια 
που δουλειά τους είναι η εξερεύνηση περιοχών. Και πολλά ακόµη. Η χρήση 
των ροµπότ γίνεται επιβεβληµένη όταν απαιτείται µεγάλη ακρίβεια, αυξη-
µένη παραγωγικότητα και µακράς διάρκειας εργασία, καθώς ο ανθρώπινος 
οργανισµός δεν µπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις πέραν ενός 
σηµείου. Πάντα όµως η ανθρώπινη νόηση (ακόµα τουλάχιστον) θα είναι 
απαραίτητη για την εύρωστη λειτουργία και έλεγχο των ροµποτικών µηχα-
νών. 

Ενώ λοιπόν οι διεπαφές µε χειρονοµίες έχουν πολλαπλές εφαρµο-
γές στη ροµποτική και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλά πεδία εφαρ-
µογής, όπως είναι στην ψυχαγωγία, σε εφαρµογές διάσωσης, επιτήρησης, 
ελέγχου κ.τ.λ., η αλληλεπίδραση µε αυτές τις εφαρµογές µπορεί να γίνει µε 
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διάφορες µορφές, όπως ο τηλεέλεγχος – πλοήγηση, η αλληλεπίδραση µε 
απλές ή µε σύνθετες εντολές. Όταν µιλάµε για αλληλεπίδραση ανθρώπου 
ροµπότ, εννοούµε ένα είδος συνεργασίας της µηχανής µε τον άνθρωπο. Ο 
άνθρωπος λειτουργεί – ελέγχει το ροµπότ (εικόνα 3.6.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.6.1: Αλληλεπίδραση - χειριστή - σύστηµα µηχατρονικής 

Με αυτή τη λογική η εν λόγω συνεργασία στοιχειοθετείται µε έ-
ναν χρήστη, το ροµπότ και το σύστηµα αλληλεπίδρασης. Ο χρήστης είναι ο 
άνθρωπος που λειτουργεί το ροµπότ. Χρησιµοποιώντας τον όρο χρήστη πε-
ριλαµβάνει όλες τις µορφές που µπορεί να έχει αυτός. Σύµφωνα µε τον 
Scholtz  [181] οι ρόλοι που µπορεί να έχει ο χρήστης είναι : 

• Απλός χειριστής που λειτουργεί το ροµπότ ώστε να πετύχει το 
στόχο του. 

• Επόπτης που επιβλέπει την όλη κατάσταση λειτουργίας του συ-
στήµατος. 

• Μηχανικός που ασχολείται µε το υλικό µέρος. 
• Οµότιµος που είναι άµεσος συνεργάτης του ροµπότ που να του 

παρέχει τις εντολές σύµφωνα µε τους µακροπρόθεσµους στόχους, 
αλλά δεν µπορεί να προγραµµατίσει εκ νέου την αποστολή ως 
επόπτης. 

• Παρευρισκόµενος που συνήθως έχει εφαρµογή µόνο σε ένα υπο-
σύνολο των δράσεών του για τον έλεγχο του ροµπότ, µε υποστη-
ρικτικό ρόλο. 
Τα µοντέλα στα οποία αναφερόµαστε είναι αρκετά ευέλικτα για 

να επιτρέψουν τον έλεγχο σε έναν χρήστη, σε περισσότερους ή και σε κα-
νέναν. Στην τελευταία αυτήν περίπτωση, µιλάµε για συστήµατα µε πλήρη 
αυτονοµία. Η βασική λογική του δικού µας µοντέλου είναι ότι η λειτουρ-
γεία του ροµπότ απαιτεί µια διεπαφή µέσω χειρονοµιών και κατά συνέπεια 
εστιάζουµε στην πρώτη περίπτωση όπου έχουµε έναν χρήστη. Κάθε διεπα-
φή παρέχει τουλάχιστον δύο λειτουργίες.  

• Λειτουργίες εισόδου, για την αποστολή εντολών στο ροµπότ. 
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• Λειτουργίες εξόδου για την οπτικοποίηση των πληροφοριών που 
λαµβάνονται από το ροµπότ.  
Προσπαθώντας να κάνουµε µια περαιτέρω κατηγοριοποίηση των 

ροµποτικών συστηµάτων µπορούµε να τα διαχωρίσουµε σε αυτά που ελέγ-
χονται µε τηλεχειρισµό - πλοήγηση, σε αυτά που ελέγχονται µε απλές ε-
ντολές, όπου κάθε εντολή αντιστοιχεί σε µια εργασία, και σε αυτά που ε-
λέγχονται µε σύνθετες εντολές, όπου µια χειρονοµία - εντολή αντιστοιχεί 
σε σύνολο εργασιών. 

3.6.1 Τηλεχειρισµός – Πλοήγηση 

Σύµφωνα µε τον Murphy [180], τηλεχειρισµός σηµαίνει απλή λειτουργία 
του συστήµατος από απόσταση (τηλέ και χειρισµός). Αυτός αποτελεί ίσως 
την πιο απλή µορφή λειτουργίας. Πρόκειται για έναν χειροκίνητο, διαρκή 
έλεγχο χαµηλού επιπέδου του ροµπότ από τον άνθρωπο που ενεργεί ως α-
πλός χειριστής µέσω των χειρονοµιών. Σε περιπτώσεις όπου το σύστηµα 
είναι αρκετά µακριά, είναι πολύ δύσκολος ο χειρισµός, καθώς απαιτείται 
διαρκής οπτική επαφή µε το ροµπότ ώστε να γίνονται οι κατάλληλοι χειρι-
σµοί. Από γνωστικής απόψεως ο τηλεχειρισµός είναι επίσης δύσκολος, λό-
γω του ότι ο χειριστής είναι αφοσιωµένος στον διαρκή έλεγχο του συστή-
µατος και έχει µόνιµα στραµµένη την προσοχή του εκεί.  

3.6.2 Αλληλεπίδραση µε απλές εντολές ελέγχου 

Στην περίπτωση των απλών εντολών ελέγχου η κατάσταση είναι πιο απλή. 
Ο χρήστης δίνει κάθε φορά µια ξεχωριστή εντολή και αυτή εκτελείται από 
το σύστηµα αυτοτελώς. Μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εντολής, το 
σύστηµα περιµένει την επόµενη. Αυτό δηµιουργεί πολλές φορές περιπτώ-
σεις καθυστέρησης ελέγχου του συστήµατος µε επίπτωση στις εργασίες 
που αναλαµβάνει να εκτελέσει. 

3.6.3 Αλληλεπίδραση µε σύνθετες εντολές ελέγχου 

Στην περίπτωση της αλληλεπίδρασης µε σύνθετες εντολές ελέγχου υπάρχει 
η δυνατότητα να ελεγχθεί ένα ροµπότ µε µια µόνο εντολή και να εκτελέσει 
παραπάνω από µια εργασία. Η κατηγορία αυτής της αλληλεπίδρασης πλη-
σιάζει σε έναν βαθµό τα αυτόνοµα ροµποτικά συστήµατα. Επίσης, στην 
κατηγορία των σύνθετων εντολών ανήκει η λογική της αντιστοίχισης µιας 
εντολής σε κάθε δάκτυλο και εκτέλεση πολλών εντολών µε µια χειρονοµία. 

Στη συγκεκριµένη έρευνα γίνεται η χρήση ενός εκπαιδευτικού µο-
ντέλου συστήµατος µηχατρονικής τύπου LEGO mindstorm NXT, στο οποίο 
εφαρµόζεται ο έλεγχος. Είναι ένα σύστηµα που πληροί όλες τις προδιαγρα-
φές για να γίνει µια έρευνα στον συγκεκριµένο χώρο και χρησιµοποιείται 
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εκτενώς και από ξένους ερευνητές. Το πακέτο Lego Mindstorms NXT είναι 
µια ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων της Lego µε σκοπό την ανάπτυξη συ-
στηµάτων µηχατρονικής και ροµποτικής γενικότερα. Χρησιµοποιείται σε 
ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων τόσο ακαδηµαϊκού όσο και ε-
ρασιτεχνικού προσανατολισµού.  

Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας είναι τo NXT Brick (Εικόνα 
3.6.2.) που αποτελεί το κέντρο ελέγχου της κατασκευής, καθώς συνδέεται 
µε τις συσκευές εισόδου και τις συσκευές εξόδου του συστήµατος και αλ-
ληλεπιδρά µε αυτές. Είναι ο µικροελεγκτής που χρησιµοποιείται για το ε-
κάστοτε σύστηµα µηχατρονικής που αναπτύσσεται.   

 

 

Εικόνα 3.6.2: Το NXT Brick 

Αποτελείται από δύο µικροεπεξεργαστές της Atmel. Έναν κεντρι-
κό µικροεπεξεργαστή που είναι ο 32 bit ARM processor, ο οποίος περιέχει 
µνήµη flash 256 KB, µνήµη RAM 64 ΚB και λειτουργεί σε συχνότητα 48 
ΜΗz και έναν δεύτερο επεξεργαστή που είναι ο 8-bit AVR microprocessor 
ATMega48 µε µνήµη flash 4 ΚΒ και µνήµη RAM 512B και λειτουργεί σε 
συχνότητα 8 ΜΗz. To brick περιλαµβάνει, επίσης, κύκλωµα ασύρµατης ε-
πικοινωνίας Bluetooth, κύκλωµα επικοινωνίας USB, οθόνη 60*100 pixel 
καθώς και µεγάφωνο µε ποιότητα ήχου 8KHz. ∆ιαθέτει 4 θύρες εισόδου 
όπου συνδέονται οι αισθητήρες (οι υποδοχές στο κάτω µέρος του Brick α-
ριθµηµένες µε 1, 2, 3, 4) καθώς και τέσσερις θύρες εξόδου όπου συνδέο-
νται οι κινητήρες (οι υποδοχές στο πάνω µέρος του Brick µε τα διακριτά A, 
B, C). Τέλος, στο πάνω µέρος του brick, βρίσκει κανείς µια θύρα USΒ η 
οποία προορίζεται για την επικοινωνία υπολογιστή-Brick µέσω USB. 

Μπορούν να συνδεθούν µέχρι τρεις κινητήρες δίνοντας τη δυνατό-
τητα ελέγχου κάθε κινητήρα ξεχωριστά ή όλων µαζί, ανάλογα µε τις ανά-
γκες της εκάστοτε εφαρµογής. 

Στους κινητήρες εφαρµόζεται τάση και τροφοδοτούνται µε ηλε-
κτρικό ρεύµα µέσω ενός κυκλώµατος οδηγού που παρέχει σε κάθε θύρα 
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ρεύµα περίπου 700 mA (η κάθε θύρα µπορεί να αντέξει ρεύµα έως 1 Α 
στιγµιαία) και έχει ενσωµατωµένη θερµική προστασία που προσαρµόζει 
την ένταση του ρεύµατος που οδηγεί τους κινητήρες, όταν για κάποιο λόγο 
απορροφάται πολλή ισχύς από το Brick.  

Το σύστηµα αναγνώρισης χειρονοµιών αποστέλλει δεδοµένα στο 
Brick µέσω USΒ θύρας. Να σηµειωθεί ότι υπάρχει και η δυνατότητα ασύρ-
µατης επικοινωνίας µέσω Bluetooth. Για τη συλλογή και την αποστολή των 
δεδοµένων στο σύστηµα µηχατρονικής, µεριµνεί το σύστηµα αναγνώρισης  
ώστε να αποστέλλονται µε τρόπο που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ε-
φαρµογής. 

3.7 Συµπεράσµατα  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάστηκε µια επισκόπηση των επιµέρους 
στοιχείων που συµµετέχουν σε µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία αναγνώρι-
σης δακτυλικών χειρονοµιών. Στη δική µας έρευνα δεν αναφερόµαστε σε 
σµήνη από ροµπότ, αλλά σε διαφορετικά συστήµατα µηχατρονικής, ροµπο-
τικά, τροχήλατα ή σταθερά, τα οποία µπορούν να ελεγχθούν ταυτόχρονα µε 
τον δακτυλισµό του χεριού. Επίσης, οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη 
χρήση της πόζας της χειροµορφής, είτε στατικής ή δυναµικής, σε αντίθεση 
µε τη δική µας έρευνα που σχετίζεται µε τις τροχιές των δακτύλων µισό-
κλειστης παλάµης. ∆εν χρησιµοποιούνται οι στατικές πόζες, αλλά δυναµι-
κοί δακτυλισµοί, µε τη βοήθεια των τροχιών που δηµιουργούν τα δάκτυλα. 

Έτσι λοιπόν, µε την ανάλυση και επισήµανση των σηµαντικότε-
ρων στοιχείων συναφών µεθοδολογιών θα παρουσιαστεί στο επόµενο κε-
φάλαιο η ανάλυση και εφαρµογή της δικής µας µεθοδολογίας µε συγκεκρι-
µένα αποτελέσµατα, αναδεικνύοντας την αποτελεσµατικότητα της 
εφαρµογής της.  
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4 Ανάλυση µεθοδολογίας ελέγχου 

συστηµάτων µηχατρονικής µέσω 

δακτυλικών κινήσεων 

 

4.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

4.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

4.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

4.4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ∆ΑΚΤΥΛΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΡΥΦΩΝ 

ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

4.4.1 Σύλληψη κίνησης - Συλλογή δεδοµένων  - Εικόνων 

4.4.2 Επεξεργασία εικόνων και αποµόνωση περιοχής ενδιαφέροντος 

4.4.3 Εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος 

4.4.4 Χαρακτηριστικά 

4.4.5 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών 

4.4.6 Βελτιστοποίηση  Χαρακτηριστικών 

4.4.7 Αναγνώριση κίνησης µε τη βοήθεια Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων 

4.4.8 Εκπαίδευση συστήµατος 

4.4.9 Αναγνώριση 

4.5 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ 

4.5.1 Μορφές αλληλεπίδρασης 

4.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

4.1 Σύνοψη Κεφαλαίου  

Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγινε επισκόπηση των στοιχείων µιας µεθοδο-
λογίας που περιλαµβάνει την εύρεση των κατάλληλων εντολών ελέγχου 
µέσω της επιλογής ενός βέλτιστου λεξικού κινήσεων, την εκπαίδευση του 
συστήµατος, την αναγνώριση στατικών και δυναµικών δακτυλισµών µε τη 
βοήθεια κρυφών µαρκοβιανών µοντέλων και τον έλεγχο του ροµποτικού 
συστήµατος.  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η µεθοδολογία 
που προτείνεται στην παρούσα διδακτορική διατριβή, καθώς και η προσαρ-
µογή και χρήση αυτής της µεθοδολογίας σε συγκεκριµένη εφαρµογή ελέγ-
χου ροµποτικών συστηµάτων και συστηµάτων µηχατρονικής. 
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4.2 Εισαγωγή 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η µεθοδολογία ξεκινάει 
µε την εύρεση του βέλτιστου λεξικού κινήσεων, το οποίο είναι αποτέλεσµα 
της εφαρµογής κάποιων κανόνων χρήσης συγκεκριµένων χειρονοµιών. Ε-
ξετάζοντας τις διάφορες πτυχές αυτών των χειρονοµιών, καταλήγουµε σε 
ένα συνδυασµό που είναι ο βέλτιστος για τον έλεγχο συγκεκριµένων εργα-
σιών.    

Συνεχίζει µε την αναγνώριση χειρονοµιών, η οποία γίνεται σε 
πραγµατικό χρόνο, µε τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει τις χειρονοµίες 
που κάνει ο χρήστης ο οποίος βρίσκεται καθισµένος µπροστά από µια κά-
µερα που είναι συνδεµένη µε τον υπολογιστή. Ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί 
να έχει πολλές εφαρµογές που έχουν να κάνουν τόσο µε την αναγνώριση 
της κινητικής κατάστασης του χρήστη όσο και µε την αντικατάσταση κά-
ποιων εντολών του υπολογιστή, οι οποίες αυτήν τη στιγµή δίνονται από τον 
χρήστη µε περιφερειακές συσκευές (mouse, joystick, keyboard), από χειρο-
νοµίες. Με την ανάπτυξη τέτοιων µεθοδολογιών και  εφαρµογών δίνεται η 
δυνατότητα σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι απαραιτήτως, εξοικειωµένοι 
µε τους υπολογιστές, καθώς και σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, να επικοινω-
νούν εύκολα και αποδοτικά µε τον υπολογιστή. Να σηµειωθεί ότι απαιτεί-
ται διαφορετική παραµετροποίηση στη διαδικασία της αναγνώρισης και της 
εκπαίδευσης του µοντέλου της κάθε χειρονοµίας και εισάγονται περιορι-
σµοί στις χειρονοµίες και στον τρόπο µε τον οποίον αυτές πρέπει να εκτε-
λούνται από τον χρήστη.        

Το σύστηµα αναγνώρισης χειρονοµιών χρησιµοποιεί τεχνολογίες 
όρασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και κατά συνέπεια χρησιµοποιεί κάµε-
ρες ως συσκευές εισόδου, ώστε να καταγράφεται η θέση του χεριού και η 
τροχιά του εν συνεχεία. ∆εν χρησιµοποιούνται άλλου είδους αισθητήρες, 
όπως ειδικά γάντια ή στολές, οι οποίοι µπορεί µειώνουν αισθητά την ευ-
χρηστία του συστήµατος αφού εµποδίζουν την ευχέρεια των κινήσεων του 
χρήστη και συχνά απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις για την βαθµονόµησή 
τους και την εν γένει χρήση τους. 

Βεβαία ένα µειονέκτηµα που σχετίζεται µε την τεχνολογία που 
χρησιµοποιείται για τον εντοπισµό των χεριών έχει να κάνει µε το γεγονός 
πως χρησιµοποιείται µόνο µία κάµερα για την βιντεοσκόπηση του χρήστη, 
πράγµα το οποίο συνεπάγεται πως µερικές παράµετροι των κινήσεων δεν 
µπορούν να καθοριστούν πλήρως. Παρόλα αυτά, τις περισσότερες φορές, 
αρκούν ορισµένες µόνο παράµετροι για την αποδοτική µοντελοποίηση της 
κάθε κίνησης, οπότε η απώλεια κάποιων άλλων δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα 
προβλήµατα.  
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Για την ταξινόµηση των χειρονοµιών χρησιµοποιούνται κρυφά 
µαρκοβιανά µοντέλα. Η αντίστοιχη θεωρία και το κατάλληλο µαθηµατικό 
υπόβαθρο που αφορά στα ΚΜΜ παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφά-
λαιο, ενώ ο τρόπος µε τον οποίο έγινε η εκπαίδευσή τους, καθώς και η τα-
ξινόµηση των χειρονοµιών µε χρήση του προγραµµατιστικού περιβάλλο-
ντος του max, θα αναλυθεί στη συνέχεια.  

∆εν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη συνάρτηση που να περιγράφει 
την κάθε χειρονοµία είτε αυτή γίνεται από τον ίδιο χρήστη και ακόµη πε-
ρισσότερο όταν αυτή γίνεται από διαφορετικούς χρήστες. Οι ανθρώπινες 
χειρονοµίες είναι εκφραστικές κινήσεις του ανθρωπίνου σώµατος οι οποίες, 
γενικά, περιέχουν τόσο χρονικές όσο και χωρικές µεταβολές. Υπό αυτήν 
την έννοια, όταν αναφερόµαστε σε ανθρώπινες χειρονοµίες, αναφερόµαστε 
σε «διπλά στοχαστικές διαδικασίες». Οι «διπλά στοχαστικές διαδικασίες 
είναι µαρκοβιανές διαδικασίες των οποίων οι εσωτερικές καταστάσεις δεν 
µπορούν να παρατηρηθούν άµεσα και ακριβώς τέτοιες διαδικασίες µοντε-
λοποιούνται από τα ΚΜΜ. Σε µια τέτοια διαδικασία, για κάθε µετάβαση 
από κατάσταση σε κατάσταση, το σύστηµα παράγει κάποια έξοδο η οποία 
εξαρτάται από την συνάρτηση κατανοµής της πιθανότητας που αντιστοιχεί 
σε κάθε εσωτερική κατάσταση του µοντέλου. Μοντελοποιώντας λοιπόν τις 
ανθρώπινες χειρονοµίες µε χρήση ΗΜΜ µπορούµε να αναπαραστήσουµε 
αποδοτικά αυτήν τη στοχαστική φύση των χειρονοµιών, να απαλλαγούµε 
από την χρονική εξάρτηση που παρουσιάζουν και να δώσουµε έµφαση στον 
δυναµικό χαρακτήρα τους. 

Τα βήµατα που ακολουθούνται στη µεθοδολογία ελέγχου ροµπο-
τικών συστηµάτων µέσω δυναµικών δακτυλικών κινήσεων συνοψίζονται 
στα εξής: 
Βήµα 1:  Ορισµός λεξιλογίου κινήσεων. 

Επιλογή των βέλτιστων κινήσεων – χειρονοµιών από ένα πολυ-
πληθές σύνολο µε βάση τα κριτήρια της άνεσης εκτέλεσης, της διαισθητι-
κότητας, της ακρίβειας αναγνώρισης, της κόπωσης, της ευκολίας εκµάθη-
σης και της αποµνηµόνευσης.  
Βήµα 2:  Σύλληψη εικόνας και εξαγωγή χαρακτηριστικών χειρονο-

µιών.  

Αφού καταλήξουµε στις κινήσεις των δακτύλων που θα αντιστοι-
χούν στις λειτουργίες που θέλουµε να ελέγξουµε, εξάγουµε τα χαρακτηρι-
στικά τους για να τα χρησιµοποιήσουµε για την εκπαίδευση του συστήµα-
τος. Για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία: 
Ανάλυση µεθοδολογίας εξαγωγής χαρακτηριστικών.  

• Ρύθµιση αρχικών συνθηκών και καταγραφή εικόνων από web 
κάµερα.  



4 Ανάλυση µεθοδολογίας ελέγχου συστηµάτων µηχατρονικής  
µέσω δακτυλικών κινήσεων  

Απόστολος Τσαγκάρης 107 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

- Ρύθµιση αρχικών συνθηκών που έχουν να κάνουν 
µε τη θέση της κάµερας, το φωτισµό του περιβάλ-
λοντα χώρου, τη θέση των χεριών κ.τ.λ.  

- Εκκίνηση καταγραφής από την κάµερα. 
• Ρύθµιση αρχικών συνθηκών και καταγραφή εικόνων από κά-

µερα τύπου kinect και pmd. 
- Ρύθµιση αρχικών συνθηκών που έχουν να κάνουν 

µε τη θέση της κάµερας, το φωτισµό του περιβάλ-
λοντα χώρου, τη θέση των χεριών κ.τ.λ.  

- Εκκίνηση καταγραφής από την κάµερα. 
• Αναγνώριση χειροµορφής. 

- Αποτύπωση κάθε καρέ. 
- Ορισµός ∆ερµατικού µοντέλου. 
- Ανίχνευση επί των εικόνων των Pixel που ταιριά-

ζουν στο δερµατικό µοντέλο. 
- Εφαρµογή φίλτρων για την αποµόνωση της πληρο-

φορίας από τον θόρυβο. Εφαρµόζονται φίλτρα συ-
στολής (erode), διαστολής (dilate), gauss κ.τ.λ. 

- Εφαρµογή crop στα όρια της χειροµορφής. Υπολο-
γίζουµε τα min και max σε X και Y και δίνοντας 
ένα περιθώριο (20 pixel) κόβουµε την εικόνα σε 
εκείνα τα σηµεία. 

- Εφαρµογή φίλτρων για να πάρουµε το περίγραµµα 
(canny). 

• Εξαγωγή χαρακτηριστικών χειροµορφής. 
- Υπολογισµός θέσεων δακτύλων.  
- Υπολογισµός αποστάσεων από το κέντρο µάζας 

προς τα τοπικά ακρότατα για την εύρεση των απο-
στάσεων από τα ακροδάκτυλα. 

- Εξαγωγή συντεταγµένων ακροδακτύλων. 
- Υπολογισµός γωνιών. 

• Επιλογή βέλτιστων χαρακτηριστικών χειροµορφής. 
• Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών.  

- Οι τιµές των χαρακτηριστικών που προκύπτουν 
βελτιστοποιούνται µε τη βοήθεια Gauss κατανο-
µών ώστε να έχουν την βέλτιστη το δυνατόν πλη-
ροφορία χωρίς θόρυβο και περιττά στοιχεία. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνονται στα Κρυφά Μαρκοβιανά Μο-
ντέλα για εκπαίδευση, ώστε το σύστηµα να κάνει σύγκριση των κινήσεων 
των δακτύλων των διαφόρων χρηστών µε αυτά.  
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Εικόνα 4.2.1: ∆ιάγραµµα αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων 

Σύλληψη Εικόνας 
από  

Οπτική κάµερα 

Εφαρµογή ∆ερµα-
τικού µοντέλου 

Σύλληψη Εικόνας 
από κάµερα µε 
χάρτη βάθους 

Αποκοπή των bit-
planes χειροµορ-

φής 

Μαθηµατική  

µορφολογία 

Εύρεση  

Ακροδακτύλων 

Εξαγωγή  και βελτιστοποίη-

ση χαρακτηριστικών  

(Χ, Υ, Αποστάσεις, Γωνίες) 

Ανίχνευση Πα-

τηµάτων 

Καταγραφή τρο-

χιών δακτύλων 

Εκπαίδευση 

ΚΜΜ 

Αναγνώριση 

∆ακτυλισµών 
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Βήµα 3: Εκτέλεση χειρονοµιών και πρόβλεψη µε τη βοήθεια ΚΜΜ. 

Ορίζονται συγκεκριµένοι χρήστες για την εκτέλεση των χειρονο-
µιών. Με το σύστηµα που έχει αναπτυχθεί στο max/msp και αφού έχει εκ-
παιδευθεί µε τις πρότυπες χειρονοµίες, παίρνουµε τα αποτελέσµατα της 
αναγνώρισης και ταύτισης µε το επιθυµητό από την έξοδο του Gesture 
follower. 
Βήµα 4: Εφαρµογή σε πραγµατικό σύστηµα. 

Η έξοδος των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων χρησιµοποιείται 
για τον έλεγχο του ροµποτικού συστήµατος. 
Βήµα 5: Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ελέγχου.  

Αξιολογούνται τα αποτελέσµατα των κινήσεων των δακτύλων των 
χρηστών σε σχέση µε κάποια κριτήρια που θα έχουν προεπιλεγεί. 
Βήµα 6: Γενίκευση των αποτελεσµάτων σε άλλους τοµείς ελέγχου.  

Τα αποτελέσµατα της µεθοδολογίας γενικεύονται µε εφαρµογή και 
σε άλλα συστήµατα. Τονίζεται εδώ ιδιαίτερα το γεγονός της παραµετρικό-
τητας και προσαρµοστικότητας της µεθοδολογία.  
Βήµα 7: ∆ηµιουργία συστήµατος εκπαίδευσης των χρηστών.  

Στο FingerOrasis εκπαιδεύεται ο χρήστης βάσει των βέλτιστων κι-
νήσεων, που έχουν προκύψει από το Βήµα 2. Αυτές οι κινήσεις εισάγονται  
στο σύστηµα και µε τη βοήθεια του Gesture αξιολογείται η ακρίβειά εκτέ-
λεσής τους. 

4.3 Ορισµός λεξικού κινήσεων  

Αναπτύχθηκε µια µεθοδολογία για τον ορισµό του κατάλληλου λεξικού κι-
νήσεων που βασίστηκε σε υπάρχουσες έρευνες σε παρόµοιους χώρους ε-
φαρµογής, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρµογές και τροποποιήσεις ώστε 
να ταιριάζει απόλυτα στον ορισµό λεξικού δακτυλικών κινήσεων για τον 
έλεγχο συστηµάτων ροµποτικής και εν γένει µηχατρονικής. Η µεθοδολογία 
λαµβάνει υπόψη της την άνεση εκτέλεσης µιας χειρονοµίας, τη διαισθητι-
κότητα, την κόπωση, την αποτελεσµατικότητα – ακρίβεια, την ευκολία εκ-
µάθησης και τη δυνατότητα αποµνηµόνευσης.  

Στην αρχή ορίζονται οι εντολές – εργασίες που θα χρησιµοποιη-
θούν στον έλεγχο του συστήµατος. Έπειτα γίνεται καταγραφή όλων των πι-
θανών χειροµορφών (συνδυασµό δυναµικών δακτυλικών κινήσεων) που θα 
µπορούσε κάποιος χρήστης να χρησιµοποιήσει. Τονίζεται η παραµετρικό-
τητα της εφαρµογής, διότι µπορούν να ορισθούν οποιεσδήποτε εντολές επι-
θυµεί ο χρήστης καθώς και όποιες χειροµορφές επιθυµεί. Αρκεί να µπο-
ρούν να εκτελεστούν µε συνδυασµό κινήσεων δακτύλων, δηλαδή 
δακτυλισµών. 
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Στη συνέχεια γίνεται µια πρώτη αξιολόγηση των χειροµορφών 
βάση ενός τύπου που δηλώνει την άνεση εκτέλεσης. Από τον τύπο αυτό 
βρίσκονται οι επικρατέστερες χειροµορφές και αποµονώνονται ώστε να α-
ξιολογηθούν στη συνέχεια.  

Γίνεται η αντιστοίχιση βάσει διαισθητικότητας ρωτώντας Ν χρή-
στες για το ποια χειροµορφή πιστεύουν ότι ταιριάζει µε ποια εντολή. Κατα-
τάσσονται οι επιλογές των χρηστών βάσει συχνότητας. Στην κατάταξη αυ-
τή χρησιµοποιείται επίσης η κόπωση εκτέλεσης της εντολής καθώς και η 
ακρίβεια αναγνώρισης που βρίσκεται από την εφαρµογή FingerOrasis όπου 
οι χρήστες καλούνται να εκτελέσουν τις εντολές και αποτυπώνεται η ακρί-
βεια εκτέλεσης µε την χρήση Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και τεχνι-
κών δυναµικής περιτύλιξης χρόνου.  

Από την τελική κατάταξη γίνεται η επιλογή του βέλτιστου λεξικού 
µε βάση το κριτήριο της ευκολίας εκµάθησης και της αποµνηµόνευσης.  

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η µεθοδολογία µε τα επιµέ-
ρους στάδιά της.   

 

Σχήµα 4.3.1: Σχεδίαση βέλτιστου λεξικού κινήσεων 

G 

Εργασίες (Τ) 

Χειροµορφές (G) 

Εντολές (C) 
Στάδιο 1 

Gs 

Στάδιο 2 

Συντελεστής Άνεσης 

Στάδιο 3 

∆ιαισθητικότητα 

Ακρίβεια 

Κόπωση 

Αλγόριθµος Αντιστοίχισης  

Εντολής - Χειροµορφής 

V1(G1C1), V2(G2C2),, V3(G3C3), …… 

Στάδιο 4 

Αποµνηµόνευση 

Επιλογή βέλτιστου λεξικού – 

Χρήση γενετικών Αλγορίθµων 

Vτελικό(GC) 
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Στάδιο 1 (Ορισµός λεξιλογίου – χειροµορφών) 

Ορισµός εντολών που θα εκτελεστούν.  
C = {Ξεκίνηµα, Σταµάτηµα, Στροφή δεξιά, Στροφή αριστερά, επι-

τάχυνση, επιβράδυνση, Εµπρός, Πίσω} (8). 

Πίνακας 4.3.1: Εντολές 

Εντολές 

C-1 Ξεκίνηµα 

C-2 Σταµάτηµα 

C-3 Στροφή δεξιά 

C-4 Στροφή αριστερά 

C-5 επιτάχυνση 

C-6 επιβράδυνση 

C-7 Εµπρός 

C-8 Πίσω 

Ορισµός χειροµορφών που θα χρησιµοποιηθούν. Π.χ. 24 Το χέρι 
θα είναι σε θέση ισορροπίας.  

Πίνακας 4.3.2: Πιθανές χειροµορφές 

Χειροµορφή ∆ακτυλισµοί 

G-1 Αντίχειρας - ∆είκτης 1 2       

G-2 Αντίχειρας - Μέσος 1 3       

G-3 Αντίχειρας - Παράµεσος 1 4       

G-4 Αντίχειρας - Μικρός 1 5       

G-5 ∆είκτης - Μέσος 2 3       

G-6 ∆είκτης - Παράµεσος 2 4       

G-7 ∆είκτης - Μικρός 2 5       

G-8 Μέσος - Παράµεσος 3 4       

G-9 Μέσος - Μικρός 3 5       

G-10 Παράµεσος - Μικρός 4 5       

G-11 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος 1 2 3     

G-12 Αντίχειρας - ∆είκτης - Παρά- 1 2 4     
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µεσος 

G-13 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μικρός 1 2 5     

G-14 Αντίχειρας - Μέσος - Παρά-

µεσος 

1 3 4     

G-15 Αντίχειρας - Μέσος - Μικρός 1 3 5     

G-16 Αντίχειρας - Παράµεσος - Μι-

κρός 

1 4 5     

G-17 ∆είκτης - Μέσος - Παράµεσος 2 3 4     

G-18 ∆είκτης - Μέσος - Μικρός 2 3 5     

G-19 ∆είκτης - Παράµεσος - Μι-

κρός 

2 4 5     

G-20 Μέσος - Παράµεσος - Μικρός 3 4 5     

G-21 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος- 

Παράµεσος 

1 2 3 4   

G-22 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος 

-  Μικρός 

1 2 3 5   

G-23 Αντίχειρας - Μέσος - Παρά-

µεσος - Μικρός 

1 3 4 5   

G-24 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος 

- Παράµεσος - Μικρός 

1 2 3 4 5 

G = {G-1, G-2, G-3,  ……G-24 } 
Καταγράφονται οι εντολές που θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε δη-

µιουργώντας το σύνολο C - εντολών και όλες οι χειροµορφές δηµιουργώ-
ντας το σύνολο G – χειροµορφών. 
 

Στάδιο 2 (Επιλογή κατάλληλων χειροµορφών) 

Συντελεστής Άνεσης 

Για κάθε χειροµορφή εκτελούµε τη µέτρηση της άνεσης µε τη 
βοήθεια του παρακάτω τύπου (3.6.3.1) και κρατάµε τις χειροµορφές µε τις  
καλύτερες τιµές δηµιουργώντας το υποσύνολο των χειροµορφών που θα 
αντιστοιχηθεί στις εντολές µας.  

Η κόπωση και η άνεση σχετίζονται µε την προσπάθεια που πρέπει 
να καταβάλλει κάποιος για να ολοκληρώσει µια χειρονοµία. Ορίζεται ως 
ένας δείκτης της χειρονοµίας σταθµισµένος µε τη συχνότητα και τη δυσκο-
λία της χρήσης των δακτύλων [50]. Η ευκολία εκτέλεσης – κόπωση µιας 
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χειρονοµίας αξιολογείται ποσοτικά µε τον παρακάτω τύπο (3.6.3.1) και θα 
αποτελεί το κριτήριο επιλογής των χειροµορφών που απαιτούνται για την 
εκτέλεση των αντίστοιχων εντολών.  

Ποσοτικά από τον τύπο 
 

N
M

i
iSifGK /)

1
()( ∑
=

=
 

(3.6.3.1) 

 
Η τιµή Si  προσδιορίζει την φυσική δυσκολία της χρήσης του δα-

κτύλου i µέσα στη χειρονοµία. fi είναι η συχνότητα χρήσης του δακτύλου i 
µέσα στην ίδια χειρονοµία. N είναι ο αριθµός των συνολικών δακτυλισµών 
που χρησιµοποιούνται στη χειρονοµία. Μ είναι ο αριθµός των διαφορετι-
κών δακτυλισµών [50]. 

Πίνακας 4.3.3: Συντελεστής Άνεσης 

∆άκτυλα ΑΑ Συντ. ∆υσκολίας 

(S) 

Αντίχειρας 1 1 

∆είκτης 2 0,9 

Μέσος 3 0,9 

Παράµεσος 4 0,85 

Μικρός 5 0,8 

 
Ο παραπάνω πίνακας αποτυπώνει τη δυσκολία χρήσης των δακτύ-

λων και έχει δηµιουργηθεί µετά από έρευνα που έγινε σε 25 χρήστες σχετι-
κά µε τη δυσκολία κίνησης των δακτύλων (Παράρτηµα ∆) 

Συνεπώς η τιµή S3 σηµαίνει τη φυσική δυσκολία πατήµατος του 
δακτύλου 3, δηλαδή χειρονοµία που χρησιµοποιεί  το µέσο, και είναι 0.9. 

Ν είναι ο αριθµός των συνολικών µεταβάσεων. 
 
Για κάθε χειροµορφή εκτελείται η µέτρηση της άνεσης εκτέλεσης 

µε τη βοήθεια του παραπάνω τύπου.   
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Πίνακας 4.3.4: Πιθανές χειροµορφές µε Συντελεστή Άνεσης 

Χειροµορφή ∆ακτυλισµοί Συντελ.  

Ανεσης 

G-1 Αντίχειρας - ∆είκτης 1 2       0,950 

G-2 Αντίχειρας - Μέσος 1 3       0,950 

G-3 Αντίχειρας - Παράµεσος 1 4       0,925 

G-4 Αντίχειρας - Μικρός 1 5       0,900 

G-5 ∆είκτης - Μέσος 2 3       0,900 

G-6 ∆είκτης - Παράµεσος 2 4       0,875 

G-7 ∆είκτης - Μικρός 2 5       0,850 

G-8 Μέσος - Παράµεσος 3 4       0,875 

G-9 Μέσος - Μικρός 3 5       0,850 

G-10 Παράµεσος - Μικρός 4 5       0,825 

G-11 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος 1 2 3     0,933 

G-12 Αντίχειρας - ∆είκτης - Παρά-

µεσος 

1 2 4     0,917 

G-13 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μι-

κρός 

1 2 5     0,900 

G-14 Αντίχειρας - Μέσος - Παρά-

µεσος 

1 3 4     0,917 

G-15 Αντίχειρας - Μέσος - Μικρός 1 3 5     0,900 

G-16 Αντίχειρας - Παράµεσος - 

Μικρός 

1 4 5     0,883 

G-17 ∆είκτης - Μέσος - Παράµε-

σος 

2 3 4     0,883 

G-18 ∆είκτης - Μέσος - Μικρός 2 3 5     0,867 

G-19 ∆είκτης - Παράµεσος - Μι-

κρός 

2 4 5     0,850 

G-20 Μέσος - Παράµεσος - Μικρός 3 4 5     0,850 
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G-21 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέ-

σος- Παράµεσος 

1 2 3 4   0,913 

G-22 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος 

-  Μικρός 

1 2 3 5   0,900 

G-23 Αντίχειρας - Μέσος - Παρά-

µεσος - Μικρός 

1 3 4 5   0,888 

G-24 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος 

- Παράµεσος - Μικρός 

1 2 3 4 5 0,890 

 
Επιλέγονται οι χειροµορφές µε τις  καλύτερες τιµές, δηµιουργώ-

ντας το υποσύνολο των χειροµορφών που θα αντιστοιχηθεί στις εντολές.  

Πίνακας 4.3.5: Επικρατέστερες χειροµορφές βάσει συντελεστή άνεσης 

Χειροµορφή ∆ακτυλισµοί Συντελ. 

 Ανεσης 

G-1 Αντίχειρας - ∆είκτης 1 2       0,950 

G-2 Αντίχειρας - Μέσος 1 3       0,950 

G-11 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος 1 2 3     0,933 

G-3 Αντίχειρας - Παράµεσος 1 4       0,925 

G-12 Αντίχειρας - ∆είκτης - Παρά-

µεσος 

1 2 4     0,917 

G-14 Αντίχειρας - Μέσος - Παράµε-

σος 

1 3 4     0,917 

G-21 Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέσος- 

Παράµεσος 

1 2 3 4   0,913 

G-4 Αντίχειρας - Μικρός 1 5       0,900 

 

Στάδιο 3 (Αντιστοίχιση κατάλληλων χειροµορφών µε εντολές) 

∆ιαισθητικότητα 

Αφού έχουµε καταλήξει στις εντολές και στον ίδιο αριθµό χειρο-
µορφών, δηµιουργούµε τον πίνακα διαισθητικότητας που σηµαίνει ποιες 
εντολές νοµίζουµε ότι αντιστοιχούν σε ποιες χειροµορφές. ∆ηµιουργούµε 
τον αντίστοιχο πίνακα διαισθητικότητας µε ποσοστιαίες συµµετοχές της 
κάθε χειροµορφής. 
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∆ίνεται σε Ν χρήστες η λίστα µε τις προτεινόµενες εντολές και 
ζητάµε να τις αντιστοιχίσουν σε κάποια από τις χειροµορφές που βλέπουν. 
Σχηµατίζουµε έναν πίνακα και καταγράφουµε τη συχνότητα επιλογής κάθε 
χειροµορφής [152]. Ο πίνακας ονοµάζεται πίνακας ∆ιαισθητικότητας.  

Έχουµε 20 χρήστες που έχουν αντιστοιχίσει τις χειροµορφές του 
πίνακα 5 στις εντολές του πίνακα 1 (Παράρτηµα Ε). 

Πίνακας 4.3.6: Συχνότητα αντιστοίχισης Χειροµορφής - Εντολής 

Εντολή G-1 G-2 G-

11 

G-3 G-

12 

G-

14 

G-

21 

G-4 

C-1 Start 4 2 2 2 2 0 3 5 

C-2 Stop 1 2 3 6 4 2 2 0 

C-3 Left 6 2 0 1 3 6 1 1 

C-4 Right 3 5 5 1 1 1 2 2 

C-5 Up 2 2 6 1 1 2 5 1 

C-6 Down 3 2 3 2 4 2 2 2 

C-7 Forward 1 5 2 2 1 5 3 1 

C-8 Backward 2 3 5 3 1 1 5 0 

Η αντιστοίχιση µετατρέπεται σε ποσοστιαία συµµετοχή και έχου-
µε: 

Πίνακας 4.3.7: Ποσοστά αντιστοίχισης Χειροµορφής - Εντολής 

Εντολή G-1 G-2 G-

11 

G-3 G-

12 

G-

14 

G-

21 

G-4 

C-1 Start 20% 10% 10% 10% 10% 0% 15% 25% 

C-2 Stop 5% 10% 15% 30% 20% 10% 10% 0% 

C-3 Left 30% 10% 0% 5% 15% 30% 5% 5% 

C-4 Right 15% 25% 25% 5% 5% 5% 10% 10% 

C-5 Up 10% 10% 30% 5% 5% 10% 25% 5% 

C-6 Down 15% 10% 15% 10% 20% 10% 10% 10% 

C-7 Forward 5% 25% 10% 10% 5% 25% 15% 5% 

C-8 Backward 10% 15% 25% 15% 5% 5% 25% 0% 
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Κόπωση 

Ο χρήστης εκτελεί τη χειρονοµία 10 φορές. Μεταξύ κάθε χειρο-
νοµίας πρέπει να επιστρέφει στην αρχική θέση ηρεµίας των δακτύλων. Το 
πόσο κουραστικό φαίνεται είναι κριτήριο αξιολόγησης [183]. Για τον υπο-
λογισµό της κόπωσης χρησιµοποιείται µια κλίµακα µέτρησης κόπωσης που 
σχετίζεται µε τη σχεδίαση εργονοµικών διεπαφών µε τιµές από ασθενής ως 
ισχυρή σύµφωνα µε την κλίµακα του Borg [154,182]. Οι κλίµακες είναι 
από το 1 έως το 10 από το ξεκούραστο έως το εξουθενωτικό.   

∆ηµιουργούµε τον πίνακα Κόπωσης εκτέλεσης χειροµορφής (Πα-
ράρτηµα ΣΤ). 

Πίνακας 4.3.8: Κόπωση εκτέλεσης 

Χειροµορφή Κόπωση 

G-1 1 

G-2 1 

G-11 2 

G-3 2 

G-12 2 

G-14 1 

G-21 2 

G-4 3 

 

Ευκολία αναγνώρισης  

Το σύστηµα δίνει ένα ποσοστό αναγνώρισης για κάθε εκτέλεση 
χειροµορφής µε τη χρήση του λογισµικού FingerOrasis. Εκτελούµε µια φο-
ρά την χειρονοµία και εκπαιδεύουµε το σύστηµα και βάζουµε 5 ειδικούς 
χρήστες να την ξαναεκτελέσουν. Από το µέσο όρο της αναγνώρισης των 5 
έµπειρων χρηστών προκύπτουν τα παρακάτω ποσοστά ακρίβειας εκτέλεσης 
(Παράρτηµα Ζ). 

∆ηµιουργούµε τον πίνακα Ακρίβειας εκτέλεσης χειροµορφής. 

Πίνακας 4.3.9: Ποσοστά ακρίβειας εκτέλεσης 

Χειροµορφή Ακρίβεια 

G-1 85% 

G-2 86% 

G-11 91% 
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G-3 79% 

G-12 96% 

G-14 82% 

G-21 80% 

G-4 77% 

 
Από τον πίνακα διαισθητικότητας ταξινοµούµε για κάθε εντολή 

την κατάλληλη χειροµορφή κατά φθίνουσα σειρά. Όπου δύο ή παραπάνω 
χειροµορφές έχουν την ίδια τιµή, ανατρέχουµε στον πίνακα κόπωσης και 
επιλέγουµε τη βέλτιστη. Αν και εκεί έχουν την ίδια τιµή, ανατρέχουµε στη 
συνέχεια στον πίνακα ακρίβειας και επιλέγουµε τη βέλτιστη. Έτσι καταλή-
γουµε στον τελικό πίνακα κατάταξης χειροµορφών σε εντολές. 

Πίνακας 4.3.10: Κατάταξη χειροµορφών ανά εντολή σε φθίνουσα ταξινόµηση 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

C-1 Start G-4 G-1 G-21 G-12 G-11 G-2 G-3 G-14 

C-2 Stop G-3 G-12 G-11 G-2 G-14 G-21 G-1 G-4 

C-3 Left G-1 G-14 G-12 G-2 G-11 G-21 G-3 G-4 

C-4 Right G-11 G-2 G-1 G-21 G-4 G-12 G-14 G-3 

C-5 Up G-11 G-21 G-2 G-1 G-14 G-12 G-3 G-4 

C-6 Down G-12 G-11 G-1 G-2 G-14 G-21 G-3 G-4 

C-7 

Forward G-2 G-14 G-21 G-11 G-3 G-12 G-1 G-4 

C-8 

Backward G-11 G-21 G-2 G-3 G-1 G-12 G-14 G-4 

 
Από τον πίνακα 4.3.10. πρέπει να επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυα-

σµός χειροµορφής - εντολής. 
 

Στάδιο 4 (Επιλογή του βέλτιστου συνδυασµού εντολής – χειροµορφής) 

Η επιλογή της βέλτιστης αντιστοιχίας χειροµορφής – εντολής, δη-
λαδή σε ποια εντολή θα αντιστοιχίσουµε ποια χειροµορφή ώστε να έχουµε 
το καλύτερο αποτέλεσµα, αποτελεί ένα κλασικό πρόβληµα βελτιστοποίη-
σης. Το κριτήριο για την επιλογή είναι το πώς το αντιλαµβάνεται ο χρήστης 
(δηλαδή η διαισθητικότητα), η οποία όµως επηρεάζεται και από τους άλ-
λους 3 παράγοντες, διότι για να βγει ο τελικός πίνακας επιλογής των χειρο-
µορφών ελήφθησαν υπόψη όλοι οι παραπάνω παράγοντες.  
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Για να γίνει όµως η αξιολόγηση των πιθανών λύσεων χρησιµοποι-
ούµε τις τιµές του πίνακα 8 που µας δίνει τη διαισθητικότητα αντιστοίχισης 
εντολής – χειροµορφής σε ποσοστιαία απεικόνιση. Η επιλογή των πιθανών 
λύσεων µπορεί να γίνει µε ντετερµινιστκούς τρόπους οπότε θα πρέπει να 
εξετάσουµε όλες τους πιθανούς συνδυασµούς των 8 χειροµορφών για τις 8 
εντολές και αξιολογώντας την κάθε περίπτωση.  

Κάνοντας µια χειροκίνητη επιλογή καταλήξαµε σε δύο πιθανούς 
συνδυασµούς, που θα αποτελέσουν και µέρος του αρχικού πληθυσµού για 
την εκτέλεση του γενετικού αλγορίθµου. 

Πίνακας 4.3.11: Αξιολόγηση λύσεων 

C-1 Start G-4 25% G-4 25% 

C-2 Stop G-3 30% G-3 30% 

C-3 Left G-1 30% G-1 30% 

C-4 Right G-11 25% G-2 25% 

C-5 Up G-21 25% G-11 30% 

C-6 Down G-12 20% G-12 20% 

C-7 Forward G-2 25% G-14 25% 

C-8 Backward G-14 5% G-21 25% 

Αξιολόγηση   23,13%   26,25% 

 
Για να βρούµε τη βέλτιστη αντιστοιχία από το πλήθος των πιθα-

νών λύσεων θα εφαρµόσουµε τεχνική γενετικών αλγορίθµων ώστε να ελα-
χιστοποιήσουµε το χρόνο της διαδικασίας.  Όπως περιγράφηκε αναλυτικά 
στο κεφάλαιο 3, ο γενετικός αλγόριθµος για να υλοποιηθεί απαιτεί ένα σύ-
νολο παραµέτρων που αποτελείται από την κωδικοποίηση των χρωµοσω-
µάτων, τον αρχικό πληθυσµό, το πλήθος των χρωµοσωµάτων, τον αριθµό 
των γενεών, την συνάρτηση καταλληλότητας, την πιθανότητα διασταύρω-
σης, την πιθανότητα µετάλλαξης και το κριτήριο τερµατισµού.  
 

Κωδικοποίηση 

Η κωδικοποίηση του κάθε στοιχείου του χρωµοσώµατος γίνεται 
µε υβριδικό τρόπο. Υιοθετείται ένα συνδυασµός γραµµάτων και αριθµών, 
διότι έτσι εξυπηρετεί η συγκεκριµένη εφαρµογή. Έχουµε λοιπόν κωδικο-
ποίηση της µορφής G-1, G2 κ.τ.λ. που σηµαίνει πρώτη χειρονοµία, δεύτερη 
χειρονοµία κ.τ.λ. Να σηµειωθεί ότι το πλήθος των στοιχείων του χρωµο-
σώµατος εξαρτάται από το πλήθος των ενεργειών που θέλουµε να αντιστοι-
χίσουµε, που στην προκειµένη περίπτωση είναι 8. Άρα έχουµε χρωµοσώ-
µατα 8 στοιχείων που αντιστοιχούν στις 8 εντολές C = {Ξεκίνηµα, 
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Σταµάτηµα, Στροφή δεξιά, Στροφή αριστερά, επιτάχυνση, επιβράδυνση, 
Εµπρός, Πίσω}. Παράδειγµα τέτοιου χρωµοσώµατος αποτελεί το GV1 = 
{G-4, G-3, G-1, G-11, G-21, G-12, G-2, G-14}.  
 

Αρχικός πληθυσµός – Πλήθος – Αριθµός γενεών 

Ο αρχικός πληθυσµός θα αποτελείται από 5 χρωµοσώµατα εκ των 
οποίων τα δύο είναι τα κατ’ εκτίµηση ισχυρά.  Αυτό βοηθάει στην ταχύτε-
ρη εκτέλεση του αλγορίθµου και στην κατάληξη του καλύτερου αποτελέ-
σµατος σε µικρότερο χρόνο. Το πλήθος των γενεών έχει οριστεί στις 20. 
 

Συνάρτηση καταλληλότητας 

Η συνάρτηση καταλληλότητας, που θα αξιολογεί την κάθε λύση, 
ορίζεται ως ο µεγαλύτερος µέσος όρος του συντελεστή διαισθητικότητας.  

∑
=

=
8

1
2 )(max

n

GVZF

 

(3.6.3.2) 

Πιθανότητα διασταύρωσης - µετάλλαξης 

Η πιθανότητα διασταύρωσης ορίζεται στο 0,5 και της µετάλλαξης 
στο 0,2, ενώ ο τερµατισµός του αλγορίθµου και η εξαγωγή του αποτελέ-
σµατος θα γίνει µόλις σταθεροποιηθεί η µορφή των χρωµοσωµάτων στην 
έξοδο, δηλαδή δεν δίνονται νέες τιµές χρωµοσωµάτων ή µόλις συµπληρω-
θούν οι 20 γενεές που πρέπει να εκτελεστούν. 
 

Εκτέλεση γενετικού αλγορίθµου 

Τα βήµατα που ακολουθούνται στον αλγόριθµο είναι τα παρακά-
τω:  

Βήµα 1.  Από τη στιγµή που τα δεδοµένα κωδικοποιούνται ορίζεται το 
µήκος κάθε χρωµοσώµατος σύµφωνα µε τις εντολές που θέλου-
µε να αντιστοιχίσουµε.  Για παράδειγµα το χρωµόσωµα G-1, G-
12, G-14, G-11, G-4, G-2, G-21, G-3] σηµαίνει ότι η χειρονοµία 
G-1 θα αντιστοιχεί στην εντολή ξεκίνηµα, η χειρονοµία G-12 
στην εντολή Σταµάτηµα, κ.ο.κ. 

Βήµα 2.  ∆ηµιουργείται ο αρχικός πληθυσµός βασιζόµενος στην υπόθεση 
ότι το µέγεθος του πληθυσµού θα είναι 5 χρωµοσώµατα και ο 
αριθµός των γενεών 20. Η πιθανότητα διασταύρωσης είναι 0.5 
και µετάλλαξης 0.2.  

Βήµα 3. Με τη βοήθεια της συνάρτησης αξιολόγησης υπολογίζεται η τιµή 
αξιολόγησης (fitness value) κάθε χρωµοσώµατος του πληθυ-
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σµού. Η συνάρτηση αξιολόγησης έχει ως σκοπό τη µεγιστοποί-
ηση του συντελεστή διαισθητικότητας του χρωµοσώµατος που 
υπολογίζεται µε τη βοήθεια του πίνακα 8.  

∑
=

=
8

1
2 )(max

n

GVZF

  
(3.6.3.3) 

όπου: 

Ζ2(GV)  = Ο συντελεστής διαισθητικότητας της χειρονοµίας GV  

Βήµα 4.  Η έξοδος της κάθε τιµής αξιολόγησης για κάθε χρωµόσωµα α-
ποθηκεύεται σε έναν προσωρινό πίνακα.  

Βήµα 5.  Επιλέγονται οι δύο βέλτιστες τιµές.   

Βήµα 6. Εκτελείται διασταύρωση µεταξύ των δύο χρωµοσωµάτων του 
προηγούµενου βήµατος. Επιπλέον, ανάλογα µε την πιθανότητα 
µπορεί να εφαρµοστεί και µετάλλαξη στο καθένα ξεχωριστά.  

Βήµα 7. Τα νέα χρωµοσώµατα µαζί µε τα δύο καλύτερα από το βήµα 4 
αποτελούν τον πληθυσµό της νέας γενιάς. 

Βήµα 8. Ταυτόχρονα η καλύτερη τιµή του βήµατος 5 αποθηκεύεται.  

Βήµα 9. Η τιµή αξιολόγησης υπολογίζεται για τον νέο πληθυσµό και ε-
παναλαµβάνονται τα βήµατα 4 έως 7.  

Βήµα 10. Αν βρεθεί καλύτερη τιµή αντικαθιστά την προηγούµενη.  

Βήµα 11. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 20 φορές (όσες είναι οι γενεές) 

και καταλήγουµε στην βέλτιστη τιµή που είναι η σειρά που θα 

κατεργαστούν τα γεωµετρικά στοιχεία. 

Η γραφική διεπαφή του λογισµικού που χρησιµοποιείται για την 
εκτέλεση του γενετικού αλγορίθµου φαίνεται στην εικόνα 4.3.1. Παρουσιά-
ζονται οι διαφορετικές ενέργειες του αλγορίθµου (διασταύρωση και µετάλ-
λαξη). Στην πάνω περιοχή του λογισµικού ο χρήστης µπορεί να επιλέξει το 
αρχείο µε τις αρχικές ρυθµίσεις της εφαρµογής καθώς και το αρχείο όπου 
επιθυµεί να αποθηκευθούν τα αποτελέσµατα. Στη δεξιά περιοχή βλέπουµε 
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τις παραµέτρους του γενετικού αλγορίθµου όσον αφορά την πιθανότητα δι-
ασταύρωσης και µετάλλαξης καθώς και τον αρχικό πληθυσµό και το πλή-
θος των γενεών. 

 

Εικόνα 4.3.1: ∆ιεπαφή εφαρµογής γενετικού αλγορίθµου 

Στην παρακάτω γραφική παράσταση (Γράφηµα 4.3.1.) φαίνεται η 
εκτέλεση του αλγορίθµου σε κάθε γενεά και η τιµή που έχει η συνάρτηση 
αξιολόγησης σε κάθε περίπτωση, µέχρι την τελική φάση όπου σταθεροποι-
είται και δεν βελτιώνεται άλλο.  
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Γράφηµα 4.3.1: Αποτελέσµατα Γενετικού Αλγορίθµου 
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Παρατηρούµε ότι µετά την 14η γενεά σταθεροποιείται η συνάρτη-
ση αξιολόγησης στην µέγιστή της τιµή που αντιστοιχεί σε δύο βέλτιστες 
λύσεις.  Στα χρωµοσώµατα  

GV1 = {G-4, G-3, G-1, G-11, G-21, G-12, G-2, G-14} 
GV2 = { G-4, G-3, G-1, G-2, G-11, G-12, G-14, G-21} 
Για το σύνολο των εντολών C = {Ξεκίνηµα, Σταµάτηµα, Στροφή 

δεξιά, Στροφή αριστερά, επιτάχυνση, επιβράδυνση, Εµπρός, Πίσω}, οι επι-
κρατέστερες λύσεις που προκύπτουν από την έξοδο του γενετικού αλγόριθ-
µου είναι οι παρακάτω: 

GV1 = {G-1, G-12, G-14, G-11, G-4, G-2, G-21, G-3} 
GV2 = {G-3, G-12, G-14, G-21, G-4, G-11, G-14, G-21} 
Η τελική επιλογή θα γίνει µε τη βοήθεια της παραµέτρου της εκ-

µάθησης και αποµνηµόνευσης. 
 

Ευκολία εκµάθησης - αποµνηµόνευσης 

∆ίνουµε την αντιστοιχία σε 20 χρήστες να τη µελετήσουν και να 
προσπαθήσουν να την αποµνηµονεύσουν. Στη συνέχεια, δείχνουµε µια πα-
ρουσίαση µε ονόµατα λειτουργιών που θα εµφανίζονται για 2 sec η κάθε 
µία. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελεί την αντίστοιχη χειρονοµία όσο θα 
προβάλλεται η λειτουργία (Παράρτηµα Η). Η σειρά θα ακολουθεί µια λογι-
κή σύµφωνα µε την εφαρµογή που θέλουµε να ελέγξουµε. Κάνουµε επα-
νεκκίνηση στην παρουσίαση σε κάθε λάθος που κάνει ο χρήστης. Συνεχί-
ζουµε µέχρι να ολοκληρωθεί η παρουσίαση. Η βαθµολογία θα προκύπτει 
από τον αριθµό των επανεκκινήσεων της παρουσίασης. Έτσι θα καταλή-
ξουµε στο τελικό λεξικό κινήσεων [183]. 

Μετά και την εφαρµογή του ελέγχου της εκµάθησης και του ελέγ-
χου της αποµνηµονευσιµότητας καταλήγουµε σε βέλτιστο συνδυασµό χει-
ρονοµιών για τις εντολές που ορίστηκαν που έχει ως εξής. 

C = {Ξεκίνηµα, Σταµάτηµα, Στροφή δεξιά, Στροφή αριστερά, επι-
τάχυνση, επιβράδυνση, Εµπρός, Πίσω}, 

GV2 = { G-4, G-3, G-1, G-2, G-11, G-12, G-14, G-21} 
 

Εντολή Χειροµορφή ∆ακτυλισµοί 

Ξεκίνη-
µα 

G-1 Αντίχειρας - 
∆είκτης 

 

  

Σταµά-
τηµα 

G-2 Αντίχειρας - 
Μέσος 

 

  

Στροφή 
δεξιά 

G-3 Αντίχειρας - 
Παράµεσος 

 

  

Στροφή 
αριστε-

G-4 Αντίχειρας - 
Μικρός 
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ίες αυτές αποτελούν την είσοδο στο επόµενο στάδιο της µεθοδολογίας που 
αναφέρεται στην εκπαίδευση και εκτέλεση των χειρονοµιών αυτών. Ταυ-
τόχρονα η αντιστοιχία αυτή καταχωρείται, ώστε το σύστηµα που θα ελεγ-
χθεί στο τέλος να γνωρίζει τις εντολές που πρέπει να χρησιµοποιήσει για 
την κάθε ενέργεια.  

4.4 Αναγνώριση στατικών και δυναµικών 

δακτυλισµών µε τη βοήθεια κρυφών 

µαρκοβιανών µοντέλων 

Αφού έχουν επιλεγεί οι κατάλληλες εντολές ελέγχου το επόµενο βήµα είναι 
η εκτέλεση και αναγνώριση των εντολών – χειρονοµιών. Το χέρι σε κατά-
σταση ηρεµίας βρίσκεται πάνω στο τραπέζι ή κινείται στον χώρο. Μόλις 
ένα δάκτυλο κινηθεί, το σύστηµα καταγράφει τη συγκεκριµένη κίνηση. 
Αφού γίνει η καταγραφή µε µία από τις τρεις δυνατότητες σύλληψης εικό-
νας που έχει το σύστηµα, γίνεται επεξεργασία των εικόνων ώστε να προσ-
διορισθούν τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την αναγνώριση. Έτσι 
εξάγουµε την απαραίτητη πληροφορία από κάθε πλαίσιο (frame) της εικο-
νοσειράς (βίντεο), όπως τη θέση των ακροδακτύλων, τη µεταξύ τους από-
σταση και τις γωνίες που σχηµατίζουν. Αυτή η πληροφορία αποτελεί το 
διάνυσµα χαρακτηριστικών (features vector) και αντιπροσωπεύει ένα πλαί-
σιο (frame) από ολόκληρη την εικονοσειρά. Υπολογίζοντας τα διανύσµατα 
χαρακτηριστικών για κάθε πλαίσιο δηµιουργούµε µια ακολουθία διανυσµά-
των χαρακτηριστικών η οποία περιέχει την απαραίτητη πληροφορία για όλη 
την εικονοσειρά. Όσο περισσότερα χαρακτηριστικά χρησιµοποιούνται τόσο 
πιο καλή θα είναι η πρόβλεψη της χειρονοµίας. Από τη στιγµή που θα ανα-
γνωρισθεί, καταγράφεται η τροχιά του δακτύλου και αναγνωρίζεται και το 

ρά 
Επιτά-
χυνση 

G-11 Αντίχειρας - 
∆είκτης - 
Μέσος  

 

Επιβρά-
δυνση 

G-12 Αντίχειρας - 
∆είκτης - 
Παράµεσος  

 

Εµπρός G-14 Αντίχειρας - 
Μέσος - Πα-
ράµεσος  

 

Πίσω G-21 Αντίχειρας - 
∆είκτης - 

Μέσος- Πα-
ράµεσος 
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τυχόν πάτηµα. Το σύστηµα µπορεί πέρα από την αναγνώριση της τροχιάς 
να εκπαιδευτεί και για την αναγνώριση πατηµάτων των 5 δακτύλων. Το πά-
τηµα αναγνωρίζεται και αυτό µε την χρήση κρυφών µαρκοβιανών µοντέ-
λων σε συνδυασµό µε δυναµική περιτύλιξη χρόνου εισάγοντας την χρήση 
κατωφλίου. 

Στο επόµενο βήµα γίνεται η αναγνώριση της εντολής ελέγχου µέ-
σω της τροχιάς των δακτύλων. Πριν τα διανύσµατα χαρακτηριστικών οδη-
γηθούν στο σύστηµα των ΚΜΜ, βελτιστοποιούνται µε τη χρήση αλγόριθ-
µου βελτιστοποίησης, ώστε να µην περιέχουν εσφαλµένες πληροφορίες και 
θόρυβο και να είναι αξιόπιστα για το σύστηµα. Με τεχνικές µηχανικής µά-
θησης και αφού έχουν αναγνωρισθεί οι τροχιές των δακτύλων, προτείνεται, 
από το λεξικό εντολών που έχει δηµιουργηθεί, η εντολή που θα χρησιµο-
ποιηθεί για τον έλεγχο. Το σύστηµα επιλέγει την κίνηση από το λεξικό κι-
νήσεων που έχει ορισθεί στην πρώτη φάση της µεθοδολογίας και η εντολή 
που αντιστοιχεί στην αναγνωρισµένη κίνηση µεταφέρεται στο σύστηµα που 
πρόκειται να ελεγχθεί.  

Για την αναγνώριση όπως αναφέρθηκε χρησιµοποιούνται Κρυφά 
Μαρκοβιανά Μοντέλα [159] µε συνδυασµό τεχνικής δυναµικής περιτύλιξης 
χρόνου. Κάθε εντολή αντιπροσωπεύεται από ένα σύνολο πιθανοτικών µο-
ντέλων και η αναγνώριση εστιάζεται στο να βρεθεί το σύνολο των µοντέ-
λων που θα έχουν την µεγαλύτερη πιθανότητα να αντιπροσωπεύουν τη συ-
γκεκριµένη εντολή. Κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης των µοντέλων δίνεται 
στο σύστηµα ένα σύνολο από δεδοµένα, που προκύπτουν από τις τροχιές 
των δακτών, που καθορίζουν τις παραµέτρους των ΚΜΜ. Με την βοήθεια 
µαθηµατικών συναρτήσεων, ρυθµίζουµε τις παραµέτρους των µοντέλων 
µας µεγιστοποιώντας την πιθανότητα σωστής αναγνώρισης των δεδοµένων 
εκπαίδευσης [185]. 

4.4.1 Σύλληψη κίνησης - Συλλογή δεδοµένων  - 
Εικόνων 

Όπως αναφέρθηκε λεπτοµερώς και στο προηγούµενο κεφάλαιο, για τη σύλ-
ληψη των κινήσεων των χεριών χρησιµοποιήθηκε η κάµερα βάθους pmd. 
Μέσω του µεσολογισµικού OPENNI και NITE καταγράφει την εικόνα βά-
θους και την µεταφέρει στο σύστηµά µας για περαιτέρω επεξεργασία.  Η 
καταγραφή των κινήσεων των χειρονοµιών αποτελεί την βάση του συστή-
µατος και θα αξιολογήσει τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε δυο διαφο-
ρετικές καταστάσεις εσωτερικών χώρων. Στην πρώτη περίπτωση υπήρχε 
φυσικός φωτισµός, χωρίς ιδιαίτερες προσαρµογές για την καταγραφή, και 
στη δεύτερη περίπτωση υπήρχε απόλυτο σκοτάδι. Και στις δύο περιπτώσεις 
το αποτέλεσµα της καταγραφής ήταν ικανοποιητικό για το σύστηµα, διότι η 



4 Ανάλυση µεθοδολογίας ελέγχου συστηµάτων µηχατρονικής  
µέσω δακτυλικών κινήσεων  

Απόστολος Τσαγκάρης 126 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

pmd κάµερα λειτουργεί µε υπέρυθρη ακτινοβολία και δεν επηρεάζεται από 
την ύπαρξη ή όχι του φωτισµού.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι κάµερες αυτού του είδους παρουσιά-
ζουν ιδιαίτερη ευαισθησία στο ηλιακό φως και γι’ αυτό αποφεύχθηκε να 
χρησιµοποιηθεί χώρος µε έντονο ηλιακό φως. Συγκεκριµένα, εξαιτίας της 
κάµερας IR υπέρυθρων ακτινών που χρησιµοποιεί, καθίσταται αδύνατη η 
καταγραφή των δεδοµένων του βάθους όταν δέχεται άµεσα την αρκετή η-
λιακή ακτινοβολία. Εποµένως, υπήρξε αναγκαία η διεξαγωγή των κατα-
γραφών σε εσωτερικό χώρο για την αποφυγή του άµεσου ηλιακού φωτός 
και των παρεµβολών λόγω υπερύθρων που αυτό προκαλεί.  

Η συσκευή τοποθετήθηκε εµπρός από τον υπολογιστή σε απόστα-
ση περίπου 20 εκατοστών και µε µια ελαφριά κλίση προς την χειροµορφή 
ώστε να µπορεί να καταγράψει τη µισόκλειστη παλάµη. H κάµερα παραµέ-
νει στατική. Σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών ορίζεται το σηµείο εκτέ-
λεσης των 8 διαφορετικών κινήσεων εκτέλεσης των χειρονοµιών από τους 
συµµετέχοντες. Κάθε κίνηση επαναλαµβάνεται αρκετές φορές, ενώ η συ-
σκευή καταγραφής παραµένει σταθερή. Η διαδικασία επαναλήφθηκε και µε 
την οπτική κάµερα. 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι χρήστες παρακολουθούν αρχικά 
µια επίδειξη κίνησης από κάποιον έµπειρο χειριστή του συστήµατος Στη 
συνέχεια, επιχειρούν να µιµηθούν την ίδια κίνηση. Όσον αφορά στο παρα-
σκήνιο (background) των video, πρέπει να σηµειωθεί πως αυτό δεν παρα-
µένει στατικό. ∆ιαφοροποιείται τις περισσότερες φορές από άτοµο σε άτο-
µο, από κίνηση σε κίνηση για το ίδιο άτοµο και τέλος, µπορεί να 
διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια καταγραφής µιας κίνησης του ίδιου ατό-
µου. 

4.4.2 Επεξεργασία εικόνων και αποµόνωση περιοχής 
ενδιαφέροντος   

Κατά τη διαδικασία της µοντελοποίησης της χειροµορφής χρησιµοποιείται 
η πληροφορία του διαφορετικού χρώµατος που έχει η χειροµορφή από την 
υπόλοιπη εικόνα. Όταν η συσκευή σύλληψης είναι κάµερα που δίνει εικόνα 
βάθους (pmd ή Kinect), τότε γίνεται ανάλυση της εικόνας ως προς τη χρω-
µατική απόχρωση του βάθους και αποκόπτεται η περιοχή ενδιαφέροντος 
ορίζοντας κάποιο κατώφλι στην τιµή του χρώµατος της εικόνας. Όταν χρη-
σιµοποιείται web κάµερα, τότε η µέθοδος κατάτµησης χρησιµοποιεί την 
πληροφορία τους χρώµατος του ανθρώπινου δέρµατος.  

Η διαδικασία της ανίχνευσης δέρµατος στοχεύει στον εντοπισµό 
δερµατικών περιοχών σε κάθε καρέ του βίντεο εισόδου. ∆ιαχωρίζει τα α-
ντικείµενα του παρασκηνίου, τα οποία δε συµµετέχουν στην αναγνώριση 
κινήσεων, από εκείνα του προσκηνίου, τα οποία είναι δερµατικές περιοχές. 
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Για τον εντοπισµό της περιοχής του δέρµατος χρησιµοποιήθηκε η µεθοδο-
λογία που ακολούθησε ο Manitsaris στο [159]. Η διαδικασία στηρίζεται 
στο στατιστικό δερµατικό µοντέλο βάσει του οποίου διεξάγεται ανίχνευση 
δέρµατος. Έχοντας ως πηγή εικονοστοιχείων τη βιβλιοθήκη εικόνων ενός 
χρήστη, προσδιορίζεται η περιοχή ενδιαφέροντος που είναι µια ψηφιακή 
εικόνα που περιλαµβάνει µόνο χρώµα δέρµατος και νυχιών. Στη συνέχεια, 
η περιοχή ενδιαφέροντος κανονικοποιείται, µέσα από την προβολή του 
τρισδιάστατου χρωµατικού χώρου RGB στον δισδιάστατο rg, ενώ διενερ-
γείται και γραφική απεικόνιση της εικόνας στον χώρο rg. Μέσα από τη 
γραφική απεικόνιση υπολογίζεται η ελάχιστη και η µέγιστη τιµή στους δύο 
άξονες r και g [159]. 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην χρησιµοποίηση του συγκεκριµένου 
χρωµατικού χώρου είναι ότι από έρευνες που διεξήχθησαν στο πρόσφατο 
παρελθόν αποδεικνύεται ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στο χρώµα 
του δέρµατος µεταξύ των διαφορετικών φυλών οφείλονται στη διαφορά 
που υπάρχει στη φωτεινότητα του χρώµατος (συνιστώσα φωτεινότητας) και 
όχι στο χρώµα (συνιστώσα χρωµατικότητας) [186]. Επιπρόσθετα, η χρήση 
µόνο των χρωµατικών συνιστωσών του χρώµατος του δέρµατος καθιστά 
την ανίχνευσή του, ανεπηρέαστη από µεταβολές στο φωτισµό. Επίσης, η 
υπολογιστική ισχύς που απαιτείται για την ανίχνευση δέρµατος µε τη χρή-
ση µόνο της χρωµατικής συνιστώσας είναι πολύ λιγότερη σε σχέση µε τη 
χρήση και της συνιστώσας φωτεινότητας. Τέλος, από πειραµατικά δεδοµέ-
να σύγκρισης των τεσσάρων επικρατέστερων χρωµατικών χώρων που χρη-
σιµοποιούνται στην ανίχνευση χειροµορφών αποδείχθηκε ότι ο rg χρωµατι-
κός χώρος είναι ο πιο κατάλληλος [187]. 

Έτσι λοιπόν ορίζονται [159] ως όρια για το δερµατικό µοντέλο οι 
τιµές των συνιστωσών rδέρµα[0.34, 0.62] και gδέρµα[0.25, 0.42]. Οποιοδήποτε 
εικονοστοιχείο του οποίου η κάθε µια χρωµατική συνιστώσα ανήκει στο 
αντίστοιχο διάστηµα τιµών, θεωρείται ότι έχει χρώµα δέρµατος. Εφαρµό-
ζοντας αυτήν την τεχνική καταφέρνουµε να αποµονώσουµε από την εικόνα 
την περιοχή που περιλαµβάνει πληροφορίες δέρµατος της χειροµορφής.  

Η έξοδος της διαδικασίας ανίχνευσης είναι η δυαδική µάσκα, για 
κάθε καρέ του βίντεο. Το χρώµα που αποδίδεται στα αντικείµενα µιας δυα-
δικής µάσκας είναι το χρώµα του προσκηνίου (1) και το χρώµα του παρα-
σκηνίου (0). Η δυαδική µάσκα είναι στην ουσία µια ψηφιακή εικόνα της 
οποίας τα εικονοστοιχεία παίρνουν µόνο δύο τιµές, 0 ή 1. Στις δυαδικές 
µάσκες που παράχθηκαν από το σύστηµα αναγνώρισης δακτυλικών κινή-
σεων τα αντικείµενα του παρασκηνίου σηµειώνονται µε µαύρο χρώµα, ενώ 
αυτά το προσκηνίου σηµειώνονται µε άσπρο χρώµα. 
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Εικόνα 4.4.1: Εφαρµογή δερµατικού µοντέλου 

Στην εικόνα 4.4.1. παρατίθεται το αποτέλεσµα ανίχνευσης δέρµα-
τος του χεριού του χειριστή του συστήµατος. Μελετώντας συνολικά αυτά 
τα αποτελέσµατα, προκύπτει το συµπέρασµα ότι εξάγεται σε ικανοποιητικό 
βαθµό η φιγούρα του χεριού, ενώ παράλληλα αποµονώνονται αρκετά τα 
αντικείµενα τα παρασκηνίου. Βέβαια, όπως µπορούµε να παρατηρήσουµε 
στην εικόνα 4.4.1, το δερµατικό µοντέλο που προέκυψε είναι ελλιπές. Για 
να διορθώσουµε τις µικρές ατέλειες και να βελτιωθεί το αποτέλεσµα, θα 
πραγµατοποιηθεί επιπλέον επεξεργασία στην εικόνα µε στόχο την απαλοι-
φή του θορύβου που υπάρχει σε αυτήν και την απλοποίηση της δοµής της.  
Ο θόρυβος προσδιορίζεται σαν ένα σύνολο λευκών περιοχών ή στιγµάτων 
που δεν ανήκουν στο χέρι του χειριστή και αποτελεί εµπόδιο στην εξαγωγή 
των δακτύλων και στον εντοπισµό της θέσης τους. 

Ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος αντιµετώπισης του θορύβου είναι 
οι λειτουργίες της µαθηµατικής µορφολογίας σε δυαδικές µάσκες [159]. Οι 
µορφολογικές λειτουργίες επηρεάζουν το σχήµα των περιοχών. Ολόκληρη 
η επεξεργασία γίνεται τοπικά. ∆ηλαδή περιοχές ή µορφές αντικειµένων ε-
πηρεάζονται µε τοπικό τρόπο. Στο σύστηµα αναγνώρισης κινήσεων, για 
την απλοποίηση της εικόνας, χρησιµοποιήθηκαν οι παρακάτω µορφολογι-
κές λειτουργίες: 

• Μεγέθυνση - ∆ιαστολή αντικειµένων (Dilation), 
• Σµίκρυνση - Συστολή αντικειµένων (Erosion), 
• Άνοιγµα - Οµαλοποιεί την κλειστή γραµµή (σύνορο) ενός 

αντικειµένου, σπάει στενούς ισθµούς και εξαλείφει λεπτές 
προεξοχές (Opening), 

• Κλείσιµο - Συγχωνεύει στενά σπασίµατα και µακριές λε-
πτές κοιλότητες, εξαλείφει µικρές τρύπες και γεµίζει κενά 
(closing). 

Η εφαρµογή των µορφολογικών λειτουργιών πάνω σε µια δυαδική 
µάσκα πραγµατοποιείται µέσω κατάλληλων φίλτρων. Για τη µείωση θορύ-
βου χρησιµοποιήθηκε η τεχνική του σειριακού εναλλασσόµενου φιλτραρί-
σµατος (ΣΕΦ). Πρόκειται για τη σειριακή εναλλακτική εφαρµογή φίλτρων 
γενικευµένου ανοίγµατος και κλεισίµατος πάνω στη δυαδική µάσκα [159]. 
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Στην εικόνα 4.4.2. φαίνονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής αυτών των 
φίλτρων. 

  

Εικόνα 4.4.2: Εφαρµογή δερµατικού µοντέλου και φίλτρων για βελτιστοποίηση 

Μετά την σειριακή εφαρµογή των φίλτρων ακολούθησε η εφαρ-
µογή του canny φιλτρου για την εµφάνιση του περιγράµµατος της χειρο-
µορφής (Εικ. 4.4.3.) 

 

 

Εικόνα 4.4.3: Εφαρµογή canny φίλτρου για το περίγραµµα 

4.4.3 Εστίαση στην περιοχή ενδιαφέροντος 

Έχοντας εισάγει την έννοια της αµεταβλητότητας ως προς την κλίµακα 
(Scale invariance) και την περιστροφή (Rotation invariance), βελτιώθηκε 
αισθητά ο χρόνος επεξεργασίας της εικόνας. Και αυτό  διότι χρησιµοποι-
ούµε µόνο την περιοχή ενδιαφέροντος που έχει την κατάλληλη πληροφορία 
(χειροµορφή) και όχι ολόκληρη την εικόνα [165], [166]. Χρησιµοποιούµε 
την έννοια του ποσοστού κάλυψης της εικόνας από την χειροµορφή, ώστε 
να αναπτυχθούν σωστά οι τεχνικές αµεταβλητότητας ως προς την κλίµακα 
και την περιστροφή. Έτσι, η ανίχνευση των άκρων των δακτύλων και η 
ταυτοποίησή τους δεν εξαρτάται από την απόσταση ανάµεσα στην κάµερα 
και το χέρι.  

Η κάλυψη του δέρµατος σε µία εικόνα ορίζεται ως εξής: 

%
___

NxM

pixelsskinofnumber
SC =  (4.4.3.1) 



4 Ανάλυση µεθοδολογίας ελέγχου συστηµάτων µηχατρονικής  
µέσω δακτυλικών κινήσεων  

Απόστολος Τσαγκάρης 130 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

όπου NxM είναι το µέγεθος της εικόνας.    
Το SC αντιστοιχεί έµµεσα στην απόσταση ανάµεσα στην κάµερα 

και το χέρι, καθώς αποτελεί το κριτήριο για την αξιόπιστη ανίχνευση των 
άκρων  των δακτύλων και την ταυτοποίηση της εικόνας. Για µια µεγάλη 
απόσταση µεταξύ του χεριού και της κάµερας, το SC είναι χαµηλό, οι απο-
στάσεις µεταξύ των δακτύλων γίνεται πάρα πολύ µικρές και ο εντοπισµός 
του χεριού δυσκολεύει. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα έχουν δείξει ότι κι-
νήσεις των δακτύλων µπορεί να αναγνωριστούν µε επιτυχία αν το SC Є 
[5,60]. 

Μετά την εφαρµογή του δερµατικού µοντέλου και του κατακερ-
µατισµού της χειροµορφής, εξάγεται η δυαδική εικόνα του περιγράµµατος 
του χεριού. Στη συνέχεια εφαρµόζεται η τεχνική της εστίασης στη χειρο-
µορφή (Εικόνα 4.4.4.), µε αποτέλεσµα να παίρνουµε µόνο το τµήµα της ει-
κόνας που περιέχει την απαραίτητη πληροφορία και όχι ολόκληρη την ει-
κόνα.  

 

Εικόνα 4.4.4: Εστίαση στη χειροµορφή 

Για να εφαρµοστεί και η αµεταβλητότητα ως προς την περιστροφή 
πρέπει να υπολογίζεται η περιστροφή της εικόνας. Κάθε δάχτυλο αντιστοι-
χεί σε σύνολο από pixel’ s στην εικόνα. Το µεσαίο δάχτυλο mi (xmi, ymi) και 
το κέντρο βάρους του ceni (xceni, yceni) καθορίζει τη γραµµή, η οποία καθο-
ρίζει την περιστροφή του χεριού. 

Η γωνία θ µε τον άξονα y υπολογίζεται ως εξής: 
 
 
 
 

 
(4.4.3.2) 

 
Όπου θ Є (-10,10) το σύστηµα αναγνωρίζει τα δάκτυλα χωρίς την 

εφαρµογή περιστροφής. 
∆ιαφορετικά το hi περιστρέφεται σε γωνία -θ (αντίστροφη περι-

στροφή) και  η χειροµορφή παίρνει την κανονική της θέση στην εικόνα hi
r. 

cenimi

cenimi
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−
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η εφαρµόσιµη τεχνική της περιστροφή βασίζε-
ται στην παρακάτω σχέση: 
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(4.4.3.3) 

 

Με την προσθήκη της βελτιστοποίησης λόγω της αµεταβλητότη-
τας από κλίµακα και περιστροφή η µεθοδολογία µπορεί να ελαττώσει το 
χρόνο επεξεργασίας µέχρι και 30% [165].  

 

4.4.4 Χαρακτηριστικά 

Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιούνται για την αναγνώ-
ριση χειρονοµίας είναι τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Το βασικότερο 
πλεονέκτηµά τους είναι ότι τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα εί-
ναι εύκολο να υπολογιστούν. Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα τους είναι ότι 
το µέγεθος των δεδοµένων αυξάνεται καθώς αυξάνεται το µέγεθος της ει-
σόδου, καθιστώντας τα χαρακτηριστικά αυτά ακατάλληλα ως είσοδο, σε 
ορισµένα είδη συστηµάτων αναγνώρισης.   

Τα χαρακτηριστικά τα οποία επιλέχθηκαν να χρησιµοποιηθούν 
στο σύστηµα αναγνώρισης χειρονοµιών που υλοποιήθηκε ανήκουν σε αυ-
τήν την κατηγορία καθώς µας ενδιαφέρουν οι τροχιές κίνησης. Αυτά είναι 
οι συντεταγµένες των δακτύλων σε κάθε frame, δηλαδή πέντε ζεύγη τιµών 
(τετµηµένη και τεταγµένη του κάθε δακτύλου), µε τα οποία θα καθορίζο-
νται πλήρως οι θέσεις που θα έχουν στην εικόνα, σε κάθε frame, η µεταξύ 
τους απόσταση και η γωνία που σχηµατίζουν µε το κεντροειδές. 

Η χρήση όµως απλά αυτών των πέντε ζευγών τιµών των θέσεων 
των δακτύλων για την εκπαίδευση των ΚΜΜ δεν θα είχε ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα, αφού οι συντεταγµένες των χεριών σε κάθε ακολουθία ει-
κόνων, εξαρτώνται από τη θέση που έχει ο χρήστης στην εικόνα. Εάν, λοι-
πόν, τα ΚΜΜ είχαν εκπαιδευθεί από ακολουθίες στις οποίες οι χρήστες 
κάθονταν κατά κύριο λόγο στην µέση της εικόνας  και στην προς αναγνώ-
ριση ακολουθία, ο νέος χρήστης, βρισκόταν µετατοπισµένος από το κέντρο 
της εικόνας, προς κάποια κατεύθυνση (είτε οριζόντια είτε κάθετη),  γίνεται 
κατανοητό πως οι συντεταγµένες των µελών του θα ήταν αρκετά διαφορε-
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τικές απ’ ότι στις ακολουθίες εκπαίδευσης και έτσι θα οδηγούµασταν σε 
λανθασµένα αποτελέσµατα κατά την αναγνώριση.    

Για το λόγο αυτό, τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιήθηκαν για 
την εκπαίδευση των ΗΜΜ αποτελούνται από τις διαφορές των τετµηµένων 
και των τεταγµένων των δακτύλων σε σχέση µε το κεντροειδές του χεριού. 
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των χαρακτηριστικών 
από τη σχετική θέση του χρήστη µέσα στην εικόνα. Πιο συγκεκριµένα, σε 
κάθε frame, εντοπίζονται, η θέση του κεντροειδούς του χεριού και χρησι-
µοποιείται στον υπολογισµό της σχετικής θέσης των δακτύλων ως προς το 
κεντροειδές αυτό.   

Επίσης, για την βελτίωση της αναγνώρισης των χειρονοµιών προ-
στέθηκαν ως χαρακτηριστικά στις αποστάσεις µεταξύ των δακτύλων του 
χεριού και οι γωνίες που σχηµατίζουν οι άκρες των δακτύλων µε το κέντρο 
βάρους της χειροµορφής. 

4.4.5 Εξαγωγή Χαρακτηριστικών  

Κεντροειδές 

Οι συντεταγµένες του κέντρου ενός αντικειµένου βρίσκονται ως 
εξής.  

∑
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(4.4.5.1) 

όπου Ν το πλήθος των σηµείων του αντικειµένου και x(i) η x συ-
ντεταγµένη του  i-οστού σηµείου του αντικειµένου. 
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(4.4.5.2) 

όπου Ν το πλήθος των σηµείων του αντικειµένου και y(i) η y συ-
ντεταγµένη του  i-οστού σηµείου του αντικειµένου.  
 

Θέσεις ακροδακτύλων 

Από τη στιγµή που προέκυψε η βελτιστοποιηµένη εικόνα της χει-
ροµορφής το επόµενο βήµα της µεθοδολογίας είναι η εξαγωγή των κατάλ-
ληλων χαρακτηριστικών. Όπως περιγράφηκε και στο προηγούµενο κεφά-
λαιο µπορεί να οριστεί ένα πλήθος διαφορετικών χαρακτηριστικών, ώστε 
να περιγραφή µε τον καταλληλότερο τρόπο το περιεχόµενο της κάθε εικό-
νας.  
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Ο αλγόριθµος εντοπισµού των δακτύλων στην εικόνα εκµεταλλεύ-
εται τις γεωµετρικές ιδιότητες των δακτύλων.  Χρησιµοποιείται η δυαδική 
εικόνα µε το περίγραµµα ώστε να γίνει ο υπολογισµός των αποστάσεων 
(εικ. 4.4.5.). Θεωρούµε ότι η πάνω αριστερή γωνία της εικόνας αποτελεί 
την αρχή της µέτρησης των συντεταγµένων των εικονοστοιχείων και ότι 
όλη η εικόνα είναι µαύρη µε τιµή εικονοστοιχείου 0 ενώ το περίγραµµα της 
χειροµορφής είναι άσπρο µε τιµή εικονοστοιχείου 1.  

Η εικόνα σαρώνεται στον x άξονα και καταγράφονται σε πίνακα 
οι µεγαλύτερες τιµές των τετµηµένων y που συναντώνται µε τιµή εικονο-
στοιχείου 1, σε κάθε τιµή των τεταγµένων x. Έτσι έχουµε ένα ζεύγος τιµών 
x και y για κάθε  κατακόρυφη στήλη των εικονοστοιχείων που το x δηλώνει 
σε ποια στήλη της εικόνας βρισκόµαστε και το y δηλώνει την τετµηµένη 
του τελευταίου εικονοστοιχείου της x στήλης που περιέχει πληροφορία χει-
ροµορφής. Παράδειγµα το ζεύγος 15, 125 σηµαίνει ότι στην 15η στήλη της 
εικόνας το πιο αποµακρυσµένο εικονοστοιχείο µε πληροφορία χειροµορφής 
βρίσκεται στην τετµηµένη 125. Έτσι δηµιουργείται ένας δισδιάστατος πί-
νακας που περιέχει µόνο το κάτω περίγραµµα της χειροµορφής.  

 

Εικόνα 4.4.5: Πίνακας εντοπισµού ακροδακτύλων 

Σκοπός µας είναι να εντοπίσουµε τα τοπικά µέγιστα της εικόνας 

που προκύπτει. Εφαρµόζεται αλγόριθµος στον πίνακα που προκύπτει από 

τις τιµές των εικονοστοιχείων ανά στήλη (Εικ. 4.4.6.) και εντοπίζονται τα 

(Xn,Xn) που έχουν τιµές στον y µεγαλύτερες ή ίσες από τα (Xn-1,Yn-1), (Xn-

2,Yn-2), (Xn-3,Yn-3), (Xn+1,Yn+1), (Xn+2,Yn+2), (Xn+3,Yn+3). 
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Άρα το τοπικό µέγιστο Χn, Yn είναι αυτό που πληροί τον παρακά-
τω τύπο. 

Yn-1 <= Yn >= Yn+1 and Yn-2 <= Yn >= Yn+2 and Yn-3 <= Yn >= Yn+3 

 

Εικόνα 4.4.6: Ακροδάκτυλα χειροµορφής 

Αποστάσεις ακροδακτύλων 

Για τον υπολογισµό των αποστάσεων χρησιµοποιείται η ευκλεί-
δειος απόσταση. Γνωρίζοντας τις θέσεις των ακροδακτύλων µε την βοήθεια 
της σχέσης (4.4.5.3) υπολογίζεται η µεταξύ τους απόσταση.  

2
12

2
12 )()(

21
xxyyd pp −+−=

 

(4.4.5.3) 
 

Γωνίες ακροδακτύλων µε κεντροειδές 

Για το υπολογισµό των γωνιών µεταξύ των ακροδακτύλων χρησι-
µοποιούµε τους παρακάτω τύπους. 

 

Εικόνα 4.4.7: Υπολογισµός γωνιών 
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Χα = ΧΒ-ΧΑ   (4.4.5.4) 
 

Υα = ΥΒ-ΥΑ   (4.4.5.5) 
 

Χβ = ΧΓ-ΧΒ   (4.4.5.6) 
 

Υβ = ΥΓ-ΥΒ   (4.4.5.7) 
 

2222
ββαα

βαβα
συνθ

Υ+Χ⋅Υ+Χ

Υ⋅Υ+Χ⋅Χ
=

 

(4.4.5.8) 

 

∆ιανύσµατα Χαρακτηριστικών 

Έτσι λοιπόν το διάνυσµα για κάθε χαρακτηριστικό που προκύπτει 
από κάθε καρέ – εικόνα της ακουλουθίας εικόνων έχει µια µορφή όπως πε-
ριγράφεται στην παρακάτω εικόνα.  
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Γράφηµα 4.4.1: ∆ιανύσµατα χαρακτηριστικών διαφορών Χ από κεντροειδές 
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Γράφηµα 4.4.2: ∆ιανύσµατα χαρακτηριστικών διαφορών Υ από κεντροειδές 

4.4.6 Βελτιστοποίηση  Χαρακτηριστικών 

Η καµπύλη που προέρχεται από τα χαρακτηριστικά της θέσης των ακροδα-
κτύλων και του κεντροειδούς των καρέ του βίντεο προκύπτει µε συνεχείς 
διακυµάνσεις µε την απότοµη αλλαγή πολλές φορές σε τιµές, καθιστώντας 
την µη λειτουργική για εκπαίδευση των ΚΜΜ. Έτσι λοιπόν εφαρµόζεται 
ένα γκαουσιανό φίλτρο οµαλοποίησης στη σειρά των χαρακτηριστικών των 
θέσεων των ακροδακτύλων και του κεντροειδούς. Ο υπολογισµός των υπό-
λοιπων χαρακτηριστικών που γίνεται µε τη χρήση των ακροδακτύλων και 
του κεντροειδούς γίνεται µε τη χρήση των οµαλοποιηµένων συντεταγµένων 
τους.  

Παρακάτω βλέπουµε την καµπύλη µε εφαρµογή του φίλτρου οµα-
λοποίησης.  
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Γράφηµα 4.4.3: Οµαλοποιηµένα διανύσµατα χαρακτηριστικών διαφορών Χ 

από κεντροειδές 
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Γράφηµα 4.4.4: Οµαλοποιηµένα διανύσµατα χαρακτηριστικών διαφορών Υ 

από κεντροειδές 
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Ένα σηµαντικό στοιχείο στην εξοµάλυνση των τιµών έχει να κάνει 
µε το παράθυρο εφαρµογής της συνέλιξης στο φίλτρο Gauss. Το πόσο µε-
γάλο θα είναι το παράθυρο εφαρµογής της συνέλιξης εξαρτάται από το πό-
σο γενική επιθυµούµε να είναι η περίληψη του πλάνου από τα χαρακτηρι-
στικά καρέ που θα εξάγουµε. Φυσικά για µεγαλύτερη κλίµακα προκύπτουν 
οµαλότερες καµπύλες του διανύσµατος χαρακτηριστικών και γενικά οµα-
λότερες γραφικές παραστάσεις µε ξεκάθαρα ακραία σηµεία, όπου όµως έ-
χουν εξαλειφθεί οι µικρές µεταβολές. Επίσης, επειδή στα όρια (αρχή και 
τέλος) της ακολουθίας δεν µπορούµε να εφαρµόσουµε το γκαουσιανό φίλ-
τρο λόγω έλλειψης τιµών (αλλιώς θα παραµορφώσουµε την  καµπύλη), το 
παράθυρο καθορίζει κάποια frames στην αρχή και κάποια frames στο τέλος 
του βίντεο τα οποία αναγκαστικά τα αγνοούµε. Στη δική µας εφαρµογή, 
µετά από αρκετές πειραµατικές µετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι η βέλτιστη ει-
κόνα για τα διανύσµατα χαρακτηριστικών είναι όταν εφαρµόζεται παράθυ-
ρο συνέλιξης στις 400 τιµές. 

Με τον παραπάνω τρόπο λαµβάνουµε τιµή για το παράθυρο οµα-
λοποίησης ανάλογη της διάρκειας του πλάνου (για πλάνα µε αριθµό frames 
µικρότερο του 1280), οπότε έτσι επιτρέπουµε στην καµπύλη να διατηρήσει 
τις απότοµες µεταβολές της ακόµα και σε µικρής διάρκειας πλάνα. Αυτό 
αρχικά φαίνεται παράδοξο, γιατί θα µπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι µε 
αυτόν τον τρόπο µεγάλα και µικρά πλάνα (σε διάρκεια) θα οµαλοποιούνται 
ανάλογα µε αποτέλεσµα ίδιο αριθµό χαρακτηριστικών καρέ και για τις δύο 
κατηγορίες. Όµως είναι σωστό από δύο απόψεις: πρώτον ο αριθµός των 
χαρακτηριστικών καρέ δεν πρέπει να εξαρτάται άµεσα από την διάρκεια 
του πλάνου, αλλά από τον βαθµό µεταβολής του περιεχοµένου του και κα-
τόπιν από την διάρκειά της, και δεύτερον διατηρούµε µεταβολές περισσό-
τερο σε µικρότερης διάρκειας πλάνα, ώστε σε σύντοµα πλάνα µε απότοµες 
µεταβολές να έχουµε περισσότερα χαρακτηριστικά καρέ απ’ ότι σε εκτενέ-
στερα πλάνα µε αργά µεταβαλλόµενο περιεχόµενο, αφού τότε το σύντοµο 
πλάνο θα έχει ίσως και µεγαλύτερη σηµασία από το εκτενέστερο. 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται τα διανύσµατα χαρακτηριστικών 
µε παράθυρο συνέλιξης στις 40, 200, 400 και στις 800 τιµές. 
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Γράφηµα 4.4.5: Παράθυρο συνέλιξης 40 τιµών 
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Γράφηµα 4.4.6: Παράθυρο συνέλιξης 200 τιµών 
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Γράφηµα 4.4.7: Παράθυρο συνέλιξης 400 τιµών 
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Γράφηµα 4.4.8: Παράθυρο συνέλιξης 800 τιµών 

Παρατηρούµε λοιπόν από τα παραπάνω γραφήµατα ότι η βέλτιστη 
ανίχνευση της µεταβολής, χωρίς να επηρεάζεται ο εντοπισµός κορυφών σε 
µικρές µεταβολές, γίνεται για τιµή παραθύρου 400. Στην τελευταία περί-
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πτωση (τιµή 800) δεν διαφοροποιείται τίποτα σε σχέση µε την τιµή των 400 
και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να χρησιµοποιηθεί.  

4.4.7 Αναγνώριση κίνησης µε τη βοήθεια Κρυφών 
Μαρκοβιανών Μοντέλων και ∆υναµικής 
Περιτύλιξης Χρόνου 

Τα χαρακτηριστικά του κάθε frame είναι οι ιδιότητες που κάνουν να ξεχω-
ρίζουν τις κινήσεις µεταξύ τους. Έτσι το σύνολο των χαρακτηριστικών που 
επιλέγονται (θέσεις δακτύλων, αποστάσεις δακτύλων και γωνίες µε το κε-
ντροειδές) χαρακτηρίζουν στην ουσία την τροχιά που προδιαγράφουν τα 
δάκτυλα και συνεπώς είναι το σηµαντικότερο µέρος για την αναγνώριση ή 
όχι των κινήσεων. ∆ηµιουργούν χρονοσειρές οι οποίες χρησιµοποιούνται 
για την εκπαίδευση και εν συνεχεία για την αναγνώριση των χειρονοµιών.  

Το πρόβληµα της αντιστοίχισης χρονοσειρών είναι ένα σηµαντικό 
ερευνητικό πρόβληµα. Οι περισσότεροι αλγόριθµοι χρησιµοποιούν για την 
αντιστοίχιση των χρονοσειρών την απόλυτη ευκλείδεια απόσταση κατ’ α-
ντιστοιχία σηµείων ή κάποιες παραλλαγές της. Η ευκλείδεια απόσταση ό-
µως αποτελεί γενικά µια εύθραυστη διαδικασία, µε αποτέλεσµα να µην 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά. Έτσι, χρησιµοποιήθηκε η τε-
χνική της ∆υναµικής Περιτύλιξης Χρόνου, που δίνει πιο στιβαρά αποτελέ-
σµατα στη µέτρηση της απόστασης µεταξύ χρονοσειρών. Χρησιµοποιείται 
ευρέως σε διάφορους χώρους όπως η ιατρική, η οικονοµία και η βιοµηχα-
νία. Σε αντίθεση µε την απόλυτη εφαρµογή της ευκλείδειας απόστασης, η 
∆ΠΧ κάνει µια πιο ελαστική εφαρµογή της µέτρησης της απόστασης µε 
αποτέλεσµα να µπορεί να γίνει πιο αποτελεσµατικά η αντιστοίχιση µεταξύ 
των κατάλληλων σηµείων µια χρονοσειράς. Η ελαστικότητα αυτή πηγάζει 
από το γεγονός ότι η τεχνική αυτή επιτρέπει µια χρονική ολίσθηση των τι-
µών «επιταχυνόµενη» ή «επιβραδυνόµενη» για να αντιστοιχίσει αλληλου-
χίες που είναι παρόµοιες αλλά µε διαφορά φάσης.  

Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 4.4.8), οι δύο 
χρονοσειρές έχουν ακριβώς ίδια µορφή, αλλά διαφέρει σε κάποια σηµεία η 
χρονική φάση εφαρµογής των διαφόρων τιµών. Η εφαρµογή της ευκλείδει-
ας απόστασης «υποθέτει» ότι το ν-στο στοιχείο της µιας σειράς αντιστοιχεί 
στο ν-στο σηµείο της άλλης χρονοσειράς µε αποτέλεσµα να παράγει ένα 
σηµαντικό µέτρο ανοµοιότητας. Η µη γραµµική αντιστοίχιση µε τη βοήθεια 
της ∆ΠΧ επιτρέπει την πιο «διαισθητική» µέτρηση της απόστασης µεταξύ 
των αντίστοιχων σηµείων [215].  
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Εικόνα 4.4.8: Σύγκριση χρονοσειρών µε την µέθοδο της ευκλείδειας α-

πόστασης και της τεχνικής ∆υναµική Περιτύλιξης Χρόνου [215] 

Για να εφαρµόσουµε τη ∆ΠΧ υποθέτουµε ότι έχουµε δύο σειρές δεδο-
µένων Q και C µε µήκος n και m αντίστοιχα, όπου:  

 
Q = q1,q2,…,qi,…,qn   (4.4.7.1) 

 
C = c1,c2,…,cj,…,cm   (4.4.7.2) 

 
 Για να αντιστοιχηθούν δύο σειρές χρησιµοποιώντας ∆ΠΧ δηµιουργεί-

ται ένας πίνακας n x m όπου τα (ith, jth) στοιχεία του πίνακα περιέχουν τις απο-
στάσεις d(qi,cj) µεταξύ δύο σηµείων qi και cj (π.χ. d(qi,cj) = (qi - cj)2 ). Κάθε 
στοιχείο του πίνακα (i,j) ανήκει σε µια αντιστοίχιση µεταξύ των σηµείων qi και 
cj όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.4.9. 

Το µονοπάτι της περιτύλιξης W, είναι ένα συνεχόµενο σετ από στοι-
χεία του πίνακα που ορίζουν την αντιστοίχιση µεταξύ των σειρών Q και C. Το 
kth στοιχείο του W ορίζεται ως  wk = (i,j)k έχοντας : 

 
W = w1, w2, …,wk,…,wK  max(m,n) ≤ K < m+n-1   (4.4.7.3) 
 
Η στρέβλωση περιλαµβάνει κάποιους περιορισµούς όπως: 
 
Όρια:  w1 = (1,1) and wK = (m,n), η στρέβλωση απαιτεί να ξεκινάει 

από την πρώτη τιµή του πίνακα και να τερµατίζει στην τιµή του τελευταίου κε-
λιού του πίνακα.  

Συνέχεια:  Γνωρίζοντας ότι wk = (a,b) τότε  wk-1 = (a',b') όπου  a–a' ≤1 
and b-b' ≤ 1. Αυτό περιορίζει τα επιτρεπόµενα βήµατα στη διαδροµή στρέβλω-
σης σε γειτονικά κελιά πίνακα (συµπεριλαµβανοµένων των διαγωνίων γειτονι-
κών κελιών). 

Μονοτονία: Γνωρίζοντας ότι wk = (a,b) τότε wk-1 = (a',b') όπου a–a' ≥ 0 
και b-b' ≥ 0. Αυτό αναγκάζει τα σηµεία της στρέβλωσης να είναι µονότονα αυ-
ξητικά. 
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Εικόνα 4.4.9: Α) ∆ύο σειρές Q και C που είναι όµοιες αλλά µε διαφορά 

φάσης Β)Πίνακας τιµών για τη δηµιουργία της στρέβλωσης C) Αποτέ-

λεσµα ευθυγράµµισης [215]. 

 
Επειδή δηµιουργούνται πολλά µονοπάτια στρέβλωσης που πληρούν 

τους παραπάνω περιορισµούς, επιλέγουµε αυτόν που έχει το µικρότερο κόστος 
στρέβλωσης.  

 

  (4.4.7.4) 
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Αυτή η διαδροµή µπορεί να βρεθεί µε τη χρήση δυναµικού προγραµ-
µατισµού που θα αξιολογεί την ακολουθία επανάληψης που ορίζει τις σωρευτι-
κές αποστάσεις  γ(i, j) ως την απόσταση d (i, j) που βρέθηκε στο τρέχον κελί και 
το ελάχιστο των σωρευτικών αποστάσεων των γειτονικών στοιχείων: 

 
γ(i,j) = d(qi,cj) + min{ γ(i-1,j-1) , γ(i-1,j ) , γ(i,j-1) }  (4.4.7.5) 
 
Στην περίπτωση του πραγµατικού χρόνου χρησιµοποιείται δυναµική 

περιτύλιξη χρόνου µε παράθυρο ολίσθησης. Για κάθε πρότυπο χειρονοµίας πριν 
από την εκτέλεση των χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο, το σύστηµα καταχω-
ρεί µια σειρά δεδοµένων Q µε χωρητικότητα n στην µνήµη. Όταν λαµβάνονται 
τα δεδοµένα εισόδου από το σύστηµα, δηµιουργεί ένα νέο ∆ΠΧ  στιγµιότυπο 
στη σειρά Q χρησιµοποιώντας t δείγµατα. ∆ηµιουργεί ένα παράθυρο το οποίο 
ολισθαίνει κατά κάποιο αριθµό δειγµάτων κάθε φορά και µέσα σε αυτό το πα-
ράθυρο εκτελείται η ∆ΠΧ για τη σύγκριση των δύο αντίστοιχων υποακολου-
θιών. Η διαδικασία συνεχίζει µε την ολίσθηση του παραθύρου και ολοκληρώνε-
ται µόλις τελειώσουν τα t δείγµατα (Εικόνα 4.4.10). 

 

 
 

Εικόνα 4.4.10: Για συνεχείς χειρονοµίες δηµιουργούνται διαρκή παράθυρα 

εκτέλεσης της ∆ΠΧ 

 
Έτσι λοιπόν, τα ΚΜΜ εκπαιδεύονται από ακολουθίες εικόνων που α-

ντιστοιχούν σε συγκεκριµένες κινήσεις µε βάση τα χαρακτηριστικά διανύσµατα. 
Η εκπαίδευση µπορεί να γίνει µε πολλές ακολουθίες εικόνων για κάθε κίνηση ή 
µε ένα όπως στην περίπτωση της δικής µας έρευνας. Από τις εικονοσειρές εκ-
παίδευσης εξάγονται τα χαρακτηριστικά διανύσµατα, τα οποία µε τη σειρά τους 
αντιστοιχούν σε κάποια κίνηση. Τα χαρακτηριστικά διανύσµατα χρησιµοποιού-
νται στη συνέχεια, από τα ΚΜΜ, για να αναγνωρίσουν ακολουθίες εικόνων, σε 
οποιαδήποτε εικονοσειρά, οι οποίες «ταιριάζουν» µε κίνηση για την οποία έχουν 
εκπαιδευτεί.  
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Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 3, στη µεθοδολογία µας θα χρησι-
µοποιηθούν ΚΜΜ µε συνδυασµό τεχνικής δυναµικής περιτύλιξης χρόνου. Το 
παρακάτω σχήµα (4.4.1.) δείχνει τη γενική δοµή ενός στιγµιότυπου ΚΜΜ όπου 
κάθε κύκλος (W) αντιπροσωπεύει µια τυχαία µεταβλητή την χρονική στιγµή t 
(w(t) ∈{w0, w1, …, wn}), ενώ η έξοδος b αντιπροσωπεύει την παρατήρηση τη 
χρονική στιγµή t (b(t) ∈{b0, b1, …, bn}). Η µεταβλητή α αντιπροσωπεύει την πι-
θανότητα µετάβασης από τη µία κατάσταση στην άλλη (a ∈{a01, a12, …, ann-1}). 

 

  

 

Σχήµα 4.4.1: ∆οµή ΚΜΜ 

Η τυχαία µεταβλητή w(t) ανήκει στην κρυφή κατάσταση και εξαρτά-
ται µόνο από την αξία της κρυφής µεταβλητής w(t-1). Παροµοίως και η αξία της 
παρατηρούµενης κατάστασης b(t) εξαρτάται µόνο από την αξία των κρυµµένων 
καταστάσεων w(t) [159]. Σηµαντικό κοµµάτι στο µοντέλο αποτελούν οι πιθανό-
τητες µετάβασης από τη µια κατάσταση στην άλλη και οι πιθανότητες εξόδου.  
Αυτό σηµαίνει ότι από τις n πιθανές καταστάσεις που µπορεί να πάρει µια κρυ-
φή µεταβλητή τη χρονική στιγµή t, υπάρχει µια πιθανότητα µετάβασης σε κά-
ποια από τις n πιθανές καταστάσεις της κρυφής µεταβλητής τη χρονική στιγµή 
t+1. Επίσης, για κάθε µία από τις n πιθανές καταστάσεις της κρυφής µεταβλη-
τής, υπάρχει µια σειρά από πιθανότητες εξόδου σε µια συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή εξαιτίας της κατάστασης της µεταβλητής εκείνης της στιγµής. Ο αριθµός 
των παρατηρήσεων εξόδων στην περίπτωσή µας είναι όλες οι ενδιάµεσες θέσεις  
που παίρνει η χειροµορφή κατά τη διάρκεια του σχηµατισµού της εντολής.   

Το σύστηµα εξάγει συνεχόµενες παραµέτρους σχετικές µε τη χρονική 
πρόοδο και τις πιθανότητες ταύτισης µε την επιθυµητή χειρονοµία.  Αυτές οι 
παράµετροι υπολογίζονται συγκρίνοντας την προς εκτέλεση χειρονοµία, µε µια 
χειρονοµία αναφοράς που έχει χρησιµοποιηθεί στην εκπαίδευση του συστήµα-
τος. Σε σχέση µε τα κλασικά Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα, η διαδικασία της 
εκπαίδευσης είναι απλουστευµένη, διότι χρησιµοποιείται µόνο µια σειρά εκπαί-
δευσης. Η διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης του χρόνου µας επιτρέπει να 
χρησιµοποιούµε αυτήν την τεχνική σε περιπτώσεις που θέλουµε να εκτελέσουµε 
συγχρονισµούς µεταξύ δύο διαφορετικών σειρών δεδοµένων.  Επίσης, ενώ στα 
συστήµατα αναγνώρισης το αποτέλεσµα της αναγνώρισης βγαίνει µετά την ο-
λοκλήρωση της εκτέλεσης της ενέργειας, στη δική µας τεχνική η πιθανότητα 
αναγνώρισης που εξάγεται από το σύστηµα γίνεται διαρκώς, κατά την εκτέλεση 

bn 
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της ενέργειας, δίνοντάς µας τη δυνατότητα να έχουµε την πληροφορία πριν ο-
λοκληρωθεί. Έτσι, εισάγεται µια νέα φιλοσοφία στην αναγνώριση πραγµατικού 
χρόνου και γίνεται όντως πραγµατικού χρόνου, δηλαδή ακριβώς τη στιγµή που 
εκτελείται και όχι µετά.   

Το πρώτο πράγµα που υπολογίζεται σε αυτήν την περίπτωση είναι η 
χρονική πρόοδος εκτέλεσης της χειρονοµίας για να γνωρίζουµε που βρισκόµα-
στε µέσα στην χειρονοµία. Αυτό αναφέρεται ως ακόλουθος χειρονοµίας [188].  
Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιείται ένα υβριδικό µοντέλο που περιέχει και 
στοιχεία από τη µέθοδο της δυναµικής περιτύλιξης χρόνου (Dynamic Time 
Wrapping). Η µέθοδος αυτή υπολογίζει την οµοιότητα µεταξύ δύο ακολουθιών 
που µπορεί να διαφέρουν µεταξύ τους στον χρόνο ή στην ταχύτητα (Σχήµα 
4.4.2.) [189]. 

 

Σχήµα 4.4.2: Χρονική αντιστοιχία εκτελούµενης µε πρότυπης χειρονοµίας 

Στη συνέχεια, υπολογίζεται η πιθανότητα ταύτισης της εκτελούµενης 
χειρονοµίας µε τη χειρονοµία που χρησιµοποιήθηκε για την εκπαίδευση. Αυτή η 
πιθανότητα αποτελεί και το αποτέλεσµα της αναγνώρισης, αλλά ταυτόχρονα 
χαρακτηρίζει και τη χειρονοµία. Η διαδικασία της εκπαίδευσης αποσκοπεί στο 
να υπολογιστούν όλες οι παράµετροι που χρειάζεται το ΚΜΜ για να κάνει στη 
συνέχεια την αναγνώριση χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους αυτές που θεωρού-
νται ότι προέρχονται από την «ιδανική» εκτέλεση της χειρονοµίας.  

Έτσι λοιπόν η τεχνική που χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα δια-
κρίνεται στην εκπαίδευση και στην αναγνώριση.  

4.4.8 Εκπαίδευση συστήµατος 

Ο στόχος της διαδικασίας εκπαίδευσης είναι να καθοριστούν ποιες µεταβλητές 
και µε ποια όρια θα χρησιµοποιηθούν για να έχει το σύστηµα τη βέλτιστη από-
δοση αναγνώρισης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης  το σύστηµα υπολογίζει 
και καταγράφει την ελάχιστη απόσταση µεταξύ κάθε ζεύγους τιµών των προτύ-
πων και των δεδοµένων αναγνώρισης εκτελώντας έναν αλγόριθµο δυναµικής 
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περιτύλιξης χρόνου. Έτσι καθορίζεται σύµφωνα µε κάποιο κατώφλι τιµής αν και 
κατά πόσο οι δύο σειρές δεδοµένων είναι ταυτόσηµες και συνεπώς η εκτελε-
σθείσα χειρονοµία ανήκει στο συγκεκριµένο πρότυπο.  
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, το σύστηµα έχει αναπτυχθεί για να εκ-
παιδεύεται ακόµη και αν έχουµε στη διάθεσή µας λίγα δεδοµένα. Στην προκει-
µένη περίπτωση εκπαιδεύεται µε ένα βίντεο εκπαίδευσης και όχι µε πολλά που 
συνήθως χρησιµοποιούνται στα κλασσικά ΚΜΜ. Τα προς εκπαίδευση δεδοµένα 
(βίντεο) χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν το Κρυφό Μαρκοβιανό Μο-
ντέλο µε τις κατάλληλες παραµέτρους. Πρόκειται για ένα ΚΜΜ εµπρόσθιας ε-
κτέλεσης (left-to-right) (Σχήµα 4.4.3.) [188].  

 

Σχήµα 4.4.3: ΚΜΜ εκτέλεσης χειρονοµίας 

Κάθε κατάσταση i προκαλεί µια παρατήρηση Ο µε πιθανότητα bi ακο-
λουθώντας µια κανονική κατανοµή.  
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(4.4.8.1) 

µi είναι i-οστή τιµή της προγεγραµµένης αναφοράς.  Το σi είναι η τυπική 

απόκλιση. Οι τιµές α0, α1, α2 είναι οι πιθανότητες µετάβασης από τη µία 

κατάσταση στην άλλη και διέπονται από τον περιορισµό να έχουν άθροι-

σµα 1. (Εξίσωση 4.4.8.2) 

α0 + α1 + α2 = 1   (4.4.8.2) 
 
Λόγω του γεγονότος ότι η εκπαίδευση γίνεται µε ένα µόνο δείγµα, δεν 

µπορούν να εκτιµηθούν αποτελεσµατικά οι τιµές των σi, α0, α1, α2. Παρόλα 
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αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τιµές που προκύπτουν από προηγούµενη ε-
µπειρική εφαρµογή σε παρόµοιους χώρους.  Στόχος της έρευνας είναι να γίνεται 
η εκπαίδευση διαφορετικών χειρονοµιών - εντολών, οπότε το σύστηµα θα έχει 
πολλά βίντεο εκπαίδευσης που θα αντιστοιχούν όµως σε διαφορετική χειρονο-
µία – εντολή το καθένα.  

4.4.9 Αναγνώριση 

Η αναγνώριση βασίζεται στη σειρά των παρατηρήσεων Ο1, Ο2, …,Οn και, 
όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η κάθε κατάσταση εξαρτάται µόνο από την 
προηγούµενή της.   

Έτσι έχουµε : 

α1(i) = πibi(O1)  1≤ i ≤ N    

(4.4.9.1) 

όπου π είναι η κατανοµή στην αρχική κατάσταση 
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όπου αij είναι οι πιθανότητες µετάβασης κατάστασης. 

Ο δείκτης προόδου χρόνου και η πιθανότητα ταύτισης που σχετί-
ζεται µε την σειρά των παρατηρήσεων ενηµερώνεται σε κάθε νέα παρατή-
ρηση από την κατανοµή αi(t). Έτσι 

∆είκτης_προόδου (t) = argmax[αt(i)] 

(4.4.9.4) 
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(4.4.9.5) 
 
Αυτές οι τιµές είναι η διαρκής έξοδος του συστήµατος που µας δί-

νει την πληροφορία σε ποιο σηµείο της χειρονοµίας βρισκόµαστε και πόσο 
ταιριάζει µε το πρότυπο. Έτσι, η παράµετρος της πιθανοφάνειας είναι συ-
νεχώς διαθέσιµη και πριν ακόµη ολοκληρωθεί η χειρονοµία.  

Κατά την φάση της αναγνώρισης ο στόχος είναι, µε δεδοµένη µια 
ακολουθία παρατηρήσεων από ένα πλήθος Μ από ΚΜΜ (εκ των οποίων το 
καθένα µοντελοποιεί και µια διαφορετική διεργασία – χειρονοµία), να α-
ποφασισθεί ποιο από τα ΚΜΜ είναι περισσότερο πιθανό να εκπέµψει τη 
συγκεκριµένη ακολουθία παρατηρήσεων.  

4.5 Υλοποίηση αλληλεπίδρασης µε συστήµατα 

µηχατρονικής  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, στην εν λόγω έρευνα ως 
σύστηµα µηχατρονικής χρησιµοποιείται µια τυποποιηµένη µονάδα της σει-
ράς Lego mindstorm. Τα Lego Mindstorms αποτελούν µια σειρά προϊόντων 
της Lego η οποία αποτελείται από προγραµµατιζόµενα “τούβλα” 
(programmable bricks), κινητήρες, αισθητήρες, απλά τουβλάκια Lego και 
διάφορα άλλα µηχανικά µέρη, όπως άξονες, ακτίνες και λοιπά εργαλεία. 
Προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα κατασκευής µοντέλων ενσωµατω-
µένων συστηµάτων, αποτελούµενων από ηλεκτροµηχανικά µέρη, τα οποία 
ο χρήστης ελέγχει µέσω υπολογιστή. Χρησιµοποιώντας τα Mindstorms, έ-
χουµε τη δυνατότητα να διαµορφώσουµε πολλά είδη πραγµατικών ενσωµα-
τωµένων συστηµάτων. 

Το σύστηµα αποτελείται από δύο ξεχωριστά υποσυστήµατα: το 
υποσύστηµα της µηχατρονικής (τροχήλατο ροµπότ) και το υποσύστηµα του 
χειριστή. Η επικοινωνία µεταξύ των δύο υποσυστηµάτων γίνεται είτε εν-
σύρµατα, είτε ασύρµατα. Ο έλεγχος πλοήγησης του κινούµενου ροµπότ γί-
νεται µέσω των δακτυλικών κινήσεων που αναγνωρίζονται από σύστηµα 
αυτόµατης αναγνώρισης δακτυλισµών. Έτσι ο χρήστης καθοδηγεί το ρο-
µπότ µε απλές εντολές της µορφής "πήγαινε ευθεία", "στρίψε 90° µοίρες 
αριστερά ή δεξιά" "στρίψε κατά άλλη γωνία" κ.λπ. Για τον έλεγχο του συ-
στήµατος θα χρησιµοποιηθούν εντολές από το βέλτιστο λεξικό εντολών – 
κινήσεων που επιλέχθηκε σε προηγούµενο βήµα. 

Για να επικοινωνήσει το max µε το Lego χρησιµοποιήθηκε το 
firmware της pblua για το σύστηµα της Lego, ώστε ο προγραµµατισµός να 
µπορεί να γίνει πιο αποτελεσµατικά από το max. Έτσι δεν υπήρχε η ανάγκη 
της δηµιουργίας κάποιου ενδιάµεσου λογισµικού που να µεταφέρει τις ε-
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ντολές από το ένα σύστηµα στο άλλο, κάνοντας τη λειτουργία σε πραγµα-
τικό χρόνο πιο δύσκολη.  Έτσι µε την εφαρµογή του εν λόγω firmware 
µπορεί να δέχεται εντολές απευθείας από το max και να οδηγεί το σύστηµα 
[190]. 

Το λογισµικό της pblua είναι ένα firmware που εγκαθίσταται στην 
κεντρική µονάδα επεξεργασίας του Lego και του δίνει τη δυνατότητα να 
αντιλαµβάνεται απλές εντολές ελέγχου, χρησιµοποιώντας απλό κειµενο-
γράφο και στέλνοντας το πρόγραµµα µε απλή σειριακή µεταφορά. Χρησι-
µοποιείται  ως λειτουργικό σύστηµα και µπορεί να ελέγχει το ΝΧΤ από ο-
ποιαδήποτε συσκευή υποστηρίζει USB ή σειριακές θύρες ή και Bluetooth 
επικοινωνία.  Το πρόγραµµα που αποστέλλεται στη συσκευή (Lego NXT) 
δεν χρειάζεται µεταγλώττιση διότι αυτή λαµβάνει χώρα µέσα στο NXT από 
τη στιγµή που στέλνεται ο κώδικας [190]. Συνοδεύεται από µια βιβλιοθήκη 
εντολών που είναι αναγνωρίσιµες από το NXT και αυτές θα χρησιµοποιη-
θούν και στη συγκεκριµένη διατριβή.  

4.5.1 Μορφές αλληλεπίδρασης  

Η αλληλεπίδραση µε το σύστηµα θα εξεταστεί µε τις τρεις ακόλουθες µορ-
φές. Σε πρώτη φάση θα εξεταστεί η ικανότητα πλοήγησης του συστήµατος 
µε απευθείας εντολές που θα προέρχονται από δακτυλικές χειρονοµίες που 
θα εκτελεί ο χρήστης διαρκώς. Όσο ο χρήστης θα δίνει εντολές, το σύστη-
µα θα πλοηγείται. Στη δεύτερη φάση ορίζονται συγκεκριµένες εντολές και 
εκπαιδεύεται το λογισµικό, ώστε κατά την εκτέλεσή τους να αναγνωρίζο-
νται και να εκτελούνται από το σύστηµα. Τέτοιου είδους εντολές είναι το 
«ξεκίνα» που θα αντιστοιχεί σε µια χειρονοµία, το «σταµάτα» σε άλλη 
κ.ο.κ. Στην τρίτη φάση ορίζονται οι λεγόµενες σύνθετες εντολές µε τις ο-
ποίες το σύστηµα εκτελεί περισσότερες από µια κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές 
όµως θα προέρχονται από µια και µόνο χειρονοµία. Σε αυτή τη φάση θα 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και µια παραλλαγή κατά την οποία µε µια 
σύνθετη χειρονοµία θα γινόταν αλληλεπίδραση µε δύο διαφορετικά συστή-
µατα (Εικόνα 4.5.1.). Το σηµαντικό στη δεύτερη και τρίτη φάση είναι η 
δυνατότητα που δίνεται στο σύστηµα να γίνει πρόβλεψη στις εντολές πριν 
αυτές ολοκληρωθούν.  

Για την αξιολόγηση λοιπόν της αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα 
µηχατρονικής θα χρησιµοποιηθεί η τεχνική της µέτρησης της απόδοσης σε 
συνδυασµό µε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν από τη 
µέθοδο αξιολόγησης από ειδικούς. Η µέτρηση της απόδοσης [201-203] εί-
ναι κλασσική τεχνική αξιολόγησης λογισµικού και συστήµατος αυτοµατι-
σµού, η οποία παρέχει ποσοτικές µετρήσεις της απόδοσης του συστήµατος 
όταν οι χρήστες εκτελούν προκαθορισµένες εργασίες.  
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Εικόνα 4.5.1: Έλεγχος συστηµάτων µηχατρονικής µε σύνθετες εντολές 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν µε την κούραση του 
χρήστη κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, την άνεση, την διαισθητι-
κότητα, την αποµνηµονευσιµότητα, την ευελιξία στην αλληλεπίδραση 
κ.τ.λ. και αποτυπώνονται µε τη µορφή ερωτηµατολογίου στο οποίο καλού-
νται να απαντήσουν οι χρήστες του συστήµατος. 

Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν µε την ικανότητα 
αναγνώρισης εκτελεσθέντων εντολών [214]. Τόσο τα ποιοτικά όσο και τα 
ποσοτικά χαρακτηριστικά αναλύονται εκτενώς στο κεφάλαιο 6. 

Image capture 

Feature Extraction 

Hand tracking 

G
e
stu
r
e
 R
e
c
o
g
n
itio

n
 Gesture Classification 

Action Control 

Motion Control 

Device Control 

Actuator Control 

S
y
ste
m
 c
o
n
tr
o
l 

Mechatronic 

System 

Action Control 

Motion Control 

Device Control 

Actuator Control 

S
y
ste
m
 c
o
n
tr
o
l 

Robotic 

System 

 

 

Integration 

Gesture 

Kinect 
Camera 



4 Ανάλυση µεθοδολογίας ελέγχου συστηµάτων µηχατρονικής  
µέσω δακτυλικών κινήσεων  

Απόστολος Τσαγκάρης 152 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

4.6 Συµπεράσµατα 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάστηκε µια ανάλυση και εφαρµογή 
της δικής µας µεθοδολογικής προσέγγισης, τα αποτελέσµατα της οποίας 
αναλύονται σε επόµενο κεφάλαιο αναδεικνύοντας την πληρότητα της ε-
φαρµογής της. Πιο αναλυτικά, στην αρχή εστιάσαµε στην εύρεση του βέλ-
τιστου λεξικού κινήσεων – χειρονοµιών µε τη βοήθεια τεχνικών γενετικών 
αλγορίθµων. Στη συνέχεια, έγινε η καταγραφή των κινήσεων των δακτύ-
λων, που αποτελούσαν και τις χειρονοµίες, µε οπτική κάµερα και κάµερα 
µε χάρτη βάθους. Έπειτα, εφαρµόστηκαν συγκεκριµένες τεχνικές µηχανι-
κής όρασης ώστε να αποµονωθούν τα χαρακτηριστικά των εικόνων, ώστε 
να χρησιµοποιηθούν στην αναγνώριση. Τέλος, έγινε σύνδεση µε συστήµα-
τα µηχατρονικής, και συγκεκριµένα ροµποτικής, ώστε να ελέγχονται µέσα 
από τις εκτελεσθείσες χειρονοµίες. Η αποτελεσµατική αλληλεπίδραση µε 
τις µηχανές είναι και ένα από τα βασικά γνωρίσµατα τις µεθοδολογίας που 
αναδεικνύεται µεταξύ άλλων σε επόµενο κεφάλαιο. 
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5 Ανάλυση διεπαφής –  

Λογισµικό FingerOrasis 

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΕΠΑΦΗΣ –  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ FINGERORASIS 
5.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

5.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

5.3 FINGERORASIS 

5.3.1 Πλατφόρµα υλοποίησης – ΜΑΧ/MSP/Jitter 

5.3.2 Χαρακτηριστικά του Max. 

5.3.3 Το λογισµικό FingerOrasis 

5.4 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 Σύνοψη Κεφαλαίου  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το λογισµικό FingerOrasis που αναπτύ-
χθηκε για τις ανάγκες της συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής και επι-
τρέπει να κάνουµε αναγνώριση δακτυλικών κινήσεων ηµίκλειστης παλάµης 
σε πραγµατικό χρόνο για τον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής.  Είναι µια 
διεπαφή που έχει αναπτυχθεί σε περιβάλλον προγραµµατισµού max/msp 
και αναγνωρίζει χειρονοµίες µε τη βοήθεια Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέ-
λων και τεχνικών δυναµικής περιτύλιξης χρόνου. Λειτουργεί σε πραγµατι-
κό χρόνο και/ή µε τη χρήση βίντεο.  

5.2 Εισαγωγή 

Το FingerOrasis είναι ένα σύστηµα που αναπτύχθηκε εξολοκλήρου για τις 
ανάγκες της παρούσας διδακτορικής διατριβής, ώστε να χρησιµοποιηθεί 
στην αναγνώριση δακτυλικών κινήσεων ηµίκλειστης παλάµης σε πραγµα-
τικό χρόνο για τον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής. Καλύπτει πλήρως 
την µεθοδολογία που εφαρµόζεται και περιγράφεται αναλυτικά στο προη-
γούµενο κεφάλαιο, περιλαµβάνοντας δυνατότητες λειτουργίας σε πραγµα-
τικό χρόνο ή µε τη χρήση εικονοσειρών, δεχόµενο ως είσοδο δεδοµένα που 
µπορούν να προέρχονται από απλές web κάµερες ή από κάµερες που δίνουν 
εικόνα µε χάρτη βάθους. Εφαρµόζει τις τεχνικές που περιγράφηκαν στο 
κεφάλαιο 4 για την αποµόνωση του χεριού µε τη χρήση δερµατικού µοντέ-
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λου ή κατωφλίωσης και την εξαγωγή και τη βελτιστοποίηση των χαρακτη-
ριστικών που χρησιµοποιούνται στην εκπαίδευση και την αναγνώριση µε 
τη βοήθεια των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και της τεχνικής ∆υνα-
µικής Περιτύλιξης Χρόνου. Το κοµµάτι της αναγνώρισης περιλαµβάνει ένα 
συνδυασµό ΚΜΜ και ∆ΠΧ και υλοποιείται µε ένα λογισµικό, που ονοµά-
ζεται «Gesture follower», και έχει αναπτυχθεί από το ερευνητικό Ινστιτού-
το IRCAM Musical Interaction, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι της Γαλλίας. 
Το λογισµικό αυτό, που έχει επίσης αναπτυχθεί σε γλώσσα προγραµµατι-
σµού max, προσαρµόστηκε και συνδέθηκε µε την εφαρµογή µας, τροπο-
ποιώντας τα δεδοµένα κατάλληλα ώστε να τα δέχεται µε την κατάλληλη 
δοµή.  

Τέλος, λαµβάνεται µέριµνα σύνδεσης των αποτελεσµάτων της ανα-
γνώρισης µέσω των ΚΜΜ µε σύστηµα ροµποτικής – µηχατρονικής ώστε να 
επιτευχθεί ο έλεγχός του. Το FingerOrasis είναι παραµετρικά δοµηµένο 
ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή του σε µεγάλο πλήθος εφαρµογών, που 
πρέπει απλά να έχουν σχέση µε τον έλεγχο µέσω δακτυλισµών µισόκλει-
στης παλάµης δεξιού χεριού.  

5.3 FingerOrasis 

5.3.1 Πλατφόρµα υλοποίησης – ΜΑΧ/MSP/Jitter 

Το σύστηµα αναπτύχθηκε στην πλατφόρµα Max/MSP/Jitter της εταιρίας 
cycling’74 που είναι µια object oriented γλώσσα προγραµµατισµού, δηλαδή 
µια γλώσσα προγραµµατισµού προσανατολισµένη στα αντικείµενα. Το 
πρόγραµµα Max αποτελείται από πρότυπα συναρτησιακά στοιχεία, µε τις 
περισσότερες ρουτίνες αυτών να υπάρχουν µε τη µορφή διαµοιραζόµενων 
βιβλιοθηκών. Μια εφαρµογή επιτρέπει τη δηµιουργία νέων ρουτινών που 
ονοµάζονται ¨εξωτερικά αντικείµενα¨. Σαν αποτέλεσµα, το Max έχει µια 
µεγάλη βάση χρηστών-προγραµµατιστών που δεν εντάσσονται στην εταιρία 
Cycling’74 και που ενισχύουν το λογισµικό µε εµπορικό και µη κώδικα. 
Λόγω του επεκτατικού του σχεδιασµού και της γραφικής διεπαφής του, το 
Max το λαµβάνουνε υπόψιν οι άνθρωποι που ασχολούνται µε τον χώρο αυ-
τόν ως το πλέον διαδεδοµένο λογισµικό για τη δηµιουργία διαδραστικών 
πολυµεσικών εφαρµογών. 

Η βασική γλώσσα του Max και των σχετικών προγραµµάτων είναι 
αυτή της ροής δεδοµένων: τα προγράµµατα του Max που ονοµάζονται 
patches φτιάχνονται δοµώντας και ενώνοντας µπλοκ από αντικείµενα µέσα 
στο patcher, όπου patcher είναι η επιφάνεια δηµιουργίας των προγραµµά-
των µέσω του Max/MSP/Jitter. Αυτά τα αντικείµενα δρουν σαν αυτόνοµα 
προγράµµατα (στην πραγµατικότητα είναι δυναµικά ενωµένες βιβλιοθή-
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κες), κάθε µια αυτές µπορεί να δέχεται είσοδο (µέσω µιας ή περισσότερων 
εικονικών εισόδων) και να δηµιουργεί έξοδο (µέσω οπτικών εξόδων) ή και 
τα δύο. Τα αντικείµενα περνάνε τις εξόδους τους στις εισόδους των συνδε-
δεµένων αντικειµένων. 

5.3.2 Χαρακτηριστικά του Max. 

Χρόνος 

∆ουλεύοντας µε τον χρόνο είναι ευκολότερο µε το Max από ότι µε 
τον παραδοσιακό προγραµµατισµό επειδή χρησιµοποιεί αντικείµενα για να 
δηµιουργήσει οπτικές ¨µηχανές χρόνου¨ των οποίων τις συµπεριφορές µπο-
ρεί κανείς να δει, να ακούσει και να µετατρέψει καθώς λειτουργούν. 

Στο Max, η βασική µονάδα χρόνου είναι το millisecond, άλλα 
µπορεί να χρησιµοποιήσει κανείς και τον µετρικό χρόνο (για παράδειγµα, 
µπάρες και ρυθµούς). Ό,τι δηµιουργείται µπορεί να τρέξει την ίδια στιγµή, 
κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει µε µια παραδοσιακή γλώσσα. Επι-
πρόσθετα, µε το αντικείµενο metro, που φαίνεται παρακάτω, τα αντικείµε-
να του Max που έχουν σχέση µε τον χρόνο, όπως το delay, µετράνε τα χρο-
νικά διαστήµατα και εφαρµόζουν φίλτρα βασισµένα στον χρόνο. Η γενική 
ιδέα του Max βασίζεται στους αριθµούς και στα γεγονότα που επιτρέπουν 
να δουλεύει µε τον χρόνο µε ένα διαισθητικό και συνεπή τρόπο. 

 

∆ιαδραστικότητα 

∆ουλεύοντας µε διαδραστικότητα είναι ευκολότερο στο Max, για-
τί µπορεί να σχεδιάσει κανείς οπτικές διεπαφές οι οποίες είναι κοµµάτι του 
ίδιου του προγράµµατος. Για παράδειγµα, ο έλεγχος του χρόνου και της µε-
τάδοσης του παραδείγµατος παραπάνω για τον χρόνο. 

Το Max έχει ένα πλούσιο σετ από εργαλεία δηµιουργίας διεπαφής 
για τον χρήστη, συµπεριλαµβάνοντας πληκτρολόγια, κουµπιά, µενού. Σε 
ένα πιο χαµηλό επίπεδο, είναι πιθανό να ελέγχονται ακόµα και HI συ-
σκευές, Quicktime βίντεο κ.α.. Μπορεί ακόµη να γραφούν script στο Max 
για να δηµιουργηθούν δυναµικές διεπαφές. 

 

Χειρισµός 

Στο Max τα πάντα µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους, γιατί όλα 
τα αντικείµενα επικοινωνούν µε αριθµούς. Η προτυποποίηση είναι η βασι-
κή αρχή του σχεδιασµού στο λογισµικό αυτό. Μπορεί να ελέγξει MIDI συ-
σκευές, σειριακές συσκευές, να στείλει δεδοµένα µέσω ενός δικτύου και να 
χειριστεί συσκευές εισόδου. Κάθε πηγή ελέγχου εύκολα συνδέεται σε οτι-
δήποτε θέλουµε να ελέγξουµε. Το πιο κοινά, παρόλα αυτά, δυναµικά χαρα-
κτηριστικά ελέγχου εφαρµόζονται στον ήχο µέσω του MSP, και στα οπτικά 
µέσα µε το Jitter. Και το MSP και το jitter έχουν τις δικές τους δυνατότητες 
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ελέγχου, από ηχητικούς αναλυτές σήµατος µέχρι και αναλυτές βίντεο και 
υποστήριξη µηχανών. 

 

Επεκτασιµότητα 

Οι χρήστες του Max µπορούν να επεκτείνουν το περιβάλλον του 
Max σε κάθε πιθανή κατεύθυνση. Οι παθιασµένοι χρήστες του Max έχουν 
δηµιουργήσει χιλιάδες αντικείµενα γραµµένα σε C, Java ή Javascript τα 
οποία υπάρχουν στην κοινότητα χρηστών. 

 

Jitter 

Tο Jitter επεκτείνει το περιβάλλον γραφικού προγραµµατισµού 
max/msp, για να υποστηρίξει σε πραγµατικό χρόνο την επεξεργασία των 
πληροφοριών που λαµβάνονται από συσκευές εισόδου καθώς και video και 
άλλων πακέτων δεδοµένων µέσα από ένα ενοποιηµένο τρόπο επεξεργασίας. 
Επειδή το Jitter, όπως και το max/MSP, καλύπτει ένα ευρύ φάσµα οπτικοα-
κουστικών εφαρµογών, προσφέρει δυνατότητες για τη δηµιουργική εξερεύ-
νηση video επεξεργασίας αλλά και ανάπτυξης διαδραστικών διεπαφών γε-
νικότερα.  

Στο jitter η εικόνα, που αποτελεί και το βασικό δοµικό στοιχείο 
του video, αναλύεται σε επίπεδα. Η έννοια του επιπέδου (plane) δεν είναι 
άλλη από µία οµαδοποίηση των πληροφοριών σχετικά µε τα τέσσερα βασι-
κά συστατικά που αποτελούν ένα pixel. Προκειµένου να παρακολουθηθούν 
οι διαφορετικές τιµές που συγκρατούνται σε ένα εικονοστοιχείο, το Jitter 
χρησιµοποιεί την καθεµία σε ένα χωριστό επίπεδο (plane). Έτσι µπορούµε 
να σκεφτούµε ένα πλαίσιο εικόνας (Εικόνα 5.3.1.) ως ένα δισδιάστατο πί-
νακα τεσσάρων επιπέδων. 

 

Εικόνα 5.3.1: Πλαίσιο εικόνας 

Χρησιµοποιώντας αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο, µπορούµε να µε-
ταχειριστούµε κάθε επίπεδο και έτσι κάθε κανάλι των πληροφοριών χρώ-
µατος, χωριστά όταν χρειαστεί. Παραδείγµατος χάρη, εάν θέλουµε να αυ-
ξήσουµε την ερυθρότητα µιας εικόνας, µπορούµε απλά να αυξήσουµε όλες 
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τις τιµές στο κόκκινο επίπεδο ενός πίνακα και να αφήσουµε τις τιµές των 
άλλων επιπέδων αµετάβλητες. Έτσι θα λέγαµε ότι το video Jitter αποτελεί-
ται από πολλά πλαίσια (Frames) που είναι πίνακες 2 διαστάσεων µε τέσσε-
ρα επίπεδα του στοιχείου ΑRGB. Τα επίπεδα είναι αριθµηµένα από 0 έως 
3, έτσι το άλφα κανάλι είναι στο επίπεδο 0, και τα RGB κανάλια στα επί-
πεδα 1,2 και 3 αντίστοιχα. 

5.3.3 Το λογισµικό FingerOrasis 

Το λογισµικό είναι µια εφαρµογή της µεθοδολογίας που περιγράφηκε στο 
κεφ. 4 και περιλαµβάνει ανάπτυξη σε max περιβάλλον της στατικής και δυ-
ναµικής αναγνώρισης των δακτυλισµών. Παρουσιάζεται λεπτοµερώς η α-
ναγνώριση δέρµατος, η κατάτµηση της εικόνας και η εφαρµογή των µορ-
φολογικών φίλτρων. Επίσης η ταξινόµηση και αναγνώριση των δακτυλικών 
κινήσεων τόσο σε πραγµατικό χρόνο όσο και µε τη βοήθεια video.  

Η κεντρική  διεπαφή που χρησιµοποιείται είναι η παρακάτω. 

 

Εικόνα 5.3.2: ∆ιεπαφή FingerOrasis 

Η εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε σε λειτουργία πραγ-
µατικού χρόνου, όπου ο χρήστης να κάνει της κινήσεις του σε πραγµατικό 
χρόνο και γίνεται ταυτόχρονα η αναγνώριση, είτε σε λειτουργία µε τη χρή-
ση video, όπου µπορεί ο χρήστης να καταγράψει τις κινήσεις και να τις 
χρησιµοποιήσει αργότερα. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και συνδυα-
σµός video και πραγµατικού χρόνου, στην περίπτωση που θέλουµε να κά-
νουµε την εκπαίδευση του συστήµατος µε προκαταγεγραµµένα video, αλλά 
η αναγνώριση να γίνεται σε κινήσεις πραγµατικού χρόνου.  



5 Ανάλυση διεπαφής – Λογισµικό FingerOrasis  

Απόστολος Τσαγκάρης 158 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

Αποτελείται από τα εξής µέρη που είναι χαρακτηριστικά για την 
υλοποίηση της προτεινόµενης µεθοδολογίας:  

Είσοδος συστήµατος 

Η καταγραφή της εικόνας γίνεται µε ανάλυση 320Χ240 για βέλτι-
στη επεξεργασία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µια χαµηλού κόστους web-
Κάµερα ή µια κάµερα µε αυξηµένες προδιαγραφές, η οποία απλά θα συνδέ-
εται στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.  

Η δεύτερη περίπτωση είναι η είσοδος να προέρχεται από κάµερα 
που δίνει εικόνα βάθους. Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσµα είναι να 
εµφανίζεται η χειροµορφή στο κατάλληλο πλαίσιο, είτε µε τη µορφή απλής 
εικόνας είτε µε τη µορφή εικόνας βάθους.  

  

Εικόνα 5.3.3: α) Είσοδος από web κάµερα, β) Είσοδος µε εικόνα βάθους 

Για την υλοποίηση της εφαρµογής εκτός του max χρησιµοποιήθη-
κε και η βιβλιοθήκη cv.jit (computer vision for jitter) που περιλαµβάνει έ-
τοιµες ρουτίνες για την επεξεργασία συγκεκριµένων video. Η Cv.jit είναι 
µια βιβλιοθήκη που αναπτύχθηκε από τον Γάλλο Jean-Marc Pelletier σε 
γλώσσα προγραµµατισµού C [191].  
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Εικόνα 5.3.4: Είσοδος FingerOrasis 

Στο πρώτο τµήµα της εικόνας 5.3.4, αν επιλεγεί το «Use Live 
camera input», η εφαρµογή µεταφέρει σε πραγµατικό χρόνο την εικόνα που 
δείχνει η κάµερα στο πλαίσιο εµφάνισης. Πρέπει να πατηθεί το open για να 
ανοίξει η κάµερα και το close για να κλείσει οπότε και σταµατάει η λει-
τουργία της. Με την επιλογή settings µπορούµε να ρυθµίσουµε τα χαρα-
κτηριστικά της κάµερας. Υπάρχει η δυνατότητα µέσα από την επιλογή 
«write» να γίνει ταυτόχρονα καταγραφή σε video αυτό που προβάλλει η 
κάµερα.  Με παρόµοιο τρόπο, αν επιλεγεί το «Use Depth Image camera 
input», θα εµφανισθεί στο πλαίσιο εικόνας η εικόνα από την κάµερα βά-
θους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι συνδεδεµένη ώστε να την α-
ναγνωρίζει το σύστηµα.  Και σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να γίνει κα-
ταγραφή σε video ό,τι προβάλλεται.  Στις παραµέτρους της κάµερας 
βάθους υπάρχουν δύο πεδία κειµένου όπου ορίζεται το πάνω και κάτω κα-
τώφλι για να γίνει αποκοπή της χειροµορφής σε περίπτωση που χρησιµο-
ποιείται κάµερα βάθους. Στο παράδειγµα της εικόνας 4 είναι ρυθµισµένο 
στο 175 και 265 αντίστοιχα, πράγµα που σηµαίνει ότι αποκόπτει όλες τις 
τιµές των Pixels που βρίσκονται µεταξύ των δύο αυτών κατωφλίων.  

Η εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε λειτουργία µε 
video. Αν επιλεγεί το «movie or picture» ή «video from pmd» ή «video 
from kinect», έχουµε τη δυνατότητα να λειτουργήσει το σύστηµα µε Video 
και όχι µε την κάµερα που µας δίνει σε πραγµατικό χρόνο τι απεικονίζει. 
Μπορεί να πλοηγείται µεταξύ των frames του video µε την επιλογή 
«previous frame» και «next frame» και, επίσης, µπορούµε να µεταβούµε σε 
κάποιο συγκεκριµένο frame µε τη χρήση του ανάλογου πεδίου τιµών (Ει-
κόνα 5.3.5.). Επίσης ρυθµίζεται το γεγονός να εκτελεστεί µια φορά 
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(«Run») ή να εκτελείται συνεχώς («auto loop») το video που χρησιµοποιεί-
ται.  

 

Εικόνα 5.3.5: Έλεγχος video 

Αναγνώριση δέρµατος 

Η διαδικασία αυτή έχει ως σκοπό την αναγνώριση του δέρµατος 
σε σήµατα που προέρχονται είτε απευθείας από την κάµερα σε λειτουργία 
πραγµατικού χρόνου είτε από την επεξεργασία προεγγεγραµµένων video. 
∆ιαχωρίζει το πλάνο που περιλαµβάνει περιοχές δέρµατος από το φόντο.  Η 
όλη διαδικασία βασίζεται στο µοντέλο του δέρµατος, το οποίο χρησιµοποι-
εί ως δεδοµένο εισόδου µια ψηφιακή εικόνα που περιέχει τµήµατα από ει-
κόνες, οι οποίες περιέχουν πληροφορίες του χρώµατος του δέρµατος. Η 
ψηφιακή αυτή εικόνα µετατρέπεται από τον RGB χρωµατικό χώρο στον 
κανονικοποιηµένο rg και µας δίνει το όρια των τιµών r και g των Pixels 
που αναγνωρίζονται ως δέρµα. Εφαρµόζοντας αυτά τα όρια σε κάθε πλάνο 
του video µπορούµε να αποµονώσουµε την πληροφορία του δέρµατος. Τα 
όρια που χρησιµοποιούνται  είναι : rmin = 0.34, rmax = 0.62 and gmin = 0.25, 
gmax = 0.42, τα οποία και προκύψαν από σχετική έρευνα που έγινε στην ερ-
γασία του Μanitsaris [159]. Ελέγχθηκαν και προσαρµόστηκαν στην εν λό-
γω έρευνα δίνοντας πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα µε όρια 
0.36 <= r >= 0.62 και 0.20 <= r >= 0.42, τα pixel µε τη χρωµατική από-
χρωση µετατρέπονταν σε άσπρα ακολουθώντας τη λογική µιας δυαδικής 
µάσκας, ενώ όσα pixel δεν ακολουθούσαν τις συγκεκριµένες τιµές απεικο-
νίζονταν ως µαύρα.  

Στην περίπτωση που η είσοδος δεν είναι εικόνα από απλή κάµερα 
που να απεικονίζει όλα τα χρώµατα κατά την καταγραφή, αλλά είναι  εικό-
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να από κάµερα βάθους, τότε εφαρµόζεται πάλι ένα κατώφλι στις τιµές για 
να αποµονωθούν οι περιοχές που ενδιαφέρουν. Εδώ µιλάµε για µια συνι-
στώσα του χρώµατος (µονοχρωµατικό φάσµα) που έχει µετατραπεί σε απο-
χρώσεις του γκρι και τα όρια είναι στο 10 και 40.  

Έτσι υλοποιήθηκε µια δυαδική µάσκα στην οποία µε 1 (άσπρο) 
απεικονίζεται η χειροµορφή (δέρµα), ενώ µε 0 (µαύρο) το φόντο (Εικόνα 
5.3.6.). 

 

Εικόνα 5.3.6: Εφαρµογή δυαδικής µάσκας 

Εφαρµογή µορφολογικών φίλτρων και φίλτρου περι-

γράµµατος 

Μετά την εφαρµογή του δερµατικού µοντέλου και της αποµόνω-
σης της χειροµορφής παρατηρείται η παρουσία αρκετής πληροφορίας που 
δεν ανήκει στο χέρι, αλλά εµφανίζεται µε τη µορφή θορύβου. Για την απα-
λοιφή του θορύβου, όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούµενο κεφάλαιο, 
εφαρµόζονται κάποια µορφολογικά φίλτρα. Εφαρµόζονται λοιπόν φίλτρα 
συστολής, διαστολής, ανοίγµατος και κλεισίµατος,  καθώς και φίλτρα 
GAUSS. Στο τέλος, εφαρµόζεται ένα Canny φίλτρο για να πάρουµε το πε-
ρίγραµµα του χεριού, το οποίο και χρησιµοποιούµε στη συνέχεια.  

Έτσι έχουµε την εφαρµογή  διαδοχικών φίλτρων συστολής (erode) 
και διαστολής (dilate), χρησιµοποιώντας τα αντικείµενα “cv.jit.erode” και 
“cv.jit.dilate”, και ανοίγµατος και κλεισίµατος, χρησιµοποιώντας τα αντι-
κείµενα “cv.jit.open” και “cv.jit.close”. Επίσης, χρησιµοποιείται το αντι-
κείµενο “jit.fastblur” για να εφαρµόσουµε το φίλτρο gauss. Μετά το τέλος 
των διαδοχικών εφαρµογών των φίλτρων, χρησιµοποιείται το αντικείµενο 
“cv.jit.canny” το οποίο µας δίνει και το τελικό περίγραµµα της χειροµορ-
φής. Να σηµειωθεί ότι έγιναν πολλές πειραµατικές µετρήσεις, ώστε να κα-
ταλήξουµε στον τελικό συνδυασµό εφαρµογής των φίλτρων που να µας 
προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσµα στη χειροµορφή. Στην εικόνα 5.3.7. 



5 Ανάλυση διεπαφής – Λογισµικό FingerOrasis  

Απόστολος Τσαγκάρης 162 
∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

φαίνεται το αποτέλεσµα της εφαρµογής των µορφολογικών φίλτρων και 
του φίλτρου περιγράµµατος.   

 

Εικόνα 5.3.7: Εφαρµογή µορφολογικών φίλτρων και φίλτρου περιγράµµατος 

Επιλογή χαρακτηριστικών 

Από τη στιγµή που έχουµε εξάγει τη χειροµορφή στην καλύτερη 
δυνατή µορφή και µε µεγαλύτερη ακρίβεια, το επόµενο βήµα είναι να απο-
φασίσουµε τα χαρακτηριστικά που θα χρησιµοποιήσουµε. Η εφαρµογή µας 
δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε ένα πλήθος χαρακτηριστικών 
που έχουν να κάνουν µε τις θέσεις των ακροδακτύλων κατά Χ και Υ, µε τις 
ευκλείδειες αποστάσεις των ακροδακτύλων, µε τις γωνίες που σχηµατίζουν 
µε το κεντροειδές της χειροµορφής, αλλά και µε διάφορα άλλα χαρακτηρι-
στικά που έχουν να κάνουν µε τη µάζα, την περίµετρο, την κυκλικότητα 
και τις ροπές κατά Hu και κανονικοποιηµένες. Ενώ η εφαρµογή µας δίνει 
τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε όλες αυτές τις επιλογές από πειραµα-
τικές µετρήσεις που έγιναν, βγήκε το συµπέρασµα ότι για την βέλτιστη λει-
τουργία του εν λόγω συστήµατος αναγνώρισης, και ως προς την ταχύτητα 
και ως προς την ακρίβεια, είναι καλύτερα να χρησιµοποιούνται τα βασικά 
χαρακτηριστικά, που αναλύθηκαν και στο προηγούµενο κεφάλαιο, και είναι 
οι θέσεις των ακροδακτύλων και οι ευκλείδειες αποστάσεις.   
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Εικόνα 5.3.8: Επιλογή χαρακτηριστικών και καµπύλες απεικόνισης χαρα-

κτηριστικών 

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 5.3.8. στο λογισµικό επιλέγουµε 
ποιο χαρακτηριστικό θέλουµε να µετέχει στη διαδικασία της αναγνώρισης 
και στη συνέχεια εµφανίζεται στο αντίστοιχο πλαίσιο η κυµατοµορφή των 
τιµών των αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Οι τιµές αυτές είναι κανονικο-
ποιηµένες στο διάστηµα [0,1]. Να σηµειωθεί ότι πρέπει να επιλεγούν τα ί-
δια χαρακτηριστικά και κατά τη φάση της εκπαίδευσης και κατά τη φάση 
της αναγνώρισης.   

Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα  

Από τη στιγµή που έχουµε επιλέξει τα χαρακτηριστικά που θα 
χρησιµοποιήσουµε στην αναγνώριση και έχουµε ορίσει το διάνυσµα των 
χαρακτηριστικών, πρέπει να τα οδηγήσουµε στο σύστηµα των Κρυφών 
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Μαρκοβιανών Μοντέλων ώστε να εκπαιδευτεί το σύστηµα και στη συνέ-
χεια να αναγνωρίσει τις χειρονοµίες που θέλουµε. Χρησιµοποιούµε το 
Gesture Follower, που έχει αναπτυχθεί από το ερευνητικό Ινστιτούτο 
IRCAM Musical Interaction, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, και είναι ένας 
συνδυασµός ΚΜΜ και δυναµικής περιτύλιξης χρόνου λειτουργώντας µε 
τον τρόπο που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4.  Το πλεονέκτηµα είναι ότι για 
την εκπαίδευσή του απαιτείται µόνο µια σειρά δεδοµένων, πράγµα που το 
καθιστά πολύ πιο εύχρηστο σε περίπτωση που θέλουµε να κάνουµε ανα-
γνώριση από µεγάλο πλήθος διαφορετικών χειρονοµιών.  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 9, το σύστηµα εκπαιδεύεται µε τις 
διάφορες σειρές δεδοµένων. Με το πάτηµα στο checkbox 1  ξεκινάει η εκ-
παίδευση για την πρώτη σειρά δεδοµένων. Την ίδια ώρα ξεκινάει το βίντεο 
ή η καταγραφή σε πραγµατικό χρόνο του χειριστή του συστήµατος που ε-
κτελεί µια συγκεκριµένη χειρονοµία. Από την εκτέλεση της χειρονοµίας 
και αφού στο προηγούµενο στάδιο έχουν επιλεγεί ποια χαρακτηριστικά θα 
χρησιµοποιηθούν, εξάγονται αυτά τα χαρακτηριστικά για κάθε καρέ του 
βίντεο και εκπαιδεύουν το σύστηµα. Το ίδιο επαναλαµβάνεται όσες φορές 
θέλουµε πατώντας κάθε φορά το checkbox 1.  Έτσι, εκπαιδεύουµε το σύ-
στηµά µας µε όλες τις σειρές δεδοµένων που επιθυµούµε. Στη συνέχεια, ε-
πιλέγοντας το “follow” γίνεται η αναγνώριση. Την ίδια ώρα ξεκινάει το βί-
ντεο που θέλουµε να αναγνωρίσουµε και το σύστηµα µας δίνει ποσοστά 
αναγνώρισης του βίντεο σε σχέση µε τις σειρές δεδοµένων που δόθηκαν 
για εκπαίδευση στο σύστηµα.   

Με την  επιλογή “clear” γίνεται µηδενισµός της όλης διαδικασίας 
για να ξεκινήσει µια νέα σειρά εκπαίδευσης και αναγνώρισης.  Υπάρχει η 
δυνατότητα να αποθηκευθούν κάποιες σειρές δεδοµένων για να χρησιµο-
ποιηθούν αργότερα. Αυτό γίνεται µε την επιλογή “writeall”, ενώ µε την ε-
πιλογή “readall” ανακαλούνται αποθηκευµένες σειρές δεδοµένων και δίνο-
νται για εκπαίδευση στο σύστηµα.  
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Εικόνα 5.3.9: Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα - Εκπαίδευση και Αναγνώριση 

Στο κάτω µέρος της εικόνας 5.3.9. εµφανίζονται µε µορφή κυµα-
τοµορφών οι τιµές των χαρακτηριστικών που χρησιµοποιούνται στην εκ-
παίδευση και την αναγνώριση.  Για να πετύχουµε την αποτελεσµατικότερη 
αναγνώριση και λειτουργία του συστήµατος πρέπει να γίνουν µια σειρά 
από ρυθµίσεις στο λογισµικό “Gesture Follower”. Στην εικόνα 5.3.10. φαί-
νεται το πλαίσιο διαλόγου µε τις ρυθµίσεις της εφαρµογής.  
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Εικόνα 5.3.10: Ρυθµίσεις Gesture Follower 

Στο “Tolerance” ορίζουµε  την ανοχή που θα έχουµε µεταξύ των 
δεδοµένων εκπαίδευσης και αναγνώρισης. Στο “Likelihood Window” ορί-
ζουµε τον αριθµό των καρέ που θα συµµετέχουν στον υπολογισµό της πι-
θανότητας αναγνώρισης. Στο “Forward” επιλέγουµε ότι θα χρησιµοποιή-
σουµε την εµπρόσθια διαδικασία για την εκτέλεση των Κρυφών 
Μαρκοβιανών Μοντέλων.   

Αναγνώριση πατηµάτων και εντολών  

Εκτός από την αναγνώριση µε τη βοήθεια των Κρυφών Μαρκοβι-
ανών Μοντέλων, υπάρχει η δυνατότητα η εφαρµογή να αναγνωρίζει και 
µεµονωµένα πατήµατα δακτύλων. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιείται ένα 
κατώφλι τιµών από pixel και µόλις κάποιο δάκτυλο το υπερβεί χαρακτηρί-
ζεται ως πάτηµα. Έτσι, στην παρακάτω εικόνα 5.3.11. εµφανίζεται κάθε 
φορά ο αριθµός των Pixels που µεταβάλλεται το κάθε δάκτυλο και µόλις 
αυτός υπερβεί το όριο που έχει οριστεί για πάτηµα, τότε ανιχνεύεται το πά-
τηµα και το αντίστοιχο πλαίσιο τιµών αλλάζει χρώµα και γίνεται πράσινο.  
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Εικόνα 5.3.11: Αναγνώριση πατηµάτων µε τη βοήθεια κατωφλιού 

Άλλες λειτουργίες 

Η εφαρµογή µας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσουµε και κάποιες 
άλλες βοηθητικές εργασίες. Μπορούµε, για παράδειγµα, να αποθηκεύουµε 
σε µορφή βίντεο οτιδήποτε εµφανίζεται σε ένα από τα παράθυρα 
“jit.pwindow”. Έτσι, µπορούµε ανά πάσα στιγµή να αποµονώσουµε συγκε-
κριµένα τµήµατα του βίντεο για περαιτέρω επεξεργασία.  

Επίσης, µπορούµε να εξάγουµε τις τιµές των διαφόρων χαρακτη-
ριστικών σε αρχείο τύπου “txt” για να µπορέσουµε στη συνέχεια να κάνου-
µε κάποια επιπλέον επεξεργασία αν θελήσουµε.  

5.4  Πλεονεκτήµατα συστήµατος  

Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα υπολογι-
στικά δαπανηρή: απαιτούνται λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου για την ε-
πεξεργασία κάθε frame. Η λήψη αυτών των αποτελεσµάτων έγινε µε χρήση 
του max/msp, σε φορητό υπολογιστή Asus, Intel® Pentium® M 1,73 GHz, 
2GB MB RAM. Λειτουργεί ικανοποιητικά σε µη οµοιόµορφο φόντο και 
συνεπώς δεν είναι απαραίτητο το φόντο να είναι µονόχρωµο ή στατικό. Ε-
πίσης, είναι ανεπηρέαστο σε αλλαγές του φωτισµού εξαιτίας του ότι µε την 
τεχνική που χρησιµοποιούµε σε εικόνα από webcam, το χρώµα είναι ανε-
ξάρτητο από τη φωτεινότητα αφού χρησιµοποιούνται µόνο οι χρωµατικές 
συνιστώσες, ενώ όταν χρησιµοποιούµε εικόνα από κάµερα βάθους τότε δεν 
παίζει κανέναν ρόλο ο φωτισµός και, για την ακρίβεια, λειτουργεί εξίσου 
αποτελεσµατικά και στο απόλυτο σκοτάδι  

5.5 Περιορισµοί συστήµατος  

Εκτός όλων των παραπάνω υπάρχουν και κάποιοι περιορισµοί για το σύ-
στηµά µας.  

• ∆εν πρέπει στο video να υπάρχουν άλλα κινούµενα αντικείµε-
να που να έχουν χρώµα δέρµατος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει 
µόνο ένα κινούµενο χέρι ώστε να αναγνωριστεί η διάταξή του. 
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται η Pmd Κάµερα δεν πρέ-
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πει να υπάρχει κινούµενο αντικείµενο µπροστά στην κάµερα, 
στην απόσταση στην οποία βρίσκεται η κάµερα και καταγρά-
φει τη χειροµορφή.  

• Ο βραχίονας του χεριού δεν θα πρέπει να είναι εκτεθειµένος, 
γιατί θα αναγνωρίζεται και αυτός ως κινούµενο χέρι λόγω του 
χρώµατός του, µε αποτέλεσµα η αναγνώριση των χειροµορ-
φών να είναι λανθασµένη. Στην χρήση της pmd δεν υφίσταται 
αυτός ο περιορισµός διότι λόγω απόστασης δεν καταγράφεται.   

• Η αναγνώριση είναι επίσης πιθανό να καταλήξει σε λανθα-
σµένη εκτίµηση της χειροµορφής κατά τη διάρκεια µετάβασης 
από τη µια χειροµορφή στην επόµενη, αφού λόγω της αλλαγής 
της διάταξης του χεριού, το σχήµα του δεν είναι κανένα από 
τα προκαθορισµένα πρωτότυπα.  

• Τέλος, σηµειώνεται ότι το σύστηµα περιλαµβάνει διάφορες 
καθοριστικές για την απόδοσή του παραµέτρους που δεν ορί-
ζονται αυτόµατα, γεγονός που δυσκολεύει τη γενίκευση της 
χρήσης του χωρίς σφάλµατα. Αυτές οι παράµετροι είναι τα 
διάφορα κατώφλια που ορίζονται, καθώς και οι ρυθµίσεις των 
αποστάσεων των καµερών και των παραµέτρων φωτεινότητας. 

5.6 Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάσθηκε µια διεπαφή που αναπτύχθηκε απο-
κλειστικά για τις ανάγκες της παρούσας διδακτορικής διατριβής σε περι-
βάλλον προγραµµατισµού max/msp. Αναπτύχθηκε σε αντικειµενοστραφές 
περιβάλλον µε όλα τα πλεονεκτήµατα που διαθέτουν οι εν λόγω διεπαφές. 
Αποτελεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της µεθοδολογίας της παρούσης 
διατριβής και διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να µπορέσει να αλληλε-
πιδράσει ο χρήστης µε τον καλύτερο το δυνατό τρόπο µε συστήµατα µηχα-
τρονικής, αλλά και µε οποιοδήποτε σύστηµα µπορεί να συνδεθεί µε την εν 
λόγω εφαρµογή. Το γεγονός αυτό κάνει την διεπαφή προσαρµοστική ανά-
λογα µε το πεδίο εφαρµογής της.  



6 Αξιολόγηση Αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων   
και µεθοδολογίας αλληλεπίδρασης µε συστήµατα µηχατρονικής  
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6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ 

6.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

6.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

6.2.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης αλληλεπίδρασης 

6.2.2 Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

6.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ∆ΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΩΝ 

6.3.1 Επαλήθευση συντεταγµένων ακροδακτύλων και κέντρου µάζας µε την τεχνική του 

Ground Through 

6.3.2 Ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα αναγνώρισης πατηµάτων 

6.3.3 Ορθότητα των αποτελεσµάτων αναγνώρισης χειρονοµιών 

6.3.4 Έλεγχος πραγµατικού χρόνου 

6.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

6.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ 

6.5.1 Πρώτη φάση αξιολόγησης µε πλοήγηση 

6.5.2 ∆εύτερη φάση αξιολόγησης µε απλές εντολές 

6.5.3 Τρίτη φάση αξιολόγησης µε σύνθετες εντολές 

6.5.4 Ανάλυση αποτελεσµάτων µετρήσεων και ερωτηµατολογίου 

6.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1 Σύνοψη Κεφαλαίου  

Στο κεφάλαιο αυτό αξιολογείται η αναγνώριση των δακτυλικών κινήσεων, 
η ικανότητα πρόβλεψης εντολών καθώς και η µεθοδολογία αλληλεπίδρασης 
µε συστήµατα µηχατρονικής, ώστε να αναδειχθεί το γεγονός της αποτελε-
σµατικής αλληλεπίδρασης µε συστήµατα µηχατρονικής µέσω απλών και 
σύνθετων εντολών ελέγχου ηµίκλειστης παλάµης. Η αξιολόγηση στο επί-
πεδο της αναγνώρισης των δακτυλικών κινήσεων γίνεται σε τρεις φάσεις. 
Στην πρώτη φάση αξιολογείται η ακρίβεια των χαρακτηριστικών που ανι-
χνεύει και χρησιµοποιεί στα ΚΜΜ. Στη συνέχεια, αξιολογείται ως προς την 
ικανότητα και την αποτελεσµατικότητα αναγνώρισης πατηµάτων µε τη 
βοήθεια των precision and recall τεχνικών και τέλος, αξιολογείται µε µια 
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cross-validation µέθοδο, τη jackknife, ως προς την ορθότητα των αποτελε-
σµάτων αναγνώρισης χειρονοµιών µε χρήση διαφόρων σετ. 

Η αξιολόγηση στο επίπεδο της πρόβλεψης εντολών του συστήµα-
τος γίνεται µε την χρήση χειρονοµιών που είναι παρόµοιες µε µεγάλο βαθ-
µό οµοιότητας, καθώς και µε χειρονοµίες που διαφέρουν αρκετά µεταξύ 
τους και σκοπός είναι να ανιχνευθεί το ποσοστό της εκτέλεσης της συνολι-
κής εντολής που απαιτείται ώστε το σύστηµα να βγάλει ασφαλές συµπέρα-
σµα σχετικά µε το ποια εντολή θέλει να εκτελέσει ο χρήστης πριν καν αυτή 
ολοκληρωθεί. 

Η αξιολόγηση στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης µε συστήµατα µη-
χατρονικής γίνεται και αυτή σε τρεις φάσεις. Σε πρώτη φάση αξιολογείται 
το σύστηµα ως προς την ικανότητα πλοήγησης, στη δεύτερη φάση ως προς 
την ικανότητα αλληλεπίδρασης µε απλές εντολές και στην τρίτη φάση µε 
σύνθετες εντολές. Και στις τρεις φάσεις χρησιµοποιούνται δεδοµένα από 
κάµερα µε χάρτη βάθους και οπτική κάµερα. 

6.2 Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση της αναγνώρισης των δακτυλικών χειρονοµιών έχει να κάνει 
µε το κατά πόσο τα στοιχεία που προκύπτουν από το λογισµικό που βασί-
ζεται στην συγκεκριµένη µεθοδολογία είναι ακριβή και αξιόπιστα. Για να 
ελεγχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει αξιολόγηση του συστήµατος, και κατά 
συνέπεια του λογισµικού, σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας από τα πρωταρ-
χικά δεδοµένα που είναι οι πληροφορίες των συντεταγµένων των ακροδα-
κτύλων και του κέντρου µάζας, πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι αυτά είναι 
απολύτως ορθά.  Έτσι συγκρίνονται τα σηµεία που µας δίνει η εφαρµογή 
µε µια χειροκίνητη διαδικασία, µέσα από την οποία γίνεται ανάλυση και 
αποτύπωση από κάθε καρέ των ακροδακτύλων. Στη συνέχεια, γίνεται αξιο-
λόγηση του κατά πόσο η αναγνώριση που πετυχαίνει το σύστηµα είναι 
πραγµατική και σωστά επαναλαµβανόµενη µε την χρήση jackknife τεχνι-
κής. Έτσι καταγράφονται µια σειρά από µ ακολουθίες εικόνων για δακτυ-
λισµούς που αναφέρονται σε ν διαφορετικές εντολές. Στη συνέχεια, γίνεται 
εκπαίδευση µε µια σειρά δεδοµένων των µ ακολουθιών εικόνων των ν δα-
κτυλισµών και γίνεται αναγνώριση των υπολοίπων (µ-1). Το ποσοστό ανα-
γνώρισης της κάθε εντολής καταγράφεται. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 
µ φορές και βγαίνει ο µέσος όρος αναγνώρισης της κάθε ν εντολής. Έτσι 
προκύπτει ένας συντελεστής που δείχνει την ικανότητα αναγνώρισης δα-
κτυλισµών. Για να αξιολογηθεί το πάτηµα των ακροδακτύλων χρησιµοποι-
είται τεχνική precision and recall µε τη βοήθεια της οποίας εντοπίζονται 
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πόσα από τα πατήµατα που ανιχνεύθηκαν είναι αληθή και πόσα που ήταν 
αληθή δεν ανιχνεύθηκαν.  
 
Στο παρακάτω σχήµα 6.2.1. φαίνεται η δοµή και οι φάσεις της αξιολόγησης 
στο επίπεδο της αναγνώρισης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήµα 6.2.1: Αξιολόγηση στο επίπεδο της αναγνώρισης 

Η αξιολόγηση στο επίπεδο της πρόβλεψης των εντολών έχει να 
κάνει µε το κατά πόσο το σύστηµα µπορεί να προβλέψει ποια εντολή εκτε-

Ακρίβεια πληροφοριών 

(Ground Truth) 
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τητα αναγνώρισης πατηµάτων 

(Precision and Recall) 

Ορθότητα αποτελεσµάτων ανα-

γνώρισης χειρονοµιών 

(Cross Validation - Jackknife) 

Ορθότητα αποτελεσµάτων ανα-

γνώρισης χειρονοµιών 

(Cross Validation – Jackknife – 

Precision and Recall) 

Οπτική Κά-

µερα 

Κάµερα 

Βάθους 
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Αξιολόγησης 

Οπτική Κά-
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Κάµερα 
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µερα 

Κάµερα 
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Οπτική Κά-
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Κάµερα 
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2η Φάση  

Αξιολόγησης 

3η Φάση  

Αξιολόγησης 
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λεί ο χρήστης. Σκοπός είναι πριν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της εντολής να 
γίνει η πρόβλεψη σε  frame όσο γίνεται νωρίτερα.   

Η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα µηχατρονικής 
έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης µε το 
σύστηµα, κυρίως από άποψη ευχρηστίας. ∆εν υπάρχει όµως ένας κοινά α-
ποδεκτός ορισµός για την ευχρηστία και είναι πλέον γενικά αποδεκτό πως 
η ευχρηστία δεν µπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα αντικειµενικό µέτρο.  

Στο πρότυπο ISO9241-11 (ISO1991c) η ευχρηστία ορίζεται ως : 
«Ο βαθµός στον οποίο ένα προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί από 

προκαθορισµένους χρήστες, για να επιτευχθούν προκαθορισµένοι στόχοι µε 

αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση, σε ένα προκαθορισµέ-

νο πλαίσιο χρήσης». 

 
• Η «αποτελεσµατικότητα» ορίζεται ως η ακρίβεια και η πληρότητα µε 

την οποία οι χρήστες επιτυγχάνουν τις προκαθορισµένες στοιχειώδεις 
εργασίες 

• Η «αποδοτικότητα», ως οι πόροι που καταναλώνονται, σε σχέση µε την 
ακρίβεια και την πληρότητα µε την οποία οι χρήστες επιτυγχάνουν τους 
στόχους τους. 

• Η «ικανοποίηση» είναι ένα καθαρά υποκειµενικό µέτρο και αφορά 
στην άνεση και στην αποδοχή της χρήσης του συστήµατος από τους τε-
λικούς χρήστες. 

Οι Hilbert & Redmiles [192] ορίζουν την «αξιολόγηση ευχρηστί-
ας» ως «την πράξη της µέτρησης των ιδιοτήτων της ευχρηστίας (ή του 
προσδιορισµού πιθανών προβληµάτων) ενός συστήµατος ή µιας εφαρµο-
γής, σε σχέση µε συγκεκριµένους χρήστες, που εκτελούν συγκεκριµένες δι-
εργασίες, σε προκαθορισµένα πλαίσια» [192]. 

Σύµφωνα µε την µεθοδολογία των  Baker κ.α. και Mankoff κ.α. 
[197], [198] για να γίνει η αξιολόγηση ακολουθούνται τρία συγκεκριµένα 
βήµατα. Πρώτα ορίζονται τα σηµεία αξιολόγησης µε τη βοήθεια µιας λί-
στας που προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία και σχετικές έρευνες, στη 
συνέχεια προσαρµόζεται βάσει µιας πιλοτικής εφαρµογής και χρησιµοποι-
ώντας την εµπειρία κάποιων ειδικών και τέλος επιβεβαιώνεται η τροποποι-
ηµένη λίστα µε τη βοήθεια της εφαρµογής σε ένα υπάρχον σύστηµα.  Οι 
βασικοί άξονες στους οποίους βασίζονται τέτοιου είδους αξιολογήσεις εί-
ναι α) η ικανοποιητική σχεδίαση διεπαφής [199], [200], β) η αποτύπωση 
της κατάστασης του συστήµατος [200],  γ) η παρουσίαση ικανοποιητικής 
πληροφορίας [199], δ) η ταύτιση του συστήµατος µε τον πραγµατικό κόσµο 
[199], [200], ε) η ικανοποιητική ανταπόκριση σε περίπτωση σφάλµατος 
[199], [200], στ) η ευελιξία στην αρχιτεκτονική αλληλεπίδρασης [199] και 
ζ) αισθητική και µινιµαλιστική σχεδίαση χωρίς περιττά πράγµατα [198], 
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[200]. Με βάση αυτούς τους άξονες σχηµατίστηκαν και τα κριτήρια αξιο-
λόγησης της δικής µας µεθοδολογίας. Σκοπός είναι µε συγκεκριµένες ερω-
τήσεις που αποτυπώνονται να αξιολογηθούν οι τριες κύριοι παράγοντες 
που περιγράφησαν παραπάνω και ορίζουν την ευχρηστία. Συγκεκριµένα η 
αποτελεσµατικότητα, η αποδοτικότητα και η ικανοποίηση.  

Οι µέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας µπορούν να διακριθούν σε 
αναλυτικές, σε µεθόδους επισκόπησης από ειδικούς και σε εµπειρικές µε-
θόδους. Οι εµπειρικές µέθοδοι χωρίζονται περαιτέρω σε πειραµατικές και 
διερευνητικές. Οι αναλυτικές µέθοδοι αξιολόγησης στηρίζονται σε θεωρη-
τικά µοντέλα τα οποία προσοµοιώνουν τη συµπεριφορά του χρήστη ή πρό-
τυπα και αναλυτικούς κανόνες, σύµφωνα µε τον Αβούρη [206]. Για το λόγο 
αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο εργαστήριο, συχνά ακόµη και πριν 
από την κατασκευή πρωτοτύπων χωρίς να απαιτούν τη συµµετοχή υποκει-
µένων – χρηστών. Οι µέθοδοι επισκόπησης από ειδικούς εξετάζουν κατά 
πόσο το σύστηµα συµµορφώνεται µε γνωστούς εµπειρικούς κανόνες λει-
τουργίας και σχεδιασµού. Οι εµπειρικές µέθοδοι στηρίζονται στην αξιολό-
γηση της συµπεριφοράς ή των χαρακτηριστικών ενός πρωτοτύπου ή ολο-
κληρωµένου συστήµατος καθώς αυτό τίθεται σε πραγµατική χρήση. Η 
χρήση τους µπορεί να γίνει στο εργαστήριο ή στο χώρο λειτουργίας του 
συστήµατος µε τη συµµετοχή αντιπροσωπευτικών χρηστών και ειδικών.  

Οι µέθοδοι επισκόπησης από ειδικούς (στο εργαστήριο µε συµµε-
τοχή ειδικών) στηρίζονται στην ύπαρξη εµπειρικής γνώσης υπό µορφή κα-
νόνων, checklists, όπως η ευρετική αξιολόγηση µε βάση τους δέκα ευρετι-
κούς κανόνες που έχουν προταθεί από τους Nielsen και Molich [206] ή µε 
διαδικασίες που προσοµοιώνουν τις γνωστικές διεργασίες ενός τυπικού 
χρήστη σε ένα τυπικό σενάριο αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα, µέθοδος 
cognitive walkthrough - γνωστικό περιδιάβασµα [207]. 

Έτσι ο ειδικός προσοµοιώνει την ακολουθία τυπικών εργασιών 
θέτοντας ερωτήµατα που αποκαλύπτουν γνωστικά αδιέξοδα και προβλήµα-
τα του χρήστη. Σύµφωνα µε τις µεθόδους αυτές, οι ειδικοί, που είναι γνώ-
στες κανόνων και πρακτικών καλού σχεδιασµού, επιθεωρούν εξεταζόµενο 
σύστηµα προκειµένου να ανακαλύψουν ενδεχόµενα προβλήµατα ευχρηστί-
ας και λειτουργίας βασιζόµενοι στην εµπειρία τους και να προτείνουν λύ-
σεις για την εξάλειψή τους. 

Το βασικό πλεονέκτηµα των µεθόδων επισκόπησης είναι ότι µπο-
ρούν να ολοκληρωθούν σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα µε συγκριτι-
κά χαµηλό κόστος µιας και δεν απαιτούν ιδιαίτερο εργαστηριακό εξοπλι-
σµό [204]. Ωστόσο η συµµετοχή ειδικών και όχι πραγµατικών χρηστών 
έχει ως αποτέλεσµα να παραβλέπονται τυχόν δυσκολίες τις οποίες θα µπο-
ρούσαν να έχουν τυπικοί χρήστες. Παρά το γεγονός ότι οι ειδικοί έχουν πε-
ρισσότερη γνώση σχετικά µε την καλή λειτουργία και χρήση ενός συστή-
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µατος, οι πραγµατικοί χρήστες είναι εκείνοι που προσδιορίζουν τα κύρια 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης [204]. Παράλληλα µια 
αδυναµία των µεθόδων επισκόπησης από ειδικούς είναι ότι δεν µπορούν να 
εντοπίσουν προβλήµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον χρήσης της ε-
φαρµογής µιας και δεν µπορούν να συµπεριλάβουν την επίδραση του χώ-
ρου για τον οποίο προορίζεται [211]. Οι κανόνες που χρησιµοποιούνται 
στα πλαίσια των µεθόδων αυτών εξετάζουν µονάχα κατά πόσο συµµορφώ-
νονται µε αυτούς οι διεπιφάνειες του συστήµατος και παραβλέπουν το πε-
ριβάλλον διεξαγωγής της δραστηριότητας. Για να αντιµετωπιστεί το πρό-
βληµα αυτό έχουν προταθεί τροποποιηµένες ευρετικές µέθοδοι που 
προσπαθούν να συµπεριλάβουν και χαρακτηριστικά του πλαισίου χρήσης 
της εφαρµογής [212,213]. 

Για την αξιολόγηση λοιπόν της αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα 
µηχατρονικής θα χρησιµοποιηθεί η τεχνική της µέτρησης της απόδοσης σε 
συνδυασµό µε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα προκύψουν από την 
µέθοδο αξιολόγησης από ειδικούς [209]. Η µέτρηση της απόδοσης [201-
203] είναι κλασσική τεχνική αξιολόγησης λογισµικού και συστήµατος αυ-
τοµατισµού, η οποία παρέχει ποσοτικές µετρήσεις της απόδοσης του συ-
στήµατος όταν οι χρήστες εκτελούν προκαθορισµένες εργασίες. Οι µετρή-
σεις γίνονται σε εργαστήρια κατάλληλα εξοπλισµένα, σε συνθήκες που 
προσοµοιάζουν κατά το δυνατόν τις συνθήκες πραγµατικής λειτουργίας. Τα 
ποσοτικά είναι ιδιαίτερα χρήσιµα όταν ελέγχουµε την απόδοση ενός συ-
στήµατος συγκριτικά µε κάποιο άλλο ή έναντι ενός προκαθορισµένου στό-
χου απόδοσης. Τα πειράµατα µπορούν να συνδυάζονται µε ποιοτικού χα-
ρακτήρα µετρήσεις όπως είναι οι συνεντεύξεις και τα ερωτηµατολόγια. 

Μια τυπική περιγραφή της διαδικασίας πειραµατικών µετρήσεων 
απόδοσης συστήµατος είναι η εξής: 

1. Ορισµός των στόχων του συστήµατος. 
Κατά την φάση αυτή, ορίζονται οι παράµετροι λειτουργίας και 

απόδοσης του συστήµατος που επιθυµούµε να µετρήσουµε (πλήθος εντο-
λών που έχουν αναγνωριστεί ορθά και εκτελούνται από το σύστηµα, πλή-
θος εντολών που έχουν αναγνωρισθεί ως εντολές και εκτελούνται από το 
σύστηµα αλλά δεν είναι εντολές, πλήθος εντολών που δεν έχουν αναγνωρι-
σθεί και δεν εκτελούνται από το σύστηµα, κ.λπ.). Στη δική µας περίπτωση, 
αφού ορίζουµε το σενάριο λειτουργίας, µετρούµε το πλήθος των εντολών – 
κινήσεων που ανήκουν σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Τα µετρούµενα αυτά 
µεγέθη συνδυάζονται µε ένα σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών που προ-
κύπτουν από την αξιολόγηση των ειδικών και έχουν ως σκοπό να προσδιο-
ρίσουν την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση 
από την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα. Η αξιολόγηση αυτή των ειδικών 
γίνεται µε τη συπλήρωση ενός συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, όπου οι 
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ερωτήσεις προσδιορίζουν τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν µεταξύ άλλων µε την κούραση 
του χρήστη κατά την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα, την άνεση, τη διαι-
σθητικότητα, την αποµνηµονευσιµότητα, την ευελιξία στην αλληλεπίδραση 
κ.τ.λ. 

2. ∆ιεξαγωγή του πειράµατος. 
Κατά την φάση αυτή δίδεται στους ειδικούς το σενάριο λειτουργί-

ας και οι ακριβείς οδηγίες διεξαγωγής του. ∆εν απαιτείται ιδιαίτερη προτε-
οιµασία για τους χρήστες, διότι είναι «ειδικοί» στον χώρο αυτό και κατά 
συνέπεια είναι εξοικειωµένοι µε τέτοιου είδους συστήµατα. Μετά την ολο-
κλήρωση του πειράµατος ακολουθεί η καταγραφή βάσει του ερωτηµατολο-
γίου της εµπειρίας τους από τη χρήση του συστήµατος και κατά συνέπεια 
της µεθοδολογίας αλληλεπίδρασης. 

3.  Ανάλυση αποτελεσµάτων. 
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων και τα συµπεράσµατα εξάγονται 

από το ποσοτικά χαρακτηριστικά µε τη βοήθεια της µεθόδου Precision and 
recall και συνδυάζονται στη συνέχεια µε την επεξεργασία των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τα ερωτηµατολόγια.  

6.2.1 Μεθοδολογία αξιολόγησης αλληλεπίδρασης 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης µε το 
σύστηµα είναι ένας συνδυασµός αξιολόγησης λογισµικού και αξιολόγησης 
συστήµατος ροµποτικής – µηχατρονικής.  Θα χρησιµοποιηθεί η µέθοδος 
της αξιολόγησης µε τη βοήθεια 6 έµπειρων χρηστών. Οι ειδικοί επιθεωρούν 
ξεχωριστά το σύστηµα και στη συνέχεια συνοψίζουν τις παρατηρήσεις τους 
για να καταλήξουν στα τελικά αποτελέσµατα. Είναι µια επαρκής µεθοδο-
λογία για την αξιολόγηση πρωτοτύπων και πραγµατικών συστηµάτων. Οι 
ειδικοί κατά τη εφαρµογή της αξιολόγησης θα χρησιµοποιούν µια φόρµα µε 
χαρακτηριστικά σηµεία – ερωτήσεις στις οποίες θα καλούνται να απαντή-
σουν ώστε να αξιολογηθεί το σύστηµα σύµφωνα µε τους άξονες που απαι-
τείται. Οι ερωτήσεις αυτές, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υποστηρίζουν 
τους τρεις βασικούς άξονες της ευχρηστίας (αποτελεσµατικότητα, αποδοτι-
κότητα και ικανοποίηση) και προσδιορίζουν ταυτόχρονα τις βασικές αρχές 
σχεδίασης εύχρηστων συστηµάτων, καθώς και τις βασικές αρχές αξιολόγη-
σης συστηµάτων ροµποτικής.  
Η χρήση των ερωτηµατολογίων ως έτοιµη σχάρα σηµείων αξιολόγησης γί-
νεται για να υπάρχει µια οµοιόµορφη αποτύπωση αξιολόγησης απ’ όλους 
τους ειδικούς. Άλλωστε, σύµφωνα µε τους Cohen & Manion [193] «συχνά 
το ερωτηµατολόγιο είναι η καλύτερη µορφή επισκόπησης σε µία έρευνα», 
καθώς µία επισκόπηση µε συνέντευξη, βασιζόµενη σε δειγµατοληψία θα 
ήταν και δαπανηρή και χρονοβόρα. Επιπρόσθετα, η συγκρισιµότητα των 
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απαντήσεων των ερωτώµενων και η δυνατότητα ποσοτικοποίησης και στα-
τιστικής ανάλυσης των στοιχείων που συλλέγονται καθιστούν κατά την 
Κυριαζή [195] το ερωτηµατολόγιο ως το κύριο εργαλείο της εµπειρικής έ-
ρευνας. 

Στο ερωτηµατολόγιο, που διανέµεται στους ειδικούς, χρησιµοποι-
ούνται κλειστές ερωτήσεις οι οποίες προσφέρονται καλύτερα για στατιστι-
κή ανάλυση και βοηθούν στη συγκέντρωση αντικειµενικών χαρακτηριστι-
κών. Ως κλίµακα βαθµολόγησης επιλέχθηκε µια τετραβάθµια, µε τέσσερις 
δηλαδή πιθανές απαντήσεις, 2 θετικές (Πάρα πολύ και πολύ) και δύο αρνη-
τικές (Λίγο και καθόλου). Είναι µια διαφοροποιηµένη µορφή της πεντα-
βάθµιας κατά Likert, η οποία είναι ευρέως διαδεδοµένη σε έρευνες, έχει 
µέτριο εύρος (ούτε περιοριστικό τριών βαθµίδων, ούτε πλατύ και µε δυσ-
διάκριτα όρια µεταξύ επτά ή εννέα βαθµίδων) και θεωρείται ότι περιλαµ-
βάνει βαθµίδες µε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους [196]. Ο λόγος που δεν υ-
πάρχει η µεσαία απάντηση, ήταν να αποφευχθεί η συσσώρευση ουδέτερων 
απαντήσεων και κατά συνέπεια να διευκολυνθεί η κατανοµή των απαντή-
σεων σε αρνητικές και θετικές. Η σηµασία που αποδόθηκε στους τέσσερις 
βαθµούς της δικής µας κλίµακας είναι η εξής: 

 
1=Καθόλου  
2=Λίγο 
3=Πολύ 
4=Πάρα πολύ 
 
Οι ερωτήσεις χωρίζονται ουσιαστικά σε τρεις µεγάλες κατηγορίες 

σύµφωνα µε τον άξονα που αξιολογούν Πίνακας 6.2.1. 

Πίνακας 6.2.1: Πίνακας κατηγοριών ερωτήσεων αξιολόγησης 

 Κατηγορίες 

Κ1 Αποτελεσµατικότητα 

Κ2 Αποδοτικότητα 

Κ3 Ικανοποίηση 

 
Έτσι έχουµε τον πρώτο άξονα, αποτελεσµατικότητα, στον οποίο 

ανήκουν οι ερωτήσεις  «Καλύπτει µεγάλο εύρος εντολών;», «Η ταχύτητα 
απόκρισης είναι ικανοποιητική;», «Είναι ακριβής η αναγνώριση;», «Είναι 
πλήρης η αλληλεπίδραση;», «Η πληροφορία που µας δίνει η διεπαφή είναι 
ικανοποιητική;», «Η σχεδίαση είναι µινιµαλιστική µε τα απολύτως 
απαραίτητα;». Στον δεύτερο άξονα ανήκουν οι ερωτήσεις «Γίνεται εύκολα 
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η αλληλεπίδραση;», «Ο χειρισµός του συστήµατος είναι κουραστικός;», 
«Επηρεάζεται από συνθήκες περιβάλλοντος η αλληλεπίδραση;», 
«Χρειάζεται χρόνο αρχικοποίησης;», «Οι εντολές είναι εύκολα 
αποµνηµονεύσιµες;». Στον τρίτο άξονα ανήκουν οι ερωτήσεις «Υπάρχει 
ελευθερία κινήσεων από τον χρήστη;», «Είναι δεσµευτικός ο εξοπλισµός 
για τις κινήσεις;», «Μπορεί να έχει εφαρµογή στην πραγµατικότητα;», 
«Είναι ευέλικτο στην επιλογή κινήσεων;», «Γίνεται εύκολα η αλλαγή 
εντολής;». 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ερωτήσεις που χρησιµοποι-
ούνται (πίνακας 6.2.2). 

Πίνακας 6.2.2: Ερωτήσεις Αξιολόγησης 

Α/Α Ερωτήσεις Κατ. 

Σ1 Γίνεται εύκολα η αλληλεπίδραση; Κ2 

Σ2 Καλύπτει µεγάλο εύρος εντολών; Κ1 

Σ3 Ο χειρισµός του συστήµατος είναι κουραστικός; Κ2 

Σ4 Υπάρχει ελευθερία κινήσεων από τον χρήστη; Κ3 

Σ5 Είναι δεσµευτικός ο εξοπλισµός για τις κινήσεις; Κ3 

Σ6 Επηρεάζεται από συνθήκες περιβάλλοντος η αλληλεπί-

δραση; 

Κ2 

Σ7 Χρειάζεται χρόνο αρχικοποίησης; Κ2 

Σ8 Η ταχύτητα απόκρισης είναι ικανοποιητική; Κ1 

Σ9 Είναι ακριβής η αναγνώριση; Κ1 

Σ10 Μπορεί να έχει εφαρµογή στην πραγµατικότητα; Κ3 

Σ11 Είναι πλήρης η αλληλεπίδραση; Κ1 

Σ12 Είναι ευέλικτο στην επιλογή κινήσεων; Κ3 

Σ13 Γίνεται εύκολα η αλλαγή εντολής; Κ3 

Σ14 Οι εντολές είναι εύκολα αποµνηµονεύσιµες; Κ2 

Σ15 Η πληροφορία που µας δίνει η διεπαφή είναι ικανοποιη-

τική; 

Κ1 

Σ16 Η σχεδίαση είναι µινιµαλιστική µε τα απολύτως απαραί-

τητα; 

Κ1 

Σε αυτές τις ερωτήσεις προστίθενται και τα µετρούµενα µεγέθη (Πίνακας 
6.2.3) από την εκτέλεση των χειρονοµιών. 
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Πίνακας 6.2.3: Μετρούµενα Μεγέθη 

 Μετρούµενα Μεγέθη 

ΟΑ Πλήθος εντολών που έχουν αναγνωριστεί ορθά και ε-

κτελούνται από το σύστηµα 

ΕΑ Πλήθος εντολών που έχουν αναγνωρισθεί ως εντολές 

και εκτελούνται από το σύστηµα αλλά δεν είναι εντο-

λές 

ΜΑ Πλήθος εντολών που δεν έχουν αναγνωρισθεί και δεν 

εκτελούνται από το σύστηµα 

6.2.2 Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

Για να χρησιµοποιηθεί κάποια ερευνητική µέθοδος ή εργαλείο πρέπει οι 
µετρήσεις να έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και να πληρούν ορισµέ-
νους όρους. ∆ύο από αυτά τα αναγκαία και πιο σηµαντικά είναι η εγκυρό-
τητα και η αξιοπιστία [194]. Η αξιοπιστία δείχνει τον βαθµό της σταθερό-
τητας των µετρήσεων δηλαδή τον βαθµό συµφωνίας µεταξύ 
επαναλαµβανόµενων µετρήσεων κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Αν και µπο-
ρεί να έχουν ληφθεί αρκετά µέτρα για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της έ-
ρευνας, δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι η διεξαγωγή της θα οδηγήσει σε αλη-
θινές και «έγκυρες» πληροφορίες για το υπό εξέταση θέµα. Η εγκυρότητα 
δείχνει κατά πόσο το ερευνητικό εργαλείο µετρά αυτό για το οποίο προορί-
ζεται, κατά πόσο δηλαδή µετρά αυτό για το οποίο το χρησιµοποιούµε. Για 
την παρούσα έρευνα έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες που εξα-
σφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα της, καθώς επίσης και την ελα-
χιστοποίηση της προκατάληψης του ερευνητή. 

Ένας σηµαντικός παράγοντας που ενισχύει την εγκυρότητα της εν 
λόγω έρευνας είναι η χρήση συνδυασµού εργαλείων, ερωτηµατολόγιο και 
αποτελέσµατα εφαρµογής. Με τη χρήση του ερωτηµατολογίου συχνά εµ-
φανίζονται προβλήµατα αξιοπιστίας που έχουν να κάνουν µε την ασάφεια 
των ερωτήσεων και την αδυναµία σωστής συµπλήρωσής του. Το πρόβληµα 
εδώ δεν υφίσταται αφού οι χρήστες είναι ειδικοί και είναι εξοικειωµένοι µε 
την ορολογία που χρησιµοποιείται σε αυτόν τον χώρο.  
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6.3 Αξιολόγηση Αναγνώρισης δακτυλικών 

χειρονοµιών 

Η αξιολόγηση της αναγνώρισης δακτυλικών χειρονοµιών έγινε σε τρεις 
φάσεις. Στην πρώτη φάση αξιολογήθηκε το κατά πόσο οι τιµές των ακρο-
δακτύλων, των αποστάσεων και των γωνιών, δηλαδή όλων των πρωτογε-
νών πληροφοριών ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Στη δεύτερη 
φάση, µε µια µέθοδο cross-validation, την jackknife, αξιολογήθηκε η ε-
φαρµογή ως προς την ορθότητα των αποτελεσµάτων αναγνώρισης χειρονο-
µιών µε χρήση διαφόρων σετ και τέλος αξιολογήθηκε ως προς την ικανότη-
τα και την αποτελεσµατικότητα αναγνώρισης πατηµάτων µε τη βοήθεια 
των precision and recall τεχνικών.  

6.3.1 Επαλήθευση συντεταγµένων ακροδακτύλων και 
κέντρου µάζας µε την τεχνική του Ground Truth 

Έγινε έλεγχος των χαρακτηριστικών σηµείων των ακροδακτύλων και επα-
ληθεύτηκαν σε σχέση µε τα αποτελέσµατα που εξάγονται από την εφαρµο-
γή. Με τη βοήθεια κατάλληλου λογισµικού ανάλυσης εικόνας έγινε µέτρη-
ση σε χαρακτηριστικά καρέ διαφόρων ακολουθιών εικόνων και 
µετρήθηκαν οι θέσεις των ακροδακτύλων ως προς το κεντροειδές τους κα-
θώς και οι ευκλείδειες αποστάσεις µεταξύ τους και οι γωνίες που σχηµατί-
ζουν µε το κέντρο. Από τις µετρήσεις που έγιναν διαπιστώθηκε µια ελάχι-
στη απόκλιση στις θέσεις των τεταγµένων Χ των ακροδακτύλων κατά 
0,58% και των τετµηµένων Υ των ακροδακτύλων κατά 1,51% για την οπτι-
κή κάµερα και 0,46% και 0,94% αντίστοιχα για τις τεταγµένες και τις τε-
τµηµένες των ακροδακτύλων για την κάµερα µε χάρτη βάθους (πίνακας 
6.3.1.) (Γράφηµα 6.3.1.). 

 

Πίνακας 6.3.1: Αποκλίσεις ακροδακτύλων συνολικά 

 Χ Υ 
Κάµερα οπτική 0,58% 1,51% 

Κάµερα µε χάρτη βάθους 0,46% 0,94% 
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Γράφηµα 6.3.1: Συνολικές Αποκλίσεις Ακροδακτύλων  

Στο παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 6.3.2) φαίνονται οι αποκλίσεις 
των τεταγµένων Χ των ακροδακτύλων από οπτική κάµερα. Χαρακτηριστι-
κά για κάθε δάκτυλο φαίνονται οι τροχιές από τον Ground-truth έλεγχο µέ-
σω της χειροκίνητης ανάλυσης των εικόνων (GT F1 X, GT F2 X, GT F3 X, 
GT F4 X, GT F5 X) και οι τροχιές από την έξοδο των αποτελεσµάτων από 
το λογισµικό FingerOrasis (FO F1 X, FO F2 X, FO F3 X, FO F4 X, FO F5 
X). 
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Γράφηµα 6.3.2: Τεταγµένες (Χ) ακροδακτύλων από οπτική κάµερα 

Στο επόµενο γράφηµα (Γράφηµα 6.3.3) φαίνονται οι αποκλίσεις 
των τετµηµένων (Υ) των ακροδακτύλων από οπτική κάµερα. Χαρακτηρι-
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στικά για κάθε δάκτυλο φαίνονται οι τροχιές από τον Ground- truth έλεγχο 
µέσω της χειροκίνητης ανάλυσης των εικόνων (GT F1 Υ, GT F2 Υ, GT F3 
Υ, GT F4 Υ, GT F5 Υ) και οι τροχιές από την έξοδο των αποτελεσµάτων 
από το λογισµικό FingerOrasis (FO F1 Υ, FO F2 Υ, FO F3 Υ, FO F4 Υ, FO 
F5 Υ). 
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Γράφηµα 6.3.3: Τετµηµένες (Υ) ακροδακτύλων από web κάµερα 

Στο παρακάτω γράφηµα 6.3.4 φαίνονται οι αποκλίσεις των τεταγ-
µένων Χ των ακροδακτύλων από κάµερα µε εικόνα βάθους. Χαρακτηριστι-
κά για κάθε δάκτυλο φαίνονται οι τροχιές από τον Ground- truth έλεγχο 
µέσω της χειροκίνητης ανάλυσης των εικόνων (GT F1 X, GT F2 X, GT F3 
X, GT F4 X, GT F5 X) και οι τροχιές από την έξοδο των αποτελεσµάτων 
από το λογισµικό FingerOrasis (FO F1 X, FO F2 X, FO F3 X, FO F4 X, FO 
F5 X). 
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Γράφηµα 6.3.4: Τεταγµένες (Χ) ακροδακτύλων από κάµερα βάθους 

Στο επόµενο γράφηµα 6.3.5 φαίνονται οι αποκλίσεις των τετµηµέ-
νων (Υ) των ακροδακτύλων από κάµερα βάθους. Χαρακτηριστικά για κάθε 
δάκτυλο φαίνονται οι τροχιές από τον Ground- truth έλεγχο µέσω της χει-
ροκίνητης ανάλυσης των εικόνων (GT F1 Υ, GT F2 Υ, GT F3 Υ, GT F4 Υ, 
GT F5 Υ) και οι τροχιές από την έξοδο των αποτελεσµάτων από το λογι-
σµικό FingerOrasis (FO F1 Υ, FO F2 Υ, FO F3 Υ, FO F4 Υ, FO F5 Υ). 
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∆είκτης Υ
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Αντίχειρας Υ
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Γράφηµα 6.3.5: Τετµηµένες (Υ) ακροδακτύλων από κάµερα βάθους 

Αναλυτικά οι αποκλίσεις ανά δάκτυλο και κάµερα φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα 6.3.2 (Γράφηµα 6.3.6, 6.3.7) 
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Πίνακας 6.3.2: Αποκλίσεις ακροδακτύλων αναλυτικά 

Οπτική κάµερα 

 X Y 

Finger 1 0,74% 2,18% 

Finger 2 0,54% 1,72% 

Finger 3 0,54% 1,47% 

Finger 4 0,49% 1,06% 

Finger 5 0,61% 1,13% 

Κάµερα Βάθους 

 X Y 

Finger 1 0,42% 0,87% 

Finger 2 0,48% 0,92% 

Finger 3 0,51% 0,97% 

Finger 4 0,42% 0,90% 

Finger 5 0,45% 1,03% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 6.3.6: Αποκλίσεις τετµηµένων ανά δάκτυλο  
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Γράφηµα 6.3.7: Αποκλίσεις τεταγµένων ανά δάκτυλο  

Η απόκλιση στις τιµές των Χ και Υ οφείλεται στο γεγονός ότι 
στην εφαρµογή του αντίστοιχου αλγόριθµου στο σύστηµά µας ορίζουµε 
σαν άκρο δακτύλου το κατώτερο σηµείο που συναντούµε, και συγκεκριµέ-
να το πρώτο κατώτερο σηµείο. Αν στην εικόνα υπάρχουν 2 ή και παραπάνω 
κατώτερα σηµεία για ένα δάκτυλο και εµείς δεν υπολογίσουµε το µέσο, 
όπως κάνει το λογισµικό επεξεργασίας εικόνας, αλλά το πρώτο, κατά συνέ-
πεια δηµιουργείται ένα µικρό σφάλµα.  Επειδή όµως ο ίδιος τρόπος εξαγω-
γής των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών χρησιµοποιείται και στην εκπαί-
δευση και στην αναγνώριση, το σφάλµα χρησιµοποιείται και στην 
εκπαίδευση και στην αναγνώριση και συνεπώς δεν επηρεάζει το αποτέλε-
σµα. Επίσης, η απόκλιση στον Υ άξονα είναι µεγαλύτερη διότι εκεί παρα-
τηρούνται πιο  έντονες µεταβολές κατά τη διάρκεια των δακτυλισµών σε 
σχέση µε τον άξονα Χ όπου είναι πιο µικρές οι µεταβολές. Η απόκλιση µε-
ταξύ της οπτικής κάµερας και της κάµερας µε χάρτη βάθους οφείλεται στο 
γεγονός ότι η κάµερα βάθους µας δίνει πιο καθαρό αποτέλεσµα της χειρο-
νοµία και είναι πιο εύκολο να αναγνωρισθεί η µορφή του χεριού. 

6.3.2 Ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα αναγνώρισης 
πατηµάτων 

Για την εκτίµηση της ορθότητας των αποτελεσµάτων και της σύγκρισης της 
µεθόδου του παρόντος συστήµατος µε άλλες υλοποιηµένες τεχνικές, χρη-
σιµοποιούνται τα ποσοστά ακρίβειας της πληροφορίας (PRECISION) και 
τα ποσοστά ανάκλησης της πληροφορίας (RECALL) ως δείκτες επίδοσης 
του συστήµατος. Η ακρίβεια είναι το ποσοστό των πατηµάτων που πραγµα-
τικά έγιναν ως προς τα πατήµατα που το σύστηµα αποφάνθηκε ότι πραγµα-
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τοποιήθηκαν. Η ανάκτηση είναι το ποσοστό των πατηµάτων που ανιχνεύ-
θηκαν σωστά ως προς όλα τα πατήµατα που πραγµατοποιήθηκαν. 

Το F-measure αποτελεί το αρµονικό µέσο της ακρίβειας και της 
ανάκτησης, το οποίο και παίρνει µεγάλες τιµές όταν τα δύο αυτά µέτρα 
παίρνουν µεγάλες τιµές και είναι χρήσιµο για περιπτώσεις που ένα από τα 
δύο µέτρα είναι κοντά στη µέγιστη τιµή του και το άλλο κοντά στην ελάχι-
στη τιµή του. Το F-measure χρησιµοποιεί τις έννοιες recall και precision 
από τον χώρο της ανάκτησης πληροφοριών.  

Έστω ότι έχουµε κάνει µια οµαδοποίηση των πατηµάτων και ορί-
ζουµε ως:  

• ΟΑ (Ορθή Αναγνώριση) είναι το πλήθος των πατηµάτων που ορ-
θά έχουν αναγνωρισθεί. 

• ΕΑ (Εσφαλµένη Αναγνώριση) είναι το πλήθος των πατηµάτων 
που έχουν αναγνωρισθεί ως πατήµατα αλλά δεν είναι πραγµατι-
κά. 

• ΜΑ (Μη Αναγνώριση) είναι το πλήθος των πατηµάτων που δεν 
έχουν αναγνωρισθεί.  
Άρα έχουµε : 

MAOA

OA
call

+
=Re

  

(6.3.2.1) 

 

EAOA

OA
ecision

+
=Pr

 

(6.3.2.2) 

 
∆ηλαδή  

• Η Recall  απαντάει στο ερώτηµα «Πόσα από τα πατήµατα που έ-
γιναν -αναγνωρίσθηκαν πραγµατικά;» 

• Η Precision απαντάει στο ερώτηµα «Πόσα από τα πατήµατα που 
αναγνωρίσθηκαν- έγιναν πραγµατικά;» 
Το F-measure συνυπολογίζει τις ποσότητες recall και precision µε 

τη βοήθεια της σχέσης.  
 

ecisioncall

ecisioncall
F

PrRe
PrRe2

+
⋅⋅

=
 

(6.3.2.3) 

 
Εφαρµόζοντας την αξιολόγηση σε 28 ακολουθίες εικόνων από 

web κάµερα, υλοποιήθηκαν 286 πραγµατικά πατήµατα. Το σύστηµα ανα-
γνώρισε 275, εκ των οποίων τα 257 ήταν πραγµατικά και τα 18 όχι (πίνα-
κας 6.3.3.). 

Έτσι έχουµε: 
ΟΑ = 257 
ΕΑ = 18 
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ΜΑ = 29 
 
Εφαρµόζοντας την αξιολόγηση σε 79 ακολουθίες εικόνων από 

pmd κάµερα, υλοποιήθηκαν 458 πραγµατικά πατήµατα. Το σύστηµα ανα-
γνώρισε 445, εκ των οποίων τα 432 ήταν πραγµατικά και τα 13 όχι (πίνα-
κας 6.3.3). 

Έτσι έχουµε: 
ΟΑ = 432 
ΕΑ = 13 
ΜΑ = 24 

Πίνακας 6.3.3: Αποτελέσµατα αναγνώρισης πατηµάτων µε τη µέθοδο Preci-

sion and Recall 

Κάµερα  ΟΑ ΕΑ ΜΑ Precis. Recall 

F 

measure 

web 257 18 29 93,45% 89,86% 91,62% 

pmd 432 13 26 97,07% 94,73% 98,70% 

 
Έτσι λοιπόν από τον πίνακα 6.3.3. παρατηρούµε ότι το αρµονικό 

µέσο της ακρίβειας και της ανάκτησης είναι στο 91,62% για σύλληψη εικό-
νας µε web κάµερα, ενώ µε κάµερα pmd, που δίνει εικόνα βάθους, είναι 
στο 93%. 

6.3.3 Ορθότητα των αποτελεσµάτων αναγνώρισης 
χειρονοµιών 

Για να αξιολογήσουµε την ορθότητα των αποτελεσµάτων των µετρήσεων 
του συστήµατός µας χρησιµοποιούµε µια cross-validation µεθοδολογία, και 
συγκεκριµένα την jackknife. Η jackknife είναι µια γνωστή τεχνική ανα-
δειγµατοληψίας µε τη βοήθεια της οποίας µπορούµε να αξιολογήσουµε την 
τιµή µιας εκτίµησης µέσω µιας σειράς δεδοµένων. Αφαιρώντας κάθε φορά 
µια τιµή της σειράς, υπολογίζουµε την µέση τιµή των υπολοίπων και στη 
συνέχεια την µέση τιµή όλων των σειρών. Έτσι σε συνδυασµό µε τη cross 
validation όπου χρησιµοποιείται κάθε φορά η συγκεκριµένη σειρά για την 
εκπαίδευση του συστήµατος και αξιολογείται µε τις υπόλοιπες τιµές, µπο-
ρούµε να καταλήξουµε σε µια µέση (jackknife) τιµή του ποσοστού ανα-
γνώρισης των δακτυλικών χειρονοµιών.  

Το cross-validation [1] είναι µια στατιστική ανάλυση σύµφωνα µε 
την οποία κάνουµε µια αξιολόγηση του πόσο καλά έχουµε εκπαιδεύσει το 
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µοντέλο µας. Χρησιµοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου στόχος µας εί-
ναι η πρόβλεψη, και χρειάζεται να γίνει εκτίµηση του πόσο καλά έγινε η 
εκπαίδευση. 

Έτσι λοιπόν, παράγονται τα jackknife δείγµατα αφαιρώντας κάθε 
φορά µια τιµή xi. Η τιµή που αφαιρείται χρησιµοποιείται για να εκπαιδεύ-
σει το σύστηµα µε τη χειρονοµία. Οι υπόλοιπες τιµές χρησιµοποιούνται για 
αξιολόγηση και η κάθε µια δίνει ως αποτέλεσµα ένα ποσοστό αναγνώρισης. 
Άρα, έχουµε για κάθε σειρά (xi) ένα σετ χειροµορφών (G1, G2, …Gn),  το 
σύνολο των σειρών θα είναι Θi = {x1, x2, …xn}. Για παράδειγµα, στο σύ-
στηµά µας έχουµε 5 χειροµορφές G1, G2, G3 G4, G5 οι οποίες αποτελούν 
µια σειρά χειροµορφών. Οι 5 χειροµορφές εκτελούνται 5 φορές και µας δί-
νουν έτσι 5 σετ χειρονοµιών. Κάθε φορά θα χρησιµοποιείται ένα από τα 5 
σετ για εκπαίδευση και τα άλλα 4 για αναγνώριση. Υπολογίζουµε το µέσο 
όρο της αναγνώρισης. Επαναλαµβάνουµε το ίδιο για κάθε ένα σετ και στη 
συνέχεια υπολογίζεται ο µέσος όρος των 5 µέσων όρων και µας δίνει το τε-
λικό ποσοστό αναγνώρισης της κάθε χειρονοµίας.   

Στον παρακάτω πίνακα 6.3.4 φαίνονται 5 διαφορετικές χειρονοµί-
ες. Για την αξιολόγηση χρησιµοποιούνται 5 ακολουθίες εικόνων για κάθε 
µια χειρονοµία, που έχουν καταγραφεί από την pmd κάµερα που δίνει εικό-
να βάθους. Έτσι έχουµε πέντε ακολουθίες εικόνων Α, Β, C, D, E, µε δια-
φορετικούς δακτυλισµούς καταγεγραµµένους όµως 5 φορές ο καθένας. Άρα 
τα video A1, A2, A3, A4, A5 είναι 5 ακολουθίες εικόνων µε τον ίδιο δα-
κτυλισµό, τα video B1, B2, B3, B4, B5 είναι 5 ακολουθίες εικόνων µε άλλο 
δακτυλισµό κ.ο.κ. 

Στον παρακάτω πίνακα 6.3.4. περιγράφονται οι χειροµορφές που 
χρησιµοποιήθηκαν στην αξιολόγηση της εφαρµογής. 
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Πίνακας 6.3.4: Χειρονοµίες ελέγχου από Pmd κάµερα 

Video Ges-

ture 

∆ακτυλισµοί      

A G-1 Αντίχειρας
∆είκτης 
Μέσος  

Παράµεσος 
Μικρός 

1 

 

2 3 4 5 

B G-2 Αντίχειρας 

Μέσος  

Μικρός 

1 

 

3 5   

C G-3 Μικρός 

Παράµεσος 

Μέσος  

∆είκτης 

Αντίχειρας  

5 

 

4 3 2 1 

D G-4 Μικρός 

Μέσος  

Αντίχειρας 

5 

 

3 1     

E G-5 Αντίχειρας 

Μικρός 

Μέσος 

1 

 

5 3     

 
Στον παρακάτω πίνακα 6.3.5 φαίνονται τα ποσοστά αναγνώρισης 

για κάθε ακολουθία εικόνων. Τα ποσοστά προκύπτουν από τη στιγµιαία έ-
ξοδο της εφαρµογής Gestrue follower του λογισµικού που αναπτύχθηκε και 
δηλώνουν τη στιγµιαία αναγνώριση µέχρι εκείνη τη στιγµή από τη σειρά 
δεδοµένων και αφού έχει εφαρµοστεί η τεχνική των Κρυφών Μαρκοβιανών 
Μοντέλων σε συνδυασµό µε δυναµική περιτύλιξη χρόνου. Κάθε φορά χρη-
σιµοποιείται µια ακολουθία εικόνων της σειράς για εκπαίδευση και οι άλ-
λες τέσσερις για αναγνώριση. Στο τέλος, προκύπτει ένας τελικός µέσος ό-
ρος αναγνώρισης για κάθε ακολουθία εικόνων.  
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Πίνακας 6.3.5: Κυκλικός έλεγχος χειρονοµιών από pmd κάµερα 

Video A Β C D E 

1 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

2 87 89 87 82 85 

3 86 86 83 81 84 

4 88 92 85 85 87 

5 87 90 86 87 85 

M.O. 87,00 89,25 85,25 83,75 85,25 

 

Video A Β C D E 

2 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

1 80 94 88 92 82 

3 94 86 96 88 79 

4 80 80 86 82 83 

5 86 97 89 87 85 

M.O. 85,00 89,25 89,75 87,25 82,25 

 

 

Video A Β C D E 

3 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

1 83 97 81 87 86 

2 83 87 94 95 83 

4 93 83 97 91 86 

5 87 88 83 89 90 

M.O. 86,50 88,75 88,75 90,50 86,25 
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Video A Β C D E 

4 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

1 85 89 86 83 89 

2 83 93 88 85 94 

3 87 87 87 93 81 

5 86 83 89 96 90 

M.O. 85,25 88,00 87,50 89,25 88,50 

 

Video A Β C D E 

5 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

1 80 83 91 90 92 

2 87 85 88 93 98 

3 83 93 94 97 95 

4 96 96 87 88 97 

M.O. 86,50 89,25 90,00 92,00 95,50 

 

Συνολικός Μέσος Όρος Αναγνώρισης ανά χειρονοµία 
M.O. 86,05  88,90 88,25  88,55 87,55  

 
Συνολικός Μέσος Όρος αναγνώρισης όλων των χειρονοµιών για 

το συγκεκριµένο σετ από ακολουθίες εικόνων από Pmd κάµερα είναι 
90,06%. 

Στην συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν 5 ακολουθίες εικόνων για κάθε 
µια χειρονοµία που έχουν καταγραφεί από web κάµερα. Έτσι έχουµε πέντε 
video WΑ, WΒ, WC, WD, WE, µε διαφορετικούς δακτυλισµούς καταγε-
γραµµένους όµως 5 φορές ο καθένας. Άρα τα video WA1, WA2, WA3, 
WA4, WA5 είναι 5 ακολουθίες εικόνων µε τον ίδιο δακτυλισµό, τα video 
WB1, WB2, WB3, WB4, WB5 είναι 5 ακολουθίες εικόνων µε άλλο δακτυ-
λισµό κ.ο.κ. (πίνακας 6.3.6.). 
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Πίνακας 6.3.6: Χειρονοµίες ελέγχου από web κάµερα 

Vid-

eo 

Ges-

ture 

∆ακτυλισµοί      

A G-1 Αντίχειρας 
∆είκτης 
Μέσος  

Παράµεσος 
Μικρός 

1 2 3 4 5 

B G-2 Αντίχειρας 
Μέσος  
Μικρός 

1 3 5   

C G-3 Μικρός  
Παράµεσος 

Μέσος  
∆είκτης 

Αντίχειρας 

5 4 3 2 1 

D G-4 Μικρός  
Μέσος 

Αντίχειρας 

5 3 1   

E G-5 Αντίχειρας 
Μικρός  
Μέσος 

1 5 3   

 
Στον παρακάτω πίνακα 6.3.7. φαίνονται τα ποσοστά αναγνώρισης 

για κάθε ακολουθία εικόνων. Και σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιείται 
πάλι η στιγµιαία αναγνώριση του συστήµατος. Κάθε φορά χρησιµοποιείται 
µια ακολουθία εικόνων της σειρά για εκπαίδευση και οι άλλες τέσσερις για 
αναγνώριση. Στο τέλος προκύπτει ένας τελικός µέσος όρος αναγνώρισης 
για κάθε ακολουθία εικόνων.  
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Πίνακας 6.3.7: Κυκλικός έλεγχος χειρονοµιών από web κάµερα 

Video A Β C D E 

1 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

2 92 91 89 86 88 

3 89 87 83 85 79 

4 85 92 90 86 87 

5 92 90 87 88 86 

M.O. 89,50 90,00 87,25 86,25 85,00 

 

Video A Β C D E 

2 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

1 81 92 89 90 79 

3 95 84 97 89 77 

4 81 81 87 80 78 

5 84 98 87 78 83 

M.O. 85,25 88,75 90,00 84,25 79,25 

 

Video A Β C D E 

3 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

1 86 90 82 88 87 

2 84 81 92 89 84 

4 91 84 91 89 87 

5 88 89 84 90 91 

M.O. 87,25 86,00 87,25 89,00 87,25 
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Video A Β C D E 

4 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

1 84 88 82 83 88 

2 84 92 77 86 91 

3 77 86 79 92 85 

5 79 82 81 90 89 

M.O. 81,00 87,00 79,75 87,75 88,25 

 

Video A Β C D E 

5 Εκπαίδευση 

Αναγνώριση (%) 

1 81 77 92 76 93 

2 88 86 89 75 97 

3 86 90 93 92 96 

4 97 97 88 89 97 

M.O. 88,00 87,50 90,50 83,00 95,75 

 

Συνολικός Μέσος Όρος Αναγνώρισης ανά χειρονοµία 
M.O. 86,20% 87,85% 86,95% 86,05% 87,10% 

 
Συνολικός Μέσος Όρος αναγνώρισης όλων των χειρονοµιών για 

το συγκεκριµένο σετ από ακολουθίες εικόνων από οπτική κάµερα είναι 
86,83%. 

Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε ένα µοντέλο αξιολόγησης που πε-
ριλαµβάνει cross-validation - jackknife, για την επιλογή του συνδυασµού 
των ακολουθιών εικόνων, αλλά το αποτέλεσµα της αναγνώρισης δίνεται µε 
Precision και Recall. Έτσι χρησιµοποιήθηκαν δέκα σειρές από 4 διαφορετι-
κές χειρονοµίες και σκοπός ήταν να γίνει η αναγνώριση της κατάλληλης 
χειρονοµίας κάθε φορά µετά την εκπαίδευση µε την πρώτη σειρά των ακο-
λουθιών εικόνων. Η αναγνώριση σε αυτήν την περίπτωση δίνεται µε την 
µέση τιµή της εξόδου του Gesture follower.  

Έτσι στον πίνακα 6.3.8. φαίνονται οι 4 διαφορετικές χειρονοµίες 
που αξιολογήθηκαν από 10 σειρές ακολουθιών εικόνων. 
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Πίνακας 6.3.8: Χειρονοµίες ελέγχου από web κάµερα 

Video Ges-

ture 

∆ακτυλι-
σµοί 

     

A G-1 Αντίχει-
ρας ∆εί-
κτης 
Μέσος  
Παράµε-

σος  
Μικρός 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 

B G-2 Μικρός  
Παράµε-
σος Μέ-
σος  

∆είκτης  
Αντίχει-

ρας 

5 

 

4 

 

3 2 1 

 

C G-3 Αντίχει-
ρας ∆εί-
κτης 
Μέσος  
Μικρός 

1 

 

2 

 

3 5  

D G-4 Μικρός  
Μέσος  
∆είκτης  
Αντίχει-

ρας 

5 

 

3 2 1  

 
Οι τροχιές που εκπαίδευσαν το σύστηµα φαίνονται παρακάτω (Ει-

κόνα 6.3.1.) 
 

 

Εικόνα 6.3.1: Τροχιές δακτύλων ακολουθιών εκπαίδευσης 
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Στην πρώτη σειρά φαίνονται τα πατήµατα των δακτύλων 1,2,3,4,5 
στη δεύτερη σειρά των δακτύλων 5,4,3,2,1 στην τρίτη των δακτύλων 
1,2,3,5 και στην τέταρτη των δακτύλων 5,3,2,1. 

Η αναγνώριση που ακολούθησε έδειξε τις παρακάτω καταγραφές 
κινήσεων για τον πρώτο συνδυασµό κινήσεων (1,2,3,4,5) όπου αναγνωρί-
σθηκαν σωστά και οι 10 ακολουθίες εικόνων (Εικόνα 6.3.2) 

 

 

Εικόνα 6.3.2: Τροχιές δακτύλων πρώτης σειράς ακολουθιών αναγνώρισης 

Πίνακας 6.3.9: Μέσο ποσοστό ακολουθίας αναγνώρισης 1 

video Normalized like-

lihood (%) 

Average like-

lihood (%) 

Decision 

1 98 71 1 

2 99 60 1 

3 75 52 1 

4 80 70 1 

5 64 76 1 

6 21 51 1 

7 76 48 1 

8 76 59 1 

9 83 74 1 

10 99 61 1 

   10/10 

 
Στην εικόνα 6.3.3 φαίνονται οι κινήσεις των δακτύλων της δεύτε-

ρης ακολουθίας εικόνων, όπου αναγνωρίσθηκαν οι 9 από τις 10 ακολουθίες 
εικόνων σωστά. 
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Εικόνα 6.3.3: Τροχιές δακτύλων δεύτερης σειράς ακολουθιών αναγνώρισης 

Πίνακας 6.3.10: Μέσο ποσοστό ακολουθίας αναγνώρισης 2 

video Normalized likelihood 

(%) 

Average likelihood 

(%) 

Decision 

1 64 63 2 

2 61 61 2 

3 19 47 2 

4 39 53 2 

5 22 48 2 

6 42 48 2 

7 48 50 2 

8 26 37 4 

9 38 33 2 

10 98 43 2 

   9/10 

 
Στην εικόνα 6.3.4 φαίνονται οι κινήσεις των δακτύλων της τρίτης 

ακολουθίας εικόνων, όπου αναγνωρίσθηκαν οι 6 από τις 10 σωστά. 

 

Εικόνα 6.3.4: Τροχιές δακτύλων τρίτης σειράς ακολουθιών αναγνώρισης 
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Πίνακας 6.3.11: Μέσο ποσοστό ακολουθίας αναγνώρισης 3 

video Normalized likelihood 

(%) 

Average likelihood  

(%) 

Decision 

1 89 77 3 

2 71 69 3 

3 16 52 3 

4 78 62 1 

5 6 21 1 

6 99 41 3 

7 66 60 3 

8 21 25 1 

9 21 24 1 

10 61 39 3 

   6/10 

 
Στην εικόνα 6.3.5 φαίνονται οι κινήσεις των δακτύλων της τέταρ-

της ακολουθίας εικόνων, όπου αναγνωρίσθηκαν σωστά και οι 10. 

 

Εικόνα 6.3.5: Τροχιές δακτύλων τέταρτης σειράς ακολουθίας αναγνώρισης 
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Πίνακας 6.3.12: Μέσο ποσοστό ακολουθίας αναγνώρισης 4 

video Normalized likelihood 

(%) 

Average likelihood 

(%) 

Decision 

1 82 64 4 

2 46 59 4 

3 62 49 4 

4 99 70 4 

5 70 58 4 

6 73 56 4 

7 10 34 4 

8 16 59 4 

9 82 48 4 

10 84 57 4 

   10/10 

 
Εφαρµόζοντας λοιπόν την αξιολόγηση µε συνδυασµό και των 10 

σειρών από των 4 χειρονοµιών µε crossvalidation, παίρνουµε τα αποτελέ-
σµατα του παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 6.3.13: Precision and Recall για Pmd κάµερα 

Κάµερα µε χάρτη βάθους 

 G1 G2 G3 G4 None 
Precision 

(%) Recall (%) 

G1 81 - 7 - 2 92 97,6 

G2 - 82 - 7 1 92,1 98,8 

G3 15 - 72 - 3 82,7 96 

G4 - 8 - 80 2 90,9 97,6 

Μ.Ο. 89,43 97,5 
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Εχουµε συνολικά 360 ακολουθίες εικόνων από pmd κάµερα. Το 
σύστηµα αναγνώρισε 352, εκ των οποίων οι 315 ήταν σωστές και 37 όχι. 
Επίσης 8 χειρονοµίες δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου  (πίνακας 6.3.13). 

Αρα: 
ΟΑ = 315 
ΕΑ = 37 
ΜΑ = 8 
Έτσι έχουµε Precision 89,43% και Recall 97,5% και F-measure 

93,29%. 
Στην συνέχεια, εφαρµόστηκε η ίδια τεχνική και σε ακολουθίες ει-

κόνων από οπτική κάµερα όπου χρησιµοποιήθηκαν 210 ακολουθίες και ε-
κτελέστηκαν 7 σετ των 5 διαφορετικών χειρονοµιών, δηλαδή σύνολο 42 Χ 
5 = 210 χειρονοµίες.  

 

Πίνακας 6.3.14: Precision and Recall για Οπτική κάµερα 

Οπτική Κάµερα 

 G1 G2 G3 G4 G5 None 
Precision 

(%) Recall (%) 

G1 33 2 4 - - 3 84,6 91,7 

G2 - 36 - 2 2 2 90 94,7 

G3 3 - 34 3 - 2 85 94,4 

G4 - 2 - 39 - 1 95,1 97,5 

G5 1 - 3 - 35 3 89,7 92,1 

Μ.Ο. 88,88 94,1 
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Εχουµε συνολικά 210 ακολουθίες εικόνων από οπτική κάµερα. Το 
σύστηµα αναγνώρισε 199, εκ των οποίων οι 177  ήταν σωστές, οι 22 όχι 
και οι 11 δεν αναγνωρίστηκαν (πίνακας 6.3.14). 

Έτσι έχουµε: 
ΟΑ = 177 
ΕΑ = 22 
ΜΑ = 11 
Έτσι έχουµε Precision 88,88% και Recall 94,1% και F-measure 

91,4%. 
 
Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 6.3.15) φαίνονται συγκριτικά τα 

αποτελέσµατα της οπτικής κάµερας και της κάµερας βάθους. 
 

Πίνακας 6.3.15: Αποτελέσµατα αναγνώρισης πατηµάτων µε τη µέθοδο Preci-

sion and Recall 

Κάµερα  ΟΑ ΕΑ ΜΑ Precis. Recall F-measure 

οπτική 177 22 11 81,81% 93,10% 87,84% 

pmd 315 37 8 89,43% 97,5% 93,29% 

 
6.3.4 Έλεγχος πραγµατικού χρόνου 

Μια κρίσιµη πτυχή για την εφαρµογή σε πραγµατικό χρόνο των προτεινό-
µενων αρχιτεκτονικών είναι ο χρόνος επεξεργασίας που απαιτείται τόσο για 
την εφαρµογή του δερµατικού µοντέλου, όσο για την εξαγωγή χαρακτηρι-
στικών γνωρισµάτων και για την διαδικασία αναγνώρισης, µέσω των ΚΜΜ. 
Πέρα από τη δυνατότητα εφαρµογής σε πραγµατικό χρόνο, η δυνατότητα 
εφαρµογής σε µεγάλης κλίµακας λεξιλόγια απαιτεί µικρούς χρόνους επε-
ξεργασίας για την αξιολόγηση κάθε εργασίας εντολής. Με τα δεδοµένα ε-
νός αργού σχετικά ηλεκτρονικού υπολογιστή (Pentium 4, 2,8Ghz, 2GB 
RAM) η εξέλιξη της ταχύτητας επεξεργασίας των δεδοµένων ήταν η εξής:  

Στα πρώτα στάδια της εφαρµογής, η επεξεργασία ήταν στα 25fps, 
όσο µας έδινε η συσκευή εισόδου (κάµερα). Με την εφαρµογή του δερµα-
τικού µοντέλου έπεφτε στα 22fps, µε τα µορφολογικά φίλτρα στα 20fps, µε 
τον υπολογισµό των ακρότατων, την εξαγωγή των χαρακτηριστικών και τη 
βελτιστοποίησή τους  στα 18fps. Με την εισαγωγή των Κρυφών Μαρκοβι-
ανών Μοντέλων δεν επηρεάστηκε η ταχύτητα, διότι στα 15fps η πληροφο-
ρία των χαρακτηριστικών που εξάγονταν τροφοδοτούσε απευθείας τα 
ΚΜΜ και δεν προκαλούσε καθυστέρηση (Γράφηµα 6.3.8). 
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Γράφηµα 6.3.8: Μεταβολή ταχύτητας εφαρµογής 

6.4 Αξιολόγηση πρόβλεψης εντολών   

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εντολών, και αφού έχει πρώ-
τα εκπαιδευθεί το σύστηµα µε το κατάλληλο σετ χειρονοµιών, το αποτέλε-
σµα της αναγνώρισης προκύπτει πριν ακόµη ολοκληρωθεί η εκτέλεση. Έτσι 
µας δίνει τη δυνατότητα να προβλέπει την εκτέλεση κάποιων εντολών και 
να αποστέλλονται στο σύστηµα νωρίτερα, κερδίζοντας αρκετό χρόνο.  

Το σετ των χειρονοµιών που θα χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγη-
ση της πρόβλεψης εντολών φαίνεται παρακάτω. Το σύστηµα θα εκπαιδευ-
τεί µε το ένα σετ και θα γίνει αναγνώριση σε άλλα 9 σετ. Στη συνέχεια θα 
εκπαιδευτεί µε το δεύτερο σετ των τεσσάρων χειρονοµιών και θα αναγνω-
ρισθούν τα υπόλοιπα 9. Έτσι η εν λόγω αξιολόγηση θα περιλαµβάνει συνο-
λικά 10 εκπαιδεύσεις (40 ακολουθίες εικόνων εκπαίδευσης) και 90 ανα-
γνωρίσεις (360 ακολουθίες εικόνων αναγνώρισης). Θα χρησιµοποιηθεί η 
cross validation τεχνική του jackknife.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι χειρονο-
µίες έχουν επιλεγεί µε γνώµονα τη διαφορετικότητα των δακτυλισµών, ώ-
στε να αξιολογηθεί το σύστηµα σε ιδιαίτερες συνθήκες. Έτσι παρατηρούµε 
ότι ενώ η 1η και η 2η χειρονοµία είναι τελείως διαφορετικές µεταξύ τους, η 
1η και η 3η είναι αρκετά παραπλήσιες µε κίνδυνο να µπερδεύει το σύστηµα 
κατά τη φάση της αναγνώρισης και κατά συνέπεια να καθυστερεί η πρό-
βλεψη της σωστής εντολής.  
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Πίνακας 6.4.1: Σετ χειρονοµιών για αξιολόγηση της πρόβλεψης εντολών 

Vid-

eo 

Ges-

ture 

∆ακτυλισµοί      

A G-1 Αντίχειρας 
∆είκτης  Μέ-
σος   Παρά-
µεσος Μικρός 

1 2 3 4 5 

 

B G-2 Μικρός  -
Παράµεσος -
Μέσος  - ∆εί-
κτης  - Αντί-
χειρας 

5 4 3 2 1 

 

C G-3 Αντίχειρας- 
∆είκτης - Μέ-
σος   - Μι-
κρός 

1 2 3 5  

D G-4 Μικρός   Μέ-
σος   ∆είκτης   
Αντίχειρας 

5 3 2 

 

1  

 
Κατά την φάση της αξιολόγησης παρατηρήθηκε ότι κάποιες χει-

ρονοµίες αναγνωρίζονταν απευθείας από τα πρώτα frames (Γράφηµα 
6.4.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Γράφηµα 6.4.1: Αναγνώριση χειρονοµίας από τα πρώτα frames  
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ενώ κάποιες άλλες χειρονοµίες αναγνωρίζονταν στο τέλος της 
σειράς των δεδοµένων (Γράφηµα 6.4.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 6.4.2: Αναγνώριση χειρονοµίας  µετά το 50% των frames  

Στα παρακάτω γραφήµατα ((Γράφηµα 6.4.3) φαίνονται κάποιες 
χαρακτηριστικές τιµές για την πρόβλεψη των εντολών από ένα ολόκληρο 
σετ χειρονοµιών. 
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Γράφηµα 6.4.3: Πρόβλεψη χειρονοµιών  
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Από την αξιολόγηση όλων των ακολουθιών εικόνων που αναφέρ-
θηκε παραπάνω, προέκυψε ότι η αναγνώριση της χειρονοµίας γίνεται κατά 
µέσο όρο µετά το 45% των frames που εκτελούνται. Έτσι έχουµε µια πρό-
βλεψη στις εντολές τουλάχιστον κάτω από το µισό της εκτέλεσής τους. Να 
σηµειωθεί ότι οι µετρήσεις αφορούν σε λήψεις που έχουν γίνει µε κάµερα 
που δίνει εικόνες βάθους.   

Αντίστοιχες µετρήσεις έγιναν µε 6 σετ των 5 ακολουθιών εικόνων 
από οπτική κάµερα. Το σύστηµα εκπαιδεύτηκε µε το ένα σετ και έγινε ανα-
γνώριση στα άλλα 5 σετ. Στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε µε το δεύτερο σετ 
των πέντε χειρονοµιών και αναγνωρίσθηκαν τα υπόλοιπα 5. Έτσι η εν λόγω 
αξιολόγηση θα περιλάµβανε συνολικά 6 εκπαιδεύσεις (30 ακολουθίες εκ-
παίδευσης) και 30 αναγνωρίσεις (150 ακολουθίες αναγνώρισης). Χρησιµο-
ποιήθηκε η τεχνική του jackknife.  Οι µετρήσεις έδειξαν ότι κατά µέσο όρο 
µετά το 58% των frames που εκτελούνται αναγνωρίζονταν η χειρονοµία και 
κατά συνέπεια και η εντολή. Στο παρακάτω γράφηµα (γράφηµα 6.4.4) φαί-
νεται η σύγκριση των αποτελεσµάτων της κάµερας µε χάρτη βάθους και 
της οπτικής κάµερας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 6.4.4: Σύγκριση πρόβλεψης εντολών οπτικής κάµερας και κάµερας 

µε χάρτη βάθους  
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6.5 Αξιολόγηση αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα 

µηχατρονικής  

Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για να καταγραφεί µε µετρήσιµα µεγέθη 
η αλληλεπίδραση µε συστήµατα µηχατρονικής και ιδίως ροµποτικής. Στην 
ουσία αυτό που επιχειρείται να καταγραφεί είναι πόσο κόπο δαπανά ο άν-
θρωπος και το σύστηµα για να αλληλεπιδράσουν είτε ξεχωριστά είτε µετα-
ξύ τους. Η πρώτη δυσκολία είναι να ορισθούν τα µεγέθη σύµφωνα µε την 
κάθε εργασία που απαιτείται. Έτσι, αν για παράδειγµα αξιολογείται ένα 
σύστηµα εύρεσης επιζώντων, θα µπορούσε να ορισθούν ως µεγέθη ο αριθ-
µός των επιζώντων που βρήκε,  ο χρόνος, η διαδροµή κ.τ.λ.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.5.1: Έλεγχος συστήµατος µηχατρονικής 

Το σενάριο που θα αξιολογηθεί έχει να κάνει µε την πλοήγηση ε-
νός τροχήλατου συστήµατος µηχατρονικής. Οι παράµετροι που θα αξιολο-
γηθούν το πλήθος των εντολών που έχουν αναγνωριστεί ορθά και εκτελού-
νται από το σύστηµα, το πλήθος των εντολών που έχουν αναγνωρισθεί ως 
εντολές και εκτελούνται από το σύστηµα, αλλά δεν είναι εντολές, και το 
πλήθος των εντολών που δεν έχουν αναγνωρισθεί και δεν εκτελούνται από 
το σύστηµα. Το σύστηµα πρέπει να κινηθεί σε συγκεκριµένη τροχιά που εί-
ναι προδιαγεγραµµένη και να αυξοµειώνει ταχύτητα σε συγκεκριµένες 
στιγµές. Στην ουσία θα εκτελεί εντολές όπως «Ξεκίνα», «Σταµάτα», 
«Στρίψε Αριστερά», «Στρίψε ∆εξιά», «Επιτάχυνε», «Επιβράδυνε».  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η αξιολόγηση της αλληλεπίδρα-
σης θα γίνει σε τρεις φάσεις. Ως προς την πλοήγηση, µε απλές και αυτοτε-
λείς εντολές και µε σύνθετες εντολές µε χρήση waypoints.  Και στις τρεις 

Σύστηµα Μηχα-

τρονικής 

Χειρονοµία 

Εντολή ∆ιεπαφή 

Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής 

Χρήστης 

Αισθητήρες Ενεργοποιητές 

Περιβάλλον 
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περιπτώσεις θα χρησιµοποιηθεί ένα κοινό σενάριο πλοήγησης και έχει να 
κάνει µε µια τροχιά που πρέπει να προδιαγράψει το τροχήλατο όχηµα µε τις 
εντολές που θα λαµβάνει από τις χειρονοµίες. Στα πειράµατα αξιολόγησης 
έλαβαν µέρος συνολικά 6 έµπειροι χρήστες. Τρεις από τον ακαδηµαϊκό χώ-
ρο και τρεις από τον χώρο της βιοµηχανίας, µιας και το σύστηµα περιλαµ-
βάνει έντονα στοιχεία βιοµηχανικής εφαρµογής. Η επιλογή των ειδικών έ-
γινε µε βάση την γνώση και την εµπειρία τους στην χρήση συστηµάτων 
µηχατρονικής και ροµποτικής. Οι ίδιοι ειδικοί αξιολόγησαν και τις τρεις 
φάσεις του συστήµατος, καθώς και µε τις δύο µορφές συσκευές εισόδων 
(οπτική κάµερα – κάµερα µε εικόνα βάθους). Ο λόγος ήταν για να είναι τα 
αποτελέσµατα αξιόπιστα και συγκρίσιµα µεταξύ τους.    

6.5.1 Πρώτη φάση αξιολόγησης µε πλοήγηση 

Στην πρώτη φάση αξιολόγησης οι ειδικοί καλούνται να ελέγξουν το σύστη-
µα µέσα από το λογισµικό FingerOrasis, µε την χρήση συγκεκριµένων χει-
ρονοµιών ως προς την ικανότητα και την αποτελεσµατικότητα στην πλοή-
γηση. Οι ειδικοί χρησιµοποιούν και τις 6 εντολές – χειρονοµίες που 
αναφέρθηκαν παραπάνω για την αλληλεπίδραση µε το σύστηµα. Το σενά-
ριο περιλαµβάνει την εκτέλεση εντολών µε την παρακάτω σειρά «Ξεκίνα», 
«Στρίψε Αριστερά», «Στρίψε ∆εξιά», «Επιτάχυνε», «Επιβράδυνε», «Στα-
µάτα». 

Οι χειρονοµίες πλοήγησης παίρνουν τη µορφή που φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα, όπου σύµφωνα µε την κλίση των δακτύλων και µε τη 
σχετική θέση των µεσαίων σε σχέση µε τα ακριανά δίνονται οι εντολές 
πλοήγησης στο σύστηµα (Εικόνα 6.5.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 6.5.2: Εντολές πλοήγησης 

left right 

start 

stop 
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6.5.2 ∆εύτερη φάση αξιολόγησης µε απλές εντολές 

Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης το σύστηµα εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει 
τις έξι κινήσεις βάσει συγκεκριµένων χειρονοµιών. Οι ειδικοί εκτελούν τις 
χειρονοµίες και το σύστηµα αποκρίνεται ανάλογα µε την ολοκλήρωση της 
κάθε εντολής. Το σενάριο περιλαµβάνει την εκτέλεση εντολών µε την πα-
ρακάτω σειρά «Ξεκίνα», «Στρίψε Αριστερά», «Στρίψε ∆εξιά», «Επιτάχυ-
νε», «Επιβράδυνε», «Σταµάτα».  

Οι απλές εντολές µπορεί να καθοριστούν είτε µε την χρήση κατω-
φλίων όπου θα αναγνωρίζονται τα πατήµατα, είτε µε τη µορφή εκπαίδευσης 
των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και η εντολή προκύπτει από το απο-
τέλεσµα της αναγνώρισης.  Για την εν λόγω αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκαν 
τα ΚΜΜ, οπότε και έγινε πρώτα εκπαίδευση του συστήµατος µε τις έξι ε-
ντολές και στη συνέχεια αναγνωρίστηκε η κάθε εντολή ανάλογα µε την ε-
κτέλεσή της (Εικόνα 6.5.3) 

 
 
 
 
 

 

Εικόνα 6.5.3: Απλές εντολές ελέγχου 

6.5.3 Τρίτη φάση αξιολόγησης µε σύνθετες εντολές 

Στη τρίτη φάση αξιολόγησης το σύστηµα εκπαιδεύεται να αναγνωρίζει 
συνδυασµούς κινήσεων µε τη βοήθεια σύνθετων εντολών. Οι σύνθετες ε-
ντολές έχουν καθορισθεί εκ των προτέρων µε βάση τις έξι κινήσεις των συ-
γκεκριµένων χειρονοµιών. Οι ειδικοί εκτελούν τις χειρονοµίες και το σύ-
στηµα αποκρίνεται στο αντίστοιχο σετ εντολών ανάλογα µε την 
ολοκλήρωση της κάθε εντολής. Το σενάριο περιλαµβάνει την εκτέλεση 
σύνθετων εντολών µε συνδυασµό των παρακάτω κινήσεων: «Ξεκίνα», 
«Στρίψε Αριστερά», «Στρίψε ∆εξιά», «Επιτάχυνε», «Επιβράδυνε», «Στα-
µάτα» (Εικόνα 6.5.4). 

 
 

 

Εικόνα 6.5.4: Σύνθετες εντολές ελέγχου 

… 
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6.5.4 Ανάλυση αποτελεσµάτων µετρήσεων και 
ερωτηµατολογίου 

Μετά την εκτέλεση των κινήσεων και στις τρεις περιπτώσεις οι ειδικοί α-
παντούν στις ερωτήσεις του πίνακα 6.2.2, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται 
και οι τιµές των µετρούµενων µεγεθών του πίνακα 6.2.3. Η παραπάνω δια-
δικασία εκτελείται τόσο µε την κάµερα µε χάρτη βάθους, όσο και µε την 
οπτική κάµερα. Η κατανοµή των απαντήσεων για την κάµερα µε χάρτη βά-
θους φαίνεται στον πίνακα 6.5.1. 

Πίνακας 6.5.1: Αξιολόγηση συστήµατος µε κάµερα χάρτη βάθους  

 Ερωτήσεις 1
η
 Φάση 2

η
 Φάση 3

η
 Φάση 

Σ1 Γίνεται εύκολα η αλληλεπίδραση; 3,50 3,83 3,67 

Σ2 Καλύπτει µεγάλο εύρος εντολών; 3,83 4,00 4,00 

Σ3 Ο χειρισµός του συστήµατος είναι 

κουραστικός; 

1,50 1,50 2,67 

Σ4 Υπάρχει ελευθερία κινήσεων από τον 

χρήστη; 

3,67 3,83 3,83 

Σ5 Είναι δεσµευτικός ο εξοπλισµός για 

τις κινήσεις; 

1,67 1,33 2,33 

Σ6 Επηρεάζεται από συνθήκες περιβάλ-

λοντος η αλληλεπίδραση; 

1,17 1,33 1,50 

Σ7 Χρειάζεται χρόνο αρχικοποίησης; 1,33 1,50 1,67 

Σ8 Η ταχύτητα απόκρισης είναι ικανο-

ποιητική; 

2,67 3,50 3,67 

Σ9 Είναι ακριβής η αναγνώριση; 4,00 4,00 4,00 

Σ10 Μπορεί να έχει εφαρµογή στην πραγ-

µατικότητα; 

4,00 4,00 4,00 

Σ11 Είναι πλήρης η αλληλεπίδραση; 3,50 3,67 3,33 

Σ12 Είναι ευέλικτο στην επιλογή κινήσε-

ων; 

4,00 4,00 4,00 

Σ13 Γίνεται εύκολα η αλλαγή εντολής; 4,00 3,33 3,67 

Σ14 Οι εντολές είναι εύκολα αποµνηµο-

νεύσιµες; 

3,67 3,00 3,00 
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Σ15 Η πληροφορία που µας δίνει η διεπα-

φή είναι ικανοποιητική; 

4,00 4,00 4,00 

Σ16 Η σχεδίαση είναι µινιµαλιστική µε τα 

απολύτως απαραίτητα; 

4,00 4,00 4,00 

  

ΟΑ Πλήθος εντολών που έχουν αναγνωρι-

στεί ορθά και εκτελούνται από το σύ-

στηµα 

88 46 28 

ΕΑ Πλήθος εντολών που έχουν αναγνωρι-

σθεί ως εντολές και εκτελούνται από 

το σύστηµα αλλά δεν είναι εντολές 

2 3 0 

ΜΑ Πλήθος εντολών που δεν έχουν ανα-

γνωρισθεί και δεν εκτελούνται από το 

σύστηµα 

3 2 0 

 
Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ειδικών παρατηρούµε 

ότι στον άξονα της αποτελεσµατικότητας το σύστηµα αξιολογήθηκε µε α-
παντήσεις που κυµαίνονται µεταξύ του 3 – Πολύ και του 4- Πάρα Πολύ, 
πράγµα που σηµαίνει ότι σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα η αλληλε-
πίδραση µε το σύστηµα αξιολογείται µεταξύ πολύ και πάρα πολύ αποτελε-
σµατική. 

Στο παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 6.5.1.) φαίνονται οι κατανοµές 
των απαντήσεων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της αλληλεπίδρασης 
µε τη χρήση κάµερας µε χάρτη βάθους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 6.5.1: Αποτελεσµατικότητα αλληλεπίδρασης µε τη χρήση κάµερας 

µε χάρτη βάθους 
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Στον άξονα της αποδοτικότητας το σύστηµα αξιολογήθηκε µε α-
παντήσεις που κυµαίνονται µεταξύ του 3 – Πολύ και του 4- Πάρα Πολύ, 
πράγµα που σηµαίνει ότι σε σχέση µε την αποδοτικότητα η αλληλεπίδραση 
µε το σύστηµα αξιολογείται µεταξύ πολύ και πάρα πολύ αποδοτική. 

Στο παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 6.5.2.) φαίνονται οι κατανοµές 
των απαντήσεων σχετικά µε την αποδοτικότητα της αλληλεπίδρασης µε την 
χρήση κάµερας µε χάρτη βάθους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 6.5.2: Αποδοτικότητα αλληλεπίδρασης µε τη χρήση κάµερας µε χάρ-

τη βάθους 

Στον άξονα της ικανοποίησης το σύστηµα αξιολογήθηκε µε απα-
ντήσεις που κυµαίνονται µεταξύ του 3 – Πολύ και του 4- Πάρα Πολύ, 
πράγµα που σηµαίνει ότι σε σχέση µε την ικανοποίηση η αλληλεπίδραση 
µε το σύστηµα αξιολογείται µεταξύ πολύ και πάρα πολύ ικανοποιητική. 

Στο παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 6.5.3.) φαίνονται οι κατανοµές 
των απαντήσεων σχετικά µε την ικανοποίηση της αλληλεπίδρασης µε τη 
χρήση κάµερας µε χάρτη βάθους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 6.5.3: Ικανοποίηση αλληλεπίδρασης µε τη χρήση κάµερας µε χάρτη 
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Από τα ποσοτικά δεδοµένα υπολογίζεται η ακρίβεια (Precision) 
που είναι 97,78% και η ανάκτηση (Recall) που είναι 96,70%,  ενώ το αρ-
µονικό µέσο της ακρίβειας και της ανάκτησης είναι στο 97,23% για σύλ-
ληψη εικόνας µε κάµερα χάρτη βάθους. 

Η κατανοµή των απαντήσεων για την οπτική κάµερα φαίνεται 
στον πίνακα 6.5.2. 

Πίνακας 6.5.2: Αξιολόγηση συστήµατος µε οπτική κάµερα χάρτη βάθους  

Ερωτήσεις 1
η
 Φάση 2

η
 Φάση 3

η
 Φάση 

Σ1 Γίνεται εύκολα η αλληλεπίδραση; 3,50 3,83 3,67 

Σ2 Καλύπτει µεγάλο εύρος εντολών; 3,67 3,83 3,83 

Σ3 Ο χειρισµός του συστήµατος είναι 

κουραστικός; 

2,17 1,83 2,67 

Σ4 Υπάρχει ελευθερία κινήσεων από τον 

χρήστη; 

3,00 3,17 3,67 

Σ5 Είναι δεσµευτικός ο εξοπλισµός για 

τις κινήσεις; 

2,33 2,17 2,17 

Σ6 Επηρεάζεται από συνθήκες περιβάλ-

λοντος η αλληλεπίδραση; 

2,50 2,17 2,33 

Σ7 Χρειάζεται χρόνο αρχικοποίησης; 1,33 1,50 1,67 

Σ8 Η ταχύτητα απόκρισης είναι ικανο-

ποιητική; 

2,67 3,50 3,67 

Σ9 Είναι ακριβής η αναγνώριση; 3,67 3,83 4,00 

Σ10 Μπορεί να έχει εφαρµογή στην πραγ-

µατικότητα; 

3,50 3,67 4,00 

Σ11 Είναι πλήρης η αλληλεπίδραση; 3,67 3,67 3,33 

Σ12 Είναι ευέλικτο στην επιλογή κινήσε-

ων; 

3,83 3,83 4,00 

Σ13 Γίνεται εύκολα η αλλαγή εντολής; 3,83 3,33 3,67 

Σ14 Οι εντολές είναι εύκολα αποµνηµο-

νεύσιµες; 

3,50 3,17 3,00 

Σ15 Η πληροφορία που µας δίνει η διεπα-

φή είναι ικανοποιητική; 

3,83 3,67 3,50 
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Σ16 Η σχεδίαση είναι µινιµαλιστική µε τα 

απολύτως απαραίτητα; 

3,67 3,67 3,83 

  

ΟΑ Πλήθος εντολών που έχουν αναγνωρι-

στεί ορθά και εκτελούνται από το σύ-

στηµα 

86 43 27 

ΕΑ Πλήθος εντολών που έχουν αναγνωρι-

σθεί ως εντολές και εκτελούνται από 

το σύστηµα αλλά δεν είναι εντολές 

3 5 2 

ΜΑ Πλήθος εντολών που δεν έχουν ανα-

γνωρισθεί και δεν εκτελούνται από το 

σύστηµα 

4 4 3 

 
Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ειδικών παρατηρούµε 

ότι στον άξονα της αποτελεσµατικότητας το σύστηµα αξιολογήθηκε µε α-
παντήσεις που κυµαίνονται µεταξύ του 3 – Πολύ και του 4- Πάρα Πολύ, 
πράγµα που σηµαίνει ότι σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα η αλληλε-
πίδραση µε το σύστηµα αξιολογείται µεταξύ πολύ και πάρα πολύ αποτελε-
σµατική. 

Στο παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 6.5.4.) φαίνονται οι κατανοµές 
των απαντήσεων σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της αλληλεπίδρασης 
µε την χρήση οπτικής κάµερας. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφηµα 6.5.4: Αποτελεσµατικότητα αλληλεπίδρασης µε τη χρήση οπτικής 

κάµερας 
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Στον άξονα της αποδοτικότητας το σύστηµα αξιολογήθηκε µε α-
παντήσεις που κυµαίνονται µεταξύ του 3 – Πολύ και του 4- Πάρα Πολύ, 
πράγµα που σηµαίνει ότι σε σχέση µε την αποδοτικότητα η αλληλεπίδραση 
µε το σύστηµα αξιολογείται µεταξύ πολύ και πάρα πολύ αποδοτική. 

Στο παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 6.5.5.) φαίνονται οι κατανοµές 
των απαντήσεων σχετικά µε την αποδοτικότητα της αλληλεπίδρασης µε τη 
χρήση οπτικής κάµερας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 6.5.5: Αποδοτικότητα αλληλεπίδρασης µε τη χρήση οπτικής κάµε-

ρας  

Στον άξονα της ικανοποίησης το σύστηµα αξιολογήθηκε µε απα-
ντήσεις που κυµαίνονται µεταξύ του 3 – Πολύ και του 4- Πάρα Πολύ, 
πράγµα που σηµαίνει ότι σε σχέση µε την ικανοποίηση η αλληλεπίδραση 
µε το σύστηµα αξιολογείται µεταξύ πολύ και πάρα πολύ ικανοποιητική. 

Στο παρακάτω γράφηµα (Γράφηµα 6.5.6.) φαίνονται οι κατανοµές 
των απαντήσεων σχετικά µε την ικανοποίηση της αλληλεπίδρασης µε τη 
χρήση οπτικής κάµερας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γράφηµα 6.5.6: Ικανοποίηση αλληλεπίδρασης µε τη χρήση οπτικής κάµερας  
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Από τα ποσοτικά δεδοµένα υπολογίζεται η ακρίβεια (Prεcision) 
που είναι 96,62% και η ανάκτηση (Recall) που είναι 95,56%,  ενώ το αρ-
µονικό µέσο της ακρίβειας και της ανάκτησης είναι στο 96,09% για σύλ-
ληψη εικόνας µε οπτική κάµερα. 

6.6 Συµπεράσµατα 

Η αξιολόγηση του συστήµατος έγινε σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο της αξι-
ολόγησης των δακτυλικών κινήσεων µετρήθηκαν η ακρίβεια των χαρακτη-
ριστικών που ανιχνεύει και βρέθηκε ότι υπάρχει µια ελάχιστη απόκλιση 
στις θέσεις των τεταγµένων Χ των ακροδακτύλων κατά 0,58% και των τε-
τµηµένων Υ των ακροδακτύλων κατά 1,51% για την οπτική κάµερα και 
0,46% και 0,94% αντίστοιχα για τις τεταγµένες και τις τετµηµένες των α-
κροδακτύλων για την κάµερα µε χάρτη βάθους. Για τις συγκεκριµένες µε-
τρήσεις χρησιµοποιήθηκε Ground-truth τεχνική. Ως προς την ικανότητα και 
την αποτελεσµατικότητα αναγνώρισης πατηµάτων µε τη βοήθεια precision 
and recall τεχνικής µετρήθηκε για την οπτική κάµερα συντελεστής Preci-
sion 93,45% και Recall 89,86%, ενώ για την κάµερα µε εικόνα βάθους συ-
ντελεστής Precision 97,07% και Recall 94,73%.  Ως προς την ορθότητα 
των αποτελεσµάτων αναγνώρισης χειρονοµιών, χρησιµοποιώντας δύο τε-
χνικές, µία Jackknife και µια συνδυαστική Jackknife και Precision and Re-
call, µετρήθηκε ορθότητα αναγνώρισης για την οπτική κάµερα 86,83% και 
87,84%  και για την κάµερα µε χάρτη βάθους 90,06% και 93,33% αντίστοι-
χα.  

Στο επίπεδο της αξιολόγησης της πρόβλεψης εντολών µε την χρή-
ση χειρονοµιών, που άλλες είναι παρόµοιες µε µεγάλο βαθµό οµοιότητας 
και άλλες διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους, µετρήθηκε ότι µετά το 45% της 
εκτέλεσης της εντολής µπορεί να προβλεφθεί µε την κάµερα που δίνει χάρ-
τη βάθους, ενώ µετά το 58% της εκτέλεσης της εντολής µπορεί να προ-
βλεφθεί µε την οπτική κάµερα. 

Τέλος, η αξιολόγηση στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης µε συστή-
µατα µηχατρονικής έδειξε ότι, τόσο στο επίπεδο της οπτικής κάµερας όσο 
και στο επίπεδο της κάµερας µε χάρτη βάθους, η αλληλεπίδραση µε το σύ-
στηµα είναι αποτελεσµατική, αποδοτική και ικανοποιηεί τον χρήστη, παρά-
γοντες που πλαισιώνουν την ευχρηστία στην αλληλεπίδραση. 
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7 Συµπεράσµατα  

7.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

7.2 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 

7.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

7.4 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

7.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

7.6 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Σύνοψη Κεφαλαίου  

Στο κεφάλαιο αυτό ανακεφαλαιώνονται τα σηµαντικότερα στοιχεία της 
διδακτορικής διατριβής, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε ό,τι αφορά 
την υλοποίηση του συστήµατος βάσει της νέας µεθοδολογίας ανίχνευσης, 
παρακολούθησης και αναγνώρισης χειρονοµιών για την αλληλεπίδραση µε 
συστήµατα µηχατρονικής. Αναδεικνύονται οι περιορισµοί της 
µεθοδολογίας και προτείνονται κάποιες χρήσιµες πιθανές επεκτάσεις του 
συστήµατος, αλλά και γενικότερες κατευθύνσεις για µελλοντική έρευνα 
πάνω στο πρόβληµα του ελέγχου συστηµάτων µηχατρονικής και 
ροµποτικής µε τη βοήθεια χειρονοµιών.  

7.2 Συνεισφορά - Πρωτοτυπία 

Η συνεισφορά που εισάγει η συγκεκριµένη διδακτορική διατριβή µπορεί να 
επικεντρωθεί στον τοµέα της όρασης Η/Υ, και κατ’ επέκταση στη µηχανική 
όραση, µε τη µεθοδολογία σύλληψης και αναγνώρισης δακτυλικών 
χειρονοµιών ηµίκλειστης παλάµης, στον τοµέα της σχεδίασης ευχρηστίας 
διεπαφών µε τη µεθοδολογία δηµιουργίας βέλτιστου λεξικού δακτυλικών 
χειρονοµιών και στον τοµέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – Ροµπότ µε 
την ανάδειξη της αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης µε συστήµατα 
µηχατρονικής. 

Η πρωτοτυπία της συγκεκριµένης διδακτορικής διατριβής ορίζεται 
µε την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας αποτελεσµατικής αλληλεπίδρασης µε 
συστήµατα µηχατρονικής και ροµποτικής µέσω οπτικής αναγνώρισης δα-
κτυλικών χειρονοµιών, από κινήσεις µισόκλειστης παλάµης, σε πραγµατικό 
χρόνο. Μέρος αυτής της µεθοδολογίας αποτελεί και ο σχεδιασµός βέλτι-
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στου λεξικού δακτυλικών χειρονοµιών για την αλληλεπίδραση ανθρώπου – 
ροµπότ. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τέθηκαν στο 1ο κεφάλαιο ορι-
σµένοι στόχοι που είναι χαρακτηριστικοί και απαραίτητοι για την ανάπτυξη 
της εν λόγω µεθοδολογίας. Οι στόχοι αυτοί συνετέλεσαν ώστε η µεθοδολο-
γία να είναι ολοκληρωµένη περιλαµβάνοντας τη σχεδίαση του λεξικού δα-
κτυλικών χειρονοµιών, την αποτύπωση συγκεκριµένης µεθοδολογίας ανα-
γνώρισης χειρονοµιών, την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικού συστήµατος για 
την αντιστοίχιση και πρόβλεψη εντολών µε τη βοήθεια Κρυφών Μαρκοβι-
ανών Μοντέλων και τεχνικής δυναµικής περιτύλιξης χρόνου, και την ανά-
δειξη της αποτελεσµατικότητας της αλληλεπίδρασης µε συστήµατα µηχα-
τρονικής και ροµποτικής µε τη χρήση τεχνολογιών όρασης Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και συγκεκριµένα µε την αναγνώριση δακτυλικών κινήσεων. 
Η µεθοδολογία εφαρµόστηκε στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστήµατος Fin-
gerOrasis που είναι χαµηλού κόστους και κατά συνέπεια εύκολα εφαρµό-
σιµο από πολλούς χρήστες και µη περιοριστικό, διότι χρησιµοποιεί τεχνο-
λογίες όρασης υπολογιστών και όχι αισθητήρες που περιορίζουν την 
κίνηση του χρήστη. Επίσης, η δυνατότητα λειτουργίας µε κάµερα βάθους 
ενισχύει την λειτουργικότητα του συστήµατος, αφού το κάνει εξίσου απο-
τελεσµατικό σε λειτουργία µε δυσχερείς συνθήκες φωτισµού, ακόµη και 
στο απόλυτο σκοτάδι.  

7.3 Περιορισµοί 

Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριµένοι περιορισµοί που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψην κατά την εφαρµογή της εν λόγω µεθοδολογίας και κατ’ επέκταση 
της χρήσης της συγκεκριµένης εφαρµογής. Οι περιορισµοί αυτοί εστιάζουν 
καταρχάς στη φάση της σύλληψης της εικόνας. Όταν χρησιµοποιείται κά-
µερα µε χάρτη βάθους, επειδή οι κάµερες αυτού του είδους παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη ευαισθησία στο ηλιακό, αποφεύγεται η χρήση µε έντονο ηλιακό 
φως. Συγκεκριµένα, εξαιτίας της κάµερας IR υπέρυθρων ακτινών που χρη-
σιµοποιεί, καθίσταται αδύνατη η καταγραφή των δεδοµένων του βάθους 
όταν δέχεται άµεσα την αρκετή ηλιακή ακτινοβολία. Εποµένως, υπήρξε 
αναγκαία η διεξαγωγή των καταγραφών σε εσωτερικό χώρο για την αποφυ-
γή του άµεσου ηλιακού φωτός και των παρεµβολών λόγω υπερύθρων που 
αυτό προκαλεί.  Όταν χρησιµοποιείται οπτική κάµερα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι συνθήκες φωτισµού ώστε να αναπαρίσταται ικανοποιητικά η χει-
ροµορφή. Επίσης, η καταγραφή γίνεται στο δεξί χέρι του χρήστη, και όλη η 
µεθοδολογία εφαρµόζεται πάνω σε αυτό, χωρίς να αποτελεί πρόβληµα να 
ενσωµατωθεί και το δεύτερο χέρι ώστε να επεκταθεί η µεθοδολογία.  
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7.4 Μελλοντική έρευνα 

Υπάρχουν πολλές σηµαντικές κατευθύνσεις και επεκτάσεις που θα µπο-
ρούσαν να διερευνηθούν σε επέκταση της παρούσας ερευνητικής προσπά-
θειας.  Ένας σηµαντικός χώρος είναι ο συνδυασµός ευφυών τεχνικών για 
την αναγνώριση των χειρονοµιών και την πρόβλεψη εντολών. Επίσης, η 
εφαρµογή και στα δύο χέρια και όχι κατ’ ανάγκη σε χέρι µε τη φορά προς 
τα κάτω. Να γίνει πρόβλεψη ώστε να γίνεται αντικείµενο επεξεργασίας η 
σιλουέτα του χεριού σε οποαδήποτε θέση και αν βρίσκεται. Μπορεί επίσης 
να γίνει µια µελέτη σχετικά µε την ευφυή επιλογή των απαραίτητων χαρα-
κτηριστικών που εξάγονται από µια εικόνα για να έχουµε την βέλτιστη δυ-
νατή αναγνώριση.   

Επίσης, ένα σηµαντικό σηµείο για περαιτέρω έρευνα αποτελεί η 
συνεργασία ανθρώπου – ροµπότ που παραµένει ένας χώρος διαρκώς πρό-
σφορος για έρευνα. Τέλος, µια επέκταση της µεθοδολογίας για την αποτε-
λεσµατική αλληλεπίδραση οδηγού – αυτοκινήτου θα αποτελούσε ένα ενδι-
αφέρον επιστηµονικό πεδίο για το µέλλον. 

7.5 Ανακεφαλαίωση 

Αντικείµενο της εργασίας αποτέλεσε η µελέτη, ο σχεδιασµός και η υλοποί-
ηση µιας µεθοδολογίας αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων µισόκλειστης 
παλάµης για την αλληλεπίδραση µε συστήµατα µηχατρονικής. Η επεξεργα-
σία του video για την εξαγωγή των επιθυµητών χαρακτηριστικών έγινε 
χρησιµοποιώντας µεθόδους Όρασης Υπολογιστών, και συγκεκριµένα του 
χρώµατος του δέρµατος, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός χρωµατικού µοντέ-
λου για ταξινόµηση των pixels της εικόνας σύµφωνα µε το χρώµα τους. Ε-
πίσης, στην περίπτωση της χρήσης της κάµερας µε χάρτη βάθους χρησιµο-
ποιηθηκαν απλές τεχνικές αποκοπής των bit-planes που περιείχαν τη 
σχετική µε τη χειροµορφή πληροφορία. 

Αρχικά, µελετήθηκαν θεωρητικά τα παραπάνω πεδία και έγινε η 
σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση Έτσι, εξηγήθηκαν τα βασικότερα στοι-
χεία της µεθοδολογίας και περιγράφηκαν οι σηµαντικότερες περιοχές χρή-
σης τους τόσο τον τοµέα της όρασης υπολογιστών, όσο και στον κλάδο της 
µηχατρονικής και ροµποτικής.  

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε εκτενώς η µεθοδολογία που ανα-
πτύχθηκε για την παρακολούθηση των δακτυλικών κινήσεων που προσδιό-
ριζαν τις χειρονοµίες και αποτυπώθηκε ο γενικός αλγόριθµος εφαρµογής 
της µεθόδου για την παρακολούθηση χειρονοµιών. Βασικό στοιχείο της µε-
θοδολογίας αποτέλεσε ο προσδιορισµός του βέλτιστου λεξικού κινήσεων, 
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όπου αναπτύχθηκε µια ξεχωριστή µέθοδος για την εύρεση του βέλτιστου 
συνδυασµού χειροµορφών και εντολών για την αλληλεπίδραση µε συστή-
µατα µηχατρονικής και ροµποτικής.  

Ο σχεδιασµός του συστήµατος παρακολούθησης, αναγνώρισης και 
αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα βασίστηκε στην εφαρµογή της παραπάνω 
µεθοδολογίας και περιλάµβανε τα στάδια της σύλληψης της εικόνας, της 
αποµόνωσης της χειροµορφής, της εξαγωγής των απαραίτητων χαρακτηρι-
στικών και τη βελτιστοποίησή τους, τη χρήση των χαρακτηριστικών για 
την εκπαίδευση των ΚΜΜ του συστήµατος και την αναγνώριση των χειρο-
νοµιών µε τη χρήση των ΚΜΜ σε συνδυασµό µε τεχνική δυναµικής πριτύ-
λιξης χρόνου. Τέλος, την ολοκλήρωση του συστήµατος αλληλεπίδρασης µε 
το σύστηµα µηχατρονικής ή ροµποτικής ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής.  

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης του συστήµα-
τος προέκυψαν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα. Παρατηρήθηκε λοιπόν η 
ικανότητα του συστήµατος να ανταπεξέρχεται τόσο σε µη οµοιόµορφο φό-
ντο, όσο και σε διάφορες συνθήκες φωτισµού. Επίσης, είναι δυνατή η ανα-
γνώριση των χειροµορφών σε διαφορετικούς προσανατολισµούς και διαφο-
ρετικές κλίµακες του χεριού. Το σηµαντικότερο στοιχείο στη λειτουργία 
του συστήµατος ήταν όµως η ταχύτητα επεξεργασίας και εξαγωγής των α-
ποτελεσµάτων. Σε σχέση λοιπόν µε άλλες µεθόδους, η µέθοδος που εφαρ-
µόστηκε αποδείχτηκε καταλληλότερη για γρήγορη επεξεργασία, οπότε κρί-
νεται και κατάλληλη για χρήση σε συστήµατα παρακολούθησης 
χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο.  

7.6 Τελικά Συµπεράσµατα 

Τελικός στόχος ήταν να αναπτυχθεί µια µεθοδολογία, και κατά συνέπεια 
µια εφαρµογή αλληλεπίδρασης µε συστήµατα µηχατρονικής και ροµποτι-
κής, µέσω οπτικής αναγνώρισης δακτυλικών κινήσεων µισόκλειστης παλά-
µης σε πραγµατικό χρόνο. Να µπορεί να αλληλεπιδρά ο άνθρωπος φυσικά 
µε την «µηχανή», ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατική η επικοινωνίας του. 
Έτσι καταλήξαµε σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα που µας επιτρέπουν να 
αντιµετωπίζουµε µε µεγάλη αισιοδοξία το µέλλον αυτής της τεχνολογίας, 
µε εφαρµογή σε έναν πολύ ευαίσθητο χώρο που έχει να κάνει µε τη συµβί-
ωση του ανθρώπου µε τη µηχανή.  
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9 Παράρτηµα Α: Κώδικας FingerOrasis 

Εντοπισµός ∆έρµατος 
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Εφαρµογή φίλτρων 

 

Εύρεση τοπικών µεγίστων 
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Εµφάνιση τοπικών µεγίστων  

 

Εξοµάλυνση τοπικού Α µέγιστου  
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Εξοµάλυνση τοπικού Β µέγιστου  

 

Εξοµάλυνση τοπικού Γ µέγιστου  
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Εξοµάλυνση τοπικού ∆ µέγιστου  

 

 

Εξοµάλυνση τοπικού Ε µέγιστου 
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Υπολογισµός µετατόπισης ακροδακτύλων 

 

Ανίχνευση πατήµατος µε την χρήση κατωφλίου 
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Κανονικοποίηση τεταγµένων δακτύλων 

 

Αλγόριθµος κανονικοποίησης τεταγµένων δακτύλων 
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Κανονικοποίηση τετµηµένων δακτύλων 

 

Αλγόριθµος κανονικοποίησης τετµηµένων δακτύλων 
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Υπολογισµός Ευκλείδειου απόστασης µεταξύ των ακροδακτύλων 

 

Κανονικοποίηση Ευκλείδειου απόστασης µεταξύ των ακροδακτύλων 
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Αλγόριθµος κανονικοποίησης Ευκλείδειου απόστασης 

 

Υπολογισµός γωνιών µεταξύ ακραδακτύλων και κεντροειδούς 
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10 Παράρτηµα Β: Κώδικας Γενετικού 

Αλγορίθµου σε Visual Basic 

Global su1, th1, fi1 As Single 
Global Cr, Cr1 As Integer 

Global in_table(8, 8), ord(8), atm(100), ats(100), jmax, omax, kmax, m As Single 
'Global  t, tt, SU, TH, m As Single 

Global b(9), c(9), d(9), e(9), mm(9), nn(9), atm1, atm2, atm3, atm4 As Single 
Global fi_all, final(20, 15), final1(20, 15), NSU(20), TSC(20), chrom(20, 8), chrom9(20, 

8), al_table(20, 8), dier(10, 5), op_num(20), num_of_operation As Single 
 

Public Sub fit(aa1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, su1, th1, fi1, atm1, atm2, atm3, atm4) 
 

For i = 1 To 8 
    For j = 1 To 5 

        For k = 1 To 5 
            in_table(i, j, k, 5) = 0 

        Next k 
    Next j 
Next i 

 
'Available machining time on each machine 

atm(1) = 480 
atm(2) = 480 
atm(3) = 480 
atm(4) = 480 

 
'Available tools slots on machine m 

ats(1) = 5 
ats(2) = 5 
ats(3) = 5 
ats(4) = 5 

 
ord(1) = aa1 
ord(2) = a2 
ord(3) = a3 
ord(4) = a4 
ord(5) = a5 
ord(6) = a6 
ord(7) = a7 
ord(8) = a8 

 
 

SUA = atm(1) + atm(2) + atm(3) + atm(4) 
SUA_1 = SUA 

ii = 1 
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t = 1 
tt = 1 

For j = 1 To jmax 
    th_fl = 0 

    For o = 1 To op_num(ord(j)) 
        For k = 1 To dier(ord(j), o) 

            SUA = atm(1) + atm(2) + atm(3) + atm(4) 
      

            etm = in_table(ord(j), o, k, 1) * in_table(ord(j), o, k, 2) 
            'ets = in_table(ord(j), o, k, 4) 

             
            'If ats(in_table(ord(j), o, k, 3)) < ets Then 

            '   in_table(ord(j), o, k, 5) = 3 
            '   GoTo nx 
            'End If 

             
            If atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) >= etm And SUA > 0 Then 

                in_table(ord(j), o, k, 5) = 1 
                atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) = atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) - etm 
                'ats(in_table(ord(j), o, k, 3)) = ats(in_table(ord(j), o, k, 3)) - ets 

                GoTo nx1 
            End If 

            If atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) >= etm And SUA < 0 Then 
                in_table(ord(j), o, k, 5) = 2 

                GoTo nx 
            End If 

            
            If atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) < etm Then 

                 
                atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) = atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) - etm 

                SUA = atm(1) + atm(2) + atm(3) + atm(4) 
                 

                    'If SUA < 0 Then 
                     atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) = atm(in_table(ord(j), o, k, 3)) + etm 

                     in_table(ord(j), o, k, 5) = 2 
                        GoTo nx 
                    'End If 

                    'If SUA >= 0 Then 
                    '    in_table(ord(j), o, k, 5) = 1 

                    '    ats(in_table(ord(j), o, k, 3)) = ats(in_table(ord(j), o, k, 3)) - ets 
                    '    GoTo nx1 

                    'End If 
            End If 

nx: 
        Next k 

nx1: 
    Next o 

nx2: 
Next j 
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SUA = atm(1) + atm(2) + atm(3) + atm(4) 
 
 

j = 1 
a1 = 1 
t = 1 
tt = 1 

For j = 1 To jmax 
th_flag = 0 

    For o = 1 To op_num(ord(j)) 
        For k = 1 To dier(ord(j), o) 
           If k = dier(ord(j), o) Then 

           If in_table(ord(j), o, k, 5) = 3 Then 
              TSC(t) = ord(j) 

              t = t + 1 
              GoTo outj 

           End If 
           If in_table(ord(j), o, k, 5) = 2 Then 

              NSU(tt) = ord(j) 
              tt = tt + 1 
              GoTo outj 

           End If 
           End If 
        Next k 
    Next o 

    For o = 1 To op_num(ord(j)) 
        For k = 1 To dier(ord(j), o) 

           If in_table(ord(j), o, k, 5) = 1 Then 
           al_table(a1, 1) = in_table(ord(j), o, k, 1) 
           al_table(a1, 2) = in_table(ord(j), o, k, 2) 
           al_table(a1, 3) = in_table(ord(j), o, k, 3) 
           al_table(a1, 4) = in_table(ord(j), o, k, 4) 
           al_table(a1, 5) = in_table(ord(j), o, k, 5) 

           al_table(a1, 6) = ord(j) 
           al_table(a1, 7) = o 

            
           a1 = a1 + 1 

            
           a_SU = a_SU + in_table(ord(j), o, k, 1) * in_table(ord(j), o, k, 2) 

           ''''''''        
If a_SU > SUA_1 Then 

              a_SU = a_SU - in_table(ord(j), o, k, 1) * in_table(ord(j), o, k, 2) 
           End If 
           '''''''''  

           If th_flag = 0 Then 
              a_TH = a_TH + in_table(ord(j), o, k, 1) 

              th_flag = 1 
           End If 
           End If 
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        Next k 
    Next o 
outj: 
Next j 

atm1 = atm(1) 
atm2 = atm(2) 
atm3 = atm(3) 
atm4 = atm(4) 

su1 = SUA_1 - a_SU 
th1 = a_TH 

fi1 = (a_SU / SUA_1) 
 

End Sub 
Public Function fit_new(aa1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8) 

 
'For i = 1 To 8 

 '   For j = 1 To 8 
        'For k = 1 To 5 

            'in_table(i, j) = 0 
        'Next k 
  '  Next j 
'Next i 

 
 

fit_new = (in_table(1, aa1) + in_table(2, a2) + in_table(3, a3) + in_table(4, a4) + in_table(5, 
a5) + in_table(6, a6) + in_table(7, a7) + in_table(8, a8)) / 8 

 
 

End Function 
 
 

Public Sub crossover(b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, d1, d2, d3, 
d4, d5, d6, d7, d8, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, pos_beg, num) 

 
b(1) = b1 
b(2) = b2 
b(3) = b3 
b(4) = b4 
b(5) = b5 
b(6) = b6 
b(7) = b7 
b(8) = b8 

 
c(1) = c1 
c(2) = c2 
c(3) = c3 
c(4) = c4 
c(5) = c5 
c(6) = c6 
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c(7) = c7 
c(8) = c8 

 
For i = pos_beg + 1 To pos_beg + num 

    d(i) = c(i) 
    e(i) = b(i) 

Next i 
 

For i = 1 To pos_beg 
    For k = pos_beg + 1 To pos_beg + num 

        If b(i) = c(k) Then 
            d(i) = b(k) 

            For ll = pos_beg + 1 To pos_beg + num 
                For l = pos_beg + 1 To pos_beg + num 

                    If d(i) = c(l) Then d(i) = b(l) 
                Next l 
            Next ll 

            GoTo nxt1 
        End If 

        If b(i) <> c(k) Then 
            d(i) = b(i) 

        End If 
    Next k 
nxt1: 
Next i 

 
For i = 1 To pos_beg 

    For k = pos_beg + 1 To pos_beg + num 
        If c(i) = b(k) Then 

            e(i) = c(k) 
            For ll = pos_beg + 1 To pos_beg + num 
                For l = pos_beg + 1 To pos_beg + num 

                    If e(i) = b(l) Then e(i) = c(l) 
                Next l 
            Next ll 

            GoTo nxt2 
        End If 

        If c(i) <> b(k) Then 
            e(i) = c(i) 

        End If 
    Next k 
nxt2: 
Next i 

 
For i = pos_beg + num + 1 To 8 

    For k = pos_beg + 1 To pos_beg + num 
        If b(i) = c(k) Then 

            d(i) = b(k) 
            For ll = pos_beg + 1 To pos_beg + num 



Παράρτηµα 

Απόστολος Τσαγκάρης 260 

∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

                For l = pos_beg + 1 To pos_beg + num 
                    If d(i) = c(l) Then d(i) = b(l) 

                Next l 
            Next ll 

            GoTo nxt3 
        End If 

        If b(i) <> c(k) Then 
            d(i) = b(i) 

        End If 
    Next k 
nxt3: 
Next i 

 
For i = pos_beg + num + 1 To 8 

    For k = pos_beg + 1 To pos_beg + num 
        If c(i) = b(k) Then 

            e(i) = c(k) 
            For ll = pos_beg + 1 To pos_beg + num 
                For l = pos_beg + 1 To pos_beg + num 

                    If e(i) = b(l) Then e(i) = c(l) 
                Next l 
            Next ll 

            GoTo nxt4 
        End If 

        If c(i) <> b(k) Then 
            e(i) = c(i) 

        End If 
    Next k 
nxt4: 
Next i 

 
d1 = d(1) 
d2 = d(2) 
d3 = d(3) 
d4 = d(4) 
d5 = d(5) 
d6 = d(6) 
d7 = d(7) 
d8 = d(8) 

 
e1 = e(1) 
e2 = e(2) 
e3 = e(3) 
e4 = e(4) 
e5 = e(5) 
e6 = e(6) 
e7 = e(7) 
e8 = e(8) 
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End Sub 

 
Public Sub mutation(b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, pos_beg, 

pos_end) 
 

b(1) = b1 
b(2) = b2 
b(3) = b3 
b(4) = b4 
b(5) = b5 
b(6) = b6 
b(7) = b7 
b(8) = b8 

 
For i = 1 To 8 
    d(i) = b(i) 

Next i 
 

d(pos_beg) = b(pos_end) 
d(pos_end) = b(pos_beg) 

 
d1 = d(1) 
d2 = d(2) 
d3 = d(3) 
d4 = d(4) 
d5 = d(5) 
d6 = d(6) 
d7 = d(7) 
d8 = d(8) 

 
End Sub 

 
 

Private Sub Command1_Click() 
fi_all = 0 

For ii = 1 To 20 
    aa1 = chrom(ii, 1) 
    a2 = chrom(ii, 2) 
    a3 = chrom(ii, 3) 
    a4 = chrom(ii, 4) 
    a5 = chrom(ii, 5) 
    a6 = chrom(ii, 6) 
    a7 = chrom(ii, 7) 
    a8 = chrom(ii, 8) 

    su1 = 0 
    th1 = 0 
    fi1 = 0 

    Call fit(aa1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, su1, th1, fi1) 
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    fi_all = fi_all + fi1 
    final(ii, 1) = aa1 
    final(ii, 2) = a2 
    final(ii, 3) = a3 
    final(ii, 4) = a4 
    final(ii, 5) = a5 
    final(ii, 6) = a6 
    final(ii, 7) = a7 
    final(ii, 8) = a8 
    final(ii, 9) = su1 
    final(ii, 10) = th1 
    final(ii, 11) = fi1 

Next ii 
 

For ii = 1 To 20 
    final(ii, 12) = final(ii, 11) / fi_all 

    final(ii, 13) = final(ii, 12) * Text15 ' Pop_siz 
    final(ii, 14) = CInt(final(ii, 13)) 

Next ii 
 

Open Text4 For Output As #2 
For i = 1 To 20 

    Print #2, "   " & final(i, 1) & "  " & final(i, 2) & "  " & final(i, 3) & "  " & final(i, 4) & "  
" & final(i, 5) & "  " & final(i, 6) & "  " & final(i, 7) & "  " & final(i, 8) & "  " & final(i, 9) 
& "  " & final(i, 10) & "  " & final(i, 11) & "  " & final(i, 12) & "  " & final(i, 13) & "  " & 

final(i, 14) 
Next i 

Close #2 
 
 

End Sub 
 

Private Sub Command2_Click() 
CommonDialog1.ShowOpen 

Text5 = CommonDialog1.filename 
Open CommonDialog1.filename For Input As #1 

 
Do While Not EOF(1)  ' Check for end of file. 

      Line Input #1, CNFG 
      CNFGPOS = InStr(CNFG, "=") 

      If CNFGPOS <> 0 Then 
         fin = Left(CNFG, CNFGPOS - 1) 
         repl = Mid(CNFG, CNFGPOS + 1) 

      End If 
      MYPOS = InStr(finstr, fin) 

      If MYPOS = 0 Then 
         If fin = "jmax" Then jmax = CSng(repl) 

         If fin = "m" Then m = CSng(repl) 
         If fin = "kmax" Then kmax = CSng(repl) 
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         If fin = "omax" Then omax = CSng(repl) 
         For i = 1 To 8 
            For j = 1 To 8 

                'For k = 1 To 4 
                    'For l = 1 To 4 

                        If fin = "in_table(" & i & "," & j & ")" Then in_table(i, j) = CSng(repl) 
                    'Next l 
                'Next k 
            Next j 
         Next i 

         For i = 1 To 5 
            For j = 1 To 8 

                 If fin = "chrom(" & i & "," & j & ")" Then chrom(i, j) = CSng(repl) 
            Next j 
         Next i 

         For i = 1 To 8 
            If fin = "op_num(" & i & ")" Then op_num(i) = CSng(repl) 

         Next i 
         For i = 1 To 8 
            For j = 1 To 3 

                 If fin = "dier(" & i & "," & j & ")" Then dier(i, j) = CSng(repl) 
            Next j 
         Next i 
      End If 
   Loop 
Close #1 
End Sub 

 
Private Sub Command3_Click() 
CommonDialog2.ShowSave 

Text4 = CommonDialog2.filename 
End Sub 

 
Private Sub Command4_Click() 

b1 = Left(Text1.Text, 1) 
b2 = Mid(Text1.Text, 2, 1) 
b3 = Mid(Text1.Text, 3, 1) 
b4 = Mid(Text1.Text, 4, 1) 
b5 = Mid(Text1.Text, 5, 1) 
b6 = Mid(Text1.Text, 6, 1) 
b7 = Mid(Text1.Text, 7, 1) 
b8 = Mid(Text1.Text, 8, 1) 

 
c1 = Left(Text2.Text, 1) 

c2 = Mid(Text2.Text, 2, 1) 
c3 = Mid(Text2.Text, 3, 1) 
c4 = Mid(Text2.Text, 4, 1) 
c5 = Mid(Text2.Text, 5, 1) 
c6 = Mid(Text2.Text, 6, 1) 
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c7 = Mid(Text2.Text, 7, 1) 
c8 = Mid(Text2.Text, 8, 1) 

 
ee1 = CInt(Text9) 
ee2 = CInt(Text10) 

 
Call crossover(b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, d1, d2, d3, d4, 

d5, d6, d7, d8, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, ee1, ee2) 
 

Text7.Text = d1 & d2 & d3 & d4 & d5 & d6 & d7 & d8 
Text8.Text = e1 & e2 & e3 & e4 & e5 & e6 & e7 & e8 

 
End Sub 

 
Private Sub Command5_Click() 

b1 = Left(Text6.Text, 1) 
b2 = Mid(Text6.Text, 2, 1) 
b3 = Mid(Text6.Text, 3, 1) 
b4 = Mid(Text6.Text, 4, 1) 
b5 = Mid(Text6.Text, 5, 1) 
b6 = Mid(Text6.Text, 6, 1) 
b7 = Mid(Text6.Text, 7, 1) 
b8 = Mid(Text6.Text, 8, 1) 

ee1 = CInt(Text11) 
ee2 = CInt(Text12) 

Call mutation(b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, ee1, ee2) 
Text3.Text = d1 & d2 & d3 & d4 & d5 & d6 & d7 & d8 

 
End Sub 

 
Private Sub Command8_Click() 
Open Text4 For Output As #2 

min_SU = 0 
Do 

    fi_all = 0 
    For ii = 1 To 5 

        aa1 = chrom(ii, 1) 
        a2 = chrom(ii, 2) 
        a3 = chrom(ii, 3) 
        a4 = chrom(ii, 4) 
        a5 = chrom(ii, 5) 
        a6 = chrom(ii, 6) 
        a7 = chrom(ii, 7) 
        a8 = chrom(ii, 8) 

        'su1 = 0 
        'th1 = 0 
        fi1 = 0 

        fi1 = fit_new(aa1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8) 
        fi_all = fi_all + fi1 
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        final(ii, 1) = aa1 
        final(ii, 2) = a2 
        final(ii, 3) = a3 
        final(ii, 4) = a4 
        final(ii, 5) = a5 
        final(ii, 6) = a6 
        final(ii, 7) = a7 
        final(ii, 8) = a8 
        final(ii, 9) = fi1 
        'final(ii, 10) = fi1 
        'final(ii, 11) = fi1 

    Next ii 
 
        
 

    'Open Text4 For Output As #2 
    Print #2, " Generation  " & "  " & gen 

    For i = 1 To 5 
        Print #2, "   " & final(i, 1) & "  " & final(i, 2) & "  " & final(i, 3) & "  " & final(i, 4) & 
"  " & final(i, 5) & "  " & final(i, 6) & "  " & final(i, 7) & "  " & final(i, 8) & "  " & final(i, 
9) '& "  " & final(i, 10) & "  " & final(i, 11) & "  " & final(i, 12) & "  " & final(i, 13) & "  " 

& final(i, 14) 
        If final(i, 9) > min_SU Then 

            min_a1 = final(i, 1) 
            min_a2 = final(i, 2) 
            min_a3 = final(i, 3) 
            min_a4 = final(i, 4) 
            min_a5 = final(i, 5) 
            min_a6 = final(i, 6) 
            min_a7 = final(i, 7) 
            min_a8 = final(i, 8) 
            min_SU = final(i, 9) 
            'min_TH = final(i, 10) 

        End If 
    Next i 

    'Close #2 
 

    ' population transfer (5) 
    k = 1 

    For i = 1 To 5 
        chrom9(k, 1) = final(i, 1) 
        chrom9(k, 2) = final(i, 2) 
        chrom9(k, 3) = final(i, 3) 
        chrom9(k, 4) = final(i, 4) 
        chrom9(k, 5) = final(i, 5) 
        chrom9(k, 6) = final(i, 6) 
        chrom9(k, 7) = final(i, 7) 
        chrom9(k, 8) = final(i, 8) 

        k = k + 1 



Παράρτηµα 

Απόστολος Τσαγκάρης 266 

∆ιδακτορική διατριβή στην «Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για 
την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής» 
/ 2014 - Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής – Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

n1: 
    Next i 

 
    For i = 1 To 5 

        For j = 1 To 15 
    '        If final(i, 9) = 0 Then GoTo n3 

            final1(i, j) = final(i, j) 
        Next j 

'n3: 
    Next i 

 
    ' Selection for crossover - RWC - Selection of the best 2 

    ind = 0 
    max_val_rwc = final1(1, 9) 

    For i = 1 To 5 
        If max_val_rwc <= final1(i, 9) Then 

            max_val_rwc = final1(i, 9) 
            mm(1) = final1(i, 1) 
            mm(2) = final1(i, 2) 
            mm(3) = final1(i, 3) 
            mm(4) = final1(i, 4) 
            mm(5) = final1(i, 5) 
            mm(6) = final1(i, 6) 
            mm(7) = final1(i, 7) 
            mm(8) = final1(i, 8) 

            ind = i 
            'final1(i, 9) = 0 

        End If 
    Next i 

    final1(ind, 9) = 0 
    i = 1 

    max_val_rwc = final1(1, 9) 
    For i = 1 To 5 

        If max_val_rwc <= final1(i, 9) Then 
            max_val_rwc = final1(i, 9) 

            nn(1) = final1(i, 1) 
            nn(2) = final1(i, 2) 
            nn(3) = final1(i, 3) 
            nn(4) = final1(i, 4) 
            nn(5) = final1(i, 5) 
            nn(6) = final1(i, 6) 
            nn(7) = final1(i, 7) 
            nn(8) = final1(i, 8) 
            final1(i, 9) = 0 

        End If 
    Next i 

 
'    pith_pc = Rnd 

'    If pith_pc > CDbl(Text13) Then GoTo lbl_mutation 
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    ' Crossover 
    b1 = mm(1) 
    b2 = mm(2) 
    b3 = mm(3) 
    b4 = mm(4) 
    b5 = mm(5) 
    b6 = mm(6) 
    b7 = mm(7) 
    b8 = mm(8) 

 
    c1 = nn(1) 
    c2 = nn(2) 
    c3 = nn(3) 
    c4 = nn(4) 
    c5 = nn(5) 
    c6 = nn(6) 
    c7 = nn(7) 
    c8 = nn(8) 

 '   ee1 = CInt(Text9) 
 '   ee2 = CInt(Text10) 

 
Cr = Int((5 * Rnd) + 2) 

Cr1 = Int(((5 - Cr) * Rnd) + 2) 
ee1 = Cr 
ee2 = Cr1 

 
 

    Call crossover(b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, d1, d2, d3, d4, 
d5, d6, d7, d8, e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, ee1, ee2) 

k = 1 
    chrom9(k, 1) = b1 
    chrom9(k, 2) = b2 
    chrom9(k, 3) = b3 
    chrom9(k, 4) = b4 
    chrom9(k, 5) = b5 
    chrom9(k, 6) = b6 
    chrom9(k, 7) = b7 
    chrom9(k, 8) = b8 

    k = k + 1 
k = 1 

    chrom9(k, 1) = c1 
    chrom9(k, 2) = c2 
    chrom9(k, 3) = c3 
    chrom9(k, 4) = c4 
    chrom9(k, 5) = c5 
    chrom9(k, 6) = c6 
    chrom9(k, 7) = c7 
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    chrom9(k, 8) = c8 
    k = k + 1 

 
k = 1 

    chrom9(k, 1) = d1 
    chrom9(k, 2) = d2 
    chrom9(k, 3) = d3 
    chrom9(k, 4) = d4 
    chrom9(k, 5) = d5 
    chrom9(k, 6) = d6 
    chrom9(k, 7) = d7 
    chrom9(k, 8) = d8 

    k = k + 1 
 

    chrom9(k, 1) = e1 
    chrom9(k, 2) = e2 
    chrom9(k, 3) = e3 
    chrom9(k, 4) = e4 
    chrom9(k, 5) = e5 
    chrom9(k, 6) = e6 
    chrom9(k, 7) = e7 
    chrom9(k, 8) = e8 

    k = k + 1 
 

    Text7.Text = d1 & d2 & d3 & d4 & d5 & d6 & d7 & d8 
    Text8.Text = e1 & e2 & e3 & e4 & e5 & e6 & e7 & e8 

 
lbl_mutation: 

     
     

 '   pith_pm = Rnd 
 '   If pith_pm > CDbl(Text14) Then GoTo lbl 

     
    ' Mutation 

 
    b1 = mm(1) 
    b2 = mm(2) 
    b3 = mm(3) 
    b4 = mm(4) 
    b5 = mm(5) 
    b6 = mm(6) 
    b7 = mm(7) 
    b8 = mm(8) 

    ee1 = CInt(Text11) 
    ee2 = CInt(Text12) 

    Call mutation(b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, ee1, ee2) 
 

    chrom9(k, 1) = d1 
    chrom9(k, 2) = d2 
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    chrom9(k, 3) = d3 
    chrom9(k, 4) = d4 
    chrom9(k, 5) = d5 
    chrom9(k, 6) = d6 
    chrom9(k, 7) = d7 
    chrom9(k, 8) = d8 

    k = k + 1 
 

    Text3.Text = d1 & d2 & d3 & d4 & d5 & d6 & d7 & d8 
 

lbl: 
  

    For i = 1 To 5 
        For j = 1 To 8 

            chrom(i, j) = chrom9(i, j) 
        Next j 
    Next i 

    gen = gen + 1 
Loop Until (gen = Text16) 

 
Close #2 

 
Text17 = min_a1 & min_a2 & min_a3 & min_a4 & min_a5 & min_a6 & min_a7 & min_a8 

Text18 = min_SU 
Text19 = min_TH 
'For i = 1 To 5 

'List1.AddItem chrom(i, 1) & "  " & chrom(i, 2) & "  " & chrom(i, 3) & "  " & chrom(i, 4) & 
"  " & chrom(i, 5) & "  " & chrom(i, 6) & "  " & chrom(i, 7) & "  " & chrom(i, 8) 

'Next i 
 

End Sub 
 

Private Sub Form_Load() 
Text9 = 3 
Text10 = 3 
Text11 = 2 
Text12 = 5 
Text13 = 0.5 
Text14 = 0.3 
Text15 = 5 
Text16 = 50 

 
End Sub 

 
 

Private Sub Text1_Change() 
If Len(Text1) > 8 Then 

    MsgBox ("wrong number of digits") 
    Text1 = Left(Text1, 8) 
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End If 
End Sub 

 
Private Sub Text2_Change() 

If Len(Text2) > 8 Then 
    MsgBox ("wrong number of digits") 

    Text2 = Left(Text2, 8) 
End If 
End Sub 

 
Private Sub Text6_Change() 

If Len(Text6) > 8 Then 
    MsgBox ("wrong number of digits") 

    Text6 = Left(Text6, 8) 
End If 
End Sub 

 
Data_in file 

in_table(1,1)=5 
in_table(1,2)=1 
in_table(1,3)=2 
in_table(1,4)=5 
in_table(1,5)=2 
in_table(1,6)=0 
in_table(1,7)=3 
in_table(1,8)=2 
in_table(2,1)=1 
in_table(2,2)=2 
in_table(2,3)=3 
in_table(2,4)=4 
in_table(2,5)=6 
in_table(2,6)=2 
in_table(2,7)=2 
in_table(2,8)=0 
in_table(3,1)=2 
in_table(3,2)=2 
in_table(3,3)=2 
in_table(3,4)=2 
in_table(3,5)=6 
in_table(3,6)=6 
in_table(3,7)=0 
in_table(3,8)=0 
in_table(4,1)=5 
in_table(4,2)=3 
in_table(4,3)=5 
in_table(4,4)=1 
in_table(4,5)=1 
in_table(4,6)=1 
in_table(4,7)=2 
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in_table(4,8)=2 
in_table(5,1)=2 
in_table(5,2)=2 
in_table(5,3)=1 
in_table(5,4)=1 
in_table(5,5)=1 
in_table(5,6)=2 
in_table(5,7)=5 
in_table(5,8)=6 
in_table(6,1)=3 
in_table(6,2)=4 
in_table(6,3)=3 
in_table(6,4)=2 
in_table(6,5)=2 
in_table(6,6)=2 
in_table(6,7)=2 
in_table(6,8)=2 
in_table(7,1)=5 
in_table(7,2)=5 
in_table(7,3)=2 
in_table(7,4)=2 
in_table(7,5)=1 
in_table(7,6)=1 
in_table(7,7)=3 
in_table(7,8)=1 
in_table(8,1)=2 
in_table(8,2)=5 
in_table(8,3)=5 
in_table(8,4)=3 
in_table(8,5)=1 
in_table(8,6)=1 
in_table(8,7)=3 
in_table(8,8)=0 

 
Data_out file 

 
Generation     

   5  4  3  2  1  6  8  7  2,375 
   7  5  8  4  2  1  3  6  2,25 
   1  5  6  3  8  2  7  4  4,75 
   4  8  5  2  1  3  6  7  2,875 
   4  5  6  7  8  3  1  2  4,75 

 Generation    1 
   4  5  6  1  8  2  7  3  5 

   7  5  6  2  8  3  1  4  4,375 
   4  8  6  7  5  3  1  2  3,375 
   4  8  5  2  1  3  6  7  2,875 
   4  5  6  7  8  3  1  2  4,75 

 Generation    2 
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   4  5  6  1  8  3  7  2  4,875 
   4  5  6  7  8  2  1  3  4,875 
   4  8  6  1  5  2  7  3  3,625 
   4  8  5  2  1  3  6  7  2,875 
   4  5  6  7  8  3  1  2  4,75 
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11 Παράρτηµα Γ: Κώδικας Lego NXT 

Παραδείγµατα χρήσης κώδικα στον ελεγκτή Lego NXT: 
 
function MotorRead(port) 

 repeat 
     print( nxt.TimerRead(), nxt.OutputGetStatus(port) ) 
   until( 8 == nxt.ButtonRead() ) 

end 
MotorRead(1) 
 
 
function MotorSpeed(port) 
  local speed = 0 

 repeat 
      if 4 == nxt.ButtonRead() then 
         if speed >= -95 then 
            speed = speed - 5 
            nxt.OutputSetSpeed( port, 32, speed ) 
         end 
      end 
      if 2 == nxt.ButtonRead() then 
         if speed <= 95 then 
            speed = speed + 5 
            nxt.OutputSetSpeed( port, 32, speed ) 
         end 
      end 

 print( nxt.TimerRead(), nxt.OutputGetStatus(port) ) 
   until( 8 == nxt.ButtonRead() ) 
   nxt.OutputSetSpeed( port, 0, 0 ) 
end 
MotorSpeed(1) 
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12 Παράρτηµα ∆: Ερωτηµατολόγιο 

προσδιορισµού συντελεστή άνεσης 

εκτέλεσης δακτυλικών κινήσεων 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής του Τσαγκάρη Απόστολου µε τίτλο: «Αναγνώρι-
ση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για την αλληλεπί-

δραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µη-
χατρονικής», του τµήµατος εφαρµοσµένης πληροφορικής, προκειµένου 
να προσδιορίσει τον συντελεστή άνεσης εκτέλεσης δακτυλικών κινή-
σεων 

Μέσω του ερωτηµατολογίου, παρακαλείσθε να αποτυπώσετε την εκτίµη-
σή σας για τον συντελεστή άνεσης στην εκτέλεση δακτυλικών κινήσεων. 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και δεν αποτε-
λεί εργαλείο αξιολόγησης. ∆εν υπάρχουν ερωτήσεις-παγίδες και, ασφα-
λώς, θα τηρηθεί αυστηρά η αρχή της εµπιστευτικότητας. 

Προσπαθήστε να απαντήσετε στην κάθε ερώτηση µε τη µεγαλύτερη 

δυνατή ειλικρίνεια και προσοχή.  

Παρακαλείσθε να σηµειώστε µε Χ την απάντηση που σας ταιριάζει πε-
ρισσότερο. 

Η συµπλήρωση ολόκληρου του ερωτηµατολογίου διαρκεί περίπου 5 λε-
πτά. 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία  
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Ατοµικά στοιχεία 

Φύλο Άντρας    Γυναίκα  

1. Ηλικία Κάτω από 31           31-40           41-50      51 και Πάνω 

2. Εκπαίδευση:   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  Μεταπτυχιακό  ∆ιδακτορικό 

3. Γνώσεις Η/Υ        1 2 3 4 

Σηµειώστε τον βαθµό που περιγράφει µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια την εκτίµησή σας, σύµφωνα 

µε την ακόλουθη κλίµακα: 

1= 1 - Εύκολα - Αντίχειρας 

2= 0,9 – Λίγο πιο δύσκολα από τον αντίχειρα 

3= 0,85 – Περισσότερο δύσκολα από τον αντίχειρα  

4= 0,8 – Πολύ πιο δύσκολα από τον αντίχειρα 

 Ερωτήσεις  

Σ1 Κατά την χρήση των δακτύλων σας σε δακτυλικές χειρονοµίες ο βαθµός 

δυσκολίας χρήσης του αντίχειρα σε σχέση µε τα άλλα δάκτυλα είναι 

 

Σ2 Κατά την χρήση των δακτύλων σας σε δακτυλικές χειρονοµίες ο βαθµός 

δυσκολίας χρήσης του δείκτη σε σχέση µε τα άλλα δάκτυλα είναι 

 

Σ3 Κατά την χρήση των δακτύλων σας σε δακτυλικές χειρονοµίες ο βαθµός 

δυσκολίας χρήσης του µέσου σε σχέση µε τα άλλα δάκτυλα είναι 

 

Σ4 Κατά την χρήση των δακτύλων σας σε δακτυλικές χειρονοµίες ο βαθµός 

δυσκολίας χρήσης του παράµεσου σε σχέση µε τα άλλα δάκτυλα είναι 

 

Σ5 Κατά την χρήση των δακτύλων σας σε δακτυλικές χειρονοµίες ο βαθµός 

δυσκολίας χρήσης του µικρού σε σχέση µε τα άλλα δάκτυλα είναι 
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13 Παράρτηµα Ε: Ερωτηµατολόγιο 

αξιολόγησης της διαισθητικότητας 

στην εκτέλεση δακτυλικών κινήσεων 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής του Τσαγκάρη Απόστολου µε τίτλο: «Αναγνώρι-
ση δακτυλικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για την αλληλεπί-

δραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µη-

χατρονικής», του τµήµατος εφαρµοσµένης πληροφορικής, προκειµένου 
να αξιολογήσει τη διαισθητικότητα στην εκτέλεση δακτυλικών κινή-
σεων 

 

Μέσω του ερωτηµατολογίου, παρακαλείσθε να αποτυπώσετε την εκτίµη-
σή σας για τη διαισθητικότητα στην εκτέλεση δακτυλικών κινήσεων. 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και δεν αποτε-
λεί εργαλείο αξιολόγησης. ∆εν υπάρχουν ερωτήσεις-παγίδες και, ασφα-
λώς, θα τηρηθεί αυστηρά η αρχή της εµπιστευτικότητας. 

Παρακαλείσθε να σηµειώστε µε Χ την απάντηση που σας ταιριάζει πε-
ρισσότερο. 

 

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία  
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Ατοµικά στοιχεία 

Φύλο Άντρας    Γυναίκα  

1. Ηλικία Κάτω από 31           31-40           41-50      51 και Πάνω 

2. Εκπαίδευση:   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  Μεταπτυχιακό  ∆ιδακτορικό 

3. Γνώσεις Η/Υ        1 2 3 4 

Αξιολόγηση Συστήµατος 

Χειροµορφή ∆ακτυλισµοί 

G-1 Αντίχειρας - ∆είκτης 

  

  

G-2 Αντίχειρας - Μέσος 

  

  

G-

11 

Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέ-

σος    

 

G-3 Αντίχειρας - Παράµεσος 

  

  

G-

12 

Αντίχειρας - ∆είκτης - Πα-

ράµεσος    

 

G-

14 

Αντίχειρας - Μέσος - Πα-

ράµεσος    

 

G-

21 

Αντίχειρας - ∆είκτης - Μέ-

σος- Παράµεσος     

G-4 Αντίχειρας - Μικρός 

  

  

 

Αντιστοιχίστε τις παραπάνω χειροµορφές στις εντολές που ακολουθούν. Κάθε εντολή 

µπορεί να έχει µια χειροµορφή. 
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 Εντολές G-1 G-2 G-11 G-3 G-12 G-14 G-21 G-4 

Σ1 Εντολή C-1 Start         

Σ2 Εντολή C-2 Stop         

Σ3 Εντολή C-3 Left         

Σ4 Εντολή C-4 Right         

Σ5 Εντολή C-5 Up         

Σ6 Εντολή C-6 Down         

Σ7 Εντολή C-7 Forward         

Σ8 Εντολή C-8 Backward         
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14 Παράρτηµα ΣΤ: Ερωτηµατολόγιο 

αξιολόγησης της κόπωσης στην 

εκτέλεση δακτυλικών κινήσεων 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής δια-

τριβής του Τσαγκάρη Απόστολου µε τίτλο: ««Αναγνώριση δακτυλικών χειρονοµιών σε 

πραγµατικό χρόνο για την αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο 

συστηµάτων µηχατρονικής», του τµήµατος εφαρµοσµένης πληροφορικής, προκειµένου να 

αξιολογήσει την κόπωση στην εκτέλεση δακτυλικών κινήσεων 

Μέσω του ερωτηµατολογίου, παρακαλείσθε να αποτυπώσετε την εκτίµησή σας 

για την κόπωση  του συστήµατος. 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και δεν αποτελεί ερ-

γαλείο αξιολόγησης. ∆εν υπάρχουν ερωτήσεις-παγίδες και, ασφαλώς, θα τηρη-

θεί αυστηρά η αρχή της εµπιστευτικότητας. 

Εκτελείτε την κάθε χειρονοµία 10 φορές. Μεταξύ κάθε χειρονοµίας πρέπει να 

επιστρέψετε  στην αρχική θέση ηρεµίας των δακτύλων. Το πόσο κουραστικό 

σας φαίνεται το αποτυπώνετε στο δελτίο. Για τον υπολογισµό της κόπωσης 

χρησιµοποιείτε την κλίµακα µέτρησης του Borg. Οι κλίµακες είναι από το 1 

έως το 10 από το ξεκούραστο έως το εξουθενωτικό.   

 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία  
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Ατοµικά στοιχεία 

Φύλο Άντρας    Γυναίκα  

1. Ηλικία Κάτω από 31           31-40           41-50      51 και Πάνω 

2. Εκπαίδευση:   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  Μεταπτυχιακό  ∆ιδακτορικό 

3. Γνώσεις Η/Υ        1 2 3 4 

Αξιολόγηση Συστήµατος 

 

Σηµειώστε τον βαθµό που περιγράφει µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια την εκτίµησή σας, σύµφωνα 

µε την ακόλουθη κλίµακα: 

 

1= Ξεκούραστο, 2= Πολύ λίγη κούραση, 3= Λίγη κούραση, 4= Υποφερτό, 5= Κουραστικό, 

6= Περισσότερο κουραστικό, 7= Πολύ κουραστικό, 8= Πολύ περισσότερο κουραστικό, 

9=Πάρα πολύ κουραστικό, 10=Μη υποφερτό. 

 Ερωτήσεις Κλίµακα Borg 

Σ1 Χειροµορφή G-1  

Σ2 Χειροµορφή G-2  

Σ3 Χειροµορφή G-11  

Σ4 Χειροµορφή G-3  

Σ5 Χειροµορφή G-12  

Σ6 Χειροµορφή G-14  

Σ7 Χειροµορφή G-21  

Σ8 Χειροµορφή G-4  
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15 Παράρτηµα Ζ: Μέτρηση ακρίβειας 

εκτέλεσης της χειρονοµίας  

 

Πέντε έµπειροι χρήστες εκτελούν τις ίδιες χειροµορφές και καταγράφονται τα πο-

σοστά αναγνώρισης. Ο µέσος όρος τους αποτελεί την ακρίβεια εκτέλεσης τα κάθε χειρονο-

µίας. 

 G-1 G-2 G-11 G-3 G-12 G-14 G-21 G-4 

User 1 85% 83% 90% 82% 98% 80% 83% 75% 

User 2 82% 87% 89% 76% 92% 83% 82% 76% 

User 3 88% 86% 92% 77% 97% 81% 77% 75% 

User 4 86% 87% 93% 79% 97% 85% 78% 79% 

User 5 86% 88% 90% 81% 98% 82% 79% 80% 

         

M.O. 85% 86% 91% 79% 96% 82% 80% 77% 
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16 Παράρτηµα Η: Ερωτηµατολόγιο 

αξιολόγησης της εκµάθησης – 

αποµνηµόνευσης εντολών στην 

εκτέλεση δακτυλικών κινήσεων 

Το παρόν ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδα-

κτορικής διατριβής του Τσαγκάρη Απόστολου µε τίτλο: «Αναγνώριση δακτυ-

λικών χειρονοµιών σε πραγµατικό χρόνο για την αλληλεπίδραση Ανθρώπου 

– Ροµπότ: Εφαρµογή στον έλεγχο συστηµάτων µηχατρονικής», του τµήµατος 

εφαρµοσµένης πληροφορικής, προκειµένου να αξιολογήσει την εκµάθηση – 

αποµνηµόνευση εντολών στην εκτέλεση δακτυλικών κινήσεων 

Μέσω του ερωτηµατολογίου, παρακαλείσθε να αποτυπώσετε την εκτίµησή σας 

για την εκµάθηση – αποµνηµόνευση εντολών στην εκτέλεση δακτυλικών κι-

νήσεων 

Σας δίνουµε την αντιστοιχία των εντολών – χειρονοµιών να την µελετήσετε για 

10 λεπτά. Στη συνέχεια θα δείχνουµε µια ονόµατα λειτουργιών που θα εµφανί-

ζονται για 2 sec η κάθε µία και θα πρέπει να εκτελείτε την αντίστοιχη χειρονο-

µία όσο θα προβάλλεται η λειτουργία. Η σειρά ακολουθεί µια λογική σύµφωνα 

µε την εφαρµογή που θέλουµε να ελέγξουµε. Κάνουµε επανεκκίνηση στην πα-

ρουσίαση σε κάθε λάθος που κάνετε. Συνεχίζουµε µέχρι να ολοκληρωθεί η πα-

ρουσίαση. Η βαθµολογία θα προκύπτει από τον αριθµό των επανεκκινήσεων της 

παρουσίασης.  

Ευχαριστώ για τη συνεργασία  
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Ατοµικά στοιχεία 

Φύλο Άντρας    Γυναίκα  

1. Ηλικία Κάτω από 31           31-40           41-50      51 και Πάνω 

2. Εκπαίδευση:   Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  Μεταπτυχιακό  ∆ιδακτορικό 

3. Γνώσεις Η/Υ        1 2 3 4 

Αξιολόγηση Συστήµατος 

 

Ερωτήσεις 

C-1 Start 

C-2 Stop 

C-3 Left 

C-4 Right 

C-5 Up 

C-6 Down 

C-7 Forward 

C-8 Backward 

 

 

Αριθµός επανεκκινήσεων : 
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