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Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη διαχείριση κινητικών 

δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός παιχνιδοποίησης. 

 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει ένα πρωτότυπο 

μεθοδολογικό πλαίσιο για την αξιοποίηση της τεχνολογίας αναγνώρισης 

χειρονομιών στον τομέα της διαχείρισης  μίας δεξιοτεχνίας εστιάζοντας 

στην κινητική δεξιότητα και στην εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών. 

Ετσι οι τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων, εκπαίδευσης μηχανής και 

αναγνώρισης χειρονομιών (Κρυφά Μαρκοβιανά  Μοντέλα και Δυναμική 

Περιτύλιξη Χρόνου) χρησιμοποιούνται για την καταγραφή, ανάλυση και 

μοντελοποίηση των χειρονομιών η οποία επικυρώνεται από την 

ικανότητα της μηχανής να τις αναγνωρίσει. Για την αξιοποίηση αυτών 

των τεχνολογιών στη μετάδοση της γνώσης μελετάται η «δια ζώσης» 

μάθηση, οι αρχές που διέπουν τη σχέση και την αλληλεπίδραση 

δασκάλου/μαθητή. Με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

αυτήν την μελέτη προτείνεται ένα σύστημα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, το 

οποίο συγκρίνει τη χειρονομία  του μαθητή με τη χειρονομία μοντέλο του 

δασκάλου, και εντοπίζοντας τις διαφορές ως προς τις αποστάσεις των 

χεριών τους, παρέχει αισθητηριοκινητική ανάδραση στον μαθητή. 

Ενεργοποιεί την όραση και την ακοή του, τον καθοδηγεί, ενισχύει το 

κίνητρό του και υποστηρίζει έτσι την αυτοεξάσκηση. Η ανάλυση της 

επίδοσης των μαθητών με και χωρίς τη χρήση του συστήματος ανέδειξε 

το δυναμικό τη θετική συμβολή που μπορεί να έχει στην μάθηση 

κινητικών δεξιοτήτων. 

 

  

 

Λέξεις-Κλειδιά: δεξιοτεχνική χειρονομία, μοντελοποίηση, αναγνώριση, 

αισθητηριοκινητική ανάδραση, παιχνιδοποίηση, αλληλεπίδραση . 
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Mise en valeur des technologies de reconnaissance de gestes pour la gestion 

des savoir-faire. Retour sensorimoteur en tant que mechanisme de jeu 

(gamification). 

 

Résumé 

Cette thèse présente un cadre méthodologique pour la valorisation des 

technologies de reconnaissance de gestes dans la gestion des savoir-faires, 

et plus précisement dans l’apprentissage des gestes experts. Ainsi, les 

technologies de capture de mouvement, d'apprentissage de la machine et 

de reconnaissance de gestes (Modèles Markov Cachés et Dynamic Time 

Warping) sont utilisés pour l'enregistrement, l'analyse et la modélisation 

des gestes . Cette modélisation est validée par la capacité de la machine à 

les reconnaître. Pour mettre en valeur ces technologies dans la 

transmission des savoir-faire «l’apprentissage en personne» est étudié , 

ainsi que les principes qui régissent la relation maitre / apprenti(e). En se 

basant sur les conclusions de cette étude nous proposons un système 

éducatif, qui compare le geste de l'apprenti avec le modèle de geste du 

maitre, identifie les différences au niveau des distances de leurs mains et 

fournit un retour sensori-moteur à l'apprenti. Le système mobilise ses sens 

tels que la vue et l’ouïe, le guide , renforce sa motivation et contribue 

ainsi à l’amélioration de sa performance pendant les auto-entrainements. 

L’analyse et la comparaison de la performance des élèves avec et sans 

utilisation du système met en évidence son potentiel et sa contribution 

positive à l’apprentissage des gestes. 

 

 

 

 

Mots-Clés: geste expert, modelisation, reconnaissance, retour 

sensorimoteur, gamification, interaction.  
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Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα ο άνθρωπος ανέπτυξε εξειδικευμένες 

γνώσεις σε διάφορους τομείς όπως τα παραδοσιακά επαγγέλματα και η 

τέχνη γενικότερα. Ετσι εξέφρασε τη δημιουργικότητά του μέσα από τις 

χειρονομίες, δημιούργησε μοναδικά αντικείμενα εκ των οποίων άλλα 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα και άλλα αποτελούν έργα τέχνης. 

Η διαχείριση, η κατανόηση και η μετάδοση αυτής της δεξιοτεχνίας 

αποτελεί πρόκληση και στόχο τόσο για τους ερευνητές όσο και για τους 

ίδιους τους δεξιοτέχνης. Απαραίτητη είναι και η ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος της νέας γενιάς για τη δεξιοτεχνία και τα χειρονακτικά 

επαγγέλματα το οποίο μειώνεται με την άνοδο της παγκοσμιοποίησης και 

της ψηφιακής εποχής την οποία διανύουμε. Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων 

τεχνολογιών που χαρακτηρίζει αυτήν την ψηφιακή εποχή μπορεί να 

συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

Ετσι το θέμα της διατριβής συνδυάζει στοιχεία που με 

συνάρπαζαν από τα φοιτητικά μου χρόνια όπως οι νέες τεχνολογίες, ο 

πολιτισμός και η διαχείριση γνώσεων (knowledge management), τομέας 

στον οποίο εργαζόμουν πριν την έναρξη της διατριβής. Η μελέτη του 

συγκεκριμένου θέματος υπήρξε για μένα εξαιρετικά εποικοδομητική τόσο 

σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.  Η συμμετοχή μου στο 

ευρωπαικό ερευνητικό έργο αποτελεί μοναδική εμπειρία η οποία μου 

επέτρεψε να γνωρίσω επιστήμονες και καλλιτέχνες, να ταξιδέψω  στην 

Ευρώπη και να αναπτύξω τις ιδέες μου.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε 

όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της δουλειάς. Πρώτα απ’όλα 

στα μέλη της τριμελούς και επταμελόυς επιτροπής για τον χρόνο που 

αφιέρωσαν για την αξιολόγηση της διατριβής.Πιό συγκεκριμένα ευχαριστώ 

θερμά τον καθηγητή κ. Μανιτσάρη, για την επίβλεψή του και την πολύτιμη 

καθοδήγηση που μου παρείχε αυτά τα χρόνια.  Ευχαριστώ επίσης και τους 

συνεπιβλέποντες κ. Ν. Γραμμαλίδη, ερευνητή στο Εθνικό Κέντρο Ερευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, και τον καθηγητή κ. Χ.Γεωργιάδη.  

Επίσης ευχαριστώ θερμά τον Σ. Μανιτσάρη ερευνητή στο 

Εργαστήριο Ρομποτικής στην Mines ParisTech, στο Παρίσι. H καθοδήγησή 

του και οι συμβουλές του βασισμένες στην ερευνητική του εμπειρία 
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υπήρξαν πολύτιμες για την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής. Σε αυτο το 

σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλη την ομάδα από το εργαστήριο 

 στην Γαλλία  με την οποία πέρασα δύο χρόνια σχεδόν. Πιό συγκεκριμένα 

τον διευθυντή του εργαστηρίου  A. De La Fortelle,τον ερευνητή F. 

Moutarde, τον καθηγητή F. Fuchs, τους υποψήφιους διδάκτορες  Υannick, 

Eva, Edgar, Jean-François και τα παιδιά που κάναν την πρακτική τους τον 

Βασίλη, τον Οδυσσέα. Οι συζητήσεις, οι ανταλλαγές απόψεων οι τακτικές 

παρουσιάσεις που οργανώναμε με βοήθησαν να δομήσω καλύτερα το θέμα 

διατριβής. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από την Ελλαδα, 

από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τη Γιώτα, τον Τάσο, τον Βαγγέλη, τον 
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Ευχαριστώ πολύ 

Glushkova Alina 
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1.1  Σύνοψη κεφαλαίου 

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει μία μεθοδολογία για την αξιοποίηση 

των τεχνολογιών σύλληψης και αναγνώρισης χειρονομιών στον τομέα 

της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στη διαχείρισης δεξιοτεχνίας 

και κινητικής γνώσης. Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την 

εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών ένας μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης βασισμένος στην αισθητηριοκινητική ανάδραση και 

εξετάζεται η αποτελεσματικότητά του. Το κεφάλαιο αυτό εισάγει τις 

έννοιες της γνώσης και της δεξιοτεχνίας, περιγράφει συνοπτικά τα 

κίνητρα τα οποία οδήγησαν στην επιλογή του τομέα της εκπαίδευσης 

και διαχείρισης της δεξιοτεχνίας για την αξιοποίηση των 

συγκεκριμένων τεχνολογιών. Στη συνέχεια επεξηγείται η ανάγκη για 

έρευνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και ορίζονται ο σκοπός 

και οι στόχοι της έρευνας. Στην ενότητα 1.4.1 παρουσιάζεται το πεδίο 

εφαρμογής στα πλαίσια του οποίου πραγματοποιήθηκε η μελέτη και η 

πιθανή συμβολή της διατριβής σε άλλα πεδία. Τέλος στην ενότητα 1.6 

παρουσιάζεται εν συντομία η δομή της διατριβής.  

 

1.2  Η γνώση και η δεξιοτεχνία 

Η έννοια της γνώσης γεννιέται σχεδόν παράλληλα με την ανθρώπινη 

ύπαρξη πάνω στη γη. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έγιναν πολλές 

προσπάθειες κατανόησης της δημιουργίας και μετάδοσής της στα 

πλαίσια επιστημών όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία  και αργότερα οι 

γνωστικές επιστήμες. Ενα από τα βασικοτερα συμπεράσματα είναι η 

σύσταση της γνώσης από στοιχεία θεωρητικής  αλλά και πρακτικής 

φύσης. Οταν τα δύο αυτά στοιχεία συνδυάζονται συστηματικά, ο 

άνθρωπος αποκτά μέσα από την εξάσκηση και την εμπειρία αυτό που 

ονομάζουμε μία τεχνογνωσία, μία δεξιοτεχνία. Αποκτά δηλαδή μυική 

μνήμη και την ικανότητα να επαναλαμβάνει με πιστό τρόπο 

συγκεκριμένες πράξεις και χειρονομίες, που έχουν συγκεκριμένο 

σκοπό.  

Ο κάτοχος αυτής της γνώσης, ο δεξιοτέχνης, καλείται να τη 

μεταδώσει στους μαθητές. Οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της 

μετάδοσης της δεξιοτεχνικής γνώσης για δεκαετίες αποτέλεσαν 

αντικείμενο ανθρωπολογικών, εθνολογικών και κοινωνιολογικών 

μελετών.  Σύμφωνα με αυτές μέσα από τη διαδικασία διδασκαλίας ο 

δεξιοτέχνης μοιράζεται τη γνώση του με το μαθητή ο οποίος με τη 

σειρά του για να την αφομοιώσει ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς 
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μάθησης. Ετσι δημιουργείται μία σχέση που βασίζεται στην 

συνεχόμενη αλληλεπίδραση, στην λήψη και αποστολή πληροφοριών.  

Για πολλές δεκαετίες οι εκπαιδευτές έκαναν χρήση 

πολυμέσων όπως τα βίντεο, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, οι 

ηχογραφήσεις για να βελτιώσουν τη διαδικασία εκμάθησης. Ωστόσο οι 

συγκεκριμένες τεχνολογίες παρέχουν περιορισμένη δυνατότητα 

ανάλυσης της κίνησης και δίνουν ελάχιστες πληροφορίες για την 

κινητική ή κινηματική της διάσταση. Την τελευταία δεκαετία οι 

προσπάθειες χρήσης τεχνολογιών σύλληψης χειρονομιών εντείνονται 

καθώς επιτρέπουν την λεπτομερή ανάλυση και αποτελεσματικότερη 

κατανόηση των παραμέτρων που ορίζουν την δεξιοτεχνική χειρονομία 

και επομένως μπορούν να συμβάλλουν στη μετάδοσή της. Κάνοντας 

χρήση αυτών των τεχνολογιών πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 

ενδιαφέρουσες προσπάθειες παροχής αισθητηριοκινητικής ανάδρασης 

στο χρήστη την ώρα της εκτέλεσης της κίνησης [37][29][30][34]. Οι 

προσπάθειες αυτές είναι προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση μελέτης 

και έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή είτε της ακουστικής είτε της 

οπτικής ανάδρασης για την εκτέλεση καθημερινών χειρονομιών (όπως 

το άνοιγμα ενός κουτιού, ο σχεδιασμός γραμμάτων με το χέρι στον 

αέρα κτπ.)  

Στις αθρωπολογικές αυτές μελέτες, τόσο για τον ορισμό του 

αντικειμένου μετάδοσης όσο για την ίδια τη μετάδοση, οι επιστήμονες 

και οι δεξιοτέχνες χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία τα οποία 

βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες πολυμέσων, δηλαδή εργαλεία 

διαχείρισης της γνώσης και όχι της δεξιοτεχνίας. Η ηχογράφηση, η 

βιντεοσκόπηση, οι γραφικές απεικονίσεις, οι λεκτικοί σχολιασμοί 

αποτελούν τα βασικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι δάσκαλοι 

για την καταγραφή και τη μετάδοση της γνώσης τους.  

Ωστόσο τα συγκεκριμένα μέσα παρουσιάζουν σημαντικούς 

περιορισμούς. Η σύλληψη της δεξιοτεχνικής γνώσης περιορίζεται σε 

μία εικόνα δυο διαστάσεων η οποία δε φέρει πληροφορίες σχετικές με 

το πως εκτελείται η δεξιοτεχνική χειρονομία, με τη βιομηχανική της 

διάσταση, δηλαδή με το ποιές αρχές κυβερνούν το σώμα του 

δεξιοτέχνη εκείνη τη στιγμή, ποιά είναι η τροχιά της χειρονομίας του, 

ποιές οι αποστάσεις, ποιά η θέση κτπ. Παράλληλα καθιστούν το 

μαθητή παθητικό δέκτη πληροφοριών χωρίς να του παρέχουν τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης, χωρίς να μπορέσουν να τον 

καθοδηγήσουν σε περίπτωση που κάνει κάποιο λάθος. Η παρουσία του 

δασκάλου είναι απαραίτητη για αυτήν την καθοδήγηση ωστόσο δεν 

είναι πάντα εφικτή.  

 

1.3  Κίνητρα, σκοπός και στόχοι 
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Στην αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών μπορούν να συμβάλλουν 

οι τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων και αναγνώρισης χειρονομιών οι 

οποίες επιτρέπουν την καταγραφή των εμβιομηχανικών διαστάσεων 

της χειρονομίας και τη μαθηματικοποίησή τους. Με αυτές 

επιτυγχάνεται η μοντελοποίηση συγκεκριμένων δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών τα οποία αποτελούν αντικείμενο μετάδοσης. Επιπλέον oι 

τεχνολογίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της 

διαδικασίας μάθησης και του κινήτρου του μαθητή. Του παρέχουν τη 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης υψηλού βαθμού χωρίς τη χρήση 

ενδιάμεσων εργαλείων, όπως το ποντίκι στην περίπτωση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης δίνουν τη δυνατότητα σύλληψης 

χειρονομιών του μαθητή και σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνικών 

εκπαίδευσης μηχανής επιτρέπουν τη σύγκρισή τους με αυτές του 

δασκάλου.  

Σε αυτήν την ιδέα βασίζεται ο σκοπός της συγκεκριμένης 

διατριβής ο οποίος είναι η πρόταση μίας μεθοδολογίας αξιοποίησης 

τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στην διαχείριση κινητικής 

γνώσης. Η μεθοδολογία αυτή στοχεύει με τη σειρά της στην ανάπτυξη 

μίας εφαρμογής πληροφορικής εκπαιδευτικού χαρακτήρα, για την 

εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών βασισμένης σε 

αισθητηριοκινητική ανάδραση η οποία χρησιμοποιείται ως μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης. Στόχος της εφαρμογής είναι να παρέχει σε 

πραγματικό χρόνο οπτική και ακουστική καθοδήγηση στον 

μαθητευόμενο, συγκρίνοντας την δική του εκτέλεση δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών με αυτήν του έξπερτ, να τον καθοδηγεί, να του 

υποδεικνύει τον τρόπο διόρθωσης των λαθών ώστε να επιτευχθεί η 

εκμάθηση των συγκεκριμένων χειρονομιών. Στα πλαίσια της διατριβής 

μελετάται η υπόθεση πως οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να 

συμβάλλουν στην μοντελοποίηση της γνώσης και σε συνδυασμό με 

την αισθητηριοκινητική ανάδραση στη μετάδοση κινητικών 

δεξιοτήτων. Εξετάζεται δηλαδή η ένταξη των τεχνολογιών 

αναγνώρισης χειρονομιών μαζί με στοιχεία ψηφιακού παιχνιδιού και 

την αισθητηριοκινητική ανάδραση σε ένα εργαλείο εκμάθησης 

δεξιοτεχνικών χειρονομιών. 

Σημαντικό κίνητρο για την διεξαγωγή έρευνας πάνω στο 

συγκεκριμένο θέμα είναι η συμβολή στην άρση δυσκολιών που 

αντιμετωπίζει η κοινότητα των δεξιοτεχνών (δάσκαλοι, μαθητές, 

εργονόμοι κτπ.) στη διαχείριση της κινητικής τους γνώσης. Οι 

συγκεκριμένες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη 

κατανόηση της περιμέτρου της γνώσης τους, στην αποδόμηση των 

συστατικών της στοιχείων και συνεπώς στην βέλτιστη μετάδοση της 

γνώσης. Παράλληλα το όλο και χαμηλότερο κόστος των τεχνολογιών 
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σύλληψης κινήσεων, τις καθιστά προσιτές και εύχρηστες για διάφορες 

πιθανές εφαρμογές.  

Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού της διατριβής 

διατυπώθηκαν επιμέρους στόχοι οι οποίοι μπορούν να διατυπωθούν ως 

εξής: 

Στόχος 1: Να εξορυχθεί η γνώση και να μοντελοποιηθούν οι 

δεξιοτεχνικές χειρονομίες . Μέσα από την σύλληψη των φυσικών 

παραμέτρων των χειρονομιών (θέσεις, περιστροφές) στόχος είναι η 

ανάλυσή τους και ο εντοπισμός των βασικών χαρακτηριστικών τους 

ώστε να ορίσουμε το λεξικό και τα μοντέλα χειρονομιών.  

Πως επιτυγχάνεται ο στόχος;  

Με στοχαστική μοντελοποίηση χειρονομιών από δεδομένα 

χρονοσειρών με χρήση τεχνολογιών σύλληψης κινήσεων.  

Στόχος 2: Να προταθεί ένας μηχανισμός παιχνιδοποίησης  

για την αποτελεσματική εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών. Η 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και τα μηνύματα που λαμβάνουμε 

απο αυτό είναι από τα πιό σημαντικά στοιχεία που συμβάλλουν στη 

διαδικασία εκμάθησης χειρονομιών.Βασισμένοι σε αυτήν την αρχή και 

στις αρχές που διέπουν της «διά ζώσης» μετάδοση, στόχος είναι να 

προταθεί στον μαθητή μία εκπαιδευτική εφαρμογή για την 

αυτοεξάσκησή του. 

Πως επιτυγχάνεται ο στόχος; 

Με τη χρήση εκπαίδευσης μηχανών, αναγνώρισης και 

σύγκρισης χειρονομιών και αισθητηριοκινητικής ανάδρασης που θα 

καθοδηγεί τον μαθητή. 

Στο παρακάτω πλαίσιο συνοψίζονται ο σκοπός και οι στόχοι 

του θέματος της διατριβής: 

 

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να προταθεί ένα μεθοδολογικό 

πλαίσιο για την αξιοποίηση της τεχνολογίας αναγνώρισης χειρονομιών 

στον τομέα της διαχείρισης μίας δεξιοτεχνίας. Μελετάται η υπόθεση 

πως οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να συμβάλλουν στη μοντελοποίηση 

της γνώσης και σε συνδυασμό με την αισθητηριοκινητική ανάδραση στη 

μετάδοση κινητικών δεξιοτήτων.  Εξετάζεται η ένταξη των τεχνολογιών 

αναγνώρισης χειρονομιών μαζί με στοιχεία ψηφιακού παιχνιδιού και την 

αισθητηριοκινητική ανάδραση σε μια μέθοδο εκμάθησης δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών. 

 

 

1.4 Συνεισφορά 
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Η συνεισφορά της διατριβής εντοπίζεται γενικότερα στον τομέα της 

διαχείρισης μίας δεξιοτεχνίας (know-how management) και πιο 

συγκεκριμένα στη διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων τα οποία 

αποτελούν συστατικά στοιχεία της δεξιοτεχνίας. Η αναπτυχθείσα 

μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξόρυξη και μοντελοποίηση 

της γνώσης ενός δεξιοτέχνη, για τον ορισμό των πιο σημαντικών 

παραμέτρων στην ορθή εκτέλεση μίας δεξιοτεχνικής χειρονομίας. Η 

ανάλυση των εμβιομηχανικών δεδομένων επιτρέπει να εντοπιστούν τα 

βασικά χαρακτηριστικά της χειρονομίας. 

Επίσης σημαντική είναι η συνεισφορά στον τομέα της 

εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα στην εκπαίδευση με χρήση νέων 

τεχνολογιών (technology enhanced learning). Η εκπαιδευτική 

εφαρμογή βοηθά μαθητές να εξασκηθούν σε δεξιοτεχνικές χειρονομίες 

και να κατανοήσουν καλύτερα κάποιες κινηματικές ιδιότητές τους. Η 

διαδικασία εκμάθησης δεν περνά εδώ από την απλή παρακολούθηση 

αλλά από την εξάσκηση και εκτέλεση χειρονομιών (learning by doing).  

Παράλληλα ο μηχανισμός παιχνιδοποίησης βασισμένος στην 

αισθητηριοκινητική ανάδραση που προτείνεται στα πλαίσια της 

διατριβής αποτελεί συνεισφορά στον τομέα των αλληλεπιδραστικών 

συστημάτων. Ο μαθητής αλληλεπιδρά με την διεπαφή χωρίς τη χρήση 

επιπρόσθετων εξωτερικών εργαλείων όπως ένα ποντίκι. Αλλά 

χρησιμοποιεί το σώμα του για να ενεργοποιήσει την ανάδραση.  

 

1.4.1 Πεδία εφαρμογής 

1.4.1.1 Επιλογή τέχνης : Εφαρμογή στην αγγειοπλαστική 

Το πρώτο βήμα πριν προχωρήσουμε στην πρόταση μεθοδολογίας 

μοντελοποίησης εξειδικευμένης χειρονομίας είναι η επιλογή της 

τέχνης και του δεξιοτέχνη με βάση διάφορα κριτήρια. Η επιλογή 

πρέπει να επιτρέπει την επίτευξη των στόχων της μελέτης και να είναι 

συμβατή με τεχνικούς περιορισμούς.  

Πρώτο κριτήριο για την επιλογή μας είναι η συγκεκριμένη 

τέχνη να μην περιορίζεται σε επίπεδα τεχνικής γνώσης  αλλά να 

αποτελείται από ένα πιο πλούσιο σύνολο παραγόντων τα οποία 

αποτελούν την δεξιοτεχνία όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Για 

παράδειγμα ο άριστος χειρισμός ενός εργαλείου μπορεί να αποτελεί τη 

βάση για την εκμάθηση μίας τέχνης αλλά παραμένει μόνον μέρος ενός 

συνόλου γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει κανείς για να φτάσει στη 

δεξιοτεχνία. Καθώς το αντικείμενο της μελέτης μας γενικότερα είναι η 

δεξιοτεχνική χειρονομία και η μετάδοσή της, η τέχνη που θα 
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επιλέξουμε πρέπει να έχει επαρκώς ανεπτυγμένο θεωρητικό και 

πρακτικό υπόβαθρο ώστε να αφήνει το περιθώριο στον εξασκούμενο 

να βελτιώνει τις εκτελέσεις των χειρονομιών του. 

Δεύτερο κριτήριο που θέσαμε για την επιλογή της τέχνης που 

θα μελετηθεί είναι ο ρόλος των χεριών. Μπορούμε να εντοπίσουμε 

έναν συγκεκριμένο αριθμό χειρονακτικών ή καλλιτεχνικών 

επαγγελμάτων είτε σύγχρονων είτε παραδοσιακών στα οποία οι 

άνθρωποι αναπτύσσουν δεξιοτεχνία υψηλού επιπέδου αλλά στην οποία 

μπορεί να συμμετέχει όλο το σώμα χωρίς απαραίτητα τα χέρια να 

πρωταγωνιστούν. Ο χορός αποτελεί ίσως το πιό αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα, έχει μελετηθεί και μελετάται και σήμερα από επιστήμονες 

και καλλιτέχνες που αναζητούν την ιδανική αναλογία ανάμεσα στην 

τεχνική και στην τέχνη, στο συναίσθημα που οδηγεί την κάθε κίνηση .  

Και τέλος από τη στιγμή που για την καταγραφή χειρονομιών 

χρησιμοποιούμε τεχνολογίες σύλληψης χειρονομιών ένα από τα 

σημαντικά κριτήρια είναι η συμβατότητα αυτής με τη φύση της 

δραστηριότητας του δεξιοτέχνη όπως για παράδειγμα το αν 

χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν ή το αν μέρη του 

σώματός του αποκρύπτονται κατά τη διάρκεια της χειρονομίας. 

 

 

 

 

Ετσι για την παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η επιλογή 

της τέχνης της αγγειοπλαστικής στον τροχό η οποία αποτελεί ένα 

από τα αρχαιότερα επάγγελματα με μεγάλη παράδοση, ποικίλες 

τεχνικές και υψηλή κοινωνική και πολιτιστική αξία για τοπικές 

κοινότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα χέρια και οι 

κινήσεις τους παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία 

αντικειμένων στον τροχό ενώ οι δεξιοτέχνες υψηλού επιπέδου μπορούν 

να δημιουργήσουν εντυπωσιακά αντικείμενα μεγάλων διαστάσεων με 

συγκεκριμένες κινήσεις. Επιπλέον η χρήση εξωτερικών εργαλείων 

στην αγγειοπλαστική στον τροχό είναι περιορισμένη και δεν εμποδίζει 

την χρήση αισθητήρων για την καταγραφή των χειρονομιών.  
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Εικόνα 1.4.1.1 Απόσπασμα από 

βραχογραφεία του 5 αιώνα Π.Χ. που 

αναπαριστά έναν αγγειοπλάστη σε 
τροχό 

 
Εικόνα  1.4.1.2  Τα χέρια πρωταγωνιστούν 

στην δημιουργία αντικειμένων στον τροχό 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη διατριβή 

πραγματοποιείται στα πλαίσια δύο 

ερευνητικών προγραμμάτων: 

• Της πλατφόρμας που να παρέχει 

πρόσβαση σε πόρους της Αυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΠΚ),  

να επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων 

μεταξύ ερευνητών και να συμβάλλει 

στη μετάδοση της σπάνιας  τεχνογνωσίας από «Ανθρώπους-

Θησαυρούς» στους νεότερους. Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου, το έργο προτείνει καινοτόμες μεθοδολογίες και νέα 

τεχνολογικά πρότυπα για την ανάλυση και μοντελοποίηση της 

ΑΠΚ, ανακαλύπτει «κρυμμένους άυλους θησαυρούς» που δεν 

έχουν αναλυθεί ούτε μελετηθεί στο παρελθόν και θα 

δημιουργήσει νέα γνώση. Βασικό στοιχείο του i-Treasures είναι 

η αναγνώριση χαρακτηριστικών μοτίβων κατά την έκφραση της 

ΑΠΚ που αντιστοιχούν σε κινήσεις του ανθρώπινου σώματος, 

χειρονομίες,  ήχους κλπ μέσω πολλαπλών αισθητήρων (2Δ/3Δ 

κάμερες, αισθητήρες υπερήχων, μικρόφωνα, κλπ). Στα πλαίσια 

του έργου μελετούνται αναλυτικά τέσσερα διαφορετικά σενάρια 

εφαρμογών ένα εκ των οποίων είναι η αγγειοπλαστική.  

• Του εθνικού προγράμματος ΑrtiMuse που πραγματοποιήθηκε 

στα πλαίσια υποστήριξης μεταδιδακτόρων 

ερευνητών. Το πρόγραμμα "ArtiMuse" 

προτείνει μια διεπιστημονική προσέγγιση 

της έρευνας (επιστήμης των υπολογιστών / 

μαθηματικών / μουσικής / τοπικής 

ανάπτυξης) για την υβριδοποίηση των 

συμπληρωματικών μεθοδολογιών 

αναγνώρισης κινήσεων στη μουσική 

 
Εικόνα 1.4.1.3 Λογότυπο του 

προγράμματος i-treasures 

 
Εικόνα 1.4.1.4 
Λογότυπο του 

προγράμματος 
ArtiMuse 
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αλληλεπίδραση και τη χειροτεχνία. Τα αποτελέσματα 

συμβάλλουν άμεσα στη σύγχρονη μουσική και την παραδοσιακή 

χειροτεχνία.  

 

1.4.1.2 Επιλογή του δεξιοτέχνη 

Για την διεξαγωγή της έρευνάς μας ορίστηκε λίστα με υποψήφιους 

δεξιοτέχνες αγγειοπλάστες από τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και 

της Νότιας Γαλλίας (Κυανή ακτή) οι οποίες είναι γνωστές για το 

μεγάλο αριθμό επαγγελματιών αγγειοπλαστών καθώς και σημαντικό 

αριθμό θεσμοθετημένων οργανισμών για την προώθηση αυτής της 

τέχνης. Επιλέχτηκαν δύο αντιπρόσωποι από τη Βόρεια Ελλάδα και 

ένας απο τη Νότια Γαλλία με κριτήριο: 

• την εμπειρία τους στην παραγωγή  

• την εμπειρία τους στη διδασκαλία   

Δεν ορίστηκε σαν απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε 

αγγειοπλάστη η τήρηση και των δύο κριτηρίων αλλά τουλάχιστον του 

ενός. Ωστόσο για την διεξαγωγή της μελέτης μας είναι σημαντικό να 

συνεργαστούμε με δεξιοτέχνες που τηρούν στο σύνολο και τα δύο 

κριτήρια. 

Έτσι λοιπόν τα άτομα που έχουν επιλεγεί είναι καταξιωμένοι 

επαγγελματίες της τέχνης της αγγειοπλαστικής στον τροχό με πολυετή 

εμπειρία και στην παραγωγή αντικειμένων και στην διδασκαλία. Στο 

σύνολο, στα πλαίσια αυτής της διατριβής συνεργαστήκαμε με 3 

αγγειοπλάστες εκ των οποίων δύο από την Ελλάδα και 1 από την 

Γαλλία. Ονομάζουμε τους αγγειοπλάστες από τη Βόρεια Ελλάδα 

αγγειοπλάστες Α1 και Α2 και από τη Νότια Γαλλία αγγειοπλάστη Β.  

Ο αγγειοπλάστης Α1 διδάσκει, με προϋπηρεσία 15 ετών, την τέχνη σε 

Κέντρο Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης ατόμων εξαρτημένων 

από ουσίες, ο αγγειοπλάστης Α2 διδάσκει στον σύλλογο 

αγγειοπλαστικής του Δήμου Αλμυρού στη Θεσσαλία ενώ ο 

αγγειοπλάστης Β εργάζεται ως ανεξάρτητος δημιουργός 

αγγειοπλαστικής, με εμπειρία 22 ετών, και έχει λάβει το εθνικό 

γαλλικό βραβείο δεξιοτεχνίας. Ο γάλλος αγγειοπλάστης διδάσκει 

μόνον περιστασιακά και όχι συστηματικά όπως οι δύο Έλληνες.  

 

1.4.2 Αλλα πιθανά πεδία εφαρμογής 
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Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά από τα πεδία στα οποία θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία.  

 

1.4.2.1 Αυλη Πολιτιστική Κληρονομιά-Παραδοσιακά επαγγέλματα 

Σύμφωνα με την UNESCO «οι παραδόσεις ή ζωντανές εκφράσεις που 

έχουν κληροδοτηθεί από τους προγόνους μας, όπως προφορικές 

παραδόσεις, παραστατικές τέχνες, κοινωνικές πρακτικές, γιορτές και 

τελετές, γνώσεις και πρακτικές που σχετίζονται με τη φύση και το 

σύμπαν ή γνώσεις και τεχνικές για δημιουργία χειροποίητων 

κατασκευών» αποτελούν την Αυλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Μέρος 

αυτής είναι και τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Η προστασία και η 

μετάδοση της γνώσης του δεξιοτέχνη ενός παραδοσιακού 

επαγγέλματος αποτελεί πρόκληση και παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη η 

μελέτη των διεργασιών και χειρονομιών του δεξιοτέχνη αλλά και της 

αλληλεπίδρασης που δημιουργείται ανάμεσα σε αυτόν και τον μαθητή 

κατά τη διαδικασία μετάδοσης. 

 

1.4.2.2 Εργονομία- Πρόληψη καταπόνησης 

Η ανάλυση χειρονομιών μπορεί να συμβάλλει όχι μόνο στην 

προστασία και μετάδοση σπάνιας δεξιοτεχνίας αλλά και στη βέλτιστη 

κατανόηση των χειρονομιών, κάτι που επιδιώκεται στον τομέα της 

εργονομίας. Η εργονομία μελετά την αλληλεπίδραση μεταξύ 

ανθρώπων και υπολοίπων στοιχείων ενός συστήματος με σκοπό τη 

βέλτιστη απόδοση του συστήματος. Συχνό φαινόμενο είναι οι χρόνιες  

μυοσκελετικές παθήσεις που προκαλούν στον άνθρωπο οι πιεστικές 

συνθήκες εργασίας, οι παρατεταμένες στάσεις του σώματος ή οι λάθος 

επαναλαμβανόμενες χειρονομίες. Η μεθοδολογία της διατριβής θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί για να μελετηθούν οι συγκεκριμένες 

χειρονομίες, να εντοπισθούν τα προβλήματα στην εκτέλεσή τους μέσω 

της σύγκρισης με τη σωστή χειρονομία-αναφορά και να προταθεί ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα για την καθοδήγηση του χειριστή/τεχνίτη μέσα 

ανάδρασης. 
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1.4.2.3 Βελτίωση επίδοσης στον αθλητισμό 

Σαν τον δεξιοτέχνη και ο επαγγελματίας αθλητής αναπτύσσει μία πολύ 

εξειδικευμένη κινητική γνώση μέσα από έτη εξάσκησης. Η χρήση 

τεχνολογιών σύλληψης κινήσεων θα μπορούσε να επιτρέψει την 

καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων που ενεργοποιούνται για τη 

βέλτιστη επίδοση του αθλητή. Αντίστοιχα με το προηγούμενο 

παράδειγμα εφαρμογής θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύγκριση 

της κίνησης με τη βέλτιστη επίδοση με αυτήν που έχει σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης και να εντοπιστούν οι κινηματικοί παράμετροι 

που χρειάζονται εξάσκηση. 

 

1.4.2.4 Κατανόηση και εξάσκηση ιατρικών χειρονομιών 

Στην περίπτωση της γιατρικής, πριν ο μαθητευόμενος γιατρός ή 

νοσηλευτής εφαρμόσει τις γνώσεις σε κάποιον ασθενή, απαιτείται να 

περάσει από μία εξαιρετικά σημαντική και δύσκολη διαδικασία 

εκπαίδευσης. Ολο και περισσότερες μελέτουν αφορούν τη δημιουργία 

συστημάτων προσομοίωσης των εξειδικευμένων χειρονομιών που 

καλείται να εκτελέσει μιών που καλείται νερίπτωση κάποιου 

χειρουργείου. Συμπληρωματικά με αυτές θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

και η μεθοδολογία που προτείνεται σε αυτή τη διατριβή αι σε αυτή τη 

διατριβή προτείνληρωματικά μεάσκηση των γιατρικών χειρονομιών. 

 

1.5 Διάρθρωση διατριβής 

Η παρούσα διατριβή αναπτύσσεται σε οκτώ κεφάλαια που αφορούν 

στη βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία αποτελεί το σημείο αφετηρίας 

της έρευνας, την πρόταση μεθοδολογίας για μοντελοποίηση, ανάλυση 

και γενικότερα διαχείριση της δεξιοτεχνικής γνώσης , την εφαρμογή 

της για την εκμάθηση χειρονομιών με χρήση αισθητηριοκινητικής 

ανάδρασης, την αξιολόγηση της μεθοδολογίας και τα συμπεράσματα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανασκόπηση των 

τρεχουσών μεθόδων, τεχνολογιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται 

γενικότερα στο πεδίο της διαχείρισης της γνώσης. Κάποιες απο τις 

τεχνικές αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την αναπτυξη της δικής 

μας μεθοδολογίας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συνοπτικά η 

προτεινόμενη μεθοδολογία, με τα υποβήματά της, τα οποία θα 
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μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλα πεδία, πέραν της 

παραδοσιακής τέχνης της αγγειοπλαστικής.Εδώ διατυπώνονται επίσης 

και οι 3 επιστημονικές υποθέσεις που θα μελετηθούν εκτενέστρα στα 

παρακάτω κεφάλαια.  

Ετσι στο τέταρτο περιγράφεται η διαδικασία εξόρυξης της 

γνώσης του δεξιοτέχνη, της μοντελοποίησης και ανάλυσής της. Εδώ 

ορίζεται το αντικείμενο προς διαχείριση και προτείνονται τα βήματα 

για τη μοντελοποίηση των δεξιοτεχνικών του χειρονομιών βασισμένη 

σε τεχνικές εκπαίδευσης μηχανών. Επίσης αναλύεται ο τρόπος 

εκπαίδευσης μηχανής και αναγνώρισης χειρονομιιών που 

χρησιμοποιείται για την επικύρωση των μοντέλων χειρονομιών του 

δεξιοτέχνη και 

Στη συνέχεια περνάμε στη μελέτη της μετάδοσης της γνώσης 

αυτής και της εκμάθησής της απο το μαθητή. Μελετούνται οι αρχές 

που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ δασκάλου και μαθητή αλλά 

και αναλύονται και αξιολούνται οι χειρονομίες που εκτελεί ο 

τελευταίος χωρίς καθοδήγηση. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται το σύστημα που έχει 

αναπτυχθεί για την υποστήριξη της αυτοεξάσκησης, το οποίο παρέχει 

αισθητηριοκινητική ανάδραση στον μαθητή καθώς και το πείραμα 

χρήσης  του συστήματος απο τους μαθητές. Επεξηγείται η χρήση της 

ανάδρασης ως μηχανισμού παιχνιδοποίησης για την εκμάθηση 

χειρονομιών και εξιολογείται η επίδοση των μαθητών με χρήση του 

προτεινόμενου εκπαιδευτικού συστήματος. Παραθέτονται επίσης 

στοιχεία απο την ποιοτική αξιολόγηση του συστήματος μέσω 

ερωτηματολογίου. 

Τέλος διεξάγεται μία ανασκοπηση της διατριβής, 

παρουσιάζονται οι περιορισμοί της μεθοδολογίας και του συστήματος 

που έχει αναπτυχθεί και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντικές 

βελτιώσεις. 
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2.1 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η ανασκόπηση των υπάρχοντων 

μεθόδων και τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη της μάθησης.  

Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται η έννοια της γνώσης και της 

δεξιοτεχνίας, τα απαραίτητα στάδια και τα υπάρχοντα εργαλεία για τη 

διαχείρισή τους. Αυτά βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες πολυμέσων οι 

οποίες ωστόσο παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς τόσο ως προς  τον 

εντοπισμό της γνώσης όσο και ως προς τη μετάδοσή της.  

 Στη συνέχεια περνάμε στην ανασκόπηση των τεχνολογιών 

σύλληψης κινήσεων και αναγνώρισης χειρονομιών που μπορούν να 

συμβάλλουν σημαντικά στην άρση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα 

πολυμεσικά εργαλεία. Οι τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων καταγράφουν τις 

κινηματικές ιδιότητες μίας χειρονομίας, μετατρέποντας την κίνηση σε 

μαθηματικές παραμέτρους. Ενώ οι τεχνολογίες εκπαίδευσης μηχανής και 

αναγνώρισης χειρονομιών επιτρέπουν την μοντελοποίηση της γνώσης .  

Για την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών στην εκμάθηση 

χειρονομιών πρέπει να πραγματοποιηθεί η μελέτη των μηχανισμών 

μάθησης, των τρόπων με τους οποίους ο μαθητής αφομοιώνει την 

πληροφορία. Συσχετίζοντας τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης με την 

απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων βλέπουμε πως αυτή επιτυγχάνεται μέσα 

από την αισθητηριοκινητική μάθηση, δηλαδή από τη συσχέτιση των 

κινητικών και αισθητήριων μεταβλητών. Η μάθηση αυτή ενεργοποιείται 

στην «δια ζώσης» διαδικασία εκπαίδευσης, τα μειονεκτήματα της οποίας 

οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας εργαλείων και συστημάτων υποστήριξης 

της μάθησης, όπως τα ψηφιακά παιχνίδια.  

Βασικό χαρακτηριστικό της αισθητηριοκινητικής μάθησης είναι η 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μαθητή και το περιβάλλον του, καθώς 

μαθαίνει από τις αντιδράσεις του περιβάλλοντας στις κινήσεις του 

χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του και διορθώσει τα λάθη του. Η 

αισθητηριοκινητική ανάδραση βασίζεται σε αυτήν την αρχή και ενισχύει 

την αλληλεπιδραστικότητα ενός συστήματος. Η αισθητηριοκινητική 

ανάδραση έχει αξιοποιηθεί σε διάφορες έρευνες και τομείς όπως η 

γιατρική, ο αθλητισμός κλπ. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τύποι 

και κάποια παραδείγματα χρήσης σε ερευνητικό επίπεδο.  

. 
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2.2 Διαχείριση της γνώσης 

 

2.2.1 Η γνώση 

Η έννοια της γνώσης γεννιέται σχεδόν παράλληλα με την ανθρώπινη 

ύπαρξη πάνω στη γη. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο σε πολλές πτυχές της 

καθημερινής μας ζωής. Μερικές φορές αυτή η έννοια αναφέρεται σε 

γνώσεις θεωρητικές, άλλες φορές στις πρακτικές και στην τεχνογνωσία και 

άλλες στην ύψιστη μορφή της γνώσης, στη σοφία.  

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με την εμφάνιση των νέων 

τεχνολογιών, η γνώση μετατρέπεται σε μια έννοια στενά συνδεδεμένη την 

πληροφορία. Ο Bender και Fish [1] ορίζουν τα στοιχεία της γνώσης στο 

ακόλουθο σχήμα: 

 

Σχήμα 2.2.1.1 Η Πυραμίδα της ιεραρχίας της γνώσης 

 

 Δεδομένα: Το πρώτο συστατικό της πυραμίδας της γνώσης είναι τα 

δεδομένα (data). Πρόκειται για ένα σύνολο πραγματικών 

περιστατικών, μετρήσεων και  στατιστικών στοιχείων που δεν 

μπορούν να αναλυθούν έξω από το πλαίσιό τους. Δεν φέρουν 

μηνύματα ή πληροφορίες. Πρόκειται για ανεπεξέργαστα δεδομένα. 

Ο Yvon Michel και Ferrary Pesqueux [2] , σημειώνουν ότι δεν 

υπάρχει πρόθεση ή σχέδιο στα δεδομένα, παρά μόνο η ταξινόμησή 

τους είτε αυτή είναι ποιοτική είτε ποσοτική. 
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 Πληροφορίες: Όταν τα δεδομένα τοποθετούνται σε ένα πλαίσιο και 

κατηγοριοποιούνται τότε αποκτούν νόημα και μετατρέπονται σε 

πληροφορία. Οι πληροφορίες φέρουν  ένα συγκεκριμένο μήνυμα 

που απευθύνεται σε ένα δέκτη και έχει συγκεκριμένο στόχο . Σε 

γενικές γραμμές οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που ξεκινούν με το 

"Ποιος, τι, πότε, πού, πώς." φέρουν πληροφορίες. 

 Γνώση: Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των πληροφοριών και της 

γνώσης είναι το γεγονός ότι η τελευταία συνοδεύεται από την 

έννοια της ερμηνείας, της κατανόησης και της ανάλυσης. Η γνώση 

που κατέχει κάθε άτομο είναι προϊόν των εμπειριών του και 

περιλαμβάνει τα κριτήρια με τα οποία αξιολογεί τις 

αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον του [3]. 

 

 

2.2.1.1 Τα είδη γνώσης 

 

Η έννοια της γνώσης μπορεί να χωριστεί σε δύο σε βασικές κατηγορίες, 

στην σιωπηρή και ρητή. Η πρώτη η σιωπηρή γνώση,. Πιο συγκεκριμένα : 

 Η Σιωπηρή γνώση αποκτάται μέσα από την εμπειρία, δεν είναι 

εύκολο να αρθρωθεί, είναι η ενσωματεμένη γνώση που έχει 

αποκτήσει ο άνθρωπος με δυσκολία και κόπο και σε μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Για την απόκτησή της απαραίτητη είναι η 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλουν και με τους άλλους ανθρώπους. 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της παίζει ο πειραματισμός, η 

δοκιμή του λάθους, τόσο η εμπειρία της επιτυχίας όσο και της 

αποτυχίας [78]. 

 Αντιθέτως η Ρητή γνώση υπάρχει με τη μορφή των λέξεων, 

προτάσεων και εγγράφων, σε οργανωμένα δεδομένα, σε 

προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε άλλες μορφές 

[77]. H γνώση αυτή είναι κωδικοποιημένη μπορεί πολύ πιο εύκολα 

να αρθρωθεί και να διαβιβαστεί σε άλλους. 

Φυσικά τα δύο αυτά είδη γνώσης δεν είναι ασυσχέτιστα το ένα από το 

άλλο, αλλά αλληλεπιδρούν συνεχώς και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο  . 

Μέσα από τη διπλή σπειροειδή κίνηση μεταξύ σιωπηρής και ρητής γνώσης 

δημιουργείται η γνώση υψηλού επιπέδου και επιτυγχάνεται τόσο η 

εσωτερίκευση όσο και η εξωτερίκευσή της [79].  
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2.2.2 Από τη γνώση στη δεξιοτεχνία και τεχνογνωσία 

 

Όταν η θεωρητική γνώση συμπληρώνεται με πρακτικές δεξιότητες τότε 

αυτή μετατρέπεται σε τεχνογνωσία. Η απόκτηση αυτής της τεχνογνωσίας 

προυποθέτει και απαιτεί την απόλυτη κατανόηση των διαδικασιών που 

πρέπει να πραγματοποιηθούν για να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος. 

Σύμφωνα με το [4] η τεχνογνωσία έγκειται στο συνδυασμό γνώσεων 

θεωρητικών και πρακτικών με την εμπειρία που αποκτάται μέσα από 

επαναλήψεις των εκτελέσεων των συγκεκριμένων εργασιών. 

 

  

 

Σχήμα 2.2.2.1 Μοντέλο κατανόησης της έννοιας της τεχνογνωσίας και ορισμός 

των συστατικών της στοιχείων 

 

Συνεπώς η τεχνογνωσία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

συμπληρωματικό στοιχείο  της πυραμίδας της γνώσης το οποίο 

τοποθετείται ανάμεσα στην γνώση και στην εξειδίκευση 

(knowledge/expertise) . Αρκετές μελέτες [6][7][8] έχουν αποδείξει ότι για 

να εκτελεστεί μία εξειδικευμένη χειρονομία, ο χειριστής χρησιμοποιεί 

κανόνες της χρήσης του σώματός του, τεχνογνωσία και 
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αισθητηριοκινητικές δεξιότητες που έχει αποκτήσει μέσα από την 

επαγγελματική του εμπειρία. 

 

2.2.3 Από τη δεξιοτεχνία στην κινητική δεξιότητα και χειρονομία 

 

Βασικά συστατικά στοιχεία μίας δεξιοτεχνίας είναι η θεωρία και η πράξη ο 

συνδυασμός των οποίων οδηγεί στην απόκτηση της κινητικής δεξιότητας. 

Το σύνολο της κινητικής δεξιότητας αποδομείται σε μικρότερες 

μονάδες,όπως η δεξιοτεχνική ή και εξειδικευμένη χειρονομία. 

 Πρίν προτείνουμε τον 

ορισμό της δεξιοτεχνικής 

χειρονομίας θεωρούμε 

ενδιαφέρον να 

επεξηγηθούν οι διαφορές 

ανάμεσα στις έννοιες της 

« κίνησης », « δράσης » 

και « χειρονομίας » 

σύμφωνα με τις Bril και 

Roux [9] : 

 Η κίνηση oρίζεται ως μια αλλαγή της θέσης στο χώρο, τόσο από ένα 

άψυχο αντικείμενο (π.χ. πλανήτες) όσο και από ένα έμψυχο.  

 (...]Η δράση παράγει αποτέλεσμα με πρωτοβουλία ενός έμψυχου  

(του ανθρώπου) ή άψυχου όντος (άνεμος), αλλά ούτε η πρόθεση ούτε 

το αποτέλεσμα ή η διάρκεια είναι παράμετροι που έχουν επιτευχθεί 

με συναίνεση. 

 Η χειρονομία ορίζεται και επεξηγείται ως κίνηση του σώματος (ή 

μέρους του σώματος, τις περισσότερες φορές του χεριού), που 

μεταφέρει ένα μήνυμα, και φέρει πρόθεση εκ μέρους του έμψυχου 

δράστη. Η χειρονομία αποτελεί μία συνάρτηση παραγόντων όπως ο 

απώτερος στόχος της εργασίας στα πλαίσια της οποίας 

πραγματοποιείται αλλά και ο πιο συγκεκριμένος στόχος χειρονομίας, 

οι πόροι που διαθέτει ο εκτελεστής (κούραση, χρόνος κτπ.) και οι 

 

Σχήμα 2.2.3.1 Από τη δεξιοτεχνία στην κινητική 

γνώση και τη χειρονομία 
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προσωπικές του εμπειρίες που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

χειρονομίας [10].  

 

 

2.2.3.1 Η δεξιοτεχνική χειρονομία 

Η τεχνική χειρονομία χρησιμοποιείται συχνά ως βάση για την διάκριση 

μεταξύ χειρωνακτικής και «πνευματικής» εργασίας. Η διάκριση αυτή 

διαιωνίζει την ιδέα ότι η χειρωνακτική εργασία είναι απλή, απαιτεί λίγη 

γνωστική δραστηριότητα και μαθαίνεται παρατηρώντας τις ενέργειες των 

άλλων. Αλλά ο φυσιολόγος Bouisset [109], επισημαίνει ότι οι 

επαναλαμβανόμενες τεχνικές χειρονομίες είναι πολύπλοκες λόγω του 

συνδυασμού των διαφόρων απαιτήσεων, όπως η ακρίβεια και επιδεξιότητα 

εκτέλεσης που απαιτεί με τησειρά της συνδυασμό διαφόρων εσωτερικών 

λειτουργιών. Ο συγγραφέας εξηγεί ότι η απλότητα της κίνησης ορίζεται 

συνήθως με κριτήριο την συμμετοχή και ενεργοποίηση τριών συστατικών 

στοιχεία τα οποία είναι γνωστικά, εμβιομηχανικά και ψυχικά.  

 Γνωστικά: αντιστοιχούν στις θεωρητικές γνώσεις που έχει 

αποκτήσει ο εκτελεστής είτε μέσα από επίσημη διαδικασία 

εκμάθησης είτε μέσα από ανεπίσημη διαδικασία όπως η εμπειρική 

μάθηση.  

 Εμβιομηχανικά: αντιστοιχούν στην εμπλοκή του σώματος στην 

εκτέλεση μίας χειρονομίας. Το ανθρώπινο σώμα απαρτίζεται από 

ένα μεγάλο αλλά συγκεκριμένο αριθμό συστατικών μερών. Τα 

συστατικά αυτά μέρη μπορούν να συνδυαστούν για να παράγουν 

μια τεράστια ποικιλία στάσεων και κινήσεων. Η γνώση των 

φυσικών αρχών που κυβερνούν το σώμα και των δυνάμεων που το 

επηρεάζουν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της 

δομής και λειτουργίας των επιμέρους συστατικών. Η μελέτη της 

μηχανικής του ανθρώπινου σώματος αναφέρεται ως εμβιομηχανική 

και αποτελείται από την κινηματική και την κινητική.  

o Η κινηματική είναι ο κλάδος της εμβιομηχανικής που 

περιλαμβάνει την περιγραφή της κίνησης του σώματος 

χωρίς να αναφέρεται σε δυνάμεις που παράγουν την κίνηση.  

o Η κινητική είναι ο κλάδος της εμβιομηχανικής που μελετά 

τις δυνάμεις που παράγουν μια κίνηση ή διατηρούν την 

ισορροπία [11].  

 Ψυχικά: είναι τα στοιχεία που σχετίζονται με την ψυχική 

κατάσταση του εκτελεστή, την σχέση του με το περιβάλλον στο 

οποίο πρέπει να εκτελέσει την κίνησης, με την άνεσή του κλπ. 
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Ετσι η δεξιοτεχνική χειρονομία, εκτελείται με συγκεκριμένο 

σκοπό και η εκτέλεσή της καθοδηγείται από την μυική μνήμη την οποία 

έχει αποκτήσει ο δεξιοτέχνης μέσα από την εμπειρία. Οπως αναφέρουν οι 

Ouellet και Vezina [8] για την εκτέλεση της ενεργοποιούνται πολύπλοκοι 

αισθητηριοκινητικοί μηχανισμοί βασιζόμενοι στην αλληλεπίδραση με το 

εξωτερικό περιβάλλον. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι το υψηλό επίπεδο 

επαναληψιμότητας που την διακρίνει. Παράλληλα η δεξιοτεχνική 

χειρονομία συνδυάζει την τεχνικότητα με την δημιουργικότητα [110]. 

Στα πλαίσια της εργασίας μας θα επικεντρωθούμε στην ανάλυση 

της εμβιομηχανικής διάστασης της χειρονομίας και πιο συγκεκριμένα θα 

βασιστούμε στα κινηματικά χαρακτηριστικά των χειρονομιών. 

 

 

2.2.4 Ορισμός της Διαχείρισης της Γνώσης – Knowledge Management (KM) 

 

Μαζί με την ανάπτυξη της γνώσης του ανθρώπου σε πολλούς τομείς, 

γεννιέται η ανάγκη διαχείρισης αυτής της γνώσης . Σημαντικό ρόλο στην 

Δημιουργία και εξέλιξή της, διαδραμάτισε ο τρόπος σκέψης διαφόρων 

ακαδημαϊκών, όπως ο Peter Drucker στη δεκαετία του 1970, ο Karl Erik 

Sveiby στα τέλη της δεκαετίας του 1980, και Nonaka Takeuchi στη 

δεκαετία του 1990 [81]. 

Ο τομέας αυτός 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 

στα πλαίσια διαχείρισης 

οργανισμών και 

επιχειρήσεων. Η 

διαχείριση της γνώσης 

χρησιμοποιήθηκε 

κυρίως για να παρέχει 

σε έναν οργανισμό τα 

εργαλεία που 

επιτρέπουν στον 

εργαζόμενο να βρει την 

κατάλληλη πληροφορία 

την κατάλληλη χρονική 

στιγμή. Ετσι, τη δεκαετία του ’90, με την ραγδαία ανάπτυξη τη 

συστημάτων πληροφορικής  το ΚΜ συνδέθηκε στενά  με τα τεχνολογικά 

εργαλεία που επέτρεπαν την κωδικοποίηση της γνώσης, δηλαδή τη 

δημιουργία υλικού στο οποίο δομείται η γνώση, όπως έγγραφα, βίντεο κτλ., 
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την αρχειοθέτηση αυτού του υλικού και στη συνέχεια την αναζήτησή του. 

Στο [80] δίνεται ο ορισμός της Διαχείρισης Γνώσης όπως αυτή 

χρησιμοποιείται στα πλαίσια ενός οργανισμού ή επιχείρησης:  

 «Η διαχείριση της γνώσης (KM) είναι μια διαδικασία που βοηθά 

τους οργανισμούς να εντοπίζουν, να επιλέγουν, να οργανώνουν, να 

μεταδίδουν και να μεταφέρουν σημαντικές πληροφορίες και γνώσεις 

που αποτελούν μέρος της συλλογικής μνήμης της οργάνωσης και του 

γνωστικού της κεφαλαίου, το οποίο συνήθως κατοικεί εντός του 

οργανισμού ως μία ασυγκρότητη οντότητα. Αυτή η δόμηση της 

γνώσης επιτρέπει την αποτελεσματική και αποδοτική επίλυση 

προβλημάτων, τη δυναμική μάθηση, το στρατηγικό σχεδιασμό και τη 

λήψη αποφάσεων. Οι πρωτοβουλίες διαχείρισης της γνώσης 

επικεντρώνονται στον εντοπισμό της γνώσης, και τη δόμησή της  με 

ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μοιραστεί σε ένα επίσημο 

πλαίσιο, και να αξιοποιηθεί μέσω της επαναχρησιμοποίησης.»  

Συνεπώς το ΚΜ καλύπτει όλα τα στάδια από τη δημιουργία της γνώσης 

μέχρι την μετάδοσή της [78] και πιο συγκεκριμένα παρέχει τα εργαλεία για 

να επιτευχθούν: 

 Ο εντοπισμός της γνώσης (Ποιός την κατέχει; Πού; Πότε;) 

 Η καταγραφή της γνώσης (Πως περιγράφεται; Πως κωδικοποιείται;) 

 Η αναδόμησή της ώστε να διευκολυνθεί η κατανόησή της (Ποια τα 

συστατικά της στοιχεία; Σε τι έγκειται η γνώση;) 

 Η αποθήκευση και αρχειοθέτησή της ώστε να διευκολυνθεί η 

εύρεσή της από άλλους ανθρώπους (Που τοποθετείται; Πως 

δομείται;) 

 Η διάχυση και μετάδοσή της ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη 

γνώση 

 Η αξιοποίησή της μέσα από τη βελτίωση της διαδικασίας μάθησης 

 

 

2.2.5 Εργαλεία και μέθοδοι Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management) για τη 

Διαχείριση της Δεξιοτεχνίας (Know-How Management) 

 

Τι συμβαίνει όμως όταν η ίδια ανάγκη διαχείρισης παρατηρείται όχι μόνο 

για τη θεωρητική γνώση, αλλά και για τη δεξιοτεχνία, για την κινητική 

δεξιότητα, για συγκεκριμένες πρακτικές διαδικασίες ; Σε αυτήν την 

περίπτωση μπορούμε να αναφερθούμε στη Διαχείριση Δεξιοτεχνίας ή 

Know-How Management (ΚΗΜ). Η διαχείριση της δεξιοτεχνίας έχει 

μελετηθεί στα πλαίσια διάφορων επιστημονικών πεδίων όπως η 
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ανθρωπολογία, η εθνολογία ή ακόμα και η κοινωνιολογία. Ο βασικός 

στόχος των μελετών τους είναι να εντοπιστούν τα συστατικά στοιχεία της 

δεξιοτεχνίας και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μετάδοσής της. 

 

 

2.2.5.1 Χρήση πολυμέσων και συστημάτων e-learning  

Αξιοποιώντας την τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων ετών οι 

εθνολόγοι χρησιμοποίησαν για το ΚΗΜ συστήματα, εξοπλισμούς και 

εργαλεία τα οποία παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για το ΚΜ, παρ’όλο που 

η φύση της γνώσης που διαχειρίζονται είναι διαφορετική.  

Ενας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους διαχείρισης τεχνικών 

και κινητικών γνώσεων βασίζεται στην βιντεοσκόπησή τους με φραστική 

απόδωση και επεξήγηση της εκτέλεσής τους [21]. Ετσι, στην Κίνα ο Κuo-

An Wang [82] μελέτησε μία σπάνια παραδοσιακή τεχνική κεντήματος  με 

μπαμπού . Δημιούργησε ένα  ψηφιακό αρχείο με 1200 εικόνες και βίντεο τα 

οποία παρουσίαζαν τις χειρονομίες που εκτελεί ο δεξιοτέχνης. Μέσα από 

όλο το οπτικό υλικό ο ερευνητής αναζητά επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

χειρονομιών, τα οποία ονομάζονται «Patterns» και τα συνδέει με τα 

αντίστοιχα μοτίβα κεντήματος. Το σύνολο του υλικού αναρτήθηκε  σε μία 

ψηφική πλατφόρμα. 

Αντίστοιχες μελέτες έχουν διεξαχθεί και στον τομέα του χορού, με 

σκοπό την καταγραφή και την προστασία σπάνιων τεχνικών. Από το έτος 

2000 πολλές προσπάθειας έχουν γίνει για την ψηφιοποίηση χορών και τη 

δημιουργία ψηφιακών συλλογών, προσβάσιμων στο ευρύ κοινό. Μία τέτοια 

προσπάθεια αποτελεί το πρόγραμμα ChoreoSave [83] στο οποίο 

χρησιμοποιούνται συστήματα βιντεοσκόπησης των χορών με απώτερο 

σκοπό  την αποδόμηση μίας χορεογραφίας στα συστατικά της στοιχεία 

(βήματα, φιγούρες). 

Παρόμοιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται και σε πιο βιομηχανικές 

εφαρμογές όπως στην περίπτωση της διαφύλαξης γνώσης τεχνικών 

χειρονομιών για την διαχείρηση μηχανημάτων στα εργοστάσια παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Γαλλία. Τοποθετήθηκε  μία βιντεοκάμερα στην 

κάσκα των εργατών για την καταγραφή των κινήσεών τους. Στα βίντεο 

αυτά προστέθηκαν κάποιοι οπτικοί σχολιασμοί τονίζοντας ποιά σημεία της 

εκτέλεσης πρέπει να προσέξουν οι εκπαιδευόμενοι και στη συνέχεια 

εντάχθηκαν σε μία εκπαιδευτική εφαρμογή όπου ο χρήστης μπορούσε να τα 

παρακολουθήσει [24].  
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Σχήμα 2.2.5.1.1 Καταγραφή κίνησης με υποκειμενική λήψη με φραστική 

περιγραφή και δημιουργία πολυμεσικών μαθημάτων για χειρισμό μηχανημάτων σε 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [24] 

 

Ο βασικότερος περιορισμός χρήσης πολυμέσων για τη διαφύλαξη 

και μετάδοση είναι το γεγονός ότι η κίνηση στο βίντεο αναπαράγεται σε 

δύο διαστάσεις και ο φορέας της πληροφορίας είναι μόνο η εικόνα. Επίσης 

ο εκπαιδευόμενος δεν έχει καμία δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με την 

εφαρμογή ή να λάβει αξιολόγηση της δικής του εκτέλεσης των 

χειρονομιών. 

 

 

2.2.6 Συμπεράσματα  

 

Οπως φάνηκε από τα παραδείγματα μεθόδων και εργαλείων που 

παρουσιάστηκαν συνοπτικά παραπάνω το θέμα της διαχείρισης της 

δεξιοτεχνίας απασχολεί τόσο τους ίδιους τους δεξιοτέχνες (βιοτέχνες, 

εκτελεστές χειρονακτικών εργασιών, καλλιτέχνες) όσο και τους ερευνητές. 

Για πολλές δεκαετίες οι εκπαιδευτές έκαναν χρήση πολυμέσων όπως τα 

βίντεο, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, οι ηχογραφήσεις για να βελτιώσουν τη 

διαδικασία εκμάθησης. Ωστόσο οι συγκεκριμένες τεχνολογίες 

παρουσιάζουν δύο βασικούς περιορισμούς  

 παρέχουν περιορισμένη δυνατότητα ανάλυσης και κατά συνέπεια 

κατανόησης των κινητικών δεξιοτήτων και δίνουν ελάχιστες 

πληροφορίες για την κινητική ή κινηματική τους διάσταση.  

 παράλληλα καθιστούν το μαθητή παθητικό δέκτη των 

πληροφοριών, χωρίς να έχει την δυνατότητα να τις αφομοιώσει 

αποτελεσματικά. 

Συνεπώς είναι απαραίτητη η προσαρμογή των εργαλείων 

διαχείρισης της γνώσης τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαχείρηση της 

δεξιοτεχνίας γενικότερα και των κινητικών δεξιοτήτων ειδικότερα . Οι νέες 

τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων μπορούν να συμβάλλουν στην άρση 
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δυσκολιών που εντοπίζονται στη διαχείριση των δεξιοτεχνιών και στην 

κατανόηση και μετάδοσή τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

καταγραφή μίας χειρονομίας επιτρέποντας έτσι την βαθύτερη μετέπειτα 

ανάλυση των εμβιομηχανικών της χαρακτηριστικών της.  Ενώ παράλληλα 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην ενίσχυση του αλληλεπιδραστικού 

χαρακτήρα ενός εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

 

2.3 Η συμβολή τεχνολογιών σύλληψης κινήσεων 

 

Στις μέρες μας, οι τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων χρησιμοποιούνται 

ευρέως σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, οι ιατρικές εφαρμογές 

και η ρομποτική καθώς και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η 

εξέλιξη και η ύπαρξη διαφορετικών τεχνολογιών σύλληψης κινήσεων, δίνει 

τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τεχνικών για τον εντοπισμό, την 

καταγραφή, την αποδόμηση και μοντελοποίηση των κινητικών δεξιοτήτων 

με βάση την καταγραφή των εμβιομηχανικών παραμέτρων της χειρονομίας.  

Σημαντικός αριθμός μελετών έχουν γίνει βασιζόμενες σε διάφορες 

τεχνικές για την μοντελοποίηση και αναγνώριση χειρονομιών 

χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες καταγραφής κινήσεων (motion capture). 

Οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες: α) οι 

τεχνικές όρασης βασισμένες σε δείκτες, β) τεχνικές όρασης χωρίς δείκτες 

γ) αδρανειακοί αισθητήρες ή χειριστήρια με ενταγμένους αισθητήρες. 

 

 

2.3.1 Τεχνικές όρασης με δείκτες 

 

Οι τεχνικές όρασης με δείκτες βασίζονται σε χρήση οπτικών δεικτών και 

ενεργητικής όρασης του υπολογιστή και συνεπώς απαιτούν ακριβά 

εμπορικά συστήματα, όπως τα Vicon Peak ή Optitrack. Δείκτες 

τοποθετούνται σε χαρακτηριστικά σημεία του σώματος όπως οι αρθρώσεις. 

Οι υπέρυθρες κάμερες καταγράφουν δυαδικές εικόνες και χάρη στην 

παρακολούθηση των δεικών συλλαμβάνεται και καταγράφεται η κίνηση. Η 

μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πολύ στο σινεμά για τη δημιουργία 

συνθετικών εικόνων σε 3 διαστάσεις. Ο ηθοποιός φέρει πάνω του 

σημαντικό αριθμό δεικτών και η κίνησή του καταγράφεται πολλές φορές. 

Στο άρθρο [55] οι συγγραφείς περιγράφουν τον αλγόριθμο που επιτρέπει να 

καταγράφεται και να παρακολουθείται η κίνηση ενός ατόμου που φέρει 

πάνω του δείκτες αναπαράγοντας τον σκελετό του. Αυτού του είδους 
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αισθητήρες έχουν χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή και μοντελοποίηση 

μουσικών χειρονομιών ενός βιολιστή [50] [51].  

 

 

Σχήμα 2.3.1.1 Xρήση τεχνικών όρασης με δείκτες για την σύλληψη κινήσεων α) στάδια 

αναπαραγωγής  συνθετικών εικόνων: εξαγωγή δεικτών, αναπαραγωγή σκελετού και 

εισαγωγή της κίνησης σε τρισδιάστατο άβαταρ, b) Τοποθέτηση καμερών για την 

μετέπειτα δημιουργία συνθετικών τρισδιάστατων εικόνων, c) Εφαρμογή δεικτών σε 

πρόσωπο για την καταγραφή κινήσεων προσώπου στην ταινία Avatar 

 

Παρόλο που οι τεχνικές όρασης με δείκτες είναι σχετικά απλές 

στην εφαρμογή τους και θεωρούνται μία κοινή τεχνική σύλληψης της 

κίνησης ωστόσο παρουσιάζουν αρκετούς περιορισμούς [56].  Ένας βασικός 

περιορισμός αυτού του είδους αισθητήρα είναιτο γεγονός ότι μπορούν να 

προκαλέσουν ενόχληση στο χρήστη καθώς για την ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας του συστήματος απαιτείται η τοποθέτηση μεγάλου αριθμού 

δεικτών. Επίσης οι δείκτες που συνδέονται με το αντικείμενο μπορεί να 

επηρεάσουν την κίνηση του χρήστη ενώ παράλληλα είναι πιθανόν να 

κινηθούν σε σχέση με το υποκείμενο οστό του οποίου την κίνηση 

περιγράφουν. 

 

 

2.3.2 Τεχνικές όρασης χωρίς δείκτες 

 

Oι τεχνικές όρασης χωρίς δείκτες δεν απαιτούν ακριβό εξοπλισμό και 

συνήθως βασίζονται σε υπολογιστική όραση παθητικής  προσέγγισης γι 

αυτό και είναι πιο οικονομικές. Σε αυτήν την κατηγορία 

συμπεριλαμβάνονται οι οπτικές κάμερες και οι κάμερες βάθους. Oπτικές 

κάμερες χαμηλού κόστους μπορoύν να χρησιμοποιηθούν για την 

καταγραφή κινήσεων χεριών. Στη συνέχεια,  τεχνικές επεξεργασίας εικόνας 

εφαρμόζονται  στις αλληλουχίες εικόνων. Αφού ανιχνευτεί το χρώμα 

δέρματος του χεριού, διαφορετικά φίλτρα που εφαρμόζονται σε κάθε 
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εικόνα σε διάφορα τμήματα της σκηνής. Ένας από τους πιο σημαντικούς 

περιορισμούς των οπτικών αισθητήρων είναι το γεγονός ότι είναι 

ευαίσθητοι στο φως και επηρεάζονται από τις αποκρύψεις.  

H χρήση αυτής της τεχνικής έχει αυξηθεί σημαντικά με την 

εμφάνιση στην αγορά των κάμερων βάθους. Οι κάμερες Κinect είναι ένα 

παράδειγμα χαμηλού κόστους κάμερας βάθους, που παρέχουν καρτεσιανή 

αναπαράσταση και δίνουν καλές πληροφορίες αναγνώρισης για τη 

συνολική κίνηση του χρήστη. Οι κάμερες βάθους επιτρέπουν την 

αναπαράσταση του βάθους μίας σκηνής σε μία εικόνα με αποχρώσεις του 

γκρι. Οι πιο σκούρες αποχρώσεις του γκρι αναπαριστούν τα πιο 

απομακρυσμένα από την κάμερα σημεία. Η λειτουργία τους είναι σχετικά 

ανεξάρτητη από τις συνθήκες φωτισμού της σκηνής.  

Οι κάμερες βάθους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : 

 Time of Flight (ToF) κάμερες. Μετρούν την απόσταση μεταξύ της 

κάμερας και της σκηνής εκπέμποντας τις υπέρυθρες ακτίνες φωτός. 

Η απόσταση υπολογίζεται με τη μέτρηση της μετατόπισης μεταξύ 

των ακτίνων που εκπέμπονται και των ακτίνων που αντανακλώνται. 

Το εύρος τοποθέτησης της κάμερας ξεκινά από 5 και φτάνει τα 50 

εκατοστά για λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης. Ενώ η καταγραφή 

δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο ένα 

σημαντικό μειονέκτημα είναι οι πιθανές παρεμβολές με άλλες πηγές 

φωτός. Είναι πράγματι αρκετά περίπλοκο να χρησιμοποιηθούν 

πολλαπλές κάμερες ToF ταυτόχρονα . Oι πιθανότητες όμως να 

διαταραχθεί η λήψη εικόνας σε αυτές τις κάμερες από ηλιακό φως 

είναι λίγες. Επιπλέον, ορισμένα χρώματα, συχνά σκοτεινά, τα οποία 

δεν αντανακλούν η αντανακλούν λίγο τις υπέρυθρες ακτίνες 

μπορούν να εμποδίσουν τον υπολογισμό του βάθους της σκηνής σε 

ορισμένες περιοχές . Ενα παράδειγμα κάμερας ΤοF είναι η Pmd 

CamBoard Nano της pmdtec. 

 Kάμερες τύπου Kinect που χρησιμοποιούν δομημένες υπέρυθρες 

ακτίνες φωτός. Η παραμόρφωση της δομής και της έντασης του 

φωτός μας επιτρέπει να συμπεράνουμε το βάθος της σκηνής. To 

εύρος τοποθέτησης της κάμερας ξεκινά από 1,2 μέτρα και φτάνει τα 

3,5 μέτρα. Οι κάμερες τέτοιου τυπου έχουν καλύτερη ανάλυση από 

τις ToF ωστόσο αντιμετωπίζουν προβλήματα σε περιπτώσεις που η 

επιφάνεια δεν αντανακλά υπέρυθρη ακτινοβολία και σε καταγραφές 

με έντονο φως. Κατά συνέπεια η χρήση τους είναι δύσκολη σε 

υπαίθριες συνθήκες. 
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Σχήμα 2.3.2.1 Κάμερες Βάθους a) Κάμερα PMD  b) Kinect της Microsoft c) αριστερά εικόνα 

βάθους από κάμερα Kinect και δεξιά εικόνα RGB 

 

Oποια κάμερα βάθους και αν χρησιμοποιηθεί για μία καταγραφή, 

τα δεδομένα πρεπει να υποστούν επεξεργασία για να εντοπιστούν οι 

κινήσεις του χρήστη. Στην περίπτωση της κάμερας Kinect ο Shotton [58] 

δημιούργησε έναν σκελετό χρησιμοποιώντας τεχνική Random Decision 

Forest με μία μεγάλη βάση δεδομένων που ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο 

εικόνες. Στο [59] ο Schwarz και οι συνεργάτες του χρησιμοποιούν τη 

γεωδαιτική απόσταση και την οπτική ροή για να επιτευχθεί η 

σκελετοποίηση εντοπίζοντας τα άκρα του σώματος. Οι κάμερες χωρίς 

δείκτες χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιπτώσεις που χρειάζεται μελέτη 

της συνολικής κίνησης του χρήστη όπως στην αναγνώριση  χορευτικών 

κινήσεων [52].   

Παρ’όλο που η σύλληψη κίνησης χωρίς δείκτες προσφέρει λύση 

σε κάποια από τα προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση τεχνικών 

όρασης με δείκτες, η εκτίμηση της ελεύθερης κίνησης ενός ανθρώπινου 

σώματος, χωρίς τη χρήση δεικτών δε μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

μεγάλη ακρίβεια . Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα της ανακρίβειας, 

πραγματοποιείται μια συνεχιζόμενη έρευνα για την ανίχνευση της κίνησης 

των δακτύλων, η οποία γίνεται με τη χρήση των καμερών PMD και έχει 

εφαρμοστεί για τη σύλληψη κινήσεων όπως οι μουσικές κινήσεις των 

δακτύλων [57]. Αυτό το μοντέλο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και για 

τις κινήσεις του αγγειοπλάστη. Γενικότερα, οι κάμερες βάθους εξαρτώνται 

από τα δεδομένα της σκηνής και από τη δημιουργία των κατάλληλων 

σκελετικών μοντέλων. 

 

 

2.3.3 Αδρανειακοί αισθητήρες 
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Η τελευταία κατηγορία αισθητήρων συμπεριλαμβάνει αδρανειακούς 

αισθητήρες όπως τα MotionPod IGS-180 της Movea, το ρούχο Animazoo 

με 18 ή 11 αισθητήρες IGS-180 ή τα χειριστήρια όπως αυτό της Wii [53] 

και επιτρέπουν να παρακολουθούνται συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο 

χαρακτηριστικά της κίνησης όπως η περιστροφή και η επιτάχυνση [54]. 

Ενα από τα βασικά πλεονεκτήματα των αισθητήρων αυτών είναι ότι 

ανεξάρτητοι από προβλήματα αποκρύψεων που μπορούν να προκύψουν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μίας κίνησης. Αδρανειακοί αισθητήρες έχουμε 

δοκιμαστεί και χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή κινήσεων που  

εκτελούνται σε χορευτικές και μουσικές παραστάσεις [60]. Σημαντικό 

μειονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι παρεμβατικότητά της καθώς ο 

χρήστης πρέπει είτε να κρατάει στο χέρι του το χειριστήριο είτε να φοράει 

τους αισθητήρες πάνω στο σώμα του. Eπιπλέον οι αδρανειακοί αισθητήρες 

ενταγμένοι στο ρούχο Animazoo επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις  

μαγνητικές παρεμβολές και κατά συνέπεια η καταγραφή δεδομένων πρεπει 

να πραγματοποιείται κατά προτίμηση σε περιβάλλον χωρίς μεταλλικά 

αντικείμενα. 

 

 

Σχήμα 2.3.3.1 Ασύρματοι αισθητήρες α) χειριστήριο / joystick Wii, b) Ρούχο 

με αδρανειακούς αισθητήρες της Animazoo, c) MotionPod, d) Αναπαράσταση 

λειτουργίας του MotionPod 

 

 

2.3.4 Συμπεράσματα 

 

Οι τεχνολογίες που περιγράφονται παραπάνω επιτρέπουν την σύλληψη των 

κινηματικών ιδιοτήτων των χειρονομιών που εκτελεί ένας δεξιοτέχνης. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στην μαθηματικοποίηση των 

εμβιομηχανικών συστατικών των χειρονομιών (ενότητα 2.2.3) 

μετατρέποντας αφηρημένες τροχιές σε θέσεις, περιστροφές , αποστάσεις 
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επιταχύνσεις κλπ. Η επιλογή των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά στα οποία βασίζεται η δεξιοτεχνία.  

Στην περίπτωση της συγκεκριμένης διατριβής χρησιμοποιήθηκαν 

α) οι αδρανειακοί αισθητήρες οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο σώμα του 

δεξιοτέχνη και στη συνέχεια στο σώμα του μαθητή/παίκτη για την 

καταγραφή των περιστροφών των ευθύγραμμων τμημάτων του σώματός 

τους ενώ εκτελούσαν τις χειρονομίες και β) οι τεχνολογίες όρασης χωρίς 

δείκτες και πιο συγκεκριμένα η κάμερα Kinect. 

 

2.4 Μοντελοποίηση χειρονομιών μέσω εκπαίδευσης μηχανής και 

αναγνώρισης χειρονομιών 

 

Οι παραπάνω τεχνολογίες καταγράφουν τις κινήσεις και τις μετατρέπουν σε 

δεδομένα, σε ψηφιακό σήμα, χωρίς όμως να τις δίνουν μία σημασιολογική 

διάσταση, χωρίς να μετατρέπουν τα δεδομένα σε πληροφορία, την κίνηση 

σε χειρονομία. Αυτόν τον ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση μηχανής μέσω 

της οποίας επιτυγχάνεται η δημιουργία μοντέλων των χειρονομιών.  

Χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση μηχανής ή μηχανική μάθηση, οι 

κινήσεις, δομούνται και ταξινομούνται,  τα χρονικά και χωρικά 

χαρακτηριστικά τους μοντελοποιούνται.  

Σύμφωνα με τον [40][41] η μηχανική μάθηση είναι η διαδικασία 

εκτίμησης μίας άγνωστης συνάρτησης δεδομένων εισόδου και εξόδου ενός 

συστήματος χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο αριθμό παρατηρήσεων. Ετσι 

μία μέθοδος εκπαίδευσης μηχανής ορίζεται ως αλγόριθμος ο οποίος 

υπολογίζει την άγνωστη σχέση εξάρτησης μεταξύ δεδομένων εισόδου και 

εξόδου από τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του. Η εκτίμηση αυτής της 

εξάρτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη μελλοντικών 

εξόδων από γνωστές πλέον τιμές εισόδου [40].  

Οι τεχνικές εκπαίδευσης μηχανής μπορούν να ταξινομηθούν σε 

διαφορετικές κατηγορίες όπως η επιβλεπόμενη και η χωρίς επίβλεψη 

εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση χωρίς επίβλεψη η εκπαίδευση 

πραγματοποιείται με άγνωστες ομάδες παραδειγμάτων οι οποίες 

κατηγοριοποιούνται με βάση κάποια χαρακτηριστικά τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις δε χρησιμοποιείται προκαθορισμένο σύνολο τιμών [43]. 

Αντίθετα στην εκπαίδευση με επίβλεψη το σύστημα εκπαιδεύεται με ένα 

συγκεκριμένο αριθμό παραδειγμάτων όπου το κάθε παράδειγμα αντιστοιχεί 

σε μία κατηγορία ταξινόμησης (class) ή ένα διάνυσμα και κάθε κατηγορία 

έχει δικά της χαρακτηριστικά. Το μοντέλο που εκπαιδεύεται με την 
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εφαρμογή αλγορίθμου ταξινόμησης  ονομάζεται και ταξινομητής 

(classifier) [42]. Στην εκπαίδευση με επίβλεψη συμπεριλαμβάνεται η 

στατιστική εκπαίδευση μηχανών καθώς αυτή χρησιμοποιεί στατιστικά 

εργαλεία για τον ορισμό των πιθανοτήτων. Ενδεικτικά παραδείγματα 

στατιστικών εργαλείων εκπαίδευσης είναι η θεωρίς του Bays , τα Mixture 

Models (ευρέως γνωστά ως Gaussian) και τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

(Hidden Markov Model) . Σε αυτό το στάδιο θα επικεντρωθούμε κυρίως 

στο τελευταίο παράδειγμα καθώς στη μεθοδολογία μας κάνουμε χρήση της 

συγκεκριμένης τεχνικής 

 

 

2.4.1 Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα – Ηidden Marov Models (HMM) 

 

Οπως αναφέρει ο Rabiner στο [44] η μέθοδος των ΗΜΜ χρησιμοποιείται 

ευρέως στην ανάλυση χρονικών σειρών με χρονικές και χωρικές 

μεταβολές, όπως στην αναγνώριση γραφής, φωνής και χειρονομιών. 

Αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους εκπαίδευσης και 

αναγνώρισης διότι η στοχαστική της φύση διευκολύνει τη διαχείριση της 

αβεβαιότητας που υπάρχει σε όλες τις χειρονομίες.  

Η μέθοδος των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων βασίζεται στη 

συσχέτιση ανάμεσα στις ακολουθίες δεδομένων χρησιμοποιώντας 

μαρκοβιανές αλυσίδες που υπολογίζουν την πιθανότητα μετάβασης στην 

επόμενη κατάσταση. Παρακάτω αναφέρεται ένα συγκεκριμένο παράδειγμα 

εκπαίδευσης ΗΜΜ όπως αυτό περιγράφεται στο [45]. Συγκεκριμένη 

ακολουθία δεδομένων χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μοντέλου «από 

τα αριστερά στα δεξιά». Κάθε σημείο (sample point) αντιστοιχεί σε μία 

κατάσταση της «από τα αριστερά στα δεξιά» αλυσίδας του Μάρκοβ. Κάθε 

κατάσταση i εκπέμπει μία παρατήρηση  Ο με πιθανότητα b ακολουθώντας 

κανονική κατανομή: 

  

(2.4.1.1) 

 

Το μ είναι μία τιμή δείγματος των δεδομένων αναφοράς. Η 

παράμετρο σ μπορεί να ερμηνευτεί ως η τυπική απόκλιση των διαφορών 

στο x που προκύπτουν ανάμεσα στις εκτελέσεις. Το σ δε μπορεί να 

υπολογιστεί με χρήση ενός μόνο δείγματος. 

Η συγκεκριμένη δομή των ΗΜΜ μοντελοποιεί στατιστικά της 

καταγεγραμμένη ακολουθία δεδομένων και επιτρέπει τον υπολογισμό των 
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πιθανοτήτων των μεταβολών. Αν ορίσουμε περιορισμένο αριθμό 

επιτρεπώμενων μεταβολών καθιστώντας τις πιθανότητες μεταβολών α0, α1 

και α2 τότε αυτές οι πιθανότητες πρέπει να ικανοποιούν  την εξίσωσή 

α0+α1+α2= 1. 

 

 

Σχήμα 2.4.1.1 Διαδικασία εκπαίδευσης: το «από τα αριστερά στα 

δεξιά» μοντέλο χρησιμοποιείται για τη μoντελοποίηση των 

δεδομένων αναφοράς [45] 

 

Κατά τη διάρκεια αναγνώρισης χειρονομιών βασισμένης σε 

εκπαίδευση με ΗΜΜ στόχος είναι με δεδομένη ακουλουθία παρατηρήσεων 

(input) και πλήθος μοντέλων απο ΗΜΜ (το κάθε μοντέλο αναφέρεται σε 

ξεχωριστή και διαφορετική διεργασία/χειρονομία), να αποφασίσει ποιό από 

τα ΗΜΜ είναι περισσότερο πιθανό να προκαλέσει την συγκεκριμένη 

ακολουθία παρατηρήσεων (input). Ετσι η μέθοδος των Κρυφών 

Μαρκοβιανών Μοντέλων υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την ομοιότητα 

ανάμεσα στα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση και στα 

εισαγώμενα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για αναγνώριση.  

Τη δεκαετία του 90 τα ΗΜΜ χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά 

για την αναγνώριση χειρονομιών από τους Υamato et al. [103]. Οι 

παράμετροι των μοντέλων εκπαιδεύτηκαν με ένα σύνολο δεδομένων 

κινήσεων και εφαρμόστηκε αλγόριθμος εκμάθησης των  ΗΜΜ. Το 

σύστημα στάθηκε ικανό να αναγνωρίσει με επιτυχία κινήσεις 

αντισφαίρισης (tennis).  

Tα ΗΜΜ χρησιμοποιήθηκαν επίσης από τους Boukir και 

Cheneviere [104] για την αναγνώριση 12 βασικών χορευτικών κινήσεων 4 
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χορευτών μπαλέτου. Η ερευνά τους συνέκρινε τα αποτελέσματα 

αναγνώρισης με χρήση διάφορω τεχνικών όπως τα ΗΜΜ αλλά και η 

Δυναμική Περιτύλιξη του Χρόνου και τα Νευρωνικά Δίκτυα. Σύμφωνα με 

τα αποτελέσματά τους τα ΗΜΜ αποτελούν την πιο κατάλληλη μέθοδο για 

τη μοντελοποίηση και αναγνώριση χορευτικών κινήσεων καθώς επιτρέπουν 

μεγαλύτερη ευελιξία στην ταχύτητα εκτέλεσης και ερμηνεύονται πιο 

εύκολα. 

Για την αναγνώριση κινήσεων της αμερικάνικης νοηματικής 

γλώσσας οι Starner και Pentland [105] χρησιμοποίησαν ΗΜΜ 

αντιστοιχώντας σε κάθε λέξη και ένα μοντέλο. Για τον υπολογισμό των 

πιθανοτήτων αξιοποιούν τον αλγόριθμο Viterbi [106]  που επιτρέπει να 

ληφθεί υπ’όψην μία απόσταση πιθανότητας. Ετσι μία άγνωστη ακολουθία 

παρατηρήσεων μπορεί να τοποθετηθεί στην κλάση της λέξης που ταιριάζει 

περισσότερο.  

Tα ΗΜΜ χρησιμοποίησε και ο Σ. Μανιτσάρης για τη 

μοντελοποίηση πιανιστικών κινήσεων, για την αναγνώριση των πατημάτων  

και την αντιστοίχισή τους σε συγκεκριμένες νότες [107].  

Ωστόσο μια από τις βασικές δυσκολίες στην αναγνώριση 

χειρονομιών είναι το γεγονός ότι η ίδια χειρονομία μπορεί να εκτελεστεί με 

πολύ διαφορετικές ταχύτητες. Οπως προαναφέρθηκε ο ρόλος των ΗΜΜ 

είναι να προβλέπει την αντιστοίχιση της ακολουθίας παρατηρήσεων με τις 

κρυφές καταστάσεις των δεδομένων εκπαίδευσης αλλά δεν είναι σε θέση 

να υπολογίζει ομοιότητες ανάμεσα σε δεδομένα που διαφέρουν πολύ στη 

χρονική διάρκεια [45]. Σε αυτό συμβάλλει η Δυναμική Περιτύλιξη του 

Χρόνου (Dynamic Time Warping ή DTW) όπως περιγράφεται παρακάτω.  

 

 

2.4.2 Δυναμική Περιτύλιξη Χρόνου – Dynamic Time Warping (DTW) 

 

Η τεχνική της DTW ευθυγραμμίζει χρονικά τα δεδομένα εκπαίδευσης με 

αυτά της αναγνώρισης και η διαδικασία αυτή επιτρέπει τον υπολογισμό της 

ομοιότητας των δεδομένων. Η DTW βασίζεται στις διαφορές ανάμεσα σε 

ακολοθίες χρησιμοποιώντας λειτουργίες εισαγωγής, διαγραφής, συμπίεσης 

και διαστολής, και αφαίρεσης υποακολουθιών [46]. Κάθε φορά που το 

σύστημα λαμβάνει νέα δεδομένα σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 

πραγματοποιείται μία στρέβλωση του χρόνου της χειρονομίας που 

χρησιμοποιείται για αναγνώριση με αυτή της εκπαίδευσης (χειρονομία 

αναφοράς). Ο μηχανισμός αυτός απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.  
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Σχήμα 2.4.2.1 Δυναμική περιτύλιξη του χρόνου της χειρονομίας που εκτελείται 

(χρησιμοποιείται για αναγνώριση) σε σχέση με αυτήν της αναφοράς  

 

Συνήθως η τεχνική αυτή συμπληρώνει άλλες και δεν 

χρησιμοποιείται μόνη της για την αναγνώριση χειρονομιών καθώς 

υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς. Η αντιστοίχιση που πραγματοποιεί 

είναι μονοδιάστατη διότι αφορά μόνο την παράμετρο του χρόνου. Κατά 

συνέπεια στρεβλώνοντας δύο ακολουθίες κάποια δεδομένα της 

στρεβλώμενης παραλείπονται. Η απώλεια αυτών των δεδομένων μπορεί  να 

αποτελέσει σημαντικό περιορισμό για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη 

ακρίβεια δεδομένων. 

Επίσης η Δυναμική Περιτύλιξη Χρόνου δεν λαμβάνει υπ’όψιν τη 

σχέση μεταξύ γειτονικών χρονικά ακολουθιών [47].  Παρακολουθώντας τα 

δεδομένα μπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί πως μία ακολουθία 

παρουσιάζει περισσότερες ομοιότητες με την κοντινότερη χρονικά 

ακολουθία απ’ότι με μία απομακρυσμένη. Τα Κρυφά Μαρκοβιανά 

Μοντέλα ξεπερνούν αυτήν την δυσκολία μέσα από τη δημιουργία της 

αλυσίδας του Μαρκόβ. Ετσι προτείνεται μία υβριδική προσέγγιση για την 

εκπαίδευση μηχανής και την αναγνώριση χειρονομιών η οποία 

περιγράφεται στην παρακάτω υποενότητα. 

 

 

2.4.3 Υβριδική προσέγγιση με  Κρυφά Μακοβιανά Μοντέλα και Δυναμική Περιτύλιξη 

Χρόνου 

 

Mία μηχανή κεπαίδευσης και αναγνώρισης χειρονομιών βασισμένη στα 

Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα και τη Δυναμική Περιτύλιξη Χρόνου  έχει 

αναπτυχθεί από το Institut de Recherche en Coordination Αcoustique et 

Musique στο Παρίσι και ονομάζεται Gesture Follower (GF) [48]. H μηχανή 
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εκπαίδευσης του GF βασίζεται σε μία υβριδική προσέγγιση η οποία 

συνδυάζει τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα για τη στοχαστική 

μοντελοποίηση και αναγνώριση χειρονομιών με τη  Δυναμική Περιτύλιξη 

του Χρόνου για την χρονική ευθυγράμμηση της « χειρονομίας αναφοράς » 

με την χειρονομία που εισάγεται για αναγνώριση. Το  GF λαμβάνει 

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες, κάμερες κτπ. και τα 

συγκρίνει με ένα σύνολο από προεγγεγραμμένες χειρονομίες, ώστε να 

αντιστοιχίσει την χειρονομία που δέχτηκε τη συγκεκριμένη στιγμή με την 

πλησιέστερη από τις προεγγεγραμμένες χειρονομίες [48]. Το σύστημα 

υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές πιθανότητας για κάθε χειρονομία 

- αναφορά (reference gesture) ώστε να την ταιριάζει με τη χειρονομία που 

εκτελείται ή εισάγεται για αναγνώριση (test gesture). Οι τιμές των 

πιθανοτήτων προσαρμόζονται ενώ η κίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ετσι, η 

πιθανότητα αναγνώρισης αλλάζει ανάλογα με τη χρονική στιγμή της 

εξέλιξης της χειρονομίας δίνοντας τη στιγμιαία πιθανότητα από την οποία 

υπολογίζεται στη συνέχεια η μέση πιθανότητα. 

 

 
 

Σχήμα 2.4.3.1 Αναγνώριση και στρέβλωση της χειρονομίας 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό του GF είναι η ικανότητα του 

συστήματος να υπολογίζει πιθανότητες αναγνώρισης σε πραγματικό χρόνο 

και να πραγματοποιεί την εκπαίδευση μηχανής με ένα δείγμα δεδομένων.  

To Gesture Follower χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια ερευνών που 

έχουν διεξαχθεί στο IRCAM για τη μελέτη της μουσικής χειρονομίας [48] 

και για τη δημιουργία εκπαιδευτικού συστήματος που κάνει χρήση της 

αισθητηριοκινητικής ανάδρασης [92]. H χειρονομία αναφορά στρεβλώνεται 

ακολουθώντας αυτήν του μαθητευόμενου και παρέχεται οπτική 

καθοδήγηση για την εκτέλεση αφηρημένων καλλιτεχνικών κινήσεων. 
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Ο Α. Τσαγκάρης [108] βασισμένος στα συμπεράσματα του [107] 

χρησιμοποιεί αυτήν την υβριδική προσέγγιση για την αλληλεπίδραση με 

συστήματα μηχατρονικής. Μέσω οπτικής αναγνώρισης δακτυλικών 

κινήσεων σε πραγματικό χρόνο προτείνει μία μεθοδολογία για την 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ μέσα  υπολογιστή. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας για την εκπαίδευση 

μηχανής και αναγνώριση χειρονομιών χρησιμοποιείται το Σύστημα 

Αναγνώρισης Τεχνικών Χειρονομιών ArtOrasis το οποίο αναπτύχθηκε στο 

εργαστήριο εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

κατά τη διάρκεια προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και 

διδακτορικών διατριβών. Το ArtOrasis παρέχει μία απλη και εύχρηστη 

διεπαφή για τη μοντελοποίηση, την εκπαίδευση μηχανής και αναγνώριση 

χειρονομιών και βασίζεται στο Gesture Follower. 

 

 

2.4.4 Συμπεράσματα  

 

Όπως είδαμε στα συμπεράσματα της ενότητας 2.3 οι τεχνολογίες σύλληψης 

χειρονομιών επιτρέπουν μόνο τη μετατροπή των κινήσεων σε ψηφιακό 

σήμα χωρίς αυτό να εμπεριέχει σημασιολογικές πληροφορίες για τις 

χειρονομίες. Με την εκπαίδευση μηχανής επιτυγχάνεται  

 η ταξινόμηση των δεδομένων, η ανίχνευση των χαρακτηριστικών 

τους και η μοντελοποίηση των χειρονομιών.  

 η σύγκριση δύο μοντέλων και κατά συνέπεια ο εντοπισμός των 

διαφορών τους 

Ετσι η εκπαίδευση μηχανής και η αναγνώριση χειρονομιών συμβάλλει τόσο  

 στην αποτελεσματική εξόρυξη της γνώσης του δεξιοτέχνη όσο και  

 στη μετάδοση αυτής της γνώσης μέσα από τη σύγκριση του 

μοντέλου χειρονομίας με την ακολουθία παρατηρήσεων που 

χρησιμοποιούνται για αναγνώριση 

 στην παροχή ανάδρασης και την ενίσυχη της 

αλληλεπιδραστικότητας 

 

2.5 Μηχανισμοί μάθησης κινητικών δεξιοτήτων  

 

Όπως είδαμε από την ανασκόπηση των εργαλείων διαχείρισης γνώσης που 

χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της δεξιοτεχνίας είναι απαραίτητες οι 

προσαρμογές τους στις ιδιαιτερότητες μίας δεξιοτεχνίας.  Ποιες είναι όμως 

αυτές οι προσαρμογές; Πως μπορούμε να τις εντοπίσουμε; Ποια είναι τα 



2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

 

Aλίνα Γκλουσκόβα  

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη 

διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης. » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

 

49 

απαραίτητα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν για να είναι 

αποτελεσματικά; Για να βρεθεί η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις πρέπει 

να μελετηθεί η διαδικασία μάθησης κινητικών δεξιοτήτων. Παρατηρώντας 

τους μηχανισμούς μάθησης, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα τα 

οποία θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό ενός συστήματος 

διαχείρισης κινητικών δεξιοτήτων. 

Η μάθηση κινητικών δεξιοτήτων πραγματοποιείται όταν 

πολύπλοκες διεργασίες ενεργοποιούνται στον εγκέφαλο,  με αποτέλεσμα να 

γίνονται συνεχείς μεταβολές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, οι οποίες 

επιτρέπουν την καλλιέργεια μιας νέας κινητικής δεξιότητας [13]. Ετσι, η  

εκμάθηση δεξιοτήτων αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει μια σειρά από αλληλεπιδραστικά στοιχεία [12].  H μάθηση 

προϋποθέτει το συνδυασμό συνιστωσών όπως  η αντίληψη και η συλλογή 

της αισθητήριας πληροφορίας, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

επιλογής στρατηγικών καθώς και η ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου 

πρόβλεψης και αντίδρασης. Ταυτόχρονα,  υπάρχουν διαφορετικές 

μαθησιακές διαδικασίες για την εφαρμογή αυτών των συνιστωσών, οι 

οποίες αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο το λάθος και η επιβράβευση 

καθορίζει τη μάθηση. Τέλος, η εκμάθηση καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό 

από τις νευρικές αναπαραστάσεις της μνήμης, οι οποίες επηρεάζουν την 

αντίληψη κατά τη διάρκεια της μάθησης καθώς και τη διαδικασία της 

γενίκευσης της μάθησης σε νέες καταστάσεις. Δεν πρέπει να παραβλέπεται 

ότι η  προσωπική εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία της 

αισθητήριας πληροφορίας. 

 

 

2.5.1 Τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τον Piaget 

  

Για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών μάθησης και αποφοίωσης 

πληροφοριών από το μαθητή είναι απαραίτητη η κατανόηση των σταδίων 

γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου. Ανάμεσα σε αυτά τα στάδια και στην 

μάθηση κινητικών δεξιοτήτων μπορούν να εντοπισθούν παραλληλισμοί. 

Μία σημαντική μελέτη των σταδίων γνωστικής ανάπτυξης πραγματοποίησε 

ο Jean Piaget τη δεκαετία του 70 [15]. O Piaget  υποστηρίζει ότι η 

ανάπτυξη του ανθρώπου γίνεται σε διακριτά στάδια  τα οποία σχετίζονται 

με διαφορές στον τρόπο αντίληψης. Έτσι η αντίληψη του ανθρώπου 

εξελίσσεται σταδιακά από το αισθητηριοκινητικό στάδιο όπου η 

προσαρμογή του ανθρώπου στο περιβάλλον του βασίζεται στις αισθήσεις 

και τα αντανακλαστικά , σε μετέπειτα στάδια όπου η προσαρμογή του 
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ανθρώπου στο περιβάλλον του βασίζεται όλο και περισσότερο στη λογική 

σκέψη. Τα στάσια αυτά είναι: 

 Sensorimotor  Stage: Η αισθητηριοκινητική περίοδος  (αισθησιο-

κινητικό στάδιο) διαρκεί σύμφωνα με τον Piaget διαρκεί από τη 

γέννηση μέχρι  το 2ο έτος της ζωής του ανθρώπου. Σε αυτό το στάδιο, 

τα άτομα μαθαίνουν μέσω των αισθήσεων και η γνωστική ανάπτυξη 

χτίζεται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις του βρέφους με το περιβάλλον. 

Επειδή αντιλαμβάνονται μόνο όσα αντικείμενα βρίσκονται στο ορατό 

τους πεδίο και  δεν γνωρίζουν  ακόμη πώς αντιδρούν τα πράγματα, 

έχουν την τάση να πειραματίζονται  με τα αντικείμενα που βρίσκονται 

στο περιβάλλον τους (αρπάζουν αντικείμενα, τα πετούν, τα 

τοποθετούν στο στόμα τους κ.α). Στο τέλος της περιόδου αυτής τα 

παιδιά έχουν πλέον αντίληψη της μονιμότητας των αντικειμένων και 

αρχίζουν να επινοούν συμβολικά παιχνίδια για παράδειγμα 

παριστάνουν ότι μαγειρεύουν έχοντας ένα προσποιητό κουτάλι.  

 Preoperational Stage: Το προ-λειτουργικό στάδιο (στάδιο της προ-

λογικής νόησης)  διαρκεί από το 2ο μέχρι  το 7ο έτος της ζωής του 

ανθρώπου. Κατά το στάδιο αυτό, τα μικρά παιδιά σκέφτονται τα 

πράγματα συμβολικά, αναπτύσσουν τη μνήμη και τη φαντασία τους, 

και συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε  παιχνίδια  προσποίησης. 

Δεν μπορούν να κατανοήσουν πιο σύνθετες έννοιες, όπως η  αιτία,  το 

αποτέλεσμα, ο χρόνος, η σύγκριση. 

 Concrete Operational Stage: Το κυρίως λειτουργικό στάδιο (στάδιο 

της συγκεκριμένης λογικής σκέψης) διαρκεί από το 7ο μέχρι το 12 

έτος της ζωής του ανθρώπου. Στο στάδιο αυτό  τα παιδιά 

αναπτύσσουν λειτουργική σκέψη,  λαμβάνουν υπόψη τους τόσο 

διαφορετικές παραμέτρους όσο και τους άλλους (κατάργηση της 

εγωκεντρικής επικοινωνίας), αλλά δεν μπορούν ακόμα να 

αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με πολλές μεταβλητές με συστηματικό 

τρόπο ούτε να κατανοήσουν απόλυτα τις αφηρημένες έννοιες. 

 Formal Operational Stage:  Το λειτουργικό στάδιο (στάδιο λογικής 

σκέψης) διαρκεί από το 12ο μέχρι το τέλος της εφηβείας του 

ανθρώπου. Στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται η ανάπτυξη της λογικής 

και της αφηρημένης σκέψης  και οι έφηβοι μπορούν να σκεφτούν 

πολλές μεταβλητές με συστηματικούς τρόπους, να διατυπώσουν 

υποθέσεις,  να εξετάσουν δυνατότητες και να αναπτύξουν 

δεξιότητες(με βάση τη λογική και τη συστηματική μέθοδο). Σύμφωνα 

με το Piaget αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της πνευματικής 
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ανάπτυξης και η συνεχής πνευματική ανάπτυξη σε ενήλικες είναι 

επακόλουθο της συσσώρευσης γνώσεων. 

 

Σχήμα 2.5.1.1 Τα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης σύφωνα με τον Piaget 

 

 

2.5.2 Η αισθητηριοκινητική μάθηση 

 

Συνδέοντας τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης με τους μηχανισμούς μάθησης 

κινητικών δεξιοτήτων ο Piaget καταλήγει στο ότι οι δεξιότητες αυτές 

βελτιώνονται μέσω της εξάσκησης και της εκτέλεσης μιας αισθητήρια-

οδηγούμενης κινητικής συμπεριφοράς. 

 Έτσι η αισθητηριοκινητική μάθηση αναφέρεται στο «πάντρεμα» 

της κινητικής συμπεριφοράς με τα πρώτα/πρώιμα αντανακλαστικά, το 

οποίο οδηγεί τα υποκείμενα σε εσκεμμένες πράξεις [17]. Τα παιδιά 

αντιλαμβάνονται το αποτέλεσμα της πράξης τους  βλέποντας τις αλλαγές 

που θα φέρει η πράξη στο περιβάλλον τους. Μαθαίνουν δηλαδή μέσα από 

τη διαδικασία δοκιμής-λάθους. Το  ότι ένα βρέφος θα αρπάξει μια 

κουδουνίστρα  οφείλεται στην πρώιμη αντανακλαστική συμπεριφορά, ενώ 

το ότι ένα μεγαλύτερο βρέφος θα αρπάξει την κουδουνίστρα και θα την 

κουνήσει για να παράγει ήχο είναι μια εσκεμμένη συμπεριφορά, στην οποία 

το βρέφος οδηγείται μέσα απ' το αισθητιριοκινητικό παιχνίδι. Ο Roger 

Shank [18] αναφέρεται στη "μάθηση μέσω αποτυχίας", τονίζοντας πως 

όταν η αποτυχία οδηγεί σε κάποια ανάδραση, στο τέλος θα οδηγήσει και 

στο "προσδοκώμενο" αποτέλεσμα. Σε περιπτώσεις δοκιμής-λάθους (δοκιμή 
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και πλάνη), η ανάδραση μπορεί να κατευθύνει το δέκτη προς το στόχο του. 

Η αισθητηριοκινητική νοημοσύνη ορίζεται ως η νοημοσύνη που 

χρησιμοποιεί την εμπειρία που βιώνεται από τις αισθήσεις και τη μάθηση 

που προκύπτει κιναισθητικά [12]. 

      Η αισθητηριοκινητική μάθηση αφορά την εκμάθηση νέων 

«αντιστοιχίσεων» μεταξύ κινητικών και αισθητήριων μεταβλητών. Η 

εκμάθηση νέων δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσα από την αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον του, από τη διαδικασία της προσαρμογής του ανθρώπου 

στις νέες αυτές δεξιότητες. Η διαδικασία της προσαρμογής 

πραγματοποιείται μέσα από τη διέγερση των σημείων του εγκεφάλου τα 

οποία είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την εκτέλεση των 

κινητικών λειτουργιών όπως η παραεγκεφαλίδα (cerebellum), ο κινητικός 

φλοιός (motor cortex) και τα βασικά γάγγλια (basal ganglia) [88].  

Μια περίπτωση αισθητηριοκινητικής μάθησης εξετάζει ο  Wagner 

[16] καθώς μελέτησε την επίδραση των χειρονομιών κατά τη διαδικασία 

εκμάθησης μιας σειράς γραμμάτων ή ενός πλεγματικού οπτικού μοτίβου 

και παρατήρησε ότι οι συμμετέχοντες θυμόντουσαν περισσότερα στοιχεία 

όταν παράλληλα εκτελούσαν χειρονομίες παρά όταν δεν κινούνταν 

καθόλου. 

 

 

2.5.3 «Δια ζώσης» εκπαίδευση: μετάδοση και μάθηση 

 

Στα πρώτα στάδια μάθησης κινητικών δεξιοτήτων, ο μαθητής χρειάζεται 

βοήθεια και καθοδήγηση. Η αντιστοίχιση κινήσεων και αισθήσεων 

διευκολύνεται όταν αυτός καθοδηγείται από το δάσκαλο. Για τον λόγο 

αυτό ενας από τους πιο παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης περνά μέσα 

από την «δια ζώσης» διαδικασία. Μπορούμε να ορίσουμε το συγκεριμένο 

τύπο εκπαίδευσης ως αυτόν που επιτυγχάνεται μέσα από την συνεχόμενη 

αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθητή, και προυποθέτει τη φυσική 

παρουσία και των δύο στον ίδιο χώρο [21]. Οι περισσότεροι δεξιοτέχνες 

καλούνται κάποια στιγμή στην σταδιοδρομία τους να περάσουν και από το 

στάδιο της διδασκαλίας ώστε να μεταδώσουν τη γνώση τους στη νεότερη 

γενιά. Η μετάδοση αυτή περνά παραδοσιακά από την «διά ζώσης» 

διαδικασία. Ετσι, οταν η «δια ζώσης» εκπαίδευση προσεγγίζεται από τη 

σκοπιά του δεξιοτέχνη, τότε μιλάμε για «διά ζώσης» μετάδοση της γνώσης 

του. Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας ο δάσκαλος βρίσκεται σε θέση 

πομπού στέλνοντας την πληροφορία, τη γνώση του στον μαθητή. 

Αντίστοιχα ο μαθητής τοποθετείται στη θέση του δέκτη. Όταν η «δια 
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ζώσης» εκπαίδευση προσεγγίζεται από τη σκοπιά του μαθητή, τότε μιλάμε 

για  «δια ζώσης» μάθηση. 

Κατά τη διάρκεια «διά ζώσης» μάθησης δημιουργείται μία σχέση 

αλληλεπίδρασης η οποία βασίζεται στη συνεχόμενη ανταλλαγή 

πληροφοριών. Ο μαθητής εκτελεί τη χειρονομία και στέλνει με αυτόν τον 

τρόπο πληροφορία στον δάσκαλο ο οποίος με τη σειρά του ερμηνεύει την 

εκτέλεση, εντοπίζει τα λάθη και παρέχει καθοδήγηση για τη διόρθωσή 

τους. 

Εξ’ορισμού η εκτέλεση εξειδικευμένων χειρονομιών  αποτελεί μία 

τεχνογνωσία η οποία παραδοσιακά μεταδίδεται μέσα από την βιωματική 

μάθηση ή ενεργή ή « διά ζώσης μάθηση ».  O Bonwell και Eison [23] 

διεξήγαγαν μελέτες για δεκαετίες παρακολουθώντας και αναλύοντας τη 

συμπεριφορά μαθητών σε σχολικό περιβάλλον και την αληλεπίδρασή τους 

με τον εκπαιδευτικό. Ενα από τα συμπερασματά τους ήταν η 

αποτελεσματικότητα της ενεργής και διά ζώσης μάθησης ειδικά όταν 

πρόκειται για την εκμάθηση χειρονακτικων εργασιών.  

Η μεγαλύτερη δυσκολία της «δια ζώσης» εκπαίδευσης αφορά το 

γεγονός ότι και οι δύο προταγωνιστές της πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο 

χώρο την ίδια χρονική στιγμή. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο για λόγους 

κυρίως πρακτικούς όπως η γεωγραφική απόσταση που μπορεί να υπάρχει 

ανάμεσά τους ή η περιορισμένη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα του 

δεξιοτέχνη. 

 

 

 

2.5.4 Βιωματική μάθηση ή «learning by doing» του Edgar Dale 

 

Τη θεωρία του Piaget έρχεται να συμπληρώσει ο Edgar Dale προτείνοντας 

την πυραμίδα μάθησης. Σύμφωνα με την πυραμίδα μάθησης και 

απομνημόνευσης του Dale (Dale’s Cone of Experience) οι άνθρωποι 

απομνημονεύουν το 90% από αυτό που κάνουν, το 70% από αυτά που 

γράφουν / λένε, το 50% από αυτά που βλέπουν και ακούν και το 10% από 

αυτά που διαβάζουν [19]. Η μάθηση μέσω της πράξης είναι επομένως η πιο 

αποτελεσματική μέθοδος για να αποκτηθεί ακριβή τεχνογνωσία.   
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Σχήμα 2.5.4.1 H πυραμίδα του Edgar Dale 

O Ν. Van Dam [20] ολοκληρώνει το σχέδιο προσθέτοντας στα 

επίπεδα της πυραμίδας τα πιο κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές 

για την αφομοίωση των πληροφοριών. Η ερμηνεία αυτού του μοντέλου 

οδηγεί στην ακόλουθη διατύπωση: «Αν θέλω να μάθω ακούγωντας ή 

βλέποντας (και ως εκ τούτου, να συγκρατήσω το 50% των πληροφοριών) 

θα πρέπει να χρησιμοποιήσω τα μαθήματα με ήχο και βίντεο ».  

 

 

 

Σχήμα 2.5.4.2 Η αντίστροφη πυραμίδα του συμπληρωμένη με τα αντίστοιχα 

ψηφιακά εργαλεία 
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Αν πάμε πίσω στην κορυφή της πυραμίδας φτάνουμε στον πιο 

σύνθετο κατά τον Edgar Dale στόχο, αυτόν της εκμάθησης δεξιοτήτων. Για 

να αποκτήσει  κανείς αυτή τη γνώση δεν αρκεί απλώς να ακούσει ή να δει, 

να παρατηρήσει, διαβάσει ή να γράψει. Πρέπει να περάσει στη δράση και 

να κάνει επαναλήψεις. Ετσι διαπιστώνουμε ότι το πιο αποτελεσματικό 

ψηφιακό μέσο για να επιτευχθεί η αφομοίωση πρακτικής γνώσης σύμφωνα 

με τον Van Dam είναι τα παιχνίδια και τα εργαλεία προσομοίωσης καθώς 

αυτά δίνουν ενεργό ρόλο στο χρήστη. Στα πλαίσια αλληλεπίδρασης με το 

περιβάλλον η ανάδραση βασίζεται σε φυσικούς κανόνες. Ενώ στα πλαίσια 

αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή παίζοντας ένα ψηφιακό παιχνίδι η 

ανάδραση ενεργοποιείται ακολουθώντας προκαθορισμένους μηχανισμούς.  

 

 

2.5.5 Μάθηση βασισμένη σε ψηφιακό παιχνίδι (Game-based learning-Serious 

Games) 

 

H εκμάθηση δεξιοτεχνίας βασισμένη σε παιχνίδι συμπεριλαμβάνει διάφορα 

εργαλεία μάθησης, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα εφαρμογής 

τους (τέχνη, βιομηχανία κλπ.) και τους παιδαγωγικούς σκοπούς τους. Ένα 

τέτοιο βασικό εργαλείο αποτελούν τα σοβαρά παιχνίδια ή Serious Games.  

Στόχος τους δεν είναι μόνο η διασκέδαση του παίκτη αλλά και η 

ολοκλήρωση μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας [84] [85]. Τα ψηφιακά αυτά 

παιχνίδια έχουν ξεκάθαρο παιδαγωγικό σκοπό.  Mία ολοκληρωμένη 

ανασκόπηση χρήσης σοβαρών παιχνιδιών έχει πραγματοποιηθεί από το 

πανεπιστήμιο West Scotland. H ανάλυσή τους καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια μπορούν να συμβάλλουν στην 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων [86].  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη βελτίωση κοινωνικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς,μπορούν  

να ενισχύσουν το κίνητρο του παίκτη. Κάνοντας χρήση τεχνικών 

προσομοίωσης, δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να εμβυθύνει σε ένα 

περιβάλλον , να ταυτιστεί με έναν χαρακτήρα και να λαμβάνει αποφάσεις 

οι οποίες θα έχουν αντίκτυπο στην εξέλιξη του σεναρίου του παιχνιδιού 

[87]. Ετσι μέσα από τις επιπτώσεις των αποφάσεών του ο παίκτης μαθαίνει 

τον ορθό τρόπο δράσης. 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα σοβαρού παιχνιδιού για την 

απόκτηση κινητικής γνώσης αποτελεί το παιχνίδι το γιατρικό παιχνίδι 

Stayin Alive [25]. Στόχος του είναι είναι να μάθει στο χρήστη να παρέχει 

πρώτες βοήθειες και πιο συγκεκριμένα να κάνει μυοκαρδιακό μασάζ σε 

παθόντα εμφράγματος και κατά συνέπεια να μάθει να εκτελεί 
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συγκεκριμένες χειρονομίες πάνω στο σώμα του παθόντα. Ωστόσο η 

εκμάθηση εδώ βασίζεται σε αλληλεπίδραση με ποντίκι. Βυθισμένος σε ένα 

εικονικό περιβάλλον, ο παίκτης κινεί το άβατάρ του με τη χρήση του 

ποντικιού, λαμβάνει αποφάσεις και ρυθμίζει το ρυθμό του μασάζ κάνοντας 

κλίκ.  

Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα να προσομοιώσει 

πραγματικά τις κινήσεις και να λάβει αξιολόγηση για την πραγματική 

απόδοσή του. Επιπλέον, 

στις περισσότερες από τις 

σκηνές που ο χρήστης τις 

παρατηρεί ως τρίτο 

πρόσωπο. Η τεχνική αυτή 

δεν διευκολύνει την 

απόλυτη εμβύθισή του, 

και τον μετατρέπει 

περισσότερο σε εναν 

παρατηρητή απ’ότι σε 

δράστη. 

Ενα άλλο 

παιχνίδι που στοχεύει 

στην άρση αυτών των περιορισμών, το Aircraft Marshalling, αναπτύχθηκε 

ύστερα απο παραγγελία του αεροδρομίου του Οχάιο στην Αμερική για την 

εκπαίδευση εκτελέσεων χειρονομιών απο σταθμευτές αεροπλάνων. Σε 

αντίθεση  με το προηγούμενο παράδειγμα εδώ ο χρήστης δε χρησιμοποιεί 

το ποντίκι για να αλληλεπιδράσει με το παιχνίδι αλλά εκτελεί κατευθείαν 

τις κινήσεις μπροστά στον υπολογιστή [26]. Η κάμερα βάθους Kinect τις 

καταγράφει, ένας μηχανισμός τις αναγνωρίζει και τις αντιστοιχεί σε 

εντολές που επιτρέπουν την εξέλιξη του σεναρίου. Ο παίκτης μπορεί να δει 

απευθείας στην οθόνη, μέσα από μια υποκειμενική γωνία όψης που τον 

μετατρέπει σε άμεσο δράστη αν οι χειρονομίες του είναι σωστές ή όχι.  

Το  Aircraft Marshalling μπορεί να θεωρηθεί ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο. Αλλά αναφέρεται σε εξαιρετικά απλές στατικές χειρονομίες, σε 

συμβολικές κινήσεις χεριών και όχι τόσο σε δυναμικές, δεξιοτεχνικές 

χειρονομίες στις οποίες βασίζεται μία τεχνογνωσία. Επιπλέον, σε αυτό το 

παιχνίδι η αξιολόγηση παρέχεται στον παίκτη στο τέλος και όχι κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας του. Κατά συνέπεια, δεν  μπορεί να τη 

διορθώσει στην πορεία της εκτέλεσης.  

 

 

Σχήμα  2.5.5.1 Υποκειμενική όψη της κίνησης του 

μασάζ στο σοβαρό παιχνίδι Stayin Alive 
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2.5.6 Οι 3 βαθμοί κατοχής πληροφορίας και μαθησιακής εμπειρίας 

 

Σύμφωνα με τους Godoy και Leman που έχουν πραγματοποιήσει μία 

μελέτη εκ βαθέων της μουσικής χειρονομίας και των αρχών που διέπουν 

την μετάδοσή της από τον δάσκαλο στον μαθητή, μπορούν να οριστούν 3 

βαθμοί κατοχής δεξιοτεχνικής γνώσης, 3 προοπτικές αυτή του  πρώτου, 

δεύτερου και τρίτου προσώπου [73] .  

Πιο συγκεκριμένα, η προοπτική πρώτου προσώπου αναφέρεται 

στην αντίληψη της χειρονομίας που έχει ο εκτελεστής της. Ο δάσκαλος, 

έμπειρος εκτελεστής της χειρονομίας, που έχει τελειοποιήσει τη γνώση του 

και μπορεί να κινητοποιήσει το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών του 

γνώσεων, τοποθετείται σε αυτήν την πρώτου βαθμού/προσώπου προοπτική. 

Όταν ο μαθητής εκτελεί τη δεξιοτεχνική χειρονομία, είτε είναι μουσική, 

πάνω σε ένα μουσικό όργανο είτε είναι ευρύτερα καλλιτεχνική , πάνω στον 

τροχό αγγειοπλαστικής, έχει και αυτός προοπτική πρώτου 

βαθμού/προσώπου. Η διαφορά του δασκάλου από το μαθητή έγκειται στο 

ότι ο πρώτος έχει αναπτύξει σε υψηλότερο βαθμό την προσέγγιση της 

χειρονομίας βασιζόμενη στην δράση. Εχει δηλαδή εντοπίσει τα εσωτερικά 

μοτίβα της κάθε χειρονομίας και μπορεί να τα επαναλάβει με πιστό τρόπο. 

Εχει την ικανότητα να προβλέπει τις χειρονομίες που πρέπει να εκτελέσει 

για να δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, την ικανότητα 

πρόβλεψης πιθανών προβλημάτων και πρόληψής τους και ελέγχει πλήρως 

το αισθητηριοκινητικό του σύστημα για να φτάσει στο επιθυμητό 

αποτελέσμα. 

Η προοπτική δεύτερου προσώπου αναφέρεται στο πώς οι άλλοι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη δεξιοτεχνική χειρονομία σε ένα πλαίσια 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης, είναι η προοπτική του εξωτερικού παράγοντα 

και παρατηρητή. Αντίληψη δευτέρου προσώπου έχει ο μαθητής την ώρα 

που παρατηρεί το δάσκαλό του, κατά τη δια ζώσης μάθηση, έχει δηλαδή 

την αντίληψή «μου» (μαθητής) για τη χειρονομία «σας» [73]. Σύμφωνα με  

αυτήν την «εγώ/εσείς» σχέση εγκαθίσταται ένα σύστημα καθρέπτης μεταξύ 

του εμπειρογνώμονα και μαθητή, όπου ο μαθητής προσπαθεί να 

ενσωματώσει τη γνώση του δασκάλου του και να τη μετατρέψει σε 

ενέργεια, δράση μέσα από τη μίμηση. 

Η προοπτική τρίτου προσώπου επικεντρώνεται στην μέτρηση και 

καταγραφή της χειρονομίας. Αυτήν την προοπτική έχει ένας υπολογιστής ή 

μία βιντεοκάμερα οι οποίοι συλλαμβάνουν τις χειρονομίες και επιτρέπουν 

την μαθηματικοποίησή της, βασιζόμενοι σε τεχνικές εξαγωγής 

χαρακτηριστικών. 
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Μέσα από την προοπτική του δεύτερου προσώπου, ο μαθητής σαν 

εξωτερικός παρατηρητής είναι επόμενο να μην μπορεί να μιμηθεί 

επακριβώς τις χειρονομίες. Για τον λόγο αυτόν κατά γενική ομολογία οι 

δάσκαλοι αγγειοπλαστικής αφήνουν στον μαθητή το περιθώριο 

πειραματισμού. Άλλες φορές ο πειραματισμός του μαθητή τον οδηγεί στο 

να εντοπίσει την άπιαστη με το γυμνό μάτι λεπτομέρεια που αποτελεί το 

μυστικό της επιτυχίας και άλλες φορές τον οδηγεί σε σημαντικά λάθη και 

ενδεχομένως στην απογοήτευση.  

 

 

2.5.7 Συμπεράσματα 

 

Κάνοντας μία επισκόπηση των μηχανισμών μάθησης καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα πως για την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων και την 

αποτελεσματική αφομοίωση πληροφοριών είναι απαραίτητο η μάθηση να 

πλαισιώνεται από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Να βασίζεται στην 

αντιστοίχιση κινητικών και αισθητήριων μεταβλητών. Συνοψίζοντας 

μπορουμε να πούμε πως για να είναι αποτελεσματική η αφομοίωση 

κινητικών δεξιοτήτων, η διαδικασία μάθησης πρέπει να είναι :  

 δυναμική και όχι στατική 

 αλληλεπιδραστική 

 ευχάριστη, συνδυάζοντας τη διασκέδαση με την εκπαίδευση για την 

ενίσχυση του κινήτρου 

 να δίνει τη δυνατότητα πραγματικής εκτέλεσης χειρονομιών και όχι 

μόνο προσομοίωσης. 

 

2.6 Αισθητηριοκινητική ανάδραση 

 

Oι τεχνολογίες που περιγράφτηκαν παραπάνω μπορούν να συμβάλλουν όχι 

μόνο στην πιο αποτελεσματική σύλληψη της γνώσης ενός δεξιοτέχνη και 

δασκάλου αλλά και στο να κάνουν τη διαδικασία μάθησης πιο 

αλληλεπιδραστική. Η αλληλεπίδραση που παρατηρείται ανάμεσα στο 

δάσκαλο και το μαθητή μπορεί να αναπαραχθεί ανάμεσα στη μηχανή και 

τον μαθητή. Η περισσότερο φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή 

επιτυγχάνεται μέσω της συνεχής αλληλεπίδρασης στις εφαρμογές. 

Συνεπώς, δημιουργείται η ανάγκη για ανάδραση, χρησιμοποιώντας οπτικά, 

κιναισθητικά ή ηχητικά στοιχεία [29] , τα οποία υποστηρίζονται με την 

εφαρμογή αισθητήριοκινητικής μάθησης μέσω ανάδρασης.  
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Η ανάδραση (feedback) ορίζεται ως η ανατροφοδότηση της 

εξόδου ανός συστήματος με την είσοδό του. Στην εκπαιδευτική διαδικασία 

παίζει βασικό ρόλο διότι « ο δάσκαλος προχωρεί σε εκτιμήσεις τις 

παιδευτικής επικοινωνίας και σε επανατροφοδότηση της όλης προσπάθειας 

του μαθητή. Μέσω της ανάδρασης επιτυγχάνεται η ικανότητα του μαθητή να 

ρυθμίζει τη μελλοντική του συμπεριφορά με βάση την προηγούμενη εμπειρία 

του» [91].  

Η αισθητηριοκινητική ανάδραση βασίζεται με τη σειρά της στις 

αρχές της αισθητηριοκινητικής μάθησης [31], δηλαδή στην αντιστοίχιση 

κινητικών και αισθητήριων μεταβλητών. Στόχος της είναι να ενεργοποιήσει 

τις αισθήσεις και πιο συγκεκριμένα την αισθητηριοκινητική περιοχή του 

εγκεφάλου. Η ανάδραση μπορεί να δωθεί με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους όπως με εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικές παραστάσεις , 

ταυτόχρονα με την κίνηση που εκτελεί ο μαθητής, αμέσως μετά, ή μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα. Συνεπώς τα είδη ανάδρασης ποικίλλουν 

ανάλογα με το είδος της πληροφορίας που παρέχει, την αίσθηση που 

διεγείρει, τη συχνότητα που εμφανίζεται [90]. Ο Schute [89] υποδηλώνει 

ότι η συστηματικά σχεδιασμένη ανάδραση έχει θετικές επιπτώσεις στην 

κινητοποίηση και την επιτυχία του μαθητή, γι αυτό και είναι σημαντικό να 

εξετάζεται με μια δομημένη μορφή. Η αποτελεσματική ανάδραση 

επικεντρώνεται στα βασικά σημεία της δεξιότητας, παρέχοντάς του την 

σωστή πληροφορία στη σωστή χρονική στιγμή.  Η υπερβολική πληροφορία 

μειώνει το ενδιαφέρον του χρήστη και αποσπά την προσοχή του [30]. Κατά 

τη διαδικασία μάθησης το κινητικό σύστημα αντιδρά σε μεταβλητές όπως η 

ποσότητα και η ποιότητα της ανάδρασης. Ωστόσο όπως αναφέρεται στο 

[29] η ανάδραση δεν πρέπει να είναι περιορισμένη στο ελάχιστο καθώς 

ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση του χρήστη ότι έχει ενεργό ρόλο σε 

μια διαδικασία και του δίνει της αίσθηση της παρουσίας, της 

παρακολούθησης και της καθοδήγησης. Παρακάτω παρουσιάζονται 3 είδη 

ανάδρασης που ενεργοποιούν διαφορετικές αισθήσεις και δίνονται 

παραδείγματα χρήσης τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

 

 

2.6.1 Oπτική ανάδραση 

 

Σύμφωνα με τον Piaget κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης χειρονομιών ο 

άνθρωπος έχει την φυσική τάση να αντιστοιχεί τις κινήσεις σε σχήματα και 

για την απομνημόνευση τις συνδέει είτε με κάποιο αντικείμενο, είτε με 

κάποιο σχήμα. Η σημειογραφία της κίνησης αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για 
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την παροχή οπτικής ανάδρασης. Μελετώντας τις χορευτικές κινήσεις, μία 

τεχνική σημειογραφίας πρότεινε ο Laban [67] προσεγγίζοντας την κίνηση 

από την δομική της πλευρά. Μία άλλη προσέγγιση αναπτύχθηκε από τους 

Howell και Pernicka [102], οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις καμπύλες Lissa-

jous για να αποδομήσουν μία κίνηση.  Αυτό το είδος σημειογραφείας 

παρέχει η οπτική ανάδραση καθώς δίνει σχηματικές ενδείξεις για την 

εκτέλεση της χειρονομίας όπως βέλη (δισδιάστατα ή τρισδιάστατα), 

κλήσεις (γωνίες) κτπ. οι οποίες κατευθύνουν το μαθητευόμενο.  

 

 

 

 

Σχήμα 2.6.1.1 Παράδειγμα «Lissajous 

Figures» 

 Σχήμα 2.6.1.2 Παράδειγμα 

σημειογραφίας Labanotation 

 

 H οπτική ανάδραση με τη σειρά της μπορεί να διαχωριστεί στις παρακάτω  

κατηγορίες: 

 Affordances : συμπεριλαμβάνουν σύμβολα και βοηθητικές ενδείξεις 

οι οποίες στην αντίληψη του χρήστη είναι συσχετισμένες με 

κατευθύνσεις, με τρόπους χρήσης ενός αντικειμένου ή με άλλες 

εμπειρίες χειρισμού αντικειμένων. Οι ενδείξεις αυτές είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με τις καθημερινές εμπειρίες του χρήστη και γίνονται 

εύκολα, σχεδόν αυτόματα κατανοητές. Οι ενδείξεις αυτές 

ονομάστηκαν affordances από τον Gibson [32]. Οπως έχει τονιστεί 

από τον Rizolatti στο [33] σε περιπτώσεις χειρισμού αντικειμένων 

αυτού του είδους ενδείξεις ενισχύουν τα αισθητηριοκινητικά 

αντανακλαστικά του ανθρώπου. 

 Colocalisations : εδώ οι οπτικές ενδείξεις τοποθετούνται πάνω στην 

εικόνα στην οποία απεικονίζεται η χειρονομία ή ο χειρισμός. Σε 

περίπτωση colocalisation σε μία εικόνα υπάρχουν δύο οπτικοί 

χώροι, αυτός της εικόνας της κίνησης και παράλληλα των 

ενδείξεων πάνω στην εικόνα της κίνησης. 
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2.6.1.1 Παραδείγματα χρήσης οπτικής ανάδρασης 

 

Η επίδραση της οπτικής ανάδρασης έχει μελετηθεί σε διάφορους τομείς και 

περιπτώσεις. Οι προσομοιωτές θεωρούνται συστήματα παροχής οπτικής 

ανάδρασης διότι ενεργοποιούν την αίσθηση της όρασης και βασίζονται σε 

κάποιο μηχανισμό που επιτρέπει την αλληλεπίδραση.  Τέτοια συστήματα 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση της κωπηλασίας παρέχοντας 

άμεσα οπτικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της επίδοσης [97], αλλά 

και για την προσομοίωση διαδικασιών στην γιατρική, πιο συγκεκριμένα σε 

διεξάγωγή χειρουργείου [98], στην εξάσκηση διαδικασιών μαιευτικής 

(χρήση ειδικής κουτάλας για την εξαγωγή του παιδιού) [99]. Θετική 

επιρροή φαίνεται να έχει η οπτική ανάδραση και στην κινησιοθεραπεία, 

καθώς μπορεί να βοηθήσει στην ανάκτηση κινητικής ικανότητας και 

βελτίωση συντονισμού των άκρων, όπως ανέξειδαν οι Kovacs και Shea 

[100].  

Ενδιαφέρουσα μελέτη πραγματοποίηθηκε στον τομέα της 

επανόρθωσης κινητικής ικανότητας και απομνημόνευσης κινήσεων από 

τους J.F.Jego, A.Paljic , F. Fuchs [34]. Ζητήθηκε από 2 δεκάδες χρήστες να 

προτείνουν μία διαφορετική χειρονομία για να ανοίξουν 7 εικονικά κουτιά 

διαφορετικών χρωμάτων. Στη συνέχεια ζητήθηκε να προτείνουν και πάλι 

όποια χειρονομία επιθυμούν ανά κουτί, διαχωρίζοντας τα κουτιά αυτή τη 

φορά όχι με βάση το χρώμα τους αλλά με απεικόνιση διαφορετικής κάθε 

φορά κλειδαριάς. Αυτή η απεικόνιση θεωρείται μία στατική συμβολική 

οπτική ένδειξη. Η αρχική υπόθεση ότι η ένδειξη αυτή συμβάλλει στην 

απομνημόνευση των χειρονομιών που προτείνουν οι χρήστες 

επιβεβαιώνεται.  

Σε δεύτερο χρόνο, βασιζόμενοι στο παραπάνω συμπέρασμα, οι 

ερευνητές επιθυμούν να μελετήσουν την επιρροή των δυναμικών οπτικών 

ένδειξεων στην εκτέλεση χειρονομιών. Ετσι ζητούν από τους χρήστες 

εκτελέσουν την χειρονομία για να ανοίξουν ένα εικονικό κουτί με 

συγκεκριμένο είδος κλειδαριάς και εξετάζουν αν και κατά πόσο 

επηρεάζουν την εκτέλεση της χειρονομίας διαφορετικά είδη οπτικής 

ανάδρασης.  Για το συγκεκριμένο πείραμα ορίζονται 6 διαφορετικές 

οπτικές αναδράσεις οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες  

ανάλογα με τη χρονική στιγμή που ενεργοποιούνται σε σχέση με την 

εκτέλεση της χειρονομίας. 
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Σχήμα 2.6.1.3 Οι οπτικές αναδράσεις για το άνοιγμα ενός κουτιού 

 

Eφαρμόζοντας στατιστική ανάλυση (όπως το τεστ ANOVA) και 

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα οι ερευνητες διατυπώνουν το συμπέρασμα 

ότι δυναμική αυτή ανάδραση επηρεάζει αισθητά την εκτέλεση της 

χειρονομίας . Πιο αποτελεσματική ανάδραση θεωρείται η άμεση ανάδραση 

που εξελίσσεται παράλληλα με τη χειρονομία (AnCo) καθώς με αυτήν 

μειώνεται ο χρόνος προετοιμασίας που απαιτείται για την εκτέλεση της 

χειρονομίας, μειώνονται οι ευκλίδειες αποστάσεις των τροχιών ανάμεσα 

στις επαναλήψεις. Oι συμβολικές αυτές μορφές αλληλεπίδρασης 

(affordances), βοήθησαν τους χρήστες να διατηρήσουν στη μνήμη τους 

περισσότερες χειρονομίες και βελτίωσαν την επίδοσή τους στο 

πείραμα/εργασία που εκτελούσαν. 

Η οπτική 

ανάδραση έχει 

χρησιμοποιηθεί και 

σε γιατρικές 

μελέτες με σκοπό 

την ανάκτηση ή 

επανόρθωση της 

κινητικής 

ικανότητας ατόμων 

που υπέστησαν 

κάποιο τραύμα είτε 

εγκεφαλικό 

επεισόδιο, είτε 

ατόμων μεγάλης 

ηλικίας. Στο [93] οι 

ερευνητές 

 

Σχήμα  2.6.1.4 Το πείραμα που διεξήγαγαν οι Rong-Song, Tong 
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χρησιμοποίησαν οπτικές ενδείξεις στην οθώνη για να βοηθήσουν τους 

χρήστες να μετακινούν το μπράτσο τους. Στο πείραμά τους συμμετείχαν 

ομάδες ηλικιωμένων και νέων ατόμων, και μία ομάδα μικτής ηλικίας τα 

μέλη της οποίας ήταν θύματα πρόσφατου εγκεφαλικού επεισοδίου. Από 

όλους ζητήθηκε να μετακινήσουν τα χέρια τους σε ημικυκλική τροχιά με 

διαφορετική ταχύτητα. Ως οπτική ανάδραση χρησιμοποιήθηκε η 

απεικόνιση της τροχιάς και γωνίας μετακίνησης του μπράτσου, το σημείο 

εκκίνησης και αφετηρίας της κίνησης. Η ανάδραση εδώ χρησιμοποιείται 

για να διευκολύνει την κατανόηση της κίνησης που πραγματοποιείται και 

που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η ανάδραση συνοδεύει και υποδεικνύει 

την ταχύτητα εκτέλεσης ενώ επηρεάζει τον αισθητηριοκινητικό έλεγχο των 

υποκειμένων. 

 

 

2.6.2 Ακουστική ανάδραση 

 

Στόχος της ακουστικής ανάδρασης είναι να συμπληρώσει την οπτική και να 

συμβάλλει στην καθοδήγηση του μαθητή, να τον προειδοποιήσει για τυχόν 

λάθη και να του βοηθήσει να τα διορθώσει. Η λήψη ακουστικής ανάδρασης 

είναι έμφυτη στον άνθρωπο και μπορεί να τον καθοδηγήσει καθώς στη 

φύση κάθε σχεδόν πράξη συνοδεύεται από μία ηχητική απάντηση  [92]. Ο 

άνθρωπος βασιζόμενος στις εμπειρίες του είναι ικανός να αντιστοιχεί τον 

ήχο σε συγκεκριμένες πληροφορίες, διότι ο ήχος φέρει ένα μήνυμα. Οι 

παράμετροι όπως η ένταση, η τονικότητα, η μελωδικότητα, η ταχύτητα 

επιτρέπουν στον χρήστη να αντιλαμβάνεται αυτές τις πληροφορίες. 

Ομοίως με την οπτική για το σχεδιασμό της ηχητικής ανάδρασης 

πρέπει να ληφθούν υπ’όψιν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία την καθιστούν 

αποτελεσματική καθώς σύμφωνα με [30] μία σωστά σχεδιασμένη ηχητική 

ανάδραση μπορεί να δημιουργήσει νέα στόχο και να καθοδηγήσει το 

χρήστη στην επίτευξή του. 

 

 

2.6.2.1 Παραδείγματα χρήσης ακουστικής ανάδρασης 

Την τελευταία δεκαετία η ακουστική ανάδραση έχει χρησιμοποιηθεί 

ευρέως στον αθλητισμό. Στην περίπτωση του καράτε αξιοποιήθηκε για την 

βελτίωση συγχρονισμού κίνησης καρπού και αστραγάλου [30], 

χρησιμοποιήθηκε επίσης για καλύτερο έλεγχο της πλευρικής μετατόπισης 

σανίδας του σκι [94], για πιο αποτελεσματικό έλεγχο της επιτάχυνσης στην 
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κωπηλασία [95], για βελτίωση περιστροφής και κατεύθυσης στις 3 

διαστάσεις του  «γερμανικού τροχού» [96]. 

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η έρευνα που διεξήγαγαν οι 

ερευνητές στο [28]. Χρησιμοποίησαν ακουστική ανάδραση για τη 

διόρθωση κινηματiκού λάθους ενός επαγγελματία πατινέρ ταχύτητας. Ο 

Boyd και ο Godbout μελέτησαν την επιρροή που μπορεί να έχει η 

ακουστική καθοδήγηση ενός αθλητή ο οποίος έχει χάσει την ικανότητά του 

να επαναφέρει σωστά το δεξί του πόδι ύστερα από απότομη στροφή 

(λανθασμένη έκταση αστραγάλου).  

Αρχικά πραγματοποίησαν καταγραφή ενός αθλητή ο οποίος 

εκτελεί την κίνηση σωστά, ώστε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα του σα 

δεδομένα αναφοράς. Στη συνέχεια στον αστράγαλο του αθλητή 

τοποθετήθηκε αισθητήρας ο οποίος μετράει την έκτασή του και επιτρέπει 

στους ερευνητές να έχουν μία πλήρης εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την 

κίνηση που εκτελεί ο αθλητής. Η σύγκριση των δυο δεδομένων δίνει τη 

δυνατότητα να οριστεί το όριο τιμών πέραν από τις οποίες η κίνηση 

εκτελείται λάθος.  

Παράλληλα ορίζονται τρία είδη ακουστικής ανάδρασης που θα 

χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της συγκεριμένης μελέτης α) η ανάδραση 

διόρθωσης (corrective feedback) ενεργοποιείται όταν ο αθλητής ξεπερνά το 

όριο που έχει τεθεί και παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι να διορθώσει την 

κίνησή του, β) η ανάδραση λάθους - έχει δωθεί στον αθλητή η οδηγία όταν 

λάβει το ακουστικό σήμα να εντείνει την λανθασμένη κίνησή του, να 

επιμείνει στο λάθος και στη συνέχεια να το διορθώσει συνοδευόμενος από 

τον ήχο. Στόχος αυτής της ανάδρασης είναι να κατανοήσει καλύτερα ο 

αθλητής σε τί έγκειται το λάθος του και πως ακριβώς το διορθώνει. Και γ) 

η ανάδραση προειδοποίησης που ενεργοποείται πριν η κίνηση του αθλητή 

φτάσει στο όριο. Οπως φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα η πιο 

αποτελεσματική ακουστική ανάδραση για τη διόρθωση κινηματικού λάθους 

στη μελέτη περίπτωσης ενός πατινέρ ταχύτητας θεωρείται η ανάδραση 

διόρθωσης καθώς αυτή καθοδηγεί τον αθλητή, μέχρι να επέλθει η 

διόρθωση. 
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Σχήμα 2.6.2.1 H εξέλιξη της κίνησης του αθλητή πριν και μετά παροχή ανάδρασης 

 

 

2.6.3 Απτική ανάδραση 

 

Η απτική ανάδραση αναφέρεται σε αυτήν που χρησιμοποιεί την αίσθηση 

της αφής και περιλαμβάνει μορφές δύναμης, αντίστασης και σε ορισμένες 

περιπτώσεις υφής. Η απτική ανάδραση είναι επίσης μέρος της 

καθημερινότητάς μας καθώς χρησιμοποιείται στο αυτοκίνητο (χειριστήρια), 

στο σπίτι (ηλεκτρονικές οθόνες με δονούμενες ακίδες) και σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον (παιχνίδια με χρήση δονούμενου joystick).  

Η συνεισφορά αυτής της ανάδρασης είναι η πιο αμιφιλεγόμενη 

σύμφωνα με τον Sigrist et al. [101] , ο οποίος πραγματοποίησε μία 

ανασκόπηση των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί πάνω στην απτική 

ανάδραση.  Ο Adams [35] αναφερόμενος σε μία μελέτη περίπτωσης χρήσης 

απτικής ανάδρασης για τη διδασκαλία χειρουργικών ικανοτήτων 

παρατήρησε ότι η συνεισφορά συγκεκριμένα της απτικής ανάδρασης ήταν 

σχεδόν αμελητέα σε σχέση με τη χρήση εικονικού περιβάλλοντος και 

οπτικής ανάδρασης. Αντίστοιχα στο [36] οι συγγραφείς τονίζουν πως σε 

ορισμένες περιπτώσεις η απτική ανάδραση μπορεί να είναι μέχρι και 

επιζήμια για τη διαδικασία εκμάθησης καθώς σύμφωνα με τους χρήστες 

αποπροσανατολίζει την προσοχή του και δε βοηθάει στη συγκέντρωσή 

τους. Το συμπέρασμα αυτό ισχύει σε περιπτώσεις εκμάθησης χειρονομιών 

για εργασίες συναρμολόγησης.  

 

 

2.6.3.1 Παραδείγματα χρήσης απτικής ανάδρασης 

Ενα ενδιαφέρον εργαλείο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος hapTEL [27] του οποίου στόχος είναι να προτείνει ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα για βασικές διαδικασίες οδοντογιατρικής, 

βασισμένο στην προσομοίωση μέσω εικονικής πραγματικότητας και στη 
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χρήση συσκευών απτικής ανάδρασης. Ο μαθητευόμενος χρησιμοποιεί τη 

συσκευή για εξάσκηση σε προσομοιώνοντας τις κινήσεις σε ένα 

τρισδιάστατο μοντέλο στωματικής κοιλότητας. Ετσι η συσκευή απτικής 

ανάδρασης αντικαθιστά τον οδοντογιατρικό τροχό και το μοντέλο του 

ασθενή. Ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει σε πραγματικό 

χρόνο μία αξιολόγηση της κίνησής του και να νιώθει την απτική ανάδραση 

χάρη στη συσκευή. 

Ωστόσο η χρήση τέτοιων συσκευών είναι εφικτή μόνο για 

εκπαίδευση πάνω σε συγκεκριμένες τεχνογνωσίες στις οποίες 

χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα εργαλεία όπως ο τροχός στην οδοντογιατρική, 

το καλέμι στη γλυπτική κλπ. 

 

 

2.6.4 Κατηγοριοποίηση αισθητηριοκινητικής ανάδρασης 

 

Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα παραδείγματα αναδράσεων που περιγράφτηκαν 

συνοπτικά παραπάνω μπορούμε να προτείνουμε την παρακάτω 

κατηγοριοποίηση βασιζόμενοι κυρίως στη χρονική στιγμή που 

ενεργοποιείται η ανάδραση σε σχέση με την εκτέλεση της 

χειρονομίας/κίνησης. 

 

Στόχος Πρόληψη Διόρθωση Αξιολόγηση 

Ερμηνεία Αμεση Εμμεση Αμεση Εμμεση Αμεση Εμμεση 

Ανάδραση σε σχέση 

με την εκτέλεση 

χειρονομίας 

Πριν Κατά τη 

διάρκεια 

Μετά 

Αποτελεσματικότητα 

ως προς τη 

διόρθωση 

Μέτρια Υψηλή Χαμηλή 

Αποτελεσματικότητα 

ως προς το κίνητρο 

Μέτρια 

Αυξάνει τη 

συγκέντρωση 

Υψηλή 

Ενισχύει την 

αντίδραση (re-

activity) 

Υψηλή 

Γενική εικόνα 

επίδοσης 

Σχήμα 2.6.4.1 Είδη ανάδρασης ανάλογα με τη χρονική στιγμή ενεργοποίησης 

 

Ετσι η ανάδραση που ενεργοποιείται πρίν την εκτέλεση της 

χειρονομίας ορίζεται ως ανάδραση πρόληψης, καθώς βασικός της στόχος 

είναι η προειδοποίηση ενός «επικύνδινου» κινηματικού σημείου. Αυτή η 
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ανάδραση πρόληψης θεωρείται μέτριας αποτελεσματικότητας τόσο ως προς 

τη διόρθωση λάθους και για την απομνημόνευση όσο και για την ενίσχυση 

κινήτρου του χρήστη. Αντιθέτως η ανάδραση που ενεργοποιείται 

παράλληλα με την εκτέλεση της χειρονομίας έχει άμεσο αντίκτυπο σε 

αυτήν και στο κίνητρο του εκτελεστή. Ενισχύει την αντίδραση και 

ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά του διαγείροντας τις αισθήσεις του 

(όραση/ακοή). Τέλος η ανάδραση που ενεργοποιείται μετά την εκτέλεση 

της χειρονομίας επηρεάζει θετικά το κίνητρο του χρήστη, του δίνει τη 

δυνατότητα να έχει μία γενική εικόνα για την απόδοσή του ωστόσο η 

αποτελεσματικότητά για τη διόθωση λάθους μπορεί να θεωρηθεί χαμηλή.  

Μία επιπλέον κατηγοριοποίηση μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας 

υπ’όψιν τον άμεσο και έμμεσο χαρακτήρα των οπτικών ενδείξεων. Εμμεση 

ανάδραση μπορεί να θεωρηθεί αυτή που απαιτεί την ερμηνεία του χρήστη 

και δεν του υποδεικνύει με άμεσο τρόπο πως πρέπει να εκτελεί την 

χειρονομία. Αντιθέτως η άμεση ανάδραση καθοδηγεί τον χρήστη με 

ενδείξεις που δεν απαιτούν ερμηνεία αλλά του παρέχουν ευνόητη 

πληροφορία για την εκτέλεση της χειρονομίας. 

 

 

2.6.5 Συμπεράσματα 

 

Η χρήση της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης αποτελεί ανερχόμενο τομέα 

έρευνας. Ενδιαφέρουσες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί στον γιατρικό 

κλάδο, με σκοπό την διευκόλυνση ανάκτησης κινητικής ικανότητας. 

Ωστόσο στην περίπτωσή τους : 

 οι κινήσεις στις οποίες εξασκούνται οι χρήστες είναι διαφορετικής 

φύσης από αυτές που εκτελεί ένας δεξιοτέχνης. Βασίζονται σε 

αφηρημένες τροχιές, αφορούν κυρίως μετακινήσεις στον χώρο, 

πρόκειται δηλαδή για απλές καθημερινές κινήσεις και όχι 

χειρονομίες που φέρουν δεξιοτεχνικό χαρακτήρα.  

Παράλληλα τα συστήματα προσομοίωσης απαιτούν συνήθως τη  

 χρήση ακριβού εξοπλισμού και ειδικά διαμορφωμένου χώρου. Ετσι 

οι δυνατότητες χρήσης συστημάτων προσομοίωσης εκτός 

ερευνητικού εργαστηρίου είναι περιορισμένες.  

Στην παροχή ακουστικής ανάδρασης δεν συναντιούνται τα ίδια 

προβλήματα καθώς πρακτικά η παροχή της είναι πιο απλή. Η ακουστική 

ανάδραση έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως στον τομέα του αθλητισμού και 

όπως και στην προηγούμενη περίπτωση αφορά την εκτέλεση μίας κίνησης 

και όχι μίας χειρονομίας. Σε αντίθεση με την γιατρική, εδώ 
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 η ακουστική ανάδραση αφορά πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

της κίνησης, χωρίς να δίνουν μία γενική εικόνα για την εκτέλεσή 

της. 

Οι λιγότερες μελέτες έχουν καταγραφεί στην χρήση της απτικής 

ανάδραση. Η συμβολή της στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων είναι 

αμφιλεγόμενη. 

 Η απτική ανάδραση συνδέεται άμεσα με το σώμα του χρήστη, και η 

αντίληψή της δεν είναι πάντα θετική. 

 Ετσι εντοπίζεται η ανάγκη για την πρόταση ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος βασισμένου στην αισθητηριοκινητική ανάδραση για την 

εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών. Η επιλογή του κατάλληλου 

συνδυασμού τύπων ανάδρασης (multimodal feedback) αποτελεί πρόκληση 

και πρέπει να βασίζεται στη φυσική αλληλεπίδραση μαθητή / δασκάλου. 

 

 

2.7 Γενικά συμπεράσματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθηκε μία ανασκόπηση των στοιχείων 

απαραίτητων για την αποτελεσματική διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων τα 

οποία αποτελούν βασισκό συστατικό μίας δεξιοτεχνίας. Για την καλύτερη 

κατανόησή τους πρώτα παρουσιάζεται η έννοια της δεξιοτεχνίας και τα 

συστατικά της στοιχεία. Παρ’όλο που η φύση της είναι διαφορετική από 

αυτήν της θεωρητικής γνώσης, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά 

για τη διαχείρισή της βασίζονται κυρίως σε τεχνολογίες πολυμέσων. Οι 

δυνατότητες που παρέχουν αυτές οι τεχνολογίες τόσο ως προς τον 

εντοπισμό των βασικών στοιχείων της δεξιοτεχνίας όσο και για τη 

μετάδοσή της είναι περιορισμένες. 

Οι τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων έρχονται να συμβάλλουν στην 

άρση αυτών των δυσκολιών καθώς επιτρέπουν την καταγραφή των 

εμβιομηχανικών χαρακτηριστικών των κινητικών δεξιοτήτων. Οι 

τεχνολογίες αυτές όπως παρουσιάστηκε χωρίζονται σε κατηγορίες και 

μπορούν να παρέχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά των χειρονομιών.  

Ωστόσο οι τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων όπως το υποδεικνύει και ο 

τίτλος τους περιορίζονται στην καταγραφή και συλλογή ψηφιακού 

σήματος.  

Για την ταξινόμηση του ψηφιακού αυτού σήματος μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές εκπαίδευσης μηχανών. Αυτές επιτρέπουν τη 

δημιουργία μοντέλων των χειρονομιών συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο 
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α) στην εξόρυξη και μοντελοποίηση της γνώσης του δεξιοτέχνη και β) στη 

σύγκριση του μοντέλου του με άλλες χειρονομίες. 

Για την χρήση τους στη μαθησιακή διαδικασία μελετώνται οι 

μηχανισμοί μάθησης όπως η «δια ζώσης» , η βιωματική μάθηση, η μάθηση 

μέσω παιχνιδιού. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι για την 

αποτεσματική αφομοίωση κινητικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη η 

πραγματική εκτέλεση χειρονομιών («Learning by doing»), και όχι μία 

προσομοίωσή της στην οθώνη. Ουσιασικό ρόλο παίζει και η 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσω της διέγερσης των αισθήσεων του 

μαθητή, η τοποθετησή του σε ένα δυναμικό πλαίσιο, σε ρόλο δράστη.  

Σε αυτά τα χαρακτηριστικά βασίζεται η αισθητηριοκινητική 

ανάδραση. Με αυτήν επιτυγχάνεται η αλληλεπιδραστικότητα ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η συμβολή της αισθητηριοκινητικής 

ανάδρασης αποτελεί σχετικά καινούργιο τομέα έρευνας  και οι 

περισσότερες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα ανάκτησης 

κινητικής ικανότητας, στον αθλητισμό και όχι τόσο στην εκμάθηση  

κινητικών δεξιοτήτων. 

Ετσι μπορούμε να διακρίνουμε την ανάγκη για την πρόταση ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος που θα κάνει χρήση τεχνολογιών σύλληψης 

κινήσεων και αναγνώρισης χειρονομιών  

 για την εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών, και όχι απλών 

καθημερινών κινήσεων 

 με συνδυασμό διάφορων τύπων αισθητηριοκινητικής ανάδρασης 

 με χρήση στοιχείων παιχνιδοποίησης για την ενίσχυση του 

κινήτρου. 
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Σχήμα 2.7.1 Ανασκόπηση στοιχείων απαραίτητων για την αποτελεσματική διαχείριση της δεξιοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα ων 

κινητικών δεξιοτήτων 
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3.1 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Οπως φάνηκε από την ανασκόπηση των μεθόδων και εργαλείων  που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, το θέμα της διαχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου μετάδοσης, της δεξιοτεχνίας 

απασχολεί τόσο τους ίδιους τους δεξιοτέχνες (βιοτέχνες, εκτελεστές 

χειρωνακτικών εργασιών, καλλιτέχνες) όσο και τους ερευνητές. Στο 

παρακάτω κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά η μεθοδολογία που 

προτείνεται μέσα από τη συγκεκριμένη διατριβή για τη χρήση και 

αξιοποίηση των τεχνολογιών σύλληψης κινήσεων και αναγνώρισης 

χειρονομιών στην διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα 

στην εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών. Η μεθοδολογία αυτή είναι 

βασισμένη στα παρακάτω βήματα: 

1. Ορισμός σεναρίου και σύλληψη χειρονομιών δεξιοτέχνη  

2. Ανάλυση και στοχαστική μοντελοποίησή τους  

3. Μελέτη της «δια ζώσης»  μάθησης και αυτοεξάσκησης  

4. Αναγνώριση και σύγκριση χειρονομιών δεξιοτέχνη και μαθητή  

5. Αισθητηριοκινητική ανάδραση  

              Καταρχήν πραγματοποιείται η μελέτη της γνώσης του δεξιοτέχνη. 

Απαραίτητη προυπόθεση γι'αυτό είναι ο ορισμός του συγκεκριμένου 

σεναρίου που θα μελετηθεί, του λεξικού χειρονομιών του δεξιοτέχνη, η 

καταγραφή τους με χρήση τεχνολογιών σύλληψης κινήσεων και στη 

συνέχεια η ανάλυσή τους. Η ανάλυση αυτή αξιοποιείται στην στοχαστική 

μοντελοποίηση που ακολουθεί. Ετσι τα μοντέλα χειρονομιών φέρουν 

συγκεκριμένες εμβιομηχανικές πληροφορίες για την εκτέλεσή τους από τον 

δεξιοτέχνη. 

              Μετά την μελέτη και τη μοντελοποίηση των χειρονομιών του 

δεξιοτέχνη περνάμε στην παρακολούθηση των αρχών που διέπουν την  « 

δια ζώσης» μάθηση, την αλληλεπίδραση που παρατηρείται ανάμεσα στον 

δεξιοτέχνη και τον μαθητή του. Οι αρχές αυτές θα αποτελέσουν την βάση 

για τον σχεδιασμό της ανάδρασης που θα καθοδηγεί τον μαθητή στην 

εκτέλεση χειρονομιών. Σε αυτό το στάδιο παρακολουθείται επίσης η 

εξάσκηση που πραγματοποιεί ο μαθητής μόνος του, χωρίς την παρουσία 

του δασκάλου, ώστε να εντοπισθούν τα βασικά του λάθη.  

             Τέλος,  προτείνεται ένας μηχανισμός παιχνιδοποίησης βασιζόμενος 

στην αισθητηριοκινητική ανάδραση για την βέλτιστη εξάσκηση του 

μαθητή. Ορίζεται ο μηχανισμός αξιολόγησης της εκτέλεσης μίας 

χειρονομίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της 

ανάδρασης.  



3 Μεθοδολογία χρήσης τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη διαχείριση κινητικών 
δεξιοτήτων  

Aλίνα Γκλουσκόβα  

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη 

διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης. » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

73 

Για την αξιολόγηση της μεθοδολογίας συγκρίνεται η απόδοση του 

μαθητή όταν δεν κάνει χρήση της ανάδρασης με αυτήν που έχει όταν 

χρησιμοποιεί την αισθητηριοκινητική ανάδραση.  

 

 

Σχήμα 3.1.1 Μεθοδολογία χρήσης τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων 

 

 

3.2 Ορισμός σεναρίου και σύλληψη χειρονομιών 

 

Η έννοια της γνώσης, όπως έχει τονιστεί προηγουμένως περιλαμβάνει έναν 

εξαιρετικά μεγάλο αριθμό συστατικών στοιχείων και παραμέτρων. Η 

μελέτη της γνώσης αυτής αν όχι άπιαστος είναι ένας πολύ φιλόδοξος 
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στόχος. Αντίστοιχα μία δεξιοτεχνία στο σύνολό της αποτελείται από έναν 

τεράστιο αριθμό διαδικασιών και χειρονομιών. Γι ‘αυτόν τον λόγο 

προτείνεται να οριστεί ένα συγκεκριμένο σενάριο προς μελέτη. Το σενάριο 

αυτό ορίζεται με βάση τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης μελέτης. Για την 

υλοποίηση αυτού του σταδίου είναι απαραίτητη η τακτική αλληλεπίδραση 

με τους δεξιοτέχνες, συνεργασία μαζί τους και διεξαγωγή συνεντεύξεων. 

Σύμφωνα με αυτούς το σενάριο μπορεί να αφορά: 

 μία γενική διαδικασία, η οποία αποτελεί τον κορμό και τη 

βάση της δεξιοτεχνίας. Για παράδειγμα στην περίπτωση της 

αγγειοπλαστικής θα επιλέγονταν ένα απλό αντικείμενο προς 

μελέτη, από το οποίο ξεκινά η εκπαίδευση στη συγκεκριμένη 

δεξιοτεχνία. 

 ή αντιθέτως μία πολύ εξειδικευμένη διαδικασία, όπως η 

δημιουργία αντικειμένου ενός πολύ ιδιαίτερου σχήματος.  

         Εάν για παράδειγμα η μεθοδολογία εφαρμόζεται στη μουσική, 

αντίστοιχη επιλογή θα έπρεπε να έχει γίνει στο μουσικό κομμάτι που θα 

είχε μελετηθεί. Υστερα από την επιλογή του σεναρίου ορίζονται τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά του, όπως το μέγεθος του αντικειμένου προς 

μελέτη (διαστάσεις, ποσότητα πηλού, μέτρα του μουσικού κομματιού κτλ.).  

          Μετά τον ορισμό του σεναρίου προς μελέτη είναι απαραίτητος ο 

ορισμός του λεξικού χειρονομιών. Έτσι ζητείται από τους δεξιοτέχνες να 

παρουσιάσουν πολλές φορές την ολοκληρωμένη ακολουθία χειρονομιών 

προς μελέτη (δημιουργία αντικειμένου, ερμηνεία μουσικού κομματιού κτλ.) 

Οι εκτελέσεις των χειρονομιών βιντεοσκοπούνται και στη συνέχεια 

παράλληλα με τις συνεντεύξεις ζητείται από τους δεξιοτέχνες 

να περιγράψουν και να σχολιάσουν τις χειρονομίες τους, να τονίσουν τα 

πιο σημαντικά σημεία. Λαμβάνοντας υπ ‘όψιν τα σχόλια και το υλικό 

συγκεντρωμένο από τις συνεντεύξεις πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των: 

 Αποτελεσματικών χειρονομιών οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την 

διαδικασία και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του 

στόχου (δημιουργία αντικειμένου).  

 Βοηθητικών χειρονομιών οι οποίες που δεν έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στην επίτευξη του στόχου και ρόλος τους είναι να 

διευκολύνουν την διαδικασία που εκτελείται.  

           Το λεξικό χειρονομιών αποτελεί στην ουσία από έναν κατάλογο με 

την σύντομη περιγραφή τους και κάποιες σχηματικές ενδείξεις για τις 

ιδιότητες κάθε χειρονομίας. Οι ιδιότητες αυτές μπορεί να είναι κινηματικές 

ή κινητικές ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης μελέτης.  

          Ανάλογα με τις εμβιομηχανικές ιδιότητες που χρειάζεται να 

μελετηθούν και τα μέλη του σώματος που συμμετέχουν στην εκτέλεση 

χειρονομιών πραγματοποιείται η επιλογή της τεχνολογίας που 
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χρησιμοποιείται για την σύλληψη των χειρονομιών. Σε αυτό το στάδ ιο 

λαμβάνονται υπ ‘όψιν και στοιχεία τεχνικής συμβατότητας της τεχνολογίας 

με τις διαδικασίες και χειρονομίες προς σύλληψη. Δηλαδή εάν ο 

δεξιοτέχνης χρησιμοποιεί εργαλεία τα οποία εμποδίζουν την καταγραφή με 

όραση υπολογιστών, θα προτιμηθούν οι αδρανειακοί αισθητήρες οι οποίοι 

είναι ανεξάρτητοι αποκρύψεων.  

         Μετά την σύλληψη των χειρονομιών επιλέγονται οι κατάλληλοι 

περιγραφητές των δεδομένων ώστε τα δεδομένα να ετοιμαστούν για το 

επόμενο στάδιο της ανάλυσης. Το σενάριο, τα χαρακτηριστικά του και το 

λεξικό χειρονομιών προς μελέτη παραμένουν κοινά τόσο για την μελέτη 

των χειρονομιών του δεξιοτέχνη όσο και αυτών του μαθητή. Γι ‘αυτό το 

συγκεκριμένο σενάριο σχεδιάζεται και η ανάδραση που θα καθοδηγεί τον 

μαθητή στην εκτέλεση των χειρονομιών.  

 

 

3.3 Ανάλυση και μοντελοποίηση χειρονομιών 

 

Για την καλύτερη κατανόηση των χειρονομιών του δεξιοτέχνη, για τον 

ορισμό των χαρακτηριστικών τους και για τη βέλτιστη μοντελοποίησή τους 

είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν κάποιες αναλύσεις των δεδομένων. 

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα κάποιες 

από αυτές, εξετάζουν τις χειρονομίες στο σύνολό τους (οριζόντια- 4 

χειρονομίες), είτε τις συγκρίνουν ανά ζευγάρια ενώ άλλες αναλύουν 

πολλαπλές επαναλήψεις της ίδιας χειρονομίας (κάθετα  – 5 επαναλήψεις της 

ίδιας χειρονομίας).  

 

Σχήμα 3.3.1 Οριζόντιες και κάθετες αναλύσεις χειρονομιών του δεξιοτέχνη  

 

Τα δεδομένα που καταγράφονται με τις τεχνολογίες σύλληψης 

κινήσεων έχουν πολλές διαστάσεις και συγκεκριμένη δομή. Οι τεχνικές 

μείωσης διαστάσεων προβάλλουν έναν χώρο πολλών διαστάσεων σε ένα 
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άλλο χώρο χαμηλότερης διάστασης [63], θεωρώντας ότι και ο μικρός 

χώρος επεξηγεί επαρκώς το φαινόμενο. Επιπλέον στον πολυδιάστατο χώρο 

η δομή των δεδομένων παραμένει «κρυφή» ενώ με τη μείωση των 

διαστάσεων ενισχύονται και φανερώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 

δομής τους . Με αυτόν τον τρόπο η μείωση των διαστάσεων συμβάλλει στη 

βέλτιστη κατανόηση και διαχείριση των δεδομένων ενώ βελτιώνει την 

αποδοτικότητα των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων  [64]. Υστερα από τον 

εντοπισμό των πιο σημαντικών μεταβλητών μέσω της μείωσης διαστάσεων 

πραγματοποιείται η σύγκριση των χειρονομιών  ανά ζευγάρια με την 

ανάλυση των διακυμάνσεων. Παράλληλα αναλύεται η κάθε χειρονομία 

ξεχωριστά με σκοπό τον ορισμό των υποσταδίων της, τα οποία αποτελούν 

τα συστατικά στοιχεία του θεωρητικού μοντέλου της χειρονομίας.  

Τέλος είναι απαραίτητη και η μέτρηση της επαναληψιμότητας του 

δεξιοτέχνη καθώς αυτή επιτρέπει να οριστούν τα αποδεκτά και μη όρια της 

χειρονομίας. Τα όρια αυτά μπορούν να οριστούν μέσα από την 

παρακολούθηση της απόκλισης  που έχει ο δεξιοτέχνης στις πολλαπλές 

επαναλήψεις της κάθε χειρονομίας. Για παράδειγμα η τυπική απόκλιση του 

δεξιοτέχνη μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τον ορισμό του αποδεκτού 

ορίου απόκλισης για τον μαθητή.  

Σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται η στοχαστική μοντελοποίηση 

των χειρονομιών με τη χρήση των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων 

(ΚΜΜ). Η κάθε χειρονομία αποτελεί και ένα ΚΜΜ. Υστερα από την 

εκπαίδευση των ΚΜΜ με τις χρονοσειρές των χειρονομιών εξετάζεται αν 

μπορούν να αναγνωριστούν άλλες ακολουθίες παρατηρήσεων, ποια είναι 

δηλαδή η πιθανότητα για την κάθε ακολουθία να ανήκει στην ομάδα των 

ΚΜΜ. Θεωρείται πως η ακολουθία που χρησιμοποιείται για αναγνώριση 

αντιστοιχεί στο ΚΜΜ το οποίο εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό 

πιθανότητας. Κριτήριο για την επιτυχή μοντελοποίηση είναι η ορθότητα 

των ποσοστών αναγνώρισης των χειρονομιών.  

Ωστόσο κάθε μοντέλο αποτελείται με τη σειρά του από μικρότερα 

τμήματα και υποστάδια, από μία ακολουθία καταστάσεων. Βασική 

προϋπόθεση για την κατανόηση των συστατικών αυτών είναι η ανάλυση 

της φυσιολογίας της χειρονομίας. Ετσι μπορούμε να διακρίνουμε α) την 

φάση της εκκίνησης από την θέση ηρεμίας, β) τη δράση η οποία μπορεί να 

αποτελείται από 1,2 ή περισσότερα τμήματα και γ) την επιστροφή στη θέση 

ηρεμίας. Η φάση της δράσης αποτελεί αναμφισβήτητα τον πυρήνα της 

χειρονομίας. Οι επιμέρους φάσεις ανιχνεύονται ύστερα από την ανάλυση 

των χειρονομιών και εμπεριέχουν τα χαρακτηριστικά διανύσματα κάθε 

χειρονομίας. 
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3.4 Μελέτη «δια ζώσης» μάθησης και αυτοεξάσκησης 

 

Οι περισσότεροι δεξιοτέχνες καλούνται κάποια στιγμή στην σταδιοδρομία 

τους να περάσουν και από το στάδιο της διδασκαλίας  να μεταδώσουν τη 

γνώση τους στη νεότερη γενιά. Η μετάδοση αυτή περνά παραδοσιακά από 

την «δια ζώσης» διαδικασία. Μπορούμε να ορίσουμε το συγκεκριμένο τύπο 

μετάδοσης ή μάθησης ως αυτήν που επιτυγχάνεται μέσα από την 

συνεχόμενη αλληλεπίδραση δασκάλου και μαθητή, και προϋποθέτει τη 

φυσική παρουσία και των δύο στον ίδιο χώρο. Μιλάμε  για «δια ζώσης» 

μάθησης και μετάδοση εάν η διαδικασία αντιμετωπίζεται από τη σκοπιά 

του δεξιοτέχνη και μάθηση εάν προσεγγίζεται από την σκοπιά του μαθητή. 

Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας ο δάσκαλος βρίσκεται σε θέση πομπού 

στέλνοντας την πληροφορία, τη γνώση του στον μαθητή. Αντίστοιχα ο 

μαθητής τοποθετείται στη θέση του δέκτη. Ωστόσο για τη διαδικασία «δια 

ζώσης» μάθηση αυτό το σχήμα δεν επαρκεί  διότι καθιστά τους δύο 

πρωταγωνιστές παθητικούς εκτελεστές των ρόλων τους. Κατά τη διάρκεια 

«δια ζώσης» μάθησης δημιουργείται μία σχέση αλληλεπίδρασης η οποία 

βασίζεται στη συνεχόμενη ανταλλαγή πληροφοριών. Ο μαθητής εκτελεί τη 

χειρονομία και στέλνει με αυτόν τον τρόπο πληροφορία στο δάσκαλο ο 

οποίος με τη σειρά του ερμηνεύει την εκτέλεση, εντοπίζει τα λάθη και 

παρέχει καθοδήγηση για τη διόρθωσή του.  

Η διαδικασία αυτή αποτελείται από επιμέρους στάδια στα οποία 

πρωταγωνιστούν διαφορετικά ήδη αλληλεπίδρασης και ενεργοποιούνται 

διαφορετικές αισθήσεις του μαθητή για την αφομοίωση της πληροφορίας.  

Η ακοή, η όραση, η αφή του επιτρέπουν να αντιληφθεί τον ορθό τρόπο 

εκτέλεσης της χειρονομίας. Τα συμπεράσματα από την παρακολούθηση της 

«δια ζώσης» μάθησης και τις συνεντεύξεις που έχουν  διεξαχθεί με 

δεξιοτέχνες και μαθητές, αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό της 

αισθητηριοκινητικής ανάδρασης.  

Υστερα από την «δια ζώσης» μάθηση ο μαθητής καλείται να 

εξασκηθεί μόνος του, χωρίς την παρουσία του δεξιοτέχνη. Σε κάθε τέχνη η 

αυτοεξάκηση είναι απαραίτητη για την καλύτερη αφομοίωση των 

πληροφοριών που έλαβε ο μαθητής κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σε 

αυτό το στάδιο στόχος είναι να εντοπισθούν τα πιθανά λάθη και 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μαθητής όταν δεν λαμβάνει καθοδήγηση 

από τον δάσκαλό του. Τα λάθη αυτά μπορούν να οριστούν μέσα από την  

αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά την αυτοεξάσκηση. Ετσι 

πραγματοποιούνται καταγραφές μαθητών οι οποίοι εκτελούν τις 

χειρονομίες χωρίς την παρουσία του δασκάλου και στη συνέχεια 

αξιολογείται η επίδοσή τους με στατιστικές αναλύσεις. Μέσω της 
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σύγκρισης της ορθής χειρονομίας του δεξιοτέχνη και αυτής του εκτελεί ο 

μαθητής ενώ αυτοεξασκείται εντοπίζονται οι διαφορές τους και τα λάθη 

του μαθητή. 

 

 

3.5 Αισθητηριοκινητική ανάδραση 

 

Κατά την χρονική ευθυγράμμιση χειρονομιών συγκρίνονται οι παράμετροι 

της χειρονομίας που χρειάζεται να αξιολογηθούν (αποστάσεις ανάμεσα στα 

χέρια, περιστροφές κλπ.).  Ο μηχανισμός της αξιολόγησης επιλέγεται και 

ορίζεται από τα συμπεράσματα της μελέτης της γνώσης του δεξιοτέχνη 

(βήμα 2 της γενικής μεθοδολογίας) και αποτελεί τη βάση για την 

ενεργοποίηση της ανάδρασης. Για παράδειγμα εάν το σημαντικό 

χαρακτηριστικό προς αξιολόγηση είναι η απόσταση ανάμεσα στα δύο 

χέρια, ή η πίεση που ασκείται με αυτά, υπολογίζεται ένα αποδεκτό και μη 

περιθώριο μικρότερης/μεγαλύτερης απόστασης/πίεσης. Για τον ορισμό του 

ορίου αυτού χρησιμοποιούνται οι εκτελέσεις του δασκάλου. Στη συνέχεια 

ενώ η μηχανή συγκρίνει δύο χειρονομίες, υπολογίζει αν αυτή του μαθητή 

βρίσκεται εντός ή εκτός του συγκεκριμένου ορίου.  

Ο σχεδιασμός της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης που 

χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση του μαθητή βασίζεται στα 

συμπεράσματα από την παρακολούθηση της «δια ζώσης» μάθησης (βήμα 3 

της γενικής μεθοδολογίας). Ετσι ορίζεται ο βέλτιστος συνδυασμός  

διάφορων τύπων ανάδρασης με κριτήριο την αίσθηση που διεγείρουν 

(οπτική, ηχητική, απτική ανάδραση) και την λειτουργία τους 

(πρόληψης/διόρθωσης/τελικής αξιολόγησης). Στόχος της ανάδρασης είανι 

η βελτίωση αποδοτικότητας του μαθητή . Συνεπώς πραγματοποιούνται 

καταγραφές των χειρονομιών που εκτελεί κατά την αυτοεξάσκηση αλλά με 

χρήση της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης και τα δεδομένα συγκρίνονται 

με αυτά της αυτοεξάσκησης χωρίς ανάδραση (βήμα 2 της γενικής 

μεθοδολογίας). Η συμβολή των τεχνολογιών σύλληψης και αναγνώρισης 

χειρονομιών και αισθητηριοκινητικής ανάδρασης επιβεβαιώνεται εάν η 

αποδοτικότητα του μαθητή έχει βελτιωθεί.  

 

 

3.6 3 Επιστημονικές υποθέσεις για την σύλληψη, μοντελοποίηση, 

αναγνώριση και εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών  

 

Για την διεξαγωγή της διατριβής έχουν οριστεί 3 υποθέσεις και για την 

κάθε υπόθεση διατυπώθηκαν ερευνητικά υποερωτήματα. Η πρώτη υπόθεση 

καλύπτει τα πρώτα δύο βήματα της μεθοδολογίας και  αφορά την εξόρυξη 
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της γνώσης του δεξιοτέχνη, τη μοντελοποίηση της γνώσης του δεξιοτέχνη 

με έμφαση στις κινηματικές ιδιότητες των χειρονομιών του. Η δεύτερη 

υπόθεση συνδέεται με το τρίτο  διαδικασία μάθησης χειρονομιών και τη 

μελέτη της αλληλεπίδρασης που παρατηρείται ανάμεσα στον δεξιοτέχνη 

και τον μαθητή του καθώς και την αυτοεξάσκηση του μαθητή. Τέλος το 

τέταρτο και πέμπτο βήμα μελετούνται στα πλαίσια της τρίτης υπόθεσης και 

αφορούν την επίδραση της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης στην 

διαδικασία μάθησης χειρονομιών.  

 

 

3.6.1 Υπόθεση 1 σχετικά με την εξόρυξη της γνώσης 

 

Υπόθεση Η1: Εστω ότι οι κινηματικές ιδιότητες δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών μπορούν να συλληφθούν, μοντελοποιηθούν και να 

αναγνωριστούν από τη μηχανή. 

Στόχος της πρώτης υπόθεσης είναι να μελετηθεί η γνώση του 

δεξιοτέχνη, να οριστεί το αντικείμενο μετάδοσης. Μέσα από την εμπειρία 

ετών ο δεξιοτέχνης αποκτά μία τεχνογνωσία η οποία μετατρέπεται σε 

κομμάτι του εαυτού του και ενεργοποιείται σχεδόν αυτόματα όταν εκείνος 

καλείται να την εφαρμόσει. Σε τί όμως έγκειται αυτή η γνώση; Ποιες 

παράμετροι την αποτελούν; Ποια τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης 

δεξιοτεχνίας; Αξίζει να σημειωθεί πως το αντικείμενο μελέτης δεν είναι 

συνολικά η γνώση του δεξιοτέχνη αλλά πιο συγκεκριμένα οι κινηματικές 

ιδιότητες των χειρονομιών του σε ένα προκαθορισμένο σενάριο. Σε αυτήν 

την αρχική φάση της μελέτης μας στόχος είναι να εντοπίσουμε τις αρχές 

που διέπουν το σώμα του δεξιοτέχνη κατά τη διάρκεια της δημιουργίας 

ενός αντικειμένου στον τροχό και καταστήσουμε τη μηχανή ικανή να τις 

κατανοεί μέσα από τη μοντελοποίησή τους.  

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την μελέτη της πρώτης αυτής 

υπόθεσης προτείνονται συγκεκριμένα βήματα για την εξόρυξη της γνώσης 

η οποία αποτελείται από 3 στάδια. Αυτό της σύλληψης ή καταγραφής των 

χειρονομιών, της μοντελοποίησής τους με την εκπαίδευση της μηχανής και 

την επικύρωση της μοντελοποίησης μέσα από την αναγνώριση των 

χειρονομιών από τη μηχανή. Τα 3 αυτά στάδια περιγράφονται εκτενέστερα 

στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  

 

 

3.6.2 Υπόθεση 2 σχετικά με την «δια ζώσης» μάθηση και αυτοεξάσκηση 
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Υπόθεση Η2:  Εστω ότι οι τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά για την αξιολόγηση της επίδοσης του 

μαθητή όταν εξασκείται μόνος του ύστερα από τη « διά ζώσης » μάθηση.  

Μετά τη μοντελοποίηση της γνώσης του δεξιοτέχνη περνάμε στη 

μελέτη της διαδικασίας μετάδοσης της γνώσης του στον μαθητή. Η 

διαδικασία αυτή όπως επισημανθηκε νωρίτερα ξεκινά με την «δια ζώσης» 

μάθηση η οποία θα μελετηθεί σε αυτό το στάδιο για να οριστούν τα 

χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ ‘όψιν στον σχεδιασμό της 

αισθητηριοκινητικής ανάδρασης ώστε αυτή να ακολουθεί τους κανόνες 

μίας φυσικής αλληλεπίδρασης. 

 Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τη συμβολή της 

εκπαιδευτικής εφαρμογής βασισμένης σε αισθητηριοκινητική ανάδραση 

και να αποδείξουμε ότι αυτή συμβάλλει την εκμάθηση δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε αναλύσει τις 

χειρονομίες του μαθητή τις οποίες εκτελεί όταν εξασκείται μόνος του, 

χωρίς την παρουσία δασκάλου.  Μπορεί η μηχανή να τις συγκρίνει με τις 

χειρονομίες του μοντέλου του δασκάλου και να τις αξιολογήσει; Μέχρι 

ποιο σημείο δεξιοτεχνίας φτάνει η επίδοση του μαθητή όταν εξασκείται 

μόνος; Είναι μερικά από τα ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν στα 

πλαίσια μελέτης της δεύτερης υπόθεσης. 

 

 

3.6.3 Υπόθεση 3 σχετικά με τη συμβολή της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης στην 

εκμάθηση χειρονομιών 

 

Υπόθεση Η3: Έστω ότι η αισθητηριοκινητική ανάδραση μπορεί να 

συμβάλλει στην εκμάθηση των δεξιοτεχνικών χειρονομιών όταν ο μαθητής 

εξασκείται μόνος του. 

 Σε αυτό το στάδιο αξιοποιούνται τα συμπεράσματα από την 

παρακολούθηση της «δια ζώσης» μάθησης καθώς αποτελούν τη βάση για 

τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μας. Στόχος της συγκεκριμένης υπόθεσης 

είναι να μελετηθεί ο ρόλος και η συμβολή της αισθητηριοκινητικής 

ανάδρασης στην εκμάθηση χειρονομιών. Ποιος είναι ο κατάλληλος 

μηχανισμός για την ενεργοποίηση της ανάδρασης; Μπορεί η ανάδραση 

αυτή να βοηθήσει τον μαθητή στην εξάσκηση και να τον καθοδηγήσει;  

 Για να επιβεβαιωθεί η όχι η αρχικά διατυπωμένη υπόθεση πρέπει 

να πραγματοποιηθεί η σύγκριση των χειρονομιών του μαθητή χωρίς τη 

χρήση της ανάδρασης και με τη χρήση της. Συνεπώς οι χειρονομίες του θα 

αναλυθούν και θα συγκριθούν με το μοντέλο του δασκάλου και θα οριστεί 

το ποσοστό βελτίωσης ή επιδείνωσής τους.  
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  Σύνοψη κεφαλαίου 

Η μοντελοποίηση τη δεξιοτεχνικής χειρονομίας μελετάται στα πλαίσια της 

υπόθεσης 1 : «Εστω ότι οι κινηματικές ιδιότητες δεξιοτεχνικών χειρονομιών 

μπορούν να συλληφθούν,  να μοντελοποιηθούν και να αναγνωριστούν από 

τη μηχανή». Tο ερώτημα στο οποίο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε 

μέσα από αυτήν την υπόθεση είναι εάν οι τεχνολογίες αναγνώρισης 

χειρονομιών και η εκπαίδευση μηχανής μπορούν να συμβάλλουν στην 

μοντελοποίηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών στην τέχνη της αγγειοπλαστικής. 

Στόχος της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι να μελετηθεί η γνώση του 

δεξιοτέχνη, να οριστούν τα βασικά της συστικά και χαρακτηριστικά ύστερα 

από ανάλυση κινηματικών δεδομένων τα οποία καταγράφονται με τις 

τεχνολογίες σύλληψης χειρονομιών.  

Οπως φαίνεται από τη διατύπωση της πρώτης υπόθεσης, αυτή 

περιλαμβάνει τρία υποερωτήματα. Το πρώτο σχετίζεται με τη σύλληψη των 

χειρονομιών, με την επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας για την καταγραφή 

κινηματικών ιδιοτήτων των χειρονομιών και εξετάζει το ερώτημα αν οι 

χειρονομίες μπορούν σε πρώτο στάδιο να συλληφθούν. Μετά την καταγραφή 

των δεδομένων περνάμε στη φάση ανάλυσης και μοντελοποίησής τους ώστε 

να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν οι χειρονομίες  μπορούν να 

μοντελοποιηθούν. Για την ανάλυση και μοντελοποίηση θα χρησιμοποιηθούν 

υπάρχοντα εργαλεία και μεθόδοι βασισμένοι στην εκπαίδευση μηχανών. 

Τέλος για να αξιολογήσουμε τη μοντελοποίηση των χειρονομιών θα 

εξετασθεί η ικανότητα της μηχανής να τις αναγνωρίζει χρησιμοποιώντας μία 

εφαρμογή εκπαίδευσης και αναγνώρισης χειρονομιών.  Κριτήριο για την 

επιβεβαίωση ή ακύρωση της υπόθεσης αποτελούν:  

 τα συμπεράσματα που βγαίνουν από την ανάλυση των 

χειρονομιών,  

 και η ικανότητα αναγνώρισης του συστήματος να 

αναγνωρίζει τις χειρονομίες του λεξικού. 
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Σχήμα 4.1.1 Επισκόπηση της εξόρυξης της γνώσης  

 

 

  Ορισμός σεναρίου & χειρονομιών προς μελέτη 

Πριν περάσουμε στην παρακολούθηση των εκτελέσεων των χειρονομιών 

ορίζεται το σχήμα και το μέγεθος του αντικειμένου που θα πρέπει να 

δημιουργήσει ο κάθε αγγειοπλάστης δηλαδή το συγκεκριμένο σενάριο 

μελέτης.  

 

 

Εξόρυξη της γνώσης του δεξιοτέχνη

Καταγραφή
Μπορούν να συλληφθούν?

Επιλέγω τεχνολογία

Ορίζω σενάριο

Ορίζω το λεξικό 
χειρονομιών

Επιλέγω περιγραφητές

Ανάλυση §
Μοντελοποίηση

Μπορούν να μοντελοποιηθούν?

Μειώνω 
διαστάσεις 

Εντοπίζω
Mοντέλα &
Υποστάδια

Αξιολογώ την 
επαναληψιμότητα

Αποτελέσματα 
αναγνώρισης

Αναλύω διακυμάνσεις

Τυπική απόκλιση 

Εκπαιδεύω τη μηχανή => 
ομοιογενοποίηση διάρκειας 

μέσω στρέβλωσης 

Επικύρωση μοντέλων
Μπορούν να αναγνωριστούν?

Επικυρώνω τα μοντέλα
μέσω αποτελεσμάτων 

αναγνώρισης
Jackknife

Ορίζω Ανοχή

Εκπαιδεύω & 
Αναγνωρίζω 

G2

Εντοπίζω τον βέλτιστο 
συνδυασμό για χειρονομίες 

«αναφορές»
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 Σενάριο 

 

Στην περίπτωσή μας ύστερα από συζήτηση με τους δεξιοτέχνες 

αποφασίστηκε να μελετηθεί η δημιουργία ενός αντικειμένου απλού 

σχήματος όπως το μπωλ που αποτελεί και ένα από τα πρώτα αντικείμενα και 

βασικά σχήματα που μαθαίνει να δημιουργεί ένας μαθητής. Στη συνέχεια 

ορίζονται οι διαστάσεις του και η ποσότητα που πηλού που θα 

χρησιμοποιηθεί. Οπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα τα μπωλ που θα 

υλοποιήσουν οι δεξιοτέχνες θα έχουν ύψος από 10 μέχρι 13 εκατοστά, με 

διάμετρο από 18 μέχρι 23 εκατοστά ανάλογα με την ποσότητα του πηλού, η 

οποία με τη σειρά της κυμαίνεται από 1.3 έως 1.75 κιλά.  

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους αγγειοπλάστες να: 

 Παρουσιάσουν πολλές φορές την ολοκληρωμένη ακολουθία 

χειρονομιών  

 σε εικονική εκτέλεση και  

 σε πραγματική εκτέλεση (με χρήση όλων των απαραίτητων 

υλικών όπως ο πηλός, το νερό, το σφουγγάρι κτπ.) που 

εκτελούνται για τη δημιουργία αντικειμένου  

o Συγκεκριμένων διαστάσεων (διάμετρος, ύψος)  

o Με συγκεκριμένη ποσότητα  πηλού (βάρος)  

 

 

  Λεξικό χειρονομιών 

 

Οι εκτελέσεις των χειρονομιών βιντεοσκοπήθηκαν και στη συνέχεια 

παράλληλα με τις συνεντεύξεις ζητήθηκε από τους αγγειοπλάστες να  : 

 Περιγράψουν και να σχολιάσουν τις χειρονομίες τους, να 

τονίσουν τα πιό σημαντικά σημεία. 

Βασίζόμενοι στο συγκεντρωμένο υλικό καταλήξαμε στον 

εντοπισμό 4 φάσεων αποτελεσματικών χειρονομιών για τη δημιουργία ενός 

μπωλ. Η βοηθητική χειρονομία είναι η κίνηση που κάνουν οι αγγειοπλάστες 

όταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάζουν το ένα χέρι στο νερό για να 

μαλακώσουν τον πηλό και να διευκολυνθούν έτσι στη διαμόρφωση 

Αγγειοπλάστης Σχήμα Αριθμός 

επαν. 

Διάμετρος Υψος Ποσότητα 

πηλού 

(βάρος) 

Α1 Μπωλ 5 18/20 10 1.3 

Α2 Μπωλ 5 18/20 10 1 

Β Μπωλ 5 20/23 13 1.75 

 

Σχήμα 4.2.1.1. Xαρακτηριστικά σεναρίου των 3 αγγειοπλαστών  
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σχήματος. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 4 φάσεις και η 

υποδιαίρεσή τους σε αποτελεσματικές χειρονομίες ανά αγγειοπλάστη. 

 

 

Οι διαστάσεις των μπωλ των δεξιοτεχνών είναι διαφορετικές, οι 

απαιτούμενες κινήσεις στο εσωτερικό της κάθε φάσης είναι επίσης 

διαφορετικές. Προφανώς, υπάρχει ένα κοινό κομμάτι μεταξύ των κινήσεων 

των εμπειρογνωμόνων, ακόμα και αν οι διαστάσεις των αντικειμένων τους 

ποικίλλουν. Οσο μεγαλύτερο είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο πολύ 

χειρονακτική δουλειά απαιτεί η δημιουργία του. Καθώς το αντικείμενο του 

αγγειοπλάστη Α1 είναι μικρότερο, οι 4 βασικές χειρονομίες που έχουμε 

εντοπίσει στην περίπτωσή του, αντιστοιχούν ακριβώς στις 4 βασικές φάσεις 

χειρονομιών που παρουσιάστηκαν και στους δύο αγγειοπλάστες. Για το 

μεγαλύτερο αντικείμενο, ο αγγειοπλάστης Β πρέπει να διαχειριστεί 

μεγαλύτερη ποσότητα πηλού και χρειάζεται να δώσει μεγαλύτερη προσοχή 

στη διαμόρφωση σχήματος. Ο αγγειοπλάστης Α2 εκτέλεσε τις χειρονομίες 

του εικονικά καθώς όπως θα επισημανθεί και παρακάτω η καταγραφή τους 

πραγματοποιήθηκε και με χρήση τεχνολογιών όρασης υπολογιστών η οποία 

επηρεάζεται από τις αποκρύψεις.  

Παρατηρήθηκε ότι στην περίπτωση του αγγειοπλάστη Α1 η χρονική 

διάρκεια δημιουργίας αντικειμένου ορίζεται στα 60/75 δευτερόλεπτα,  στον 

 

    

4
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τον πηλό 
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πάτο 

 

Σηκώνω τον 
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Σχήμα  4.2.2.1 To λεξικό χειρονομιών αγγειοπλαστικής για τη δημιουργία ενός 

μπωλ 

 



4 Εξόρυξη της γνώσης του δεξιοτέχνη 

Αλίνα Γκλουσκόβα  

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη 

διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης. » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

 

 

86 

Α2 στα 110/120, ενώ ο αγγειοπλάστης Β για τη δημιουργία μεγαλύτερου 

μπωλ χρειάστηκε μόλις 120/140 δευτερόλεπτα. Η μικρή αυτή χρονική 

διάρκεια, η μεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης χειρονομιών και η ρευστότητά τους 

αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των δεξιοτεχνών.  

Η χρονική διάρκεια κάθε χειρονομίας κυμαίνεται γύρω στα 15-25 

δευτερόλεπτα. Το κεντράρισμα στοχεύει στην τοποθέτηση του πηλού στο 

κέντρο του τροχού, τα χέρια πιέζουν σταθερά την ύλη προκαλώντας το 

άνοιγμα του πάτου. Στη συνέχεια, τα χέρια του αγγειοπλάστη πιέζουν 

συμμετρικά τον πηλό, και μέσω της δεύτερης χειρονομίας καθορίζουν το 

ύψος του αντικειμένου. 

Στην τρίτη χειρονομία η στάση του σώματος αλλάζει, παίρνει μία 

στροφή ελαφρώς δεξιά ή στην αριστερή πλευρά (ανάλογα με το αν ο 

αγγειοπλάστης είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας) για την πρώτη  

διαμόρφωση του σχήματος. Οι ακριβείς κινήσεις των δακτύλων 

προσδιορίζουν τη βασική μορφή του αντικειμένου. Τα δάκτυλα του ενός 

χεριού, στηρίζουν τον πηλό και του άλλου σχηματίζουν το αντικείμενο. Σε 

αυτό το σημείο τα χέρια βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο, και 

αγγίζουν το ένα την εσωτερική και το άλλο την εξωτερική πλευρά του 

αργίλου. Μετά από αυτό το στάδιο, ελέγχει το πάχος των τοιχωμάτων του 

αντικειμένου και κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις σε αυτό ώστε να περάσει 

μετά στη αφίρεση του αντικειμένου χρησιμοποιώντας ένα λεπτό σύρμα. 

 

 

Οι χειρονομίες – συστατικά στοιχεία του λεξικού χειρονομιών 

αποτελούν και τη βάση για την δημιουργία των μοντέλων. Ετσι 

δημιουργούνται 4 θεωρητικά μοντέλα όπου το καθένα αντιστοιχεί σε κάθε 

χειρονομία. Η μετάβαση από το ένο μοντέλο στο άλλο μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο με κατεύθυνση από το προηγούμενο στο επόμενο και 

    

G1=M1 G2=M2 G3=M3 G4=M4 

 

Σχήμα  4.2.2.2 H μετάβαση των χειρονομιών - μοντέλων σχηματικά, από 

την προηγούμενη προς την επόμενη 
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όχι αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει διότι έχοντας ολοκληρώσει ένα στάδιο (μία 

χειρονομία), ο αγγειοπλάστης δε μπορεί να επαναλάβει την προηγούμενη ή 

να περάσει στην μεθεπόμενη. Για παράδειγμα έχοντας ολοκληρώσει το 

σήκωμα, και έχοντας δημιουργήσει έναν κύλινδρο δε μπορεί να 

ξανακεντράρει τον πηλό ή να ανοίξει τον πάτο, διότι το έχει κάνει ήδη. 

Επίσης δε μπορεί να περάσει στην τελική διαμόρφωση του σχήματος αλλά 

στην αρχική. Ωστόσο ο αγγειοπλάστης μπορεί να επαναλάβει την ίδια 

χειρονομία όσες φορές κρίνει απαραίτητο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 5 επαναλήψεων θεωρήθηκε 

ως βέλτιστος καθώς η διαδικασία δημιουργίας ενός αντικειμένου στον τροχό 

αγγειοπλαστικής θεωρείται μία καλλιτεχνική διαδικασία και δεν είναι πάντα 

εύκολο για τους δεξιοτέχνες να την επαναλαμβάνουν κατά παραγγελία. 

Επίσης η επαναληψιμότητα μπορεί να περιοριστεί από παράγοντες όπως η 

κούραση ή η ηλικία του δεξιοτέχνη. Στην περίπτωση του αγγειοπλάστη Α η 

επαναληψιμότητα και η ικανότητά του να αναπαράγει ακριβώς τις ίδιες 

χειρονομίες θεωρείται πολύ ικανοποιητική καθώς ήταν πολύ 

συγκεντρωμένος και προσεκτικός στην εκτέλεση χειρονομιών. Στην 

περίπτωση του αγγειοπλάστη Β η επαναληψιμότητα θεωρείται μετρίου 

επιπέδου καθώς εξωτερικοί παράγοντες απέσπαζαν την προσοχή του 

(επισκέψεις στο εργαστήριο κτπ).  

 

 

  Σύλληψη και καταγραφή χειρονομιών 3 δεξιοτεχνών 

Οπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια του ορισμού λεξικού χειρονομιών, το 

πάνω μέρος του σώματος είναι αυτό το οποίο συμμετέχει πιό πολύ στην 

δημιουργία αντικειμένου στον τροχό. Τα χέρια διαμορφώνουν το σχήμα 

βοηθούμενα από τις υπόλοιπες αρθρώσεις όπως οι αγκώνες,  οι ώμοι κτπ. 

Συνεπώς για την καταγραφή των δεδομένων έχουν επιλεγεί αισθητήρες που 

επιτρέπουν την σύλληψη κινήσεων του πάνω μέρους του σώματος.  

Πιό συγκεκριμένα οι χειρονομίες των δύο από τους 3 δεξιοτέχνες 

αγγειοπλάστες καταγράφτηκαν με αδρανειακούς αισθητήρες οι οποίοι 

παρέχουν τις περιστροφές των ευθύγραμμων τμημάτων του σώματος, ενώ 

για τον τρίτο χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός αυτών των αισθητήρων με 

τεχνολογία όρασης υπολογιστών και πιό συγκεκριμένα η κάμερα Kinect 

ΧΒΟΧ 360 της Microsoft. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως οι χειρονομίες των 

αγγειοπλαστών Α1 και Β καταγράφτηκαν στις πραγματικές εκτελέσεις τους, 

με χρήση πηλού ενώ ο αγγειοπλάστης Α2 εκτέλεσε τις χειρονομίες εικονικά, 

προσομοιώνοντάς τις πάνω στον τροχό. Η επιλογή των εικονικών 

εκτελέσεων πραγματοποιήθηκε για δύο κυρίως λόγους 
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 Ο συγκεκριμένος αγγειοπλάστης ξεκινά τη διδασκαλία των 

βασικών χειρονομιών μέσω των εικονικών εκτελέσεων. Μέσα 

από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι οι εικονικές εκτελέσεις 

επιτρέπουν στον μαθητή να αφομοιώσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά των χειρονομιών πριν τις εκτελέσει 

πραγματικά. Δεδομένου ότι απώτερος στόχος της μελέτης μας 

είναι να προταθεί ένας μηχανισμός παιχνιδοποίησης για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς , έγινε η επιλογή οι καταγραφές να 

πραγματοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. Και 

απο τη στιγμή που ο συγκεκριμένος αγγειοπλάστης ξεκινά τη 

διδασκαλία με εικονικές χειρονομίες καταγράφτηκαν οι 

εικονικές. 

 Ο δευτερεύων λόγος στην καταγραφή εικονικών εκτελέσεων 

είναι η χρήση της κάμερας. Η ποιότητα των δεδομένων που 

καταγράφονται με την κάμερα εξαρτάται από την πιθανότητα 

αποκρύψεων των αρθρώσεων η οποία αυξάνεται όταν ο 

δεξιοτέχνης χρησιμοποιεί τον πηλό. Ιδιαίτερα κατά τη 

διαμόρφωση του σχήματος όπου το ένα χέρι τοποθετείται 

εσωτερικά του κυλίνδρου για να του δώσει την κλήση, την 

καμπύλη που θα έχει το μπωλ, η κάμερα δυσκολεύεται να 

εντοπίσει ορθά τον σκελετό.  

 

  Ρόλος της θέσης ηρεμίας 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στις εικονικές χειρονομίες ζητήθηκε από 

τον δεξιοτέχνη η εκτέλεση κάθε επανάληψης κάθε χειρονομίες  

 να ξεκινά από τη θέση ηρεμίας η οποία σηματοδοτούσε την 

εκκίνηση της χειρονομίας και  

 να καταλήγει στην ίδια θέση δηλώνοντας το τέλος της.  

Ο ρόλος της θέσης ηρεμίας είναι να διεκολύνει το διαχωρισμό των 

χειρονομιών τόσο σημασιολογικά όσο και τεχνικά. Δοκιμάστηκαν δύο 

διαφορετικοί τρόποι σημαδότησης της εκκίνησης και του τερματισμού της 

χειρονομίας όπως α) αυτός του ελαφρού χτυπήματος των παλαμών μεταξύ 

τους και β) τοποθέτηση των παλαμών στα δύο πόδια. Στην πρώτη περίπτωση 

ο αγγειοπλάστης Α2 ξεχνούσε τακτικά να σηματοδοτεί με αυτόν το τρόπο 

την εκκίνηση και τον τερματισμό οπότε για πρακτικούς κυρίως λόγους 

επιλέχτηκε ο δεύτερος τρόπος καθώς είναι πιό φυσικός και δεν απαιτούσε 

ιδιαίτερη συγκέντρωση και προσοχή εκ μέρους του δεξιοτέχνη.  

Ωστόσο πρέπει να τονιστεί πως στις πραγματικές εκτελέσεις η θέση 

ηρεμίας δεν αποτελεί απαραίτητο μέρος των χειρονομιών. Συνεπώς 

εντοπίζεται και αφαιρείται στις περαιτέρω αναλύσεις των χειρονομιών.  
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 Καταγραφή με αδρανειακούς αισθητήρες 

 

Η καταγραφή δύο αγγειοπλαστών πραγματοποιείται με το ρούχο Animazoo  

IGS 180 το οποίο καλύπτει το πάνω μέρος του σώματος , τους καρπούς και 

το κεφάλι και περιλαμβάνει 11 αισθητήρες (επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια, 

μαγνητόμετρα). Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν επηρεάζεται απο 

αποκρύψεις καθώς  βασίζεται σε αδρανειακούς αισθητήρες και όχι στην 

όραση υπολογιστών και παρέχει δεδομένα υψηλής ακρίβειας όπως οι 

περιστροφές των ευθύγραμμων τμημάτων του σώματος στους άξονες XΨZ. 

Η στάση του άνω μέρους του σώματος 

του αγγειοπλάστη μπορεί να αναπαραχθεί 

από τα δεδομένα που λαμβάνονται από 

τους  

αισθητήρες. Τα δεδομένα αυτά 

καταγράφονται σε αρχεία BVH 

(Bounding Volume Hierarchy) 

ακολουθώντας ιεραρχική δομή.  

To πρωτόκολλο που 

εφαρμόστηκε για την καταγραφή των 

χειρονομιών περιγράφεται με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια στο παράρτημα ΙΙΙ «Pottery 

Data Acquisition Protocol», 

Δεδομένου ότι τα μαγνητόμετρα 

χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων 

αισθητήρων στο συγκεκριμένο εξοπλισμό, η ποιότητα των δεδομένων που 

λαμβάνονται μπορεί να επηρεαστεί από μαγνητικές διαταραχές. Κατά την 

πρώτη ημέρα καταγραφής δεδομένων με τον αγγειοπλάστη Β οι διαταραχές 

αυτές ήταν πολύ ισχυρές, διότι χρησιμοποιούσε ένα παλιό μοντέλο του 

τροχού, που περιέχει πολλά μεταλλικά εξαρτήματα. Παρά το γεγονός ότι τα 

δεδομένα διορθώνονται από το σύστημα εάν διαπιστωθούν ελαφριές 

μαγνητικές διαταραχές, τα δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί κατά την πρώτη 

ημέρα ήταν πολύ κακής ποιότητας. Για το λόγο αυτό μία συμπληρωματική 

καταγραφή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός πιο σύγχρονου τροχού ο  

οποίος δεν προκαλούσε μαγνητικές διαταραχές. Στο παρακάτω σχήμα 

απεικονίζεται σε ποιά ευθύγραμματα τμήματα του ανθρώπινου σώματος 

τοποθετήθηκαν οι αδρανειακοί αισθητήρες.  

 

  Καταγραφή με συνδυασμό αδρανειακών αισθητήρων και όρασης υπολογιστών 

 

 

Σχήμα  4.3.2.1 Τα σημεία 
τοποθέτησης των 11 των 

αδρανειακών αισθητήρων στο 
ανθρώπινο σώμα 
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Oπως επισημάνθηκε παραπάνω, το σύστημα καταγραφής δεδομένων με τους 

αδρανειακούς αισθητήρες αποτελεί ένα αξιόπιστο σύστημα που παρέχει 

χρονοσειρές δεδομένων υψηλής ποιότητας. Σε αυτό το στάδιο της μελέτης 

μας η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών του αγγειοπλάστη. Ωστόσο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί για 

να παρέχει δεδομένα του μαθητή τα οποία θα συγκρίνονται με αυτά του 

δασκάλου και όταν η εφαρμογή μας εντοπίσει σημαντικές διαφορές θα 

καθοδηγεί τον μαθητή με αισθητηριοκινητική ανάδραση. Η τεχνολογία 

δηλαδή θα ορίζει τον τύπο των δεδομένων των οποίων θα πραγματοποιηθεί 

η σύγκριση και τα οποία θα αφορά η ανάδραση. Ωστόσο η έννοια της 

περιστροφής γίνεται δύσκολα αντιληπτή και ερμηνεύσιμη από τον μαθητή. 

Οι περιστροφές καταγράφονται σε 3 διαφορετικούς άξονες και όταν ο 

μαθητής γίνεται δέκτης αισθητηριοκινητικής ανάδρασης που αφορά 3 άξονες 

δεν είναι εφικτό να ερμηνεύσει την ανάδραση αυτή και να διορθώσει τη 

χειρονομία του. 

 

 

              Για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία χρησιμοποιήθηκε 

παράλληλα με τους αδρανειακούς αισθητήρες και τεχνολογία όρασης 

υπολογιστών και πιό συγκεκριμένα η κάμερα βάθους Kinect ΧΒΟΧ 360 της 

Microsoft. Η συγκεκριμένη κάμερα βάθους αποτελεί μία από τις πιό 

δημοφηλέστερες τεχνολογίες σύλληψης χειρονομιών τόσο στο ευρύ κοινό 

όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Στόχος είναι να γίνει χρήση ενός πιό 

ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής δεδομένων το οποίο παρέχει όχι 

μόνος τις περιστροφές αλλά και τις θέσεις των αρθρώσεων  στους 3 άξονες 

Χ Ψ (Υ) και Ζ όπως φαίνεται στην εικόνα 4.2.5.4. O Χ αντιστοιχεί στον 

   
Σχήμα  4.3.3.1 Ο 
αγγειοπλάστης Α1 

Θεόδωρος Γαλιγαλίδης 
εκτελεί την τρίτη 

χειρονομία. 

Σχήμα  4.3.3.2 
Αναπαραγωγή της 

χειρονομίας  

Σχήμα  4.3.3.3 Ο 
αγγειοπλάστης Α 

φοράει το ρούχο με 
τους αισθητήρες και 

εκτελεί την δεύτερη 
χειρονομία εικονικά. 
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οριζόντιο άξονα, ο  Ψ (Υ) στον κάθετο και ο Ζ στον άξονα βάθους, δηλαδής 

της απόστασης της σκηνής από την κάμερα.  

 

 Πραγματοποιήθηκαν κάποιες 

τεχνικές εργασίες για την ανάπτυξη 

συστήματος που επιτρέπει την 

συγχρονισμένη καταγραφή 

δεδομένων ανάμεσα στην κάμερα 

kinect και στο ρούχο με τους 

αδρανειακούς αισθητήρες. Οι 

θέσεις τις οποίες παρέχει η κάμερα 

θα μας επιτρέψουν να 

υπολογίσουμε σημαντικές 

παραμέτρους για την εκμάθηση δεξιοτήτων όπως για παράδειγμα η 

απόσταση ανάμεσα στα δύο χέρια την ώρα εκτέλεσης κάθε κίνησης. Η 

έννοια της απόστασης ερμηνεύεται πιό ευκολα απο αυτήν της περιστροφής 

και μπορεί να αξιοποιηθεί από παιδαγωγική άποψη.   

            Η καταγραφή χειρονομιών του έλληνα αγγειοπλάστη Α2 από τη 

Θεσσαλία πραγματοποιήθηκε με τον συνδυασμό των δύο τεχνολογιών. Στο 

σύνολο η κάμερα καταγράφει τις μετακινήσεις στον χώρο, στους 3 

καρτεσιανούς άξονες 9 αρθρώσεων του πάνω μέρους του σώματος όπως 

φαίνεται από το παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

Σχήμα  4.3.3.4 Οι άξονες της Kinect 

 

Σχήμα  4.3.3.5 Η τοποθέτηση της κάμερας σε σχέση με τη θέση του 

αγγειοπλάστη 
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Η κάμερα τοποθετήθηκε σε απόσταση 1,55 μέτρα από το κέντρο 

θέσης του αγγειοπλάστη και είχε ύψος 1,35 μέτρα. Επίσης να σημειωθεί ότι 

οι συγκεκριμένες χειρονομίες εκτελέσθηκαν με βάση την πλάγια τεχνική και 

όχι την κεντρική. Δηλαδή η θέση του τροχού βρισκόταν πλάγια αριστερά του 

δεξιοτέχνη. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως οι χειρονομίες 

παραμένουν ίδιες ανεξάρτητα από την τεχνική τοποθέτησης του τροχού 

(κεντρική ή πλάγια). Για τη βέλτιστη καταγραφή του σκελετού η κάμερα είχε 

μιά ελαφριά κλήση προς τα αριστερά.  

 

   

Σχήμα 4.3.3.6 Ο σκελετός του 

αγγειοπλάστη Α2, από την οπτική της 

κάμερας. Με πράσινο - τα ευθύγραμμα 

τμήματα που έχουν καταγραφεί με 

αδρανειακούς αισθητήρες ενώ με μπλε 

– οι αρθώσεις που έχουν καταγραφεί 

με την κάμερα 

 Σχήμα 4.3.3.7 Αναπαστάσταση 

του σκελετού (μέσω Matlab) 

βασισμένου στα δεδομένα της 

Kinect 

 

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε μέσα από το περιβάλλον 

προγραμματισμού MaxMSP. Η συχνότητα λήψης των δεδομένων είτε της 

κάμερας είτε του ρούχου με τους αισθητήρες δεν επηρέαζε τον ρυθμό λήψης 

καθώς για να συγχρονιστεί η ροή τους χρησιμοποιήσαμε το αντικείμενο me-

tro το οποίο ορίζει και συντονίζει τη λήψη δεδομένων σύμφωνα με έναν 

συγκεκριμένο ρυθμό. Για τη ροή των δεδομένων και από τους δύο 

αισθητήρες ισχύει η παρακάτω ακολουθία Κ: 

 

𝛫 =  {𝜅1, … , 𝜅𝜆, … 𝜅𝛬} (4.3.3.1) 

 

 Οπου: 

 Κ, η ακολουθία των καρέ 

 Λ, το πλήθος των καρέ 

 Λ= {1,2,…Λ}, ο δείκτης των καρέ 

 𝜅𝜆, το κάθε καρέ 
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Η εφαρμογή κατέγραφε συγχρονισμένα δεδομένα και από την 

κάμερα και από τους αισθητήρες κάθε 25 milliseconds με αποτέλεσμα τα 

ξεχωριστά αρχεία των δύο τεχνολογιών να περιέχουν τον ίδιο αριθμό frames. 

O συγχρονισμός αυτός είναι απαραίτητος για την ευκολότερη ανάλυση και 

το συνδυασμό των δεδομένων 2 διαφορετικών τύπων.  

 

 

4.4 Αναπαράσταση χειρονομιών με χρήση περιγραφητών 

 

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής δεδομένων δεν απαιτείται η 

παρουσία των αγγειοπλαστών και η μελέτη συνεχίζεται στα πλαίσια του 

εργαστηρίου. Οπως αναφέρθηκε παραπάνω τα καταγεγραμμένα δεδομένα 

παρουσιάζονται με τη μορφή αρχείων .bvh (για το ρούχο Animazoo) και .txt 

(για την kinect) τα οποία περιλαμβάνουν τις περιστροφές των εθύγραμμων 

τμημάτων με συγκεκριμένη ιεραρχία και τις θέσεις 9 αρθρώσεων αντίστοιχα.  

Τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί αποτελούν ένα μεγάλο σύνολο 

αριθμών και πρέπει να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία για την 

εισαγωγή τους σε ένα σύστημα πληροφορικής. Η επεξεργασία αυτή έγκειται 

στην επιλογή του ορθού τρόπου αναπαράστασης των δεδομένων. Υπάρχουν 

πολλές μεθόδοι αναπαράστασης χειρονομιών και ποκοίλλοι περιγραφητές 

ποσοτικοί και ποιοτικοί. Η δύναμη, η επιτάχυση, η κατεύθυνση, η διάρκεια 

αποτελούν ποσοτικούς περιγραφητές μίας χειρονομίας. Ορισμένοι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν περιγραφητές ποιότητας όπως η Fdili Alaiou [61] η οποία 

μελέτησε την χορευτική κίνηση και βασίστηκε στο σύστημα αναπαράστασης 

δεδομένων του Laban [67]. Η επιλογή ποσοτικών ή ποιοτικών περιγραφητών 

εξαρτάται από τη σκοπιμότητα της μελέτης. Στην περίπτωση έρευνας 

καλλιτεχνικών χειρονομιών η ποιότητα της κίνησης, η εκφραστικότητά της 

αποτελεί το αντικείμενο μελέτης και προτεραιότητα δίνεται στους 

ποιοτικούς περιγραφητές. Στην δική μας περίπτωση στόχος είναι να 

μελετήσουμε τις κινηματικές ιδιότητες της δεξιοτεχνικής χειρονομίας η 

οποία όπως είδαμε αποτελείται και από τεχνικά και απο καλλιτεχνικά 

συστατικά στοιχεία. Οι κινηματικές ιδιότητες αυτές σχετίζονται πιό πολύ με 

την τεχνικότητα, με τα εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά εκτέλεσης μίας 

χειρονομίας. Συνεπώς επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε ποσοτικούς 

περιγραφητές των χειρονομιών που θα μελετήσουμε.  
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  Αναπαράσταση περιστροφών 

 

Οπως αναφέρθηκε παραπάνω τα καταγεγραμμένα δεδομένα παρουσιάζονται 

με τη μορφή αρχείων BVH τα οποία περιλαμβάνουν τις περιστροφές των  

ευθύγραμμων τμημάτων με συγκεκριμένη ιεραρχία. Για την μετέπειτα 

αναπαράσταση των χειρονομιών και κανονικοποίηση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν 3 μέθοδοι. 

 Γωνίες Euler  : Oι γωνίες Euler αποτελούν την πιό εύκολα 

κατανοητή και διαδεδομένη αναπαράσταση των περιστροφών. 

Σύμφωνα με το Θεώρημα του Euler κάθε περιστροφή ή 

ακολουθία περιστροφών μπορεί να αναπαρασταθεί με μία 

περιστροφή γύρω από ένα σταθερό άξονα. Οι γωνίες Euler 

περιγράφουν τον προσανατολισμό ενός σώματος και 

αποτελούνται από 3 συντεταγμένες οι οποίες αντιστοιχούν 

στους 3 βαθμούς ελευθερίας μίας περιστροφής. Στο παρακάτω 

σχήμα απεικονίζεται ένα παράδειγμα περιστροφής 

χρησιμοποιώντας γωνίες Euler με την περιστροφή (φ,θ,ψ) στον 

συνδυασμό αξόνων Z-X-Z. Δηλαδή η πρώτη περιστροφή του φ 

γύρω από τον Ζ ακολουθείται από μία δεύτερη περιστροφή του 

Θ στον άξονα Χ και από μία τελευταία περιστροφή του ψ στον 

άξονα [38]. 

Παρ’όλο που οι γωνίες αυτές αποτελούν την πιό δημοφιλή 

αναπαράσταση των περιστροφών έχουν ένα σημαντικό αδύναμο σημείο, το 

λεγόμενο Gimbal Lock . To πρόβλημα αυτό προκύπτει όταν μία ίδια 

περιστροφή μπορεί να οριστεί με διάφορους συνδυασμούς γωνιών. Για 

πάραδειγμα μία περιστροφή 180 μοιρών γύρω από τον άξονα Χ που 

ακολουθείται από περιστροφή 180 μοιρών γύρω από τον άξονα Ζ μπορεί 

επίσης να οριστεί ως μία περιστροφή γύρω από τον άξονα Υ. Ετσι το Gimbal 

Lock επέρχεται όταν άξονες περιστροφή ενός αντικειμένου «κοιτάνε» προς 

την ίδια κατεύθυνση όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Το Gimbal Lock 

ορίζεται επίσης ως απώλεια ενός βαθμού ελευθερίας [39] . 
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 Quaternions / Τετραδόνια : τα τετραδόνια είναι μεταμιγαδικοί 

αριθμοί και επιτρέπουν την αναπαράσταση μεταβολής της 

περιστροφής ενός αντικειμένου. Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται 

στην πρόσθεση ενός επιπλέον, τέταρτου βοηθητικού άξονα. O 

άξονας αυτός ορίζεται με τη χρήση καρτεσιανών 

συντεταγμένων που αντιστοιχούν στο διάνυσμα περιστροφής σε 

σχέση με τα διανύσματα βάσης όπως απεικονίζεται παρακάτω.  

 

 

 

 Direction Cosine Matrix / πίνακας συνημιτόνων : Ένας άλλος 

τρόπος αναπαράστασης περιστροφών είναι η χρήση της Direc-

tion Cosine Matrix (DCM), που βασίζεται τριάδα μοναδιαίων 

διανυσμάτων. Η περιστροφή περιγράφεται καθορίζοντας τις 

συντεταγμένες της τριάδας των μοναδιαίων διανυσμάτων στην 

 

Σχήμα 4.4.1.2 Γραφική απεικόνιση του φαινομένου Gimbal Lock [74] 

 

Σχήμα  4.4.1.3 Φυσική ερμηνεία περιστροφής με 

τετραδόνια 
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τρέχουσα θέση τους, βασισμένη σε έναν μη-περιστρεφόμενο 

άξονα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται ως αναφορά.  

  

 Αναπαράσταση θέσεων 

 

Αντίστοιχη επεξεργασία πρέπει να υποστούν και τα δεδομένα θέσεων που 

έχουν καταγραφεί με την κάμερα Kinect. O περιγραφητής που έχει επιλεγεί 

για τις θέσεις είναι η ευκλίδεια απόσταση ανάμεσα στους δύο καρπούς, όπως 

φαίνεται από τον παρακάτω τύπο. Η απόσταση αυτή υπολογίζεται και για 

τους τρεις άξονες. 

 

 

 

 

 

 

Όπου 

 

 Χ , η θέση του καρπού στον άξονα Χ για δεξί και αριστερό χέρι,  

 Ψ , η θέση του καρπού στον άξονα Ψ για δεξί και αριστερό χέρι, 

 Ζ , η θέση του καρπού στον άξονα Ζ για δεξί και αριστερό χέρι.  

 

Η χρήση της απόστασης των χεριών αποτελεί έναν περιγραφητή ο οποίος 

είναι ανεξάρτητος της ανατομίας του χρήστη και ορίζεται από το μέγεθος 

του αντικειμένου, όπως έχει επισημανθεί προηγουμένως. Στις εικονικές 

εκτελέσεις, στις οποίες ο χρήστης, είτε δάσκαλος είτε μαθητής, δεν 

δημιουργεί κάποιο αντικείμενο με πηλό για τις αποστάσεις αυτές 

χρησιμοποιεί σαν γνώμονα το μέγεθος του τροχού.  

To υβριδικό σύστημα εκπαίδευσης και αναγνώρισης χειρονομιών 

Gesture Follower (βλ.ενότητα  4.4.7) που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της 

έρευνάς μας έχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα όταν εισάγονται σε αυτό 

κανονικοποιημένα δεδομένα και πιο συγκεκριμένα τιμές από -1 έως 1 [45]. 

Συνεπώς ύστερα από την επιλογή των περιγραφητών, απαραίτητη είναι η 

κανονικοποίηση των δεδομένων. Ως κανονικοποίηση (normalization) 

ορίζεται  

«η τυπική διαδικασία, η οποία ομαδοποιεί τα δεδομένα σε μία φόρμα 

κατάλληλη, για να αυξήσει την απόδοση του σχεσιακού συστήματος των 

δεδομένων, να μπορεί να αντέξει στο χρόνο και να ελαχιστοποιήσει την 

επίδραση όποιων μελλοντικών αλλαγών στη σταθερότητα του συστήματος.» 

[69]. 

(𝛸𝛿 𝜉ί − 𝛸𝛼𝜌𝜄𝜎𝜏 𝜌ό) 

(𝛹𝛿 𝜉ί − 𝛹𝛼𝜌𝜄𝜎𝜏 𝜌ό) 

(𝛧𝛿 𝜉ί − 𝛧𝛼𝜌𝜄𝜎𝜏 𝜌ό) 
 

(4.4.2.1) 
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 Η κανονικοποίηση συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των 

δεδομένων. Μετατρέποντας τα δεδομένα των περιστροφών σε γωνίες Euler 

οι τιμές που προκύπτουν κυμαίνονται στο εύρος του -1 και 1. Αντίστοιχα οι 

τιμές των θέσεων που καταγράφονται με την κάμερα βάθους, έχουν 

περιορισμένο εύρος. Η κανονικοποίησή τους επιτυγχάνεται 

χρησιμοποιώντας την μεγαλύτερη τιμή που λαμβάνουν τα δεδομένα στους 3 

άξονες. 

 

 

  Ανάλυση δεξιοτεχνικών χειρονομιών 

 

 Μείωση διαστάσεων 

 

Οι χειρονομίες που έχουν καταγραφεί από το σύνολο των αισθητήρων 

περιλαμβάνουν όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως δεδομένα 11 

ευθύγραμμων τμημάτων και 9 αρθρώσεων του πάνω μέρους του σώματος. 

Πρόκειται για μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών και ακόμα και 

παρατηρώντας τις χειρονομίες με γυμνό μάτι αντιλαμβάνεται κανείς πως δεν 

διαδραματίζουν όλα εξίσου σημαντικό ρόλο. Για να επιβεβαιωθεί η υπόθεση 

ότι κατά την εκτέλεση δεξιοτεχνικών χειρονομιών αλλά μέρη του σώματος 

συμμετέχουν πιό πολύ από κάποια άλλα, δηλαδή άλλες παράμετροι είναι πιό 

σημαντικές από κάποιες άλλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι 

μείωσης διαστάσεων των δεδομένων.  

Τα δεδομένα που καταγράφουμε έχουν πολλές διαστάσεις και 

συγκεκριμένη δομή. Οι τεχνικές μείωσης διαστάσεων προβάλλουν έναν 

χώρο πολλών διαστάσεων σε ένα άλλο χώρο χαμηλότερης διάστασης [63], 

θεωρώντας ότι και ο μικρός χώρος επεξηγεί επαρκώς το φαινόμενο. 

Επιπλέον στον πολυδιάστατο χώρο η δομή των δεδομένων παραμένει 

«κρυφή» ενώ με τη μείωση των διαστάσεων ενισχύονται και φανερώνονται 

τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής τους . Με αυτόν τον τρόπο η μείωση 

των διαστάσεων συμβάλλει στη βέλτιστη κατανόηση και διαχείριση των 

δεδομένων ενώ βελτιώνει την αποδοτικότητα των τεχνικών εξόρυξης 

δεδομένων [64]. 

 Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες τεχνικών μείωσης διαστάσεων 

όπως οι ελαστικές και οι ανελαστικές (Ηard vs Soft), τα παραδοσικά και τα 

παραγωγικά μοντέλα (Traditional vs Generative), τα συνεχή και τα διακριτά 

(Continuous vs Discrete), η υπονοούμενη και η ρητη χαρτογράφηση 

(Implicit vs explisit mapping), η ενσωματωμένη και η εξωτερική εκτίμηση 

της διαστατικότητας (Integrated vs External estimation of dimensionality) 

και τα γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα (Linear vs Non Linear). Η τεχνική 
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που έχει χρησιμοποιηθεί για τη μείωση διαστάσεων δεδομένων χειρονομιών 

είναι η Principal Component Analysis (PCA) ή στα ελληνικά η Ανάλυση 

Κυρίων Συνιστωσών [64].  

 H Ανάλυση αυτή είναι μία στατιστική μέθοδος, γραμμικής 

μείωσης διαστάσεων η οποία μειώνει τον αριθμό των μεταβλητών 

δεδομένων με υψηλή συσχέτιση. Μέσω γραμμικών αριθμητικών σχέσεων, 

αναλύοντας τα δεδομένα δημιουργεί νέα, μη συσχετισμένα. Eφαρμόζεται σε 

δεδομένα με πολλές διαστάσεις και αποτελεί μία τεχνική μείωσης των 

διαστάσεων. Προσπαθεί να υπολογίσει τους άξονες στους οποίους 

εντοπίζουμε τη μέγιστη διασπορά δεδομένων.  Δημιουργεί ομάδες 

μεταβλητών και απομακρύνει τις κλάσσεις με κριτήριο τη συσχέτιση που 

υπάρχει μεταξύ τους. Επιτρέπει τον εντοπισμό της επανάληψης της 

πληροφορίας ενώ απομονώνει τους θορύβους στις τελευταίες κύριες 

συνιστώσες [65]. Γενικότερα η PCA έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς για να 

βελτιώσει την ποιότητα των δεδομένων και να ενισχύσει κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά και δομές που υπάρχουν στα αρχικά δεδομένα  που 

εισάγονται για ανάλυση [66]. Οι ομάδες μεταβλητών που προκύπτουν με τις 

μεγαλύτερες τιμές στους άξονες των παραγόντων διακρίνονται για την 

μεγαλύτερη στατιστικ΄κη τους διασπορά, περιέχουν την περισσότερη 

πληροφορία για το σήμα και το μικρότερο σφάλμα.  

 

 

4.5.1.1 Eφαρμογή της PCA σε περιστροφές των μελών του άνω μέρους του σώματος 

 

Μία ανάλυση συνιστωσών σε δεδομένα περιστροφών 11 ευθύγραμμων 

τμημάτων για χειρονομίες αγγειοπλαστικής πραγματοποίησαν οι  Χ. 

Βολιώτη,  Σ. και Α. Μανιτσάρης στο [62]. Στόχος της εφαρμογής ήταν να 

εντοπιστούν οι συνιστώσες που ξεχωρίζουν τις κλάσσεις μεταξύ τους, 

δηλαδή να εντοπιστούν τα σημεία του σώματος που συμμετέχουν στις 

παραγωγικές (effective) και βοηθητικές (accompanying) χειρονομίες. Στο 

παρακάτω σχήμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. 

Γίνεται ξεκάθαρο πως μία ομάδα αποτελούν τα δύο χέρια και το κεφάλι 

λαμβάνοντας τις υψηλότερες τιμές στον κάθετο άξονα, τον άξονα των 

παραγωγικών χειρονομιών. Αντίστοιχα η σπονδυλική στήλη παίρνει τη 

μεγαλύτερη τιμή στον οριζόντιο άξονα, υποδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία 

της για τις βοηθητικές χειρονομίες.  
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Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από τα 

άριστα αποτελέσματα αναγνώρισης χειρονομιών όταν για την εκπαίδευση 

της μηχανής χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 9 μεταβλητές (3 ευθύγραμμα 

τμήματα * 3 άξονες) αντί για 33 (11 ευθύγραμμα τμήματα * 3 άξονες). Οι 

δείκτες Precision και Recall έφτασαν το ποσοστό των 99%.  

 

 

Σχήμα  4.5.1.1.2 Αποτέλεσμα του τεστ Kaiser-Meyer-Olkin 

 

 

4.5.1.2 Εφαρμογή της PCA σε θέσεις των μελών του άνω μέρους του σώματος  

 

Aντίστοιχη ανάλυση πραγματοποιήθηκε και στα δεδομένα θέσεων που έχουν 

καταγραφεί με την κάμερα Kinect με σκοπό τη μείωση των διαστάσεων των 

δεδομένων. Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η κάμερα μας παρέχει τις 

θέσεις στους 3 άξονες ΧΨΖ για 9 αρθρώσεις των μελών του πάνω μέρους 

του σώματος. Στο σύνολο δηλαδή έχουμε στη διάθεσή μας 27 μεταβλητές. 

Σε αυτές τις μεταβλητές προσθέτουμε και τις αποστάσεις ανάμεσα στους 

καρπούς του δεξιού και αριστερού χειρού και το σύνολο των μεταβλητών 

αγγίζει τις 30. Για την καλύτερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων διαλέγουμε 

οι 3 μεταβλητές της κάθε άρθρωσης να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με την 

 

Σχήμα 4.5.1.1.1 Οι άξονες με τις ομάδες μεταβλητών (περιστροφές)  
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μεθοδο που προτείνεται στο [62].  Με αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση κυρίων 

συνιστωσών εφαρμόζεται σε 10 μεταβλητές (9 αρθρώσεις + απόσταση των 

χεριών). 

 Όπως είδαμε οι χειρονομίες του αγγειοπλάστη διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, τις  αποτελεσματικές (effective) και τις βοηθητικές 

(secondary/αccompanying). Επιλέγεται η εξαγωγή να πραγματοποιηθεί σε 

δύο παράγοντες οι οποίοι αντιστοιχούν σε αυτές τις δύο κατηγορίες 

χειρονομιών. 

Η ανάλυση αυτή σκοπεύει να συμβάλλει στη μελέτη των μελών του 

σώματος που συμμετέχουν πιο πολύ στις αποτελεσματικές και βοηθητικές 

χειρονομίες αντίστοιχα. Μπορούμε να διατυπώσουμε την υπόθεση πως οι 

αποστάσεις μεταξύ των καρπών αποτελούν ένα βασικό χαρακτηριστικό των 

κινηματικών διαστάσεων της χειρονομίας του δεξιοτέχνη αγγειοπλάστη, 

καθώς αυτές αυξομοιώνονται και αλλάζουν από χειρονομία σε χειρονομία. 

Παράλληλα με τις αποστάσεις ανάμεσα στα χέρια και οι ίδιες οι θέσεις των 

χεριών παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στις αποτελεσματικές χειρονομίες. 

Η μετακίνηση των χεριών, η τροχιά δηλαδή της χειρονομίας καθορίζει την 

εξέλιξη και την ποιότητα της δημιουργίας.  

Πριν περάσουμε στην παραγοντοποίηση είναι απαραίτητο να 

επιβεβαιωθεί η ποιότητα των δεδομένων που εισάγονται για ανάλυση. Ο 

δείκτης ομοιογένειας των μεταβλητών στο προκαταρκτικό τεστ Kaiser -

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy λαμβάνει αποδεκτό μέγεθος 

(>0,5), ενώ το τεστ Barlett’s αξιολογεί τη σφαιρικότητα των δεδομένων 

αποδεικνύει την καταλληλότητα του δείγματος των δεδομένων μας  για 

παραγοντική ανάλυση.  

Επιπλέον από τον πίνακα συνολικής διακύμανσης βλέπουμε ότι η 

εξαγωγή σε δύο παράγοντες ερμηνεύει το 77% της διακύμανσης.  

 

 

 

Σχήμα  4.5.1.2.2 Συνολική διακύμανση 
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Από την ανάλυση κυρίων συνιστωσών με δύο παράγοντες 

προκύπτει πως οι αποστάσεις μεταξύ του δεξιού και αριστερού καρπού 

(DLHRHXYZ) λαμβάνουν τις υψηλότερες τιμές στον κάθετο άξονα των 

αποτελεσματικών χειρονομιών (0,924).  

Αντίστοιχα, παρατηρούμε ότι ο θώρακας (TorsoXYZ) και ο δεξίς 

ώμος (RightShoulderXYZ) αποτελούν ξεκάθαρα μεταβλητές των 

βοηθητικών χειρονομιών.  

 

 

Από την ανάλυση κυρίων συνιστωσών επιβεβαιώνεται η αρχική 

υπόθεση πως τα οι αποστάσεις μεταξύ των καρπών συμβάλλουν στις 

αποτελεσματικές χειρονομίες που εκτελεί ένας δεξιοτέχνης αγγειοπλάστης.  

Βασισμένοι σε αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να μειώσουμε τις 

διαστάσεις των δεδομένων στα οποία θα πραγματοποιήσουμε  

 

 Συμπέρασμα ανάλυσης κυρίων συνιστωσών περιστροφών και 

θέσεων:  

Από την μείωση των διαστάσεων των περιστροφών προκύπτει πως 

οι σημαντικότερες μεταβλητές είναι τα δύο χέρια και το κεφάλι. Αντίστοιχα 

από την ανάλυση των θέσεων προκύπτει η απόσταση ανάμεσα στους 

καρπούς. 

 

 

Σχήμα 4.5.1.2.3 Οι άξονες με τις ομάδες μεταβλητών (θέσεις+αποστάσεις)  
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 Ανάλυση Διακύμανσης Χειρονομιών 

 

Αφού εντοπίστηκαν οι κύριες συνιστώσες των περιστροφών του 

αγγειοπλάστη Α εφαρμόσαμε σε αυτές μία στοιχειώδης στατιστική ανάλυση 

για να εντοπίσουμε τις ισότητες των διακυμάνσεων των γωνιών Euler . Η 

ανάλυση διακύμανσης μας επιτρέπει να ερευνήσουμε εάν δύο ή 

περισσότερες ομάδες τιμών έχουν πολύ διαφορετικούς μέσους όρους.  

Εχοντας στη διάθεσή μας δεδομένα για 4 χειρονομίες με 3 άξονες για 

καθεμία, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την ανάλυση των διακυμάνσεων 

στο σύνολο των τεσσάρων χειρονομιών και ανά ζεύγη. Η ανάλυση 

πραγματοποιείται στις 4 χειρονομίες όπως αυτές ορίζονται από το λεξιλόγιο 

χειρονομιών. 

Οπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα οι διακυμάνσεις των 4 

χειρονομιών στους 3 άξονες είναι άνισες (sig< 0,05). Δεν παρατηρείται 

δηλαδή ομοιογένεια των διακυμάνσεων.  

 
 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

99,076 3 3482 ,000 

48,745 3 3482 ,000 

326,798 3 3482 ,000 

Σχήμα 4.5.2.1 Τεστ ομοιογένειας διακυμάνσεων  

 

Εφαρμόζοντας στη συνέχεια το One-Way-Anova τεστ 

παρατηρούμε ότι οι μέσες τιμές των τεσσάρων χειρονομιών δεν είναι ίσες 

στον άξονα Χ συγκρίνοντας ζεύγη χειρονομιών. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι ισότητες που εντοπίστηκαν ανάμεσα σε  G1 - G2 στον 

άξονα Z και  G2 - G3 στον άξονα Υ (sig> 0,05). To ίδιο συμπέρασμα 

προκύπτει και από την εφαρμογή του Kruskal Wallis τεστ το οποίο συγκρίνει 

όχι μέσες τιμές όπως τα προηγούμενα δύο αλλά τις μεταβλητές.  

 

 

Σχήμα 4.5.2.2 Τεστ One-Way-Anova 

Dependent 

Variable 

(I) 

VAR00001 

(J) 

VAR00001 

Mean Differ-

ence (I-J) Std. Error Sig. 

κy G2 G3 -,728959648 ,395938618 ,335 

 ky  G3  G2 -,728959648 ,395938618 ,335 

 kz G1 G2 ,038712460 ,263852580 1,000 

 kz G2 G1 -,038712460 ,263852580 1,000 
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 kx ky kz 

Chi-

Square 

1426,047 669,067 691,737 

df 3 3 3 

Asymp. 

Sig. 

,000 ,000 ,000 

Σχήμα 4.5.2.3 Kruskal Wallis Test 

 

 Συμπέρασμα ανάλυσης διακύμανσης περιστροφών: 

Το γενικό συμπέρασμα της στοιχειώδους αυτής ανάλυσης των 

διακυμάνσεων είναι το γεγονός ότι οι 4 χειρονομίες είναι επαρκώς 

διαφορετικές μεταξύ τους. Ομοιότητες εντοπίζονται ανάμεσα σε ζεύγη 

χειρονομιών  G1- G2,  G2- G3. Συνεπώς η 4η χειρονομία μπορεί να θεωρηθεί 

ως αρκετά διαφορετική από τις υπόλοιπες.  

Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν στον 

διαχωρισμό των χειρονομιών για τη δημιουργία των μοντέλων που θα 

ακολουθήσει. Από τη στιγμή που η ανάλυση διακυμάνσεων έδειξε  πως οι 4 

χειρονομίες είναι διαφορετικές μεταξύ τους, ο συγκεκριμένος διαχωρισμός 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκπαίδευση της μηχανής. Ετσι μπορεί 

να διατυπωθεί η υπόθεση πως όσο πιό διαφορετικές είναι οι χειρονομίες 

μεταξύ τους και όσο πιό όμοιες οι επαναλήψεις της κάθε χειρονομίας τόσο 

πιό υψηλά αποτελέσματα αναγνώρισης μπορούμε να αναμένουμε από το 

σύστημα μας.  

  

  Υποστάδια χειρονομιών 

 

Σε συνεργασία με τον δεξιοτέχνη ορίστηκαν οι 4 χειρονομίες απαραίτητες 

για την δημιουργία ενός απλού αντικειμένου, όπως ένα μπωλ. Το λεξικό 

χειρονομιών περιέχει αυτές τις 4 χειρονομίες. Ωστόσο σε κάθε χειρονομία 

μπορούμε να εντοπίσουμε υπο-χειρονομίες οι οποίες στο σύνολο συνθέτουν 

την μία χειρονομία. Ενα βασικό κριτήριο για το εσωτερικό διαχωρισμό είναι 

η απόσταση ανάμεσα στα δύο χέρια όπως προκύπτει από την ανάλυση των 

κυρίων συνιστωσών θέσεων. Παρακάτω παρουσιάζονται διαγράμματα τα 

οποία απεικονίζουν τις αποστάσεις ανάμεσα στα δύο χέρια του αγγειοπλάστη 

Α2 καταγεγραμμένες με την κάμερα βάθους. Με κριτήριο την απόσταση 
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ανάμεσα στα δύο χέρια η οποία αλλάζει καθόλη τη διάρκεια της χειρονομίας 

πραγματοποιούμε τον διαχωρισμό της κάθε χειρονομίας σε υπο-στάδια. 

 Για παράδειγμα, όταν η χειρονομία ξεκινά από τη θέση ηρεμίας, 

είναι αναμενόμενο στην αρχή της να παρατηρούμε μία αστάθεια η οποία 

οφείλεται στην απότομη μετακίνηση των χεριών από τη θέση ηρεμίας στην 

εκτέλεση της χειρονομίας. Αντίστοιχο φαινόμενο σημειώνεται και στο τέλος 

της χειρονομίας εάν τα χέρια επιστρέφουν στη θέση ηρεμίας.  

Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται 1) το γράφημα της 

απόστασης των δύο χεριών στους τρεις άξονες,  προβάλλονται οι 

κανονικοποιημένες τιμές των αποστάσεων 2) οι καταστάσεις (S) του 

θεωρητικού μοντέλου (M) ορισμένες από τα υποστάδια της χειρονομίας 

χωρίς να λαμβάνουμε υπ’οψιν την θέση ηρεμίας διότι αυτή χρησιμοποιείται 

μόνο σε εικονικές εκτελέσεις. Στις καταστάσεις αυτές ο αγγειοπλάστης 

μεταβαίνει συνήθως από την προηγούμενη στην επόμενη όπως επίσης μπορεί 

να επαναλαμβάνει την κάθε κατάσταση εάν αυτό είναι απαραίτητο. Ωστόσο 

ο συγκεκριμένος αγγειοπλάστης Α2 εκτελεί μόνο μία φορά την κάθε 

χειρονομία και τα υποστάδιά της λόγω του υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνίας 

.Τέλος, στους παρακάτω πίνακες απεικονίζεται και η θέση του σκελετού του 

δεξιοτέχνη ανά υποστάδιο.  

 Στην πρώτη χειρονομία η οποία ξεκινά α) από τη θέση ηρεμίας η 

απόσταση των δύο χεριών παραμένει σχετικά σταθερή για 70 περίπου 

frames. Είναι το χρονικό διάστημα απαραίτητο για να τοποθετηθούν τα χέρια 

στον τροχό. Στη συνέχεια β) ο έξπερτ αγγειοπλάστης παίρνει τον πηλό με το 

δεξί του χέρι από ένα τραπέζι το οποίο βρίσκεται στα δεξιά του και να τον 

ρίξει πίσω στον τροχό. Αυτό είναι το δεύτερο υποστάδιο της πρώτης 

χειρονομίας όπως φαίνεται και απο το σχήμα. Σταδιακά γ) η απόσταση 

σταθεροποιείται καθώς τα δύο χέρια κεντράρουν τον πηλό, σπρώχνοντάς τον 

προς το κέντρο του τροχού και κάνοντας μία ελαφριά κίνηση πάνω-κάτω 

έχοντας την απόσταση των χεριών σταθερή και στον Χ και στον Ψ, και τέλος  

δ) τα δύο χέρια επιστρέφουν στον τροχό διατηρώντας σταθερή την απόστασή 

τους.  
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Στη δεύτερη χειρονομία εντοπίζουμε εξίσου 3 υποστάδια τα οποία 

είναι α) η επαναφορά των χεριών στον τροχό ύστερα απο τη θέση ηρεμίας, 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Α) Εκκίνηση από την 

θέση ηρεμίας  

Β) Ανοιγμα χεριών. Το 

δεξί παίρνει τον πηλό  

Γ) Τοποθέτηση των 

χεριών στον τροχό 
και κεντράρισμα  

Δ) Επιστροφή στην 

θέση ηρεμίας  

 

Σχήμα 4.5.3.1  Απεικονίζεται η απόσταση των χεριών της χειρονομίας G1 του δεξιοτέχνη Α2 

στους 3 άξονες μαζί με τις εσωτερικές καταστάσεις (S) του μοντέλου 2 και τα 4 υποστάδια  

 

𝑆1 𝑆2 
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β) το άνοιγμα του πάτου κατά τη διάρκεια του οποίου ο δάσκαλος πιέζει τον 

πηλό από μέσα προς τα έξω ώστε να δημιουργηθεί μία βάση κυλίνδρου και 

το σήκωμα του πηλού ώστε να σχηματιστεί ο κύλινδρος και γ) η επιστροφή 

των καρπών στη θέση ηρεμίας. Στο δεύτερο υποστάδιο μπορούμε να 

διακρίνουμε δύο καμπύλες οι οποίες δείχνουν πως η απόσταση ανάμεσα στα 

χέρια μικραίνει και στη συνέχεια και πάλι μεγαλώνει. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το άνοιγμα του πάτου αποτελείται απο δύο κύκλους, δύο 

εσωτερικές επαναλήψεις της τροχιάς εντός της χειρονομίας.Κατά τη 

διάρκεια της δεύτερης εκτέλεσης του ανοίγματος ο αγγειοπλάστης σηκώνει 

τον πηλό ενώ η απόσταση των χεριών του παραμένει σταθερή, ορισμένη από 

τη διάμετρο του αντικειμένου. Σηκώνοντας τον πηλό οι καρποί 

μετακινούνται κυρίως στον άξονα Υ. 
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Η τρίτη χειρονομία έγκειται στη διαμόρφωση του σχήματος του 

κυλίνδρου που προέκυψε από την προηγούμενη. Ετσι ο δάσκαλος τοποθετεί 

το ενα χέρι του εσωτερικά του κυλίνδρου και το άλλο εξωτερικά και πιέζει 

την υλη αυτή τη φορά όχι προς τα έξω ή προς τα μέσα αλλά προς τα πάνω, 

δίνοντας μία ελαφριά κλήση στην τροχιά του ορίζοντας την καμπύλη του 

μπωλ. Η χειρονομία του ξεκινά α) από τον πάτο του αντικειμένου και 

καταλήγει σε ύψος 10-13 εκατοστά επάνω. Στη συνέχεια τοποθετεί το δεξί 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

Α) Εκκίνηση από τη 

θέση ηρεμίας 
Β) Σπρώξιμο πρός τα έξω και σήκωμα προς τα 

πάνω 
Γ) Επαναφορά στη θέση 

ηρεμίας 

Σχήμα 4.5.3.2 Απεικονίζεται η απόσταση των χεριών της χειρονομίας G2 του δεξιοτέχνη Α2 

στους 3 άξονες μαζί με τις εσωτερικές καταστάσεις (S) του μοντέλου 2 και τα 4 υποστάδια  

 

𝑆1 𝑆1𝑏𝑖𝑠  
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του χέρι ξανά κάτω, δίπλα στον πάτο, στηρίζοντας το αντικείμενο ενώ το 

αριστερό χέρι ακολουθεί και ξανακατεβαίνει από την εσωτερική πλευρά των 

τοιχωμάτων για να επαναλάβει και πάλι τη διαμόρφωση του σχήματος. Σε 

αυτό το σημείο παρατηρούμε την αύξηση της απόστασης των δύο χεριών 

ιδιαίτερα στους άξονες Χ και Ψ διότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα 

δύο χέρια βρίσκονται σε διαφορετικό ύψος. Οταν γ) και τα δύο χέρια 

επανέλθουν στην βάση του αντικειμένου για να επαναλάβουν το σήκωμα και 

τη διαμόρφωση σχήματος πιέζοντας παράλληλα τα τοιχώματα προς τα πάνω 

ξεκινά το τρίτο υποστάδιο της τρίτης χειρονομίας για να καταλήξει δ) στη  

θέση ηρεμίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Εξόρυξη της γνώσης του δεξιοτέχνη 

Αλίνα Γκλουσκόβα  

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη 

διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης. » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

 

 

 

109 

 

Τέλος η τέταρτη και τελευταία χειρονομία αποτελείται με τη σειρά 

της από 5 στάδια. To πρώτο α) και το τελευταίο ε) όπως και στις 

προηγούμενες χειρονομίες είναι η εκκίνηση και η επιστροφή στη θέση 

 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

Α) Εκκίνηση από τη 
θέση ηρεμίας 

Β)Τοποθέτηση 
των χεριών 

και 
διαμόρφωση 

σχήματος 

Γ) Ανοιγμα 
χεριών για την 

επανάληψη 
διαμόρφωσης 

Δ) Επανάληψη 
διαμόρφωσης 

Ε) Επιστροφή στη 
θέση ηρεμίας 

 

Σχήμα 4.5.3.3 Απεικονίζεται η απόσταση των χεριών της χειρονομίας G3 του δεξιοτέχνη Α2 στους 

3 άξονες μαζί με τις εσωτερικές καταστάσεις (S) του μοντέλου 2 και τα 5 υποστάδια  

𝑆1 𝑆2 𝑆3 
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ηρεμίας. Η ιδιαιτερότητα στην εκκίνηση εδώ είναι ότι ο αγγειολάστης 

αμέσως ανοίγει τα χέρια του για να πάρει το σύρμα με το οποίο κόβει το 

αντικείμενο από τον τροχό. Το άνοιγμα αυτό εξηγεί την έντονη καμπύλη 

στον άξονα Ζ. Οταν στο δεύτερο υποστάδιο β) χρησιμοποιεί το σύρμα η 

απόσταση ανάμεσα στα χέρια του είναι σταθερή, αυτή του μήκους του 

σύρματος καθώς το τεντώνει και το σπρώχνει από μέσα του τροχού προς τα 

έξω κάτω από το αντικείμενο για να χωρίσει την ύλη από τον τροχό. Στη 

συνέχεια γ) αφού αφήσει το σύρμα αριστερά του τροχού και δ) επαναφέρει 

τα δύο χέρια του κοντά στο αντικείμενο, η απόσταση ανάμεσα στα χέρια 

ορίζεται από το μέγεθος του αντικειμένου. Σηκώνει το αντικείμενο από τον 

τροχό και το τοποθετεί δεξιά του.  
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Η παραπάνω ανάλυση και αποδόμηση των χειρονομιών επιτρέπει 

να έχουμε πιό ολοκληρωμένη εικόνα για το κινηματικό τους περιεχόμενο. 

Μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τα πιό σημαντικά σημεία στην 

εκτέλεση των χειρονομιών και να αποβάλλουμε τα λιγότερα σημαντικά όπως 

το πρώτο και το τελευταίο στάδιο κάθε χειρονομίας. Προκύπτει επίσης ότι 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

Α) Εκκίνηση από 
τη θέση ηρεμίας 

Παίρνει το σύρμα 
από τα δεξιά  

Β) Κόβει το 
αντικείμενο από 

μέσα προς τα 
έξω  

Γ) αφήνει το 
σύρμα δίπλα 

του 

Δ) Παίρνει το 
αντικείμενο 

και το 
τοποθετεί 

δεξιά  

Ε) επιστροφή στη θέση 
ηρεμίας  

Σχήμα 4.5.3.4 Απεικονίζεται η απόσταση των χεριών της χειρονομίας G4 του δεξιοτέχνη Α2 στους 

3 άξονες μαζί με τις εσωτερικές καταστάσεις του μοντέλου και τα 5 υποστάδια  

𝑆1 𝑆2 𝑆3 
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εσωτερικά κάθε χειρονομία περιέχεια διακριτά υποστάδια η σειρά και ο 

αριθμός των οποίων είναι συγκεκριμένη.  

 

 Συμπέρασμα ανάλυσης υποσταδίων:  

 

Συνεπώς μπορούμε να διατυπώσουμε την υπόθεση πως για να είναι 

μία χειρονομία αποδεκτή ως προς το σύνολό της θα πρέπει η σειρά με την 

οποία εμφανίζονται οι μέγιστες και ελάχιστες αποστάσεις των χειρών, αλλά 

και ο αριθμός των υποσταδίων να είναι ίδια με αυτά του δεξιοτέχνη. Για 

παράδειγμα, με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στις αποστάσεις 

των καρπών της τρίτης χειρονομίας γνωρίζουμε ότι για να θεωρηθεί σωστή 

πρέπει να έχουμε δυο διακριτά εσωτερικά υποστάδια (αν αφαιρέσουμε αυτά 

της ηρεμίας), στα οποία πρώτα η απόσταση των χεριών είναι σταθερή και 

στη συνέχεια σταδιακά μεγαλώνει και μικραίνει ξανά και όχι το αντίστροφο.  

 

 

   Αξιολόγηση επαναληψιμότητας του δεξιοτέχνη Α2 

 

Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την σύγκριση του μαθητή με τον 

δάσκαλο και δεξιοτέχνη πρέπει πρώτα να μελετηθεί η κινηματική του 

δασκάλου. Να οριστεί η περίμετρος της γνώσης του ώστε στη συνέχεια να 

εξετασθεί αν και κατά πόσο ο μαθητής αποκλίνει από αυτήν. Μέσα από την 

αξιολόγηση της επαναληψιμότητας του αγγειοπλάστη μπορεί να οριστεί το 

όριο απόκλισης πέραν από το οποίο η χειρονομία θα θεωρείται λανθασμένη. 

Για την αξιολόγηση της επαναληψιμότητας θα χρησιμοποιηθούν 2 μετρικές 

 Τυπική απόκλιση των επαναλήψεων ίδιας χειρονομίας: στη 

συνέχεια θα υπολογιστεί η τυπική απόκλιση  των 5 εκτελέσεων 

της ίδιας χειρονομίας. Η απόκλιση αυτή θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως επιπλέον επιτρεπτό όριο αποστάσεων για 

την εξάσκηση του μαθητή.  

 Η επαναληψημότητα επίσης αξιολογείται από την ικανότητα 

του συστήματος να αναγνωρίζει τις χειρονομίες του δεξιοτέχνη 

όταν εκπαιδευτεί μόνο με ένα δείγμα των χειρονομιών του  (βλ. 

ενότητα 4.7.3). 

 

4.5.4.1 Τυπική απόκλιση ανά χειρονομία 

 

Ενα από τα συμπεράσματα της προηγούμενης ενότητας αφορά την διάκριση 

ανάμεσα σε μία σωστή και λανθασμένη χειρονομία με βάση τα υποστάδιά 

της. Η προσέγγιση αυτή αφορά την εκτέλεση της χειρονομίας στο σύνολό 

της και όχι ανά κάθε χρονική στιγμή. Δηλαδή εάν θέλουμε να εξετάσουμε 
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πόσο λάνθασμένη ή πόσο σωστή είναι μία χειρονομία χρειάζεται να 

ορίσουμε μία ένδειξη, μία μετρική ορθότητας της εκτέλεσης.  

Για τον ορισμό αυτής της ένδειξης χρησιμοποιούνται οι χειρονομίες 

του δεξιοτέχνη και αξιολογείται στην ουσία η ικανότητά του να 

επαναλαμβάνει τις χειρονομίες πιστά, με υψηλή επαναληψιμότητα. Σε αυτό 

το σημείο διατυπώνουμε την υπόθεση ότι η επαναληψιμότητα είναι 

υψηλότερη σε δεξιοτέχνης οι οποίοι εξασκούν τακτικά τη διδασκαλία 

χειρονομιών. Η διδασκαλία αφορά συγκεκριμένες διαδικασίες και 

χειρονομίες, και συγκεκριμένους τρόπους εκτελεσής τους. Θα μπορούσαμε 

να μιλήσουμε για «Patterns» χειρονομιών αγγειοπλαστικής τα οποία 

επαναλαμβάνει ο δεξιοτέχνης μέσα από τη διδασκαλία. Από τους δύο 

έλληνες δασκάλους αγγειοπλάστες θα μελετηθούν οι χειρονομίες του Α2 

καθώς αυτές έχουν καταγραφεί συγχρονισμένα και με αδρανειακούς 

αισθητήρες (περιστροφές) και με κάμερα βάθους (θέσεις).  

Για τη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν οι κύριες 

συνιστώσες όπως αυτές προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση PCA. 

Χρησιμοποιούμε δηλαδή δεδομένα θέσεων των καρπών και τις περιστροφές 

του κεφαλιού. Από τις θέσεις των καρπών μπορούμε να υπολογίσουμε τις 

αποστάσεις ανάμεσα στα χέρια καθόλη τη διάρκεια της χειρονομίας.  

Είναι σημαντικό πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση να λάβουμε 

υπ’όψιν μας τον παράγοντα του χρόνου και της διάρκειας των διάφορων 

εκτελέσεων της ίδιας χειρονομίας από τον δάσκαλο. Παρ’όλο που οι 

δεξιοτέχνες υψηλού επιπέδου έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν μία 

χειρονομία πιστά και σε ομοιογενή χρονικά πλαίσια η διάρκεια δεν μπορεί 

να είναι απόλυτα ίδια. Ωστόσο για να καταλήξουμε σε έναν μέσο όρο των 

αποστάσεων των χεριών για κάθε χρονική στιγμή και για κάθε χειρονομία 

είναι απαραίτητο η κάθε επανάληψη να έχει την ίδια χρονική διάρκεια με τις 

υπόλοιπες 4. Γι’αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την τεχνική της Δυναμικής 

Περιτύληξης του Χρόνου, όπου αυτή έχει περιγραφεί προγενέστερα. Για 

κάθε χειρονομία του αγγειοπλάστη Α2 επιλέχτηκε μία χειρονομία αναφορά 

(reference gesture) ως προς την διάρκεια της οποίας προσαρμόστηκαν οι 

υπόλοιπες 4. Πρακτικά πραγματοποιήσαμε εκπαίδευση με την χειρονομία 

προς στρέβλωση και αναγνώριση με την χειρονομία αναφορά, κυκλικά για 

κάθε επανάληψη. 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε η τυπική απόκλιση  5 επαναλήψεων εκ 

των οποίων  οι 4 είναι οι στρεβωλένες επαναλήψεις. Για κάθε χρονική στιγμή 

t και για κάθε άξονα ξεχωριστά υπολογίζεται η τιμή της τυπικής απόκλισης 

της απόστασης των χεριών όπως αυτή ορίζεται από τα δεδομένα που μας 

παρέχει η κάμερα βάθους. Οι υπολογισμοί δηλαδή πραγματοποιούνται σε 

κανονικοποιημένες τιμές θέσεων. Ωστόσο είναι απαραίτητο να καταλήξουμε 

σε μία ενδεικτική τιμή της τυπικής απόκλισης της κάθε χειρονομίας. Γι΄αυτό 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος της απόκλισης ο οποίος είναι 

εξαιρετικά μικρός. Συνεπώς προτείνεται να ληφθεί υπ’όψην το μέγιστο της 

απόκλισης από όλο το σύνολο της χρονικής διάρκειας της χειρονομίας.  

Για διευκόλυνση της ερμηνείας των τιμών τυπικής απόκλισης 

πραγματοποιείται η μετατροπή τους σε εκατοστά χρησιμοποιώντας τον 

παρακάτω τύπο [70]. 

 

                       𝜓𝜋 =  𝛧𝜋 ∗ 𝛹𝜅/𝑓𝜓 

                      𝛸𝜋 =  𝛧𝜋 ∗ 𝛸𝜅/𝑓𝛸 

 

(4.5.4.1) 

fχ=
640

2 tan (57
2⁄ ) 

= 442.025 

fΨ=
480

2 tan (43
2⁄ ) 

= 609. 27 

 

(4.5.4.2) 

 𝛸𝜋, 𝛹𝜋 η τιμή τους στον πραγματικό κόσμο  

 𝛸𝜅, 𝛹𝜅 η τιμή που δίνει η Kinect, 𝛧𝜋 η απόσταση της κάμερας 

από τον δεξιοτέχνη  

 𝑓𝜒,𝜓 το εστιακό μήκος της κάμερας. Αυτό ορίζεται με βάση 

την ανάλυση της εικόνας που καταγράφει η κάμερα στον 
οριζόντιο και κάθετο άξονα και τη γωνία του πεδίου οράσεως 

(43° οριζόντια και 57° κάθετα).  

 
Η απόκλιση στους δύο άξονες διαφέρει ελάχιστα, συνεπώς 

προτείνεται να χρησιμοποιηθεί μία κοινή τιμή και για τους δύο. Επίσης 

αξίζει να τονιστεί πως η τιμή αυτή αφορά την απόκλιση της απόστασης των 

χεριών του δεξιοτέχνη για κάθε χρονική στιγμή.  
 

 Χ Ψ Ζ 

G1 1,7 cm 1,9 cm 3 

G2 1,02 cm 1 cm 3,42 

G3 1,47 cm 1, 13 cm 2,8 

G4 1,71 cm 1,6 cm 2,9 

Σχήμα 4.5.4.1 Οι τυπικές αποκλίσεις αποστάσεων χεριών ανά χειρονομία 

σε εκατοστά 

 

Παρατηρούμε πως τον μεγαλύτερο μέσο όρο αποκλίσεων 

εσωτερικά κάθε χειρονομίας τον εχει ο άξονας Ζ, δηλαδή ο άξονας βάθους. 
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Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως σε αυτόν τον άξονα ο δεξιοτέχνης Α2 

επιτρέπει στον εαυτό του να έχει τη μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης και το 

χαμηλότερο επίπεδο επαναληψιμότητας. Eπίσης αυτό μπορεί να οφείλεται 

στη μετακίνηση της καρέκλας του, είτε της θέσης του στην καρέκλα η οποία 

μπορεί να ποικίλλει απο μία επανάληψη στην άλλη.  

 

 

Σχήμα 4.5.4.2 Απόκλιση της πρώτης χειρονομίας του δεξιοτέχνη Α2 

στον άξονα Χ 

 

Στο παραπάνω γράφημα με μπλε χρώμα απεικονίζονται οι 

κανονικοποιημένες τιμές της απόστασης ανάμεσα στα δύο χέρια του έξπερτ. 

Με κόκκινο προστίθεται η τυπική απόκλιση ως μία επιπλέον μέγιστη τιμή 

της επιτρεπτής απόστασης και αντίστοιχα, η τυπική απόκλιση αφαιρείται για 

να οριστεί η ελάχιστη σωστή απόσταση των χεριών σε αυτήν την χειρονομία 

(βλ. ενότητα 5.3.3.4).  

 

 Συμπέρασμα υπολογισμού τυπικής απόκλισης: 

 

 Η τυπική απόκλιση του δεξιοτέχνη γενικότερα λαμβάνει 

εξαιρετικά μικρές τιμές, κάτι που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο της 

δεξιοτεχνίας του. Επίσης εντοπίζεται μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον 

άξονα Ζ. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι είναι ο λιγότερο  

σημαντικός για την πιστή επανάληψη των χειρονομιών. Αρα στην 
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εκπαιδευτική διαδικασία ο μαθητής μπορεί αντίστοιχα να έχει μεγαλύτερο 

όρια ανοχής στο λάθος, απ’ότι στους άλλους δύο άξονες.  

 

 

4.6  Μοντελοποίηση  χειρονομιών μέσω εκπαίδευση μηχανής 

 Εκπαίδευση και αναγνώριση με υβριδικό σύστημα : Συνδυασμός Κρυφών 

Μαρκοβιανών Μοντέλων και Δυναμικής Περιτύληξης του Χρόνου  

 

Yστερα από την επιλογή του τρόπου αναπαράστασης των χειρονομιών μέσα 

από τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί περνάμε στο στάδιο της εκπαίδευσης 

μηχανής. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής για την εκπαίδευση 

μηχανής και αναγνώριση χειρονομιών χρησιμοποιείται το Σύστημα 

Αναγνώρισης Τεχνικών Χειρονομιών ArtOrasis το οποίο αναπτύχθηκε στο 

εργαστήριο εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

κατά τη διάρκεια προηγούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και 

διδακτορικών διατριβών. Το ArtOrasis παρέχει μία απλή και εύχρηστη 

διεπαφή για τη μοντελοποίηση, την εκπαίδευση μηχανής και αναγνώριση 

χειρονομιών .  

Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον 

προγραμματισμού MaxMSP και βασίζεται στη μηχανή αναγνώρισης 

χειρονομιών Gesture Follower (GF) [48] που έχει αναπτυχθεί από το Institut 

de Recherche en Coordination Αcoustique et Musique στο Παρίσι. H μηχανή 

εκαπίδευσης του GF βασίζεται σε μία υβριδική μέθοδο η οποία συνδυάζει τα 

Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα για τη στοχαστική μοντελοποίηση και 

αναγνώριση χειρονομιών με τη  Δυναμική Περιτύλιξη του Χρόνου για την 

χρονική ευθυγράμμηση της « χειρονομίας αναφοράς » με την χειρονομία που 

εισάγεται για αναγνώριση. Το  GF λαμβάνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο 

από αισθητήρες, κάμερες κτπ. και τα συγκρίνει με ένα σύνολο από 

προεγγεγραμμένες χειρονομίες, ώστε να αντιστοιχίσει την χειρονομία που 

δέχτηκε τη συγκεκριμένη στιγμή με την πλησιέστερη από τις 

προεγγεγραμμένες χειρονομίες [48]. Το σύστημα υπολογίζει σε πραγματικό 

χρόνο τις τιμές πιθανότητας για κάθε χειρονομία - αναφορά (reference ges-

ture) ώστε να την ταιριάζει με τη χειρονομία που εκτελείται ή εισάγεται για 

αναγνώριση (test gesture). Οι τιμές των πιθανοτήτων προσαρμόζονται ενώ η 

κίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ετσι, η πιθανότητα αναγνώρισης αλλάζει 

ανάλογα με τη χρονική στιγμή της εξέλιξης της χειρονομίας δίνοντας τη 

στιγμιαία πιθανότητα από την οποία υπολογίζεται στη συνέχεια η μέση 

πιθανότητα. 
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Σημαντικό χαρακτηριστικό του GF είναι η ικανότητα του 

συστήματος να υπολογίζει πιθανότητες αναγνώρισης σε πραγματικό χρόνο 

και να πραγματοποιεί την εκπαίδευση μηχανής με ένα δείγμα δεδομένων.  

Δυο παράμετροι που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της 

αναγνώρισης είναι η ανοχή και η λανθάνουσα κατάσταση:  

 Ανοχή/Tolerance 

H παραμέτρος αυτή του αλγορίθμου αντιστοιχεί σε μια σταθερή 

τυπική απόκλιση του Hidden Markov Model. Αυτή η παράμετρος έχει 

εξηγηθεί στους χρήστες ως «κατά πόσο η απόδοση επιτρέπεται να είναι 

διαφορετική από την χειρονομία αναφορά; ". Η ανοχή ορίζει το εύρος των 

τιμών που καθορίζουν το εάν η απόδοση ανήκει στην χειρονομία. Σε 

συνδυασμό με την «ευθυγράμμιση κυματομορφής» η έννοια αυτή γίνεται 

ακόμα πιό ευκολα αντιληπτή από τον χρήστη καθώς ο χρήστης μπορεί να δει  

την απόσταση των ευθυγραμμισμένων χειρονομιών του σε σύγκριση με το 

«ανεκτό» εύρος τιμών [68]. Υστερα από πειραματισμούς ορίζεται η 

κατάλληλη ανοχή για τις χειρονομίες του δεξιοτέχνη με κριτήρια τα 

καλύτερα αποτελέσματα αναγνώρισης.  

 H λανθάνουσα κατάσταση (latency)  

Η συνολική, τελική πιθανότητα ότι κάθε χειρονομία (μοντέλο) του 

λεξικού αντιστοιχεί στην τρέχουσα εκτέλεση που χρησιμοποιείται για την 

αναγνώριση υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιθανοτήτων του κάθε καρρέ 

(frame) τα οποία αποθηκεύονται σε ένα συρόμενο παράθυρο. Έτσι, το 

μέγεθος αυτού του παραθύρου καθορίζει το χρονικό διάστημα που 

λαμβάνεται υπόψη για τις ακριβείς εκτιμήσεις πιθανοτήτων. Για παράδειγμα, 

ένα μέγεθος παραθύρου 50 καρέ σε μια περίοδο 20ms θα εξετάσει ένα 

δευτερόλεπτο της απόδοσης. Μία υψηλή τιμή αυτής της παραμέτρου 

αποτελεί εγγύηση για πιο σταθερά αποτελέσματα, αλλά προσθέτει επίσης τις 

πιθανότητες για λανθάνουσα κατάσταση στο σύστημα [68]. Στόχος αυτής 

της παραμέτρου είναι ουσιαστικά να επηρεάσει τις πιθανές λανθάνουσες 

κατάστασεις του συστήματος. Εάν η παράμετρος είναι υψηλή, θα 

αναγνωρίσει χειρονομίες εξαιρετικά αξιόπιστα αλλά το σύστημα θα αντιδρά 

αργά στις αλλαγές της εισόδου. Εάν έχει ρυθμιστεί χαμηλά το σύστημα θα 

αντιδράσει ταχύτερα αλλά λιγότερο αξιόπιστα.  

Τα μοντέλα με τα οποία εκπαιδεύεται η μηχανή ορίζονται από το 

λεξιλόγιο χειρονομιών λαμβάνοντας υπ’όψιν τα συμπεράσματα από την 

στατιστική ανάλυσή τους. Ετσι δημιουργούνται 4 μοντέλα όπου το καθένα 

αντιστοιχεί σε κάθε χειρονομία. Η επιτρεπτή μετάβαση από το ένο μοντέλο 

στο άλλο ορίζεται από το θεωρητικό μοντέλο, όπως αυτό έχει περιγραφεί 

στην ενότητα 4.5.3. δηλαδή η μετάβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με 

κατεύθυνση από το προηγούμενο στο επόμενο και όχι αντίστροφα.  
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 Χρονική ευθυγράμμιση 

 

Οπως σημειώθηκε προηγούμενως η αναγνώριση χειρονομιών καθιστά το 

σύστημα ικανό να διακρίνει τις χειρονομίες μεταξύ τους. Οταν όμως η 

χειρονομία αναγνωρίζεται σωστά τότε η χρήσιμη πληροφορία αφορά την 

χρονική εξέλιξη της χειρονομίας αναγνώρισης σε σχέση με αυτή του 

μοντέλου. Η σύγκριση αυτή είναι χρήσιμη όχι μόνο για την καλύτερη 

κατανόηση της χρονικής εξέλισης της χειρονομίας του ίδιου του δεξιοτέχνη 

αλλά και για τη σύγκρισή του με το μαθητή καθώς η χρονική ευθυγράμμιση 

μπορεί να μας παρέχει μία είκονα για την απόσταση ανάμεσα σε διάφορες 

εκτελέσεις χειρονομιών σε πραγματικό χρόνο. Η ευθυγράμμιση 

επιτυγχάνεται με τη χρήση της τεχνική Δυναμικής Περιτύλιξης/Στρέβλωσης 

του χρόνου η οποία όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιείται στο υβριδικό 

Gesture Follower . Eτσι πραγματοποιήθηκε χρονική ευθυγράμμιση των 

περιστροφών των 4 χειρονομιών δεξιών χεριών 2 αγγειοπλαστών Α1 και Β, 

στους 3 άξονες. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η ευθυγράμμιση της 

πρώτης χειρονομίας του αγγειοπλάστη Α στους άξονες Χ, Ψ, Ζ. H 

συγκεκριμένη ευθυγράμμιση πραγματοποιήθηκε με ανοχή 0.3 η οποία 

εντοπίστηκε ως βέλτιστη μέσα από πειραματισμούς.  
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4.7 Επικύρωση των μοντέλων 

 

Για την αξιολόγηση της μοντελοποίησης των κινηματικών ιδιοτήτων των 

χειρονομιών του αγγειοπλάστη η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω της 

εκπαίδευσης της μηχανής χρησιμοποιείται η αναγνώριση των χειρονομιών.  

Η αρχική υπόθεση ότι οι τεχνικές εκπαίδευσης μηχανής και οι τεχνολογίες 

αναγνώρισης χειρονομιών μπορούν να συμβάλλουν στην μοντελοποίηση 

αυτής της γνώσης θα επιβεβαιωθεί εάν η μηχανή ύστερα από την εκπαίδευσή 

της είναι ικανή να αναγνωρίζει τις χειρονομίες του δεξιοτέχνη. Οσο πιό 

υψηλά είναι τα ποσοστά αναγνώρισης των χειρονομιών τόσο πιό ορθή είναι 

η μοντελοποίηση που πραγματοποιήθηκε. Το γεγονός ότι η μηχανή θα είναι 

ικανή να διακρίνει ξεκάθαρα ακολουθίες των χειρονομιών και για τις 5 

 

Σχήμα 4.6.2.1 Παράδειγμα χρονικής ευθυγράμμισης της πρώτης επανάληψης (1G1) της πρώτης 

χειρονομίας με τη δεύτερη επανάληψη (2G1) του αγγειοπλάστη Α  
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επαναλήψεις τονίζει τον δεξιοτεχνικό χαρακτήρα τους και το υψηλό επίπεδο 

επαναληψιμότητας. 

 

  

 Μέθοδος επικύρωσης Jackknife 

 

Για την αξιολόγηση της ακρίβειας της αναγνώρισης χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος Jackknife . Στόχος της μεθόδου είναι να υπολογίζει συστηματικά 

την ακρίβεια αναγνώρισης αφήνωντας μία ή περισσότερες παρατηρήσεις έξω 

από το συνολο δείγματος [49]. Στην περίπτωσή μας το jackknife επιτρέπει 

την εκτίμηση ακρίβειας αναγνώρισης για χειρονομίες «κομμένες» εκ των 

υστέρων χρησιμοποιώντας υποσύνολα από τη βάση δεδομένων που 

δημιουργήσαμε μετά τις καταγραφές χειρονομιών.  

Κάθε σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει παρατηρήσεις όλων των 

χειρονομιών. Συνολικά, καταγράφτηκαν 5 παρατηρήσεις για κάθε 

χειρονομία και διαφορετικές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για 

εκπαίδευση και αναγνώριση σε 5 επαναλήψεις. Σε κάθε επανάληψη ένα 

υποσύνολο δεδομένων αφήνεται έξω από το δείγμα για να χρησιμοποιηθεί 

για την εκπαίδευση των μοντέλων  για χειρονομία  μέχρι όλα τα υποσύνολα 

να έχουν χρησιμοποιηθεί μία φορά για εκπαίδευση και να υπόλοιπα για 

αναγνώριση. Από το καθένα από τα 4 υποσύνολα δεδομένων που 

αντιστοιχούν στις 4 χειρονομίες αρχικά παίρνουμε την πρώτη επανάληψη για 

εκπαίδευση και αναγνωρίζουμε χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες 

επαναλήψεις. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την ίδια λογική στη δεύτερη 

επανάληψη των χειρονομιών και στις υπόλοιπες μέχρι κάθε επανάληψη να 

έχει χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση.  

 

 

Σχήμα 4.7.1.1 Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου Jackknife 

 

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του Jackknife μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω 2 μετρικές αξιολόγησης:  
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Precision = 
cognitionsFalsecognitionsTrue

cognitionsTrue

Re__#Re__#

Re__#


 

(4.7.1.1) 

   Recall   = 
cognitionsMissedcognitionsTrue

cognitionsTrue

Re__#Re__#

Re__#


 (4.7.1.2) 

 

Η ακρίβεια αντιστοιχεί στο ποσοστό αναγνώρισης το οποίο 

λαμβάνει υπ΄όψην τις λανθασμένες αναγνωρίσεις που αντιστοιχούν σε ένα 

μοντέλο, ενώ η ανάκληση τις αναγνωρίσεις που έπρεπε να αντιστοιχούν σε 

ένα μοντέλο αλλά το σύστημα τις αντιστοίχισε σε κάποιο άλλο.  

 

  Αξιολόγηση περιγραφητών των περιστροφών μέσω αποτελεσμάτων 

αναγνώρισης χειρονομιών του δεξιοτέχνη Α1 

 

Οπως αναφέρθηκε πριν για να δουλέψουμε με τα δεδομένα που 

καταγράψαμε είναι απαραίτητο να οριστεί ο κατάλληλος τρόπος 

αναπαράστασης της χειρονομίας. Για την επιλογή του τρόπου 

αναπαράστασης των περιστροφών πραγματοποιείται η εκπαίδευση του 

συστήματος και η αναγνώριση των χειρονομιών χρησιμοποιώντας και τους 

3 περιγραφητές δηλαδή τις γωνίες Euler,  τα Quaternions και τα Direction 

Cosine Matrix. 

Η επιλογή του κατάλληλου περιγραφητή ή τρόπου αναπαράστασης 

των περιστροφών πραγματοποιήθηκε με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

αναγνώρισης των χειρονομιών. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του πρώτου 

αγγειοπλάστη πραγματοποιήθηκαν ολοκληρωμένα τεστ Jackknife 

χρησιμοποιώντας τους 3 προαναφερθέντες περιγραφητές και στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αναγνώρισης με τη χρήση των δύο 

μετρικών. 
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Και οι 3 τρόποι αναπαράστασης περιστροφών δίνουν εξαιρετικά 

καλά αποτελέσματα αναγνώρισης. Ωστόσο παρατηρούνται περιπτώσεις 

όπου τα μοντέλα  δώσαν μέγιστη πιθανότητα για λανθασμένες αναγνωρίσεις.  

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός του πίνακα Direction 

Cosine Matrix απαιτεί μεγάλη υπολογιστική δύναμη καθώς πίνακας 3x3 

πρέπει να υπολογίζεται και να αποστέλλεται σε πραγματικό χρόνο σαν 

είσοδος στα ΗΜΜ, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο 

για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Το DCM χρησιμοποιούνται ευρέως για 

να δώσουν κίνηση σε κινούμενα σχέδια (animation) και όχι τόσο για την 

ανάλυση και μοντελοποίηση των περιστροφών σε εφαρμογές σαν τη δική 

μας. Αντίστοιχα η χρήση τετραδονίων επιβάλλει τη χρήση μη Ευκλείδειου 

χώρου και είναι δύσκολα ερμηνεύσιμη και κατανοητή.  

 

 

 Αναγνώριση χειρονομιών του δεξιοτέχνη Β 

 

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα και φυσικά στα καλύτερα 

αποτελέσματα αναγνώρισης με τις γωνίες Euler συνεχίζουμε το πείραμά μας 

χρησιμοποιώντας αυτές τις γωνίες και για τη διεξαγωγή τεστ με τα δεδομένα 

του γάλλου αγγειοπλάστη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Euler Quaternions DCM 

 PRECISION RECALL PRECISION RECALL PRECISION RECALL 

 100% 100% 80% 94% 100% 85% 

 100% 100% 100% 90% 87% 100% 

 100% 100% 100% 87% 95% 100% 

 100% 100% 85% 100% 100% 95% 

TOTAL 100% 100% 91% 92% 96% 95% 

Σχήμα 4.7.2.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων αναγνώρισης με τη χρήση 3 τρόπων αναπαράστασης της 

κίνησης 
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Οπως και στην περίπτωση του αγγειοπλάστη Α1 έτσι και εδώ 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20 τεστ αναγνώρισης των χειρονομιών  

αντιστοιχώντας τα στα μοντέλα . Το Precision και Recall είναι άριστα από 

το G1  μέχρι το  G4 . Για το  G5 εντοπίζεται μία λάθος αναγνώρισης καθώς 

οι χειρονομίες  G4 και G5 είναι παρόμοιες. Στην χειρονομία 4 ο 

αγγειοπλάστης διαμορφώνει το σχήμα του αντικειμένου χρησιμοποιώντας 

μόνο τα χέρια του, ενώ στην επόμενη χειρονομία για να διαμορφώσει το 

τελικό σχήμα χρησιμοποιεί ένα μικρό μεταλλικό εργαλείο και ένα 

σφουγγάρι. Η χειρονομία 6 έχει το μικρότερο recall καθώς η 

επαναληψιμότητά της είναι μέτρια και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

ακρίβεια αναγνώρισης. Ωστόσο τα γενικά ποσοστά αναγνώρισης θεωρούνται 

ικανοποιητικά παρόλου που ο συνολικός αριθμός χειρονομιών στην 

περίπτωση του δεύτερου αγγειοπλάστη αυξήθηκε.  

Η δυνατότητα διασταύρωσης δεδομένων των αγγειοπλαστών έχει 

αποκλειστεί. Θεωρείται ότι ο κάθε αγγειοπλάστης είναι φορέας μίας 

μοναδικής εξειδικευμένης γνώσης η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με 

τοπικά χαρακτηριστικά (διαφορετικές σχολές αγγειοπλαστικής κτπ.)  

Στις περισσότερες περιπτώσεις η σωστή αναγνώριση ορίζεται και 

σταθεροποιείται ύστερα από 80/120 frames (1/2 δευτερόλεπτα). H 

συνάρθωση που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες χειρονομίες παίζει ρόλο και 

επηρεάζει τα ποσοστά της στιγμιαίας αναγνώρισης. Ετσι η μεγαλύτερη 

αστάθεια παρατηρείται στα πρώτα δευτερόλεπτα της χειρονομίας τα οποία 

στην ουσία αντιστοιχούν στο στάδιο συνάρθρωσης. Στο παρακάτω σχήμα 

απεικονίζονται γραφικά οι στιγμιαίες μέγιστες πιθανότητες της δεύτερης 

χειρονομίας. Το στάδιο της συνάρθρωσης αντιστοιχεί στα πρώτα 1.5 

δευτερόλεπτα μετά τα οποία το σύστημα δίνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 Recall 

G1 20      100% 

G2  20     100% 

G3   20    100% 

G4    20   100% 

G5    1 19  95% 

G6 2     18 90% 

Precision 91% 100% 100% 95% 100% 100%  

Σχήμα  4.7.3.1 Precision  και Recall για τις 5 επαναλήψεις των χειρονομιών του 

αγγειοπλάστη Β χρησιμοποιώντας γωνίες Euler  
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στη δεύτερη χειρονομία μέχρι και το τέλος της χρονικής της διάρκειας. Στο 

δεύτερο σχεδιάγραμμα πραγματοποιείται η αναγνώριση της τρίτης 

χειρονομίας. Και σε αυτήν την περίπτωση η περίοδος αστάθειας διαρκεί 

περίπου 1.5 δευτερόλεπτα μετά τα οποία το  δίνει τη μέγιστη πιθανότητα η 

οποία σταθεροποιείται για τα επόμενα 1040 frames. Μετά το frame 1121 η 

πιθανότητα αρχίζει να ταλανατεύεται. Αυτό οφείλεται στη συνάρθρωση 

καθώς ο αγγειοπλάστης χρειάζεται να καθαρίσει τα χέρια του πριν περάσει 

στην διαμόρφωση του σχήματος.  

 

 

 Αναγνώριση χειρονομιών του δεξιοτέχνη Α2 

 

Τα μοντέλα χειρονομιών του δεξιοτέχνη Α2 επίσης επικυρώνονται μέσα από 

την αναγνώριση των χειρονομιών του από τη μηχανή. Γι’αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα εικονικών χειρονομιών που έχουν 

καταγραφεί με το συνδυασμό τεχνολογιών αδρανειακών αισθητήρων και 

όρασης υπολογιστών. Επειδή οι περιστροφές έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

επικύρωση των μοντέλων των προηγούμενων δεξιοτεχνών προτείνεται στην  

περίπτωση του δεύτερου έλληνα δεξιοτέχνη να χρησιμοποιηθούν για 

εκπαίδευση και αναγνώριση τα δεδομένα θέσεων που παρέχει η κάμερα 

βάθους Kinect, πιο συγκεκριμένα οι θέσεις των 9 αρθρώσεων στους 3 άξονες 

και οι αποστάσεις των καρπών.  

Ετσι, ακολουθώντας τις αρχές της μεθόδου Jackknife το σύστημα 

εκπαιδεύτηκε κάθε φορά με μία επανάληψη των 4 χειρονομιών, 

χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες επαναλήψεις για αναγνώριση. Ο κύκλος 

επαναλαμβανόταν μέχρι να εκπαιδευτεί το σύστημα με όλες τις διαθέσιμες 

επαναλήψεις. Στον πίνακα 4.7.3.1 παρουσιάζονται τα συνολικά 

αποτελέσματα αναγνώρισης.  

 

 

 M1 M2 M3 M4 Recall 

G1 20    100% 

G2  19 1  95% 

G3  2 17 1 85% 

G4 1   19 95% 

Precision 95% 90% 94% 95%  

Σχήμα  4.7.4.1 Precision  και Recall για τις 5 επαναλήψεις των 
χειρονομιών του αγγειοπλάστη Α2  
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Βλέπουμε πως τα αποστελέσματα αναγνώρισης είναι υψηλά. Η 

χειρονομία G3 είναι αυτή με χαμηλότερα ποσοστά ανάκλησης καθώς  από 

τις 20 φορές το σύστημα αναγνώρισε σωστά την  G3 17 φορές, δίνοντας τα 

υπόλοιπες μέγιστες πιθανότητες στο μοντέλο 2 και στο μοντέλο 4.  

 

Τα υψηλά ποσοστά αναγνώρισης επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο 

επαναληψιμότητας που έχει και ο δεξιοτέχνη Α2. Η ικανότητα της μηχανής 

να αναγνωρίζει τις χειρονομίες του δεξιοτέχνη επιβεβαιώνει και την ορθή 

πρόταση μοντέλων των χειρονομιών του.  

 

 

 Εντοπισμός χειρονομιών «αναφορών» 

 

Όπως είδαμε ο δεξιοτέχνης εκτελεί 5 φορές την κάθε μία από τις 4 

χειρονομίες εικονικά και παρατηρείται μία γενική ομοιογένεια στην 

ποιότητα εκτέλεσής τους. Ωστόσο από τις 5 μπορεί να διακριθεί μία βέλτιστη 

εκτέλεση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χειρονομία «αναφορά» . 

Επιλέγοντας 1 τέτοια βέλτιστη εκτέλεση για  κάθε χειρονομία μπορούμε να 

καταλήξουμε στον συνδυασμό των εκτελέσεων που θα αποτελέσουν τις 

χειρονομίες «αναφορές», με τις οποίες στη συνέχεια θα συγκριθούν οι 

μαθητές. 

Για τον επιλογή αυτών των χειρονομιών χρησιμοποιούνται δύο 

κριτήρια: 

 Τα καλύτερα ποσοστά αναγνώρισης των υπόλοιπων 

εκτελέσεων 

 Η ομαλότητα της κίνησης στην αναπαραγωγή των 

χειρονομιών  

Για τον εντοπισμό αυτών των χειρονομιών χρησιμοποιήθηκε ένα 

σύστημα εκπαίδευσης και αναγνώρισης βασισμένο στα ΚΜΜ και στη ΔΠΧ, 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του Αναστάση Παναγή, 

φοιτητή του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής [76]. Το συγκεκριμένο 

σύστημα αξιολογήθηκε με τη χρήση φωνητικών δεδομένων ψαλμωδιών.  Πιό 

συγκεκριμένα, πραγματοποιεί την εκπαίδευση με όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς δεδομένων, είτε είναι χειρονομίες, είτε ψαλμωδίες,  και 

εντοπίζει τους βέλτιστους συνδυασμούς. Όταν αυτοί χρησιμοποιούνται για 

την εκπαίδευση του συστήματος, τα αποτελέσματα αναγνωρίσεων των 

άλλων επαναλήψεων είναι τα πιο υψηλά. 

Στην περίπτωση των χειρονομιών του δεξιοτέχνη Α2 τέτοιες 

χειρονομίες «αναφορές» είναι 

 Η 3η επανάληψη της G1 

 Η 2η επανάληψη της G2 
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 Η 3η επανάληψη της G3 

 Η 2η επανάληψη της G4 

Ο συνδυασμός αυτών των χειρονομιών επιτρέπει να επιτευχθεί η 

αναγνώριση των χειρονομιών με 100% ανάκληση και 100% ακρίβεια. 

Παράλληλα η αναπαραγωγή των συγκεκριμένων εκτελέσεων στο Matlab μας 

επιτρέπει να διαπιστώσουμε με εύκολο και γρήγορο τρόπο την ποιότητα των 

δεδομένων. 

 

 

 

 

4.8 Γενικά συμπεράσματα 

 

Η μελέτη που παρουσιάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο αφορά την πρώτη 

υπόθεση η οποία διατυπώνεται ως εξής: «Εστω ότι οι κινηματικές ιδιότητες 

δεξιοτεχνικών χειρονομιών μπορούν να συλληφθούν,  να μοντελοποιηθούν 

και να αναγνωριστούν από τη μηχανή». 

Ο ορισμός του σεναρίου και του λεξικού χειρονομιών αποτελεί το 

αρχικό στάδιο για τη μελέτη της γνώσης του δεξιοτέχνη. Η σύλληψη τους με 

χρήση αισθητήρα ο οποίος παρέχει έναν μόνο τύπο πληροφορίας για την 

κίνηση δεν είναι επαρκής. Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιούνται 

συμπληρωματικά:  

 αδρανειακοί αισθητήρες που παρέχουν τις περιστροφές των 

ευθύγραμμων τμημάτων του άνω μέρους του σώματος και 

  κάμερα βάθους που παρέχει τις θέσεις των αρθρώσεων. Η επιλογή 

των περιγραφητών αποτελεί μία σημαντική παράμετρο καθώς ορίζει 

τη φύση των δεδομένων.  

Για την επίτευξη της μοντελοποίησης προηγείται η ανάλυση των 

δεδομένων. Η μείωση των διαστάσεών τους υποδεικνύει πως η κίνηση 

κάποιων αρθρώσεων παίζει πιό σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση της 

χειρονομίας από άλλες αρθρώσεις. Ετσι στην περίπτωση των χειρονομιών 

αγγειοπλαστικής εντοπίζονται οι περιστροφές των καρπών και η απόσταση 

μεταξύ τους. Το συμπέρασμα αυτό αξιοποιείται σε όλη την υπόλοιπη μελέτη 

καθώς οι περαιτέρω αναλύσεις επικεντρώνονται σε αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Παράλληλα είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί : 

 η έλλειψη ομοιογένειας των χειρονομιών όπως αυτές ορίζονται στο 

λεξικό. Η ανάλυση διακυμάνσεων επιβεβαιώνει πως οι εν λόγω 

χειρονομίες είναι επαρκώς διαφορετικές μεταξύ τους και  

 υψηλό επίπεδο επαναληψιμότητας των χειρονομιών. Οι μικρές τιμές 

την τυπικής απόκλισης επιβεβαιώνουν τις πιστές επαναλήψεις του 

δεξιοτέχνη. 
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Η μοντελοποίηση των χειρονομιών επιτυγχάνεται με τη χρήση 

τεχνικών εκπαίδευσης μηχανής και επιβεβαιώνεται με κριτήριο την 

ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει τις χειρονομίες. Τα υψηλά 

ποσοστά ανάκλησης και ακρίβειας αναγνώρισης επικυρώνουν τα μοντέλα 

που έχουν προταθεί και επιβεβαιώνουν την πρώτη υπόθεση αυτής της 

διατριβής. 
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5.1 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Υστερα από τη μελέτη της γνώσης του δεξιοτέχνη είναι απαραίτητο να 

περάσουμε στη μελέτη της διαδικασίας μετάδοσης της γνώσης και 

αφομοίωσής της απο το μαθητή. Ο δεξιοτέχνης δεν προσεγγίζεται πλέον από 

την οπτική γωνία του κατόχου μίας τεχνογνωσίας αλλά από αυτήν του 

δασκάλου που καλείται να τη μεταδώσει. Παράλληλα ο μαθητής συμμετέχει 

ενεργά σε αυτήν την διαδικασία μάθησης και στην προσπάθειά του να  

εμπεδώσει τις πληροοφρίες καλείται να εξασκηθεί μόνος του.  Eτσι σε αυτό 

το κεφάλαιο εξετάζεται η δεύτερη υπόθεση της διατριβής η οποία 

διατυπώνεται ως εξής: « Εστω ότι οι τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά για την αξιολόγηση της 

επίδοσης του μαθητή όταν εξασκείται μόνος του ύστερα από τη « διά 

ζώσης » μάθηση. » Σκοπός της υπόθεσης είναι να αξιολογηθεί η επίδοση του 

μαθητή όταν εξασκείται μόνος καθώς και να εντοπισθεί ποια προβλήματα 

αντιμετωπίζει ως προς το αντικείμενο της εκμάθησης, χωρίς χρήσης 

επαυξημένης ανάδρασης.  

Πρώτα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που βγήκαν απο την 

παρατήρηση και ανάλυση της «δια ζώσης» μάθησης, τα οποία θα 

αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης.  

Τα συμπεράσματα αυτά αφορούν τόσο τις κύριες αισθήσεις που 

χρησιμοποιεί ο μαθητής κατά τη διάρκεια της μάθησης. που είναι η όραση 

και η ακοή , όσο και τα πιο συχνά λάθη που κάνει. Μετά την ολοκλήρωση 

της «διά ζώσης» μετάδοση ο μαθητής περνά στην αυτοεξάσκηση χωρίς την 

παρουσία του δασκάλου. Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες  

σύλληψης κινήσεων για την καταγραφή των κινηματικών του δεδομένων. 

Περιγράφεται το πείραμα που διεξάχθηκε με 11 μαθητές οι οποίοι εκτέλεσαν 

εικονικές χειρονομίες αγγειοπλαστικής. Για την καλύτερη κατανόηση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές όταν δεν τους παρέχεται καμία 

καθοδήγηση αξιολογούνται κάποιες παράμετροι της επίδοσής τους  όπως η 

διάρκεια των χειρονομιών τους, η απόκλιση των αποστάσεων των χεριών 

τους από τον δάσκαλο κλπ. Ο μηχανισμός της αξιολόγησης βασίζεται στη 

χρήση τεχνικών εκπαίδευσης μηχανών, δυναμικής χρονικής στρέβλωσης των 

δεδομένων αναγνώρισης των χειρονομιών και σύγκρισης των μαθητών με τα 

μοντέλα του δασκάλου. Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των 

παραμέτρων και η ικανότητα της μηχανής να αναγνωρίζει τις χειρονομίες 

των μαθητών αποτελούν κριτήριο για την επιβεβαίωση ή την απόρριψη της 
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υπόθεσης.Τα συμπεράσματα αυτά αναδεικνύουν μέχρι που μπορεί να φτάσει 

η επίδοση του μαθητή όταν εξασκείται μόνος του. 

 

 

 

Σχήμα 5.1.1 Τα βήματα μελέτης της «δια ζώσης» μάθησης και αυτοεξάσκησης  

 

 

 

5.2  Παρακολούθηση και ανάλυση «δια ζώσης» μάθησης 
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Για την καλύτερη κατανόηση των σταδίων της «διά ζώσης» μάθησης 

πραγματοποιήθηκε παρατήρηση και βιντεοσκόπησή 2 μαθημάτων για 

μαθητές αρχάριου και μεσαίου επιπέδου, αλλά και διεξαγωγή συνεντέυξεων 

με το δάσκαλο και τους μαθητές. 

Ανάμεσα στους δεξιοτέχνες με τους οποίους συνεργαστήκαμε 

εντοπίζονται κάποιες διαφορές στις προσεγγίσεις διδασκαλίας. Οπως έχει 

επισημανθεί προηγουμένως οι αγγειοπλάστες Α1 και Β παραδίδουν το 

μάθημα μέσα από την πραγματική εκτέλεση χειρονομιών, ενώ ο 

αγγειολάστης Α2 ξεκινά συστηματικά την παράδοση από την εικονική 

εκτέλεση. Σύμφωνα με αυτόν η εικονική εκτέλεση βοηθά στον μαθητή  

 να αντιληφθεί καλύτερα τα βασικότερα κινηματικά 

χαρακτηριστικά της χειρονομίας, τις κατευθύνσεις των τροχιών της, 

οι οποίες φαίνονται πιο ξεκάθαρα όταν δε χρησιμοποιείται πηλός.  

 να αφομοιώσει το ρυθμό εκτέλεσης της κάθε χειρονομίας. Σύμφωνα 

με τον δάσκαλο η χρονική διάρκεια μίας εικονικής χειρονομίας 

πάντα διαφέρει πολύ απο την πραγματική της εκτέλεση. Ωστόσο 

είναι σημαντικό στην εικονική εκτέλεση ο μαθητής, να προσπαθεί να 

ακολουθήσει πιστά την χειρονομία του δασκάλου, καθώς δεν έρχεται 

αντιμέτωπος με τις δυσκολίες της διαχείρισης του πηλού. Μέσα απο 

την εικονική εκτέλεση ο μαθητής έχει την ευκαιρία να « νιώσει » τον 

ρυθμό μίας χειρονομίας.  

Στο πρώτο στάδιο της μάθησης θεωρούμε ότι ο μαθητής 

χρησιμοποιεί κυρίως την όραση για την αλληλεπίδραση με το δάσκαλο γιατί 

παρακολουθεί προσεκτικά τις δικές του εκτελέσεις, είτε αυτές είναι 

πραγματικές είτε εικονικές και προσπαθεί αρχικά να τις μιμηθεί εικονικά.  Ο 

μαθητής βρίσκεται ξεκάθαρα στη θέση του δέκτη οπτικών πληροφοριών 

σχετικών με κινηματικές και κινητικές διαστάσεις της χειρονομίας. Ωστόσο 

οπως είδαμε και στη θεωρία μάθησης του Piaget ο ρόλος αυτός δεν επαρκεί 

για την αποτελεσματική μάθηση. Συνεπώς ο μαθητής προσπαθεί σε πρώτο 

χρόνο παράλληλα με τον δάσκαλο να μιμηθεί τις χειρονομίες του. Μόλις 

ολοκληρωθεί η «παραδοση του μαθήματος» ο μαθητής επαναλαμβάνει τις 

χειρονομίες εικονικά κάτω απο την καθοδήγηση του δασκάλου. Στις 

εικονικές εκτελέσεις η ενεργοποιημένη αίσθηση είναι και πάλι η όραση, 

καθώς ο μαθητής  μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό του να λάβει οπτικές 

πληροφορίες που θα του βοηθήσουν να «νιώσει» καλύτερα την κίνηση. Εδώ 

ο δάσκαλος εκτελεί τη χειρονομία εικονικά μαζί και παράλληλα με το 

μαθητή και του δίνει προφορικές οδηγίες σχετικές με τη θέση του σώματός 

του, τα «ανοίγματα» ή «κλεισίματα» των χεριών του αλλά και τον ρυθμό της 

κίνησης.  
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Στη συνέχεια όταν περνάει στην πράξη και προσπαθεί να μιμηθεί 

το δάσκαλο μέσα από την πραγματική εκτέλεση χειρονομιών η αίσθηση που 

χρησιμοποιεί για την αλληλεπίδραση είναι η ακοή καθώς η όρασή του είναι 

συγκεντρωμένη στην εκτέλεση χειρονομιών. Το ίδιο ισχύει και στο επόμενο 

στάδιο όταν ο δάσκαλος εντοπίζει γενικά λάθη και παρέχει στο μαθητη 

προφορική καθοδήγηση δίνοντάς του κυρίως οδηγίες κατεύθυνσης όπως 

«...πιο αριστερά, σηκώνεις πιο ψηλά..» κτπ. Φυσικά χρησιμοποιεί και την 

φυσική επαφή, καθοδηγώντας τα χέρια του μαθητή με τα δικά του οπως 

φαίνεται και στο σχήμα 5.2.2. Αριστερά βλέπουμε τον δάσκαλο να δείχνει 

τις χειρονομίες εικονικά και δεξιά τη μαθήτρια να τις επαναλαμβάνει. Οπως 

έχει τονιστεί προηγουμένως οι χειρονομίες είναι ίδιες ανεξάρτητα από την 

τοποθέτηση του τροχού κεντρικά ή πλάγια. 

 

Μέσα από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτουν 3 στάδια της 

« δια ζώσης » μάθησης. Στα στάδια αυτά ενεργοποιούνται οι διαφορετικές 

αισθήσεις του μαθητή μέσα απο την αλληλεπίδραση με το δάσκαλο. Τα 

στάδια αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

  

Σχήμα  5.2.1 Ο δάσκαλος Α2 ξεκινά την 

παράδοση του μαθήματος με εικονικές 

χειρονομίες 

Σχήμα  5.2.2 Διορθώνει το λάθος της 

μαθήτριας με φυσική επαφή 
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Σχήμα 5.2.3 Οι αισθήσεις που ενεργοποιούνται στην «δια ζώσης» διαδικασία μάθησης χειρονομιών 

αγγειοπλαστικής 

 

5.2.1  Ο ρόλος του πειραματισμού στην εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών 

 

Αξίζει να τονιστεί ο ρόλος του πειραματισμού και του λάθους στον οποίον 

αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές. Η 

αγγειοπλαστική είναι πάνω απ’όλα μία τέχνη, ένα μέσο έκφρασης της 

δημιουργικότητας του ανθρώπου. Κατά τη διά ζώσης μάθηση ο δάσκαλος 

προσπαθεί να κρατά τις ισορροπίες ανάμεσα στη τεχνική και τη δημιουργική 

διάσταση της χειρονομίας αφήνοντας στο μαθητή το περιθώριο 

πειραματισμού και ελεύθερης έκφρασης.  Ο μαθητής από τη μεριά του, 

ανεξάρτητα ηλικίας, αναζητά αυτόν τον πειραματισμό μερικές φορές 
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προκαλώντας το λάθος και παρατηρώντας τις συνέπειές του. Μπορούμε 

εύκολα να εντοπίσουμε παραλληλισμούς ανάμεσα σε αυτήν την διαδικασία 

και το μηχανισμό αισθητηριοκινητικής μάθησης που όρισε ο  Piaget και τον 

οποίο περιγράψαμε παραπάνω. Η αλληλεπίδραση με τον πηλό και η διέγερση 

αισθήσεων, κυρίως όρασης (εξέλιξη του σχήματος του αντικειμένου) και 

αφής (π.χ. μετατροπή της σύστασης του πηλού ανάλογα με την ποσότητα 

νερού με χρησιμοποιείται) επιτρέπουν στον μαθητή να βγάλει 

συμπεράσματα για τις αντιδράσεις της ύλης σε συγκεκριμένες ενέργειές του.  

Ωστόσο ο πειραματισμός δεν έχει πάντα θετικές συνέπειες στη 

διαδικασία μάθησης. Αν σκεφτούμε την περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών 

χειρονομιών στα πλαίσια χειρισμού ενός σημαντικού εργαλείου σε μία 

βιομηχανία ή ένα χημικό εργαστήριο γίνεται αντιληπτό πως ο πειραματισμός 

μπορεί να είναι μέχρι και επικίνδυνος για τον εκτελεστή. Σε αυτήν την 

περίπτωση στόχος είναι η πιο πιστή αναπαραγωγή της χειρονομίας σε σχέση 

με τη χειρονομία μοντέλο/αναφορά. 

Παρ’όλο που ο μαθητής ορισμένες φορές μπορεί να προκαλεί το 

λάθος στόχος της διαδικασίας «δια ζώσης» μάθησης είναι η απόκτηση 

συγκεκριμένων γνώσεων και ικανότητας εκτέλεσης δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών. Στα πλαίσια εκπαίδευσης και όχι διασκέδασης στόχος είναι να 

διορθωθούν τα λάθη και η χειρονομία του μαθητή να πλησιάσει όσο το 

δυνατόν αυτήν του δάσκαλού του. Για να κατανοήσουμε πως επιτυγχάνεται 

η διόρθωση λάθους πρέπει να εντοπίσουμε τα πιο συχνά λάθη που κάνει ο 

μαθητής ανά χειρονομία. Ωστόσο παρατηρούμε ότι στο λεξιλόγιο 

χειρονομιών που διδάσκει ο δάσκαλος στο μαθητή οι 4 χειρονομίες 

διακρίνονται με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο.  

 

5.2.2 Τα πιο συχνά κινηματικά λάθη 

 

Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στη μελέτη της πρώτης υπόθεσης η 

μοντελοποίηση της  δεξιοτεχνικής γνώσης του αγγειοπλάστη βασίστηκε σε 

4 χειρονομιακές φάσεις οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία του 

λεξιλογίου χειρονομιών  του αγγειοπλάστη. Ωστόσο η διάκριση των 

χειρονομιών δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 

Παρακάτω θα αναλυθούν τα λάθη που έχουν εντοπιστεί στους μαθητές του 

αγγειοπλάστη Α2 ο οποίος μετά το κεντράρισμα συνδυάζει το άνοιγμα πάτου 

με το σήκωμα, στη συνέχεια διαμορφώνει το σχήμα και τελειώνει με την 

αφαίρεση του αντικειμένου από τον τροχό χωρίς να δίνεται έμφαση σε μία 

δεύτερη διαμόρφωση. Στόχος αυτών των χειρονομιών είναι να αντιληφθούν 

οι μαθητές τις βασικές τροχιές της κάθε χειρονομίας ξεχωριστά και στο 
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σύνολό τους. Στην περιγραφή δίνεται έμφαση στα κινηματικά 

χαρακτηριστικά των χειρονομιών και πιο συγκεκριμένα στις αποστάσεις 

ανάμεσα στα χέρια. 

 

 G1 Κεντράρισμα πηλού  

 

Περιγραφή : Στην πρώτη χειρονομία, στόχος του μαθητή είναι να 

σταθεροποιήσει τον πηλό στο κέντρο του τροχού. Ο μαθητής παίρνει τη 

μπάλα του πηλού η οποία συνήθως τοποθετείται σε κάποιο τραπέζι πλάγια. 

Για να πάρει την μπάλα η απόσταση ανάμεσα στα χέρια του μεγαλώνει. Την 

πετάει με έντονη κίνηση στον τροχό και στη συνέχεια πιέζει τον πηλό απο 

έξω προς το μέσα  του κέντρου του τροχού, μειώνοντας σταδιακά την 

οριζόντια απόσταση ανάμεσα στα χέρια του μέχρι ο πηλός να τοποθετηθεί 

σταθερά στο κέντρο του τροχού. Σε αυτό το στάδιο δεν παρατηρείται μεγάλη 

κάμψη της σπονδυλικής στήλης.  Το κεφάλι και το βλέμμα του μαθητή 

ακολουθεί το κέντρο του τροχού. Γενικά ο δεξιοτέχνης Β χαρακτηρίζει 

αυτήν την χειρονομία ως « οριζόντια ». 

Λάθος : Η δυσκολία σε αυτό το βήμα έγκειται στη διατήρηση των 

χεριών στο κέντρο του τροχού. Συνήθως ένα από τα δύο χέρια ξέφευγε και ο 

πηλός μετατοπίζεται από το κέντρο. Για την αντιμετώπιση αυτής της 

δυσκολίας οι μαθητές πρέπει α) να πιέζουν ελαφρώς παραπάνω με το ένα 

απο τα δύο χέρια και να κρατάν πιο σταθερό το άλλο ώστε να 

σταθεροποιήσουν τον πηλό που γλυστράει απο το κέντρο του τροχού, β) να 

μειώνουν σταδιακά την οριζόντια απόσταση ανάμεσα στα χέρια τους  

πιέζοτας απο έξω προς τα μέσα του κέντρου του τροχού. Επίσης στην 

προσπάθειά τους να σταθεροποιήσουν τον πηλό οι μαθητές ξεχνάνε να 

μαλακώνουν την μπάλα πηλού με μία κίνηση προς τα πάνω και αμέσως προς 

τα κάτω.Αξίζει να τονιστεί πως σε αυτήν την κίνηση η απόσταση των χεριών 

δεν αλλάζει, αλλά παραμένει σταθερή. Τα χέρια απλά μετακινούνται προς τα 

πάνω και προς τα κάτω. 

 

• G2: Ανοιγμα πάτου και σήκωμα 

 

Περιγραφή : Στόχος της δεύτερης χειρονομίας είναι η μάζα του 

πηλού που πλέον είναι κεντραρισμένη στον τροχό να αποκτήσει ενός είδους 

«βαθούλωμα» και στη συνέχεια να σηκωθεί και να πάρει το σχήμα ενός 

κυλίνδρου. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται κυρίως με τη χρήση δακτύλων. Ο 

μαθητής πιέζει το κέντρο της μάζας του πηλού και απομακρύνει σιγά σιγά 
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τα χέρια του ώστε να ανοίξει ο πάτος χωρίς να τρυπήσει (αποτελεσματική 

κίνηση). Στη συνέχεια,  

αφού έχει δημιουργηθεί η τρύπα του πάτου, ο 

μαθητής σηκώνει τα τοιχώματα του πηλού, δεξιά 

και αριστερά με τα δύο χέρια. Σε αυτό το στάδιο 

στόχος είναι να οριστεί το ύψος του αντικειμένου 

που δημιουργεί ο μαθητής. Γι’αυτόμετακινεί τα δύο 

χέρια του προς τα πάνω, κρατώντας τον πηλό σε 

ευθεία τροχιά ώστε να σηκωθεί ο πηλός 

(αποτελεσματική κίνηση). Ούτε σε αυτό το στάδιο 

δεν παρατηρείται μεγάλη κάμψη κορμού ή σκύψιμο 

(βοηθητική κίνηση).  Ο δεξιοτέχνης Β 

χαρακτηρίζει αυτήν την χειρονομία ως 

« τετράγωνη » διότι τα δύο χέρια που πιέζουν προς τα έξω και στη συνέχεια 

προς τα πάνω μοιάζει να ζωγραφίζουν ένα τετράγωνο.  

Λάθος: Στο άνοιγμα πάτου το πιο συχνό λάθος σχετίζεται με τη 

δυσκολία του μαθητή να αντιληφθεί σε ποιό σημείο πρέπει να σταματήσει 

να πιέζει τον πηλό προς τα έξω, να εντοπίσει δηλαδή το σημείο στο οποίο ο 

πάτος έχει ανοίξει αρκετά. Η δυσκολία στο δεύτερο στάδιο αυτής 

χειρονομίας αφορά τη σωστή τοποθέτηση των χεριών, τον συγχρονισμό τους 

και την εύρεση της σωστής τροχιάς της κίνησης ώστε να επιτευχθεί 

ομοιόμορφο σήκωμα. 

 

• G3: Διαμόρφωση σχήματος 

 

Περιγραφή : Στόχος αυτής της χειρονομίας είναι ο κύλινδρος, που 

έχει προκύψει από την προηγούμενη, να ακολουθήσει την απαραίτητη 

καμπύλη ώστε να πάρει το σχήμα του μπωλ. Ο μαθητής χρειάζεται να 

τοποθετήσει τα χέρια του στη δεξιά πλευρά του αντικειμένου (σε περίπτωση 

που είναι δεξιόχειρας), το ένα χέρι στην εσωτερική πλευρά του τοιχώματος 

και το άλλο από την εξωτερική. Στη συνέχεια πιέζει ελαφρώς το τοίχωμα 

προς τα πλάγια ενώ σηκώνει τα χέρια απο κάτω προς τα πάνω. Με αυτόν τον 

τρόπο ορίζεται η τελική διάμετρος του αντικειμένου και η γωνία της 

καμπύλης του μπωλ. Σε αυτό το στάδιο παρατηρείται μικρή κάμψη του 

κορμού και του κεφαλιού προς τα δεξιά για να υπάρχει καλύτερη οπτική 

γωνία του μπολ και των χεριών (βοηθητική κίνηση). Μόλις τα δύο του χέρια 

σηκωθούν  από τη βάση του αντικειμένου μέχρι την πάνω άκρη του, ο 

μαθητής καλείται να επαναλάβει την ίδια κίνηση μία δεύτερη φορά.  Γενικά 

η τρίτη κίνηση χαρακτηρίστηκε από τον δεξιοτέχνη ως «  κάθετη ». 

 
Σχήμα  5.2.3.1 G2 : 

Θέση του πάνω 

μέρους του σώματος 

του μαθητή 
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Λάθος : Το πιο συχνό λάθος των μαθητών στην εκτέλεση αυτής της 

χειρονομίας είναι η συσχέτιση των δύο χεριών, η υπερβολική πίεση που 

ασκείται με το ένα από τα δύο χέρια στον πηλό με αποτέλεσμα η διάμετρος 

του αντικειμένου να ανοίξει πολύ, η καμπύλη δηλαδή που παίρνει το μπωλ 

να είναι πολύ μεγάλη. Η υπερβολική πίεση ισοδυναμεί με απόσταση 

ανάμεσα στα δύο χέρια μικρότερη της επιτρεπόμενης.  

 

• G4 αφαίρεση του αντικειμένου 

 

Περιγραφή : Κατά την εκτέλεση της τελευταίας χειρονομίας, 

στόχος του μαθητή είναι να αφαιρέσει το αντικείμενο από τον τροχό 

χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σύρμα. Ο μαθητής παίρνει το σύρμα, το 

τεντώνει, κόβει με αυτό το αντικείμενο στο σημείο στο οποίο ακουμπάει 

στον τροχό και σπρώχνει το σύρμα από μέσα προς τα έξω (αποτελεσματική 

κίνηση). Στη συνέχεια αφήνει το σύρμα και αφαιρεί με τα δύο  χερια του το 

αντικείμενο, προσέχοντας ο πάτος να έχει ξεκολλήσει από την επιφάνεια του 

τροχού. Χαρακτηριστικό αυτής της χειρονομίας σε σχέση με τις 

προηγούμενες είναι το μεγαλύτερο κινηματικό εύρος της, δηλαδή η 

μεγαλύτερη ποικιλία αποστάσεων χεριών. Το γεγονός ότι η G4 εκτελείται σε 

μη περιορισμένο χώρο, όχι δηλαδή μόνο πάνω από τον τροχό, αλλά και και 

στο τραπέζι, (παίρνει το σύρμα, αφήνει το αντικείμενο). 

Λάθος : Στην χειρονομία αυτή, σε σύγκριση με τις τρεις 

προηγούμενες η φύση των πιο διαδεδομένων λαθών είναι διαφορετική.  

Σημαντική είναι η απομνημόνευση της αλληλουχίας των σταδίων. Κάποιες 

φορές οι μαθητές αφαιρούν το αντικείμενο από τον τροχό με μία κίνηση από 

έξω προς τα μέσα, χαλώντας έτσι τον πάτο του. 

 

 

5.2.3 Αυτοεξάσκηση: καταγραφή χειρονομιών 

 

Για να μελετηθεί η δεύτερη υπόθεση και να αναλυθούν οι χειρονομίες του 

μαθητή πραγματοποιήθηκαν καταγραφές δεδομένων μαθητών οι οποίοι 

εκτέλεσαν τις χειρονομίες ύστερα απο την «διά ζώσης» μάθηση, 

προσομοίασαν δηλαδή τη διαδικασία αυτοεξάσκησης. Πιο συγκεκριμένα οι 

συμμετέχοντες στην καταγραφή ήταν: 

• μαθητές αγγειοπλαστικής αρχάριου επιπέδου οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα μάθημα αγγειοπλαστικής 

στον τροχό με φυσική παρουσία και συμμετοχή του δασκάλου.  
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• άτομα που δεν έχουν συμμετάσχει στη «διά ζώσης» μετάδοση 

αλλά παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό βίντεο αγγειοπλαστικής. 

Επειδή ο αριθμός των μαθητών αγγειοπλαστικής που μπορούσαν 

να συμμετάσχουν στο πείραμά μας ήταν πολύ περιορισμένος 

αποφασίστηκε να συμμετάσχουν στο πείραμα και άτομα τα 

οποία θα έχουν παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό βίντεο. Ενα 

από τα μαθήματα που παρέδωσε ο αγγειοπλάστης Α2 

βιντεοσκοπήθηκε και δημιουργήθηκε ένα ενδεικτικό 

εκπαιδευτικό βίντεο στο οποίο δείχνει τις 4 χειρονομίες και τις 

επεξηγεί.  

Επίσης ανάμεσα στο «διά ζώσης» μάθημα της πρώτης κατηγορίας 

μαθητών και στην καταγραφή χειρονομιών που πραγματοποιήσαμε στα 

πλαίσια του πειράματός μας μεσολάβησε αρκετό χρονικό διάστημα (4/5 

εβδομάδες) το συγκεκριμένο βίντεο χρησιμοποιήθηκε για να τις θυμηθούν 

ξανά οι μαθητές που έχουν περάσει από την «δια ζώσης» μετάδοση. 

Προβλήθηκε δηλαδή σε κάθε συμμετέχοντα πριν ξεκινήσουν οι καταγραφές.  

Επίσης οι ίδιες χειρονομίες του δασκάλου που βιντεοσκοπήθηκαν 

καταγράφτηκαν και με τον εξοπλισμό σύλληψης χειρονομιών.  

Στην καταγραφή δεδομένων συμμετείχαν στο σύνολο 11 άτομα με 

μέσο όρο ηλικίας 26,2 χρονών εκ των οποίων η πλειοψηφία ήταν δεξιόχειρες 

καθώς μόλις 1 άτομο ήταν αριστερόχειρας.  

Οπως προαναφέρθηκε οι αρχάριοι μαθητές εκτελούν σε πρώτο 

στάδιο τις χειρονομίες εικονικά για να απομνημονεύσουν τις τροχιές τους, 

τις θέσεις των χεριών, τις αποστάσεις ανάμεσα στους καρπούς κτπ.  Συνεπώς 

σε αυτό το πείραμα καταγράψαμε εικονικές εκτελέσεις. Ο κάθε μαθητής 

επανέλαβε την κάθε χειρονομία 5 φορές. Στο σύνολο καταγράφτηκαν 220 

χειρονομίες μαθητών. 

Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε με την κάμερα βάθους Kinect ΧΒΟΧ 

της Microsoft αλλά και με το ρούχο με τους 11 αδρανειακούς αισθητήρες.   

Η κάμερα τοποθετήθηκε σε απόσταση 1,55 μέτρα από το κέντρο 

θέσης του μαθητή και είχε ύψος 1,35 μέτρα. Επίσης να σημειωθεί ότι οι 

συγκεκριμένες χειρονομιες εκτελέσθηκαν με βάση την πλάγια τεχνική και 

όχι την κεντρική. Δηλαδή η θέση του τροχού βρισκόταν πλάγια δεξιά του 

μαθητή. Για τη βέλτιστη καταγραφή του σκελετού η κάμερα είχε μιά ελαφριά 

κλήση προς τα δεξιά. Η συχνότητα λήψης των δεδομένων με την κάμερα 

ανέρχεται  περίπου σε 25 frames το δευτερόλεπτο ενώ με τους αδρανειακούς 

αισθητήρες σε 60 frames.  

Η λήψη πραγματοποιήθηκε μέσα από το περιβάλλον 

προγραμματισμού MaxMSP. Για να συγχρονιστεί η ροή των δεδομένων 
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χρησιμοποιήσαμε το αντικείμενο metro το οποίο ρυθμίζει τη λήψη 

δεδομένων σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο ρυθμό. Η εφαρμογή κατέγραφε 

συγχρονισμένα δεδομένα και από την κάμερα και από τους αισθητήρες κάθε 

20 milliseconds με αποτέλεσμα τα ξεχωριστά αρχεία των δύο τεχνολογιών 

να περιέχουν τον ίδιο αριθμό frames. O συγχρονισμός αυτός είναι 

απαραίτητος για την ευκολότερη ανάλυση και το συνδυασμό των δεδομένων 

2 διαφορετικών τύπων. 

 

 
Σχήμα 5.2.4.1 Καταγραφή εικονικών εκτελέσεων του μαθητή 

 

 

 

5.3 Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά την αυτοεξάσκηση 

 

 

5.3.1 Χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση 

 

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 4, ενότητα (4.5.1) τα κινηματικά χαρακτηριστικά 

κάποιων αρθρώσεων παίζουν πιο σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση των 

χειρονομιών αγγειοπλαστικής σε σχέση με τα χαρακτηριστικά κάποιων 

άλλων αρθρώσεων. Ετσι οι περιστροφές μαζί με τις αποστάσεις των καρπών 

και οι περιστροφές του κεφαλιού θεωρούνται πιο σημαντικές απ’ότι για 

παράδειγμα των ώμων. 

1,55 m

1, 30 m

1, 35 m

0, 64 m

0, 55 m
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Οσον αφορά στα χέρια η αξιολόγηση των περιστροφών των καρπών 

αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολα ερμηνεύσιμη. Οι περιστροφές 

μεταφράζονται σε γωνίες και όπως μας έδειξαν κάποια πρώτα πειράματα, οι 

ενδείξεις για αλλαγή γωνιών δεν βοηθάν στον μαθητή να καταλάβει πως 

πρέπει να τοποθετήσει και να στρέψει τους καρπούς του. 

Το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό των χεριών είναι οι 

αποστάσεις μεταξύ τους. Με τη σειρά τους αποδομούνται σε αποστάσεις σε 

3 διαφορετικούς άξονες.  Ωστόσο, δεδομένο ότι η απόσταση των χεριών στον 

άξονα Ζ παίζει τον λιγότερο σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση χειρονομιών 

αγγειοπλαστικής στο συγκεκριμένο σενάριο μελέτης (βλ. ενότητα 4.5.5.2) , 

στο σύστημά μας αξιολογείται η απόσταση μόνον στους δύο άξονες Χ και 

Ψ. Με αυτόν τον τρόπο σκοπεύουμε να αποφύγουμε την υπερπληροφόρηση 

του μαθητή.  

Για τον ίδιο σκοπό αποφεύγεται η αξιολόγηση περιστροφών του 

κεφαλιού. Οι περιστροφές του κεφαλιού του μαθητή εξαρτώνται άμεσα από 

το βλέμμα του. Όπως είδαμε και στη «δια ζώσης» μάθηση στις εικονικές 

εκτελέσεις το βλέμμα του μαθητή είναι επικεντρωμένο στις παράλληλες 

εκτελέσεις του δασκάλου. Αφήνεται δηλαδή το περιθώριο στον μαθητή το 

βλέμμα του να είναι πιο ευέλικτο, να μην παρακολουθεί μόνο τα χέρια του 

αλλά να δέχεται και ενάυσματα από το περιβάλλον. Το ίδιο σκεπτικό αν 

αναπαραχθεί στην αυτοεξάσκηση με χρήση ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού 

συστήματος, το βλέμμα του μαθητή μπορεί να παρακολουθεί την οθώνη του 

υπολογιστή. Συνεπώς προτιμάται να μην αξιολογηθούν οι περιστροφές του 

κεφαλιού του. 

 

 

5.3.2 Αξιολόγηση  χρονικής διάρκειας των χειρονομιών του μαθητή 

 

Οταν ζητείται από έναν μαθητή να επαναλάβει την ίδια χειρονομία 5 φορές 

είναι φυσιολογικό η χρονική διάρκεια της κάθε επανάληψης να μην είναι 

ίδια. Ακόμα και έχοντας στο μυαλό του τη γενική διάρκεια της χειρονομίας 

ο μαθητής δεν μπορεί να τοποθετήσει την εκτέλεσή του στα ίδια χρονικά 

πλαίσια με τον δάσκαλο.  Ωστόσο σύμφωνα με τον δάσκαλο είναι σημαντικό 

ο μαθητής να αφομοιώσει το ρυθμό της χειρονομίας μέσα απο την εικονική 

εκτέλεση. Σε χειρονομίες που κυμαίνονται για το δεξιοτέχνη όπως είδαμε 

από 20 μέχρι 30 δευτερόλεπτα, η αποδεκτή απόκλιση για το μαθητή ορίζεται 

απο το δάσκαλο στα 5 δευτερόλεπτα. Την ίδια τιμή ορίζει και ως αποδεκτή 

διαφορά διάρκειας της μίας επανάληψης από την άλλη. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μέσοι όροι της χρονικής 

διάρκειας των πέντε επαναλήψεων των τεσσάρων χειρονομιών των μαθητών. 

Απεικονίζονται επίσης και οι τυπικές αποκλίσεις τους. Στον κάθετο άξονα 

βλέπουμε τη χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα ενώ στον οριζόντιο πρώτα 

τον μέσο όρο του δασκάλου και στη συνέχεια των 11 μαθητών.   
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Σχήμα 5.3.2.1 Οι μέσοι όροι της χρονικής διάρκειας των χειρονομιών δασκάλου και μαθητών 

 

 Σε γενικές γραμμές η χρονική διάρκεια των χειρονομιών του 

μαθητή ξεπερνά αυτήν του δασκάλου. Λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου ο 
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μαθητής εκτελεί την εικονική χειρονομία πιο γρήγορα απο το δάσκαλο . Για 

παράδειγμα ο μαθητής με αριθμό 10 εκτελεί κατά μέσο όσο πιο γρήγορα τη 

δεύτερη χειρονομία απ’ότι ο δάσκαλος.  Ωστόσο η διαφορά αυτή κυμαίνεται 

σε αποδεκτά πλαίσια. 

 

G1 G2 G3 G4 

54,5 31,94 36,01 90,78 

Σχήμα 5.3.2.2 Αθροισμα της διαφοράς των μέσων όρων διάρκειας των 

μαθητών από τον δάσκαλο 

 

Η χειρονομία με την μεγαλύτερη χρονική απόκλιση είναι η τέταρτη 

καθώς σε αυτήν ο μαθητής νιώθει μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης. Στο 

σύνολο για όλους τους μαθητές η απόκλιση ανέρχεται σε 92,62 

δευτερόλεπτα. Τα υποστάδιά της είναι περισσότερα και η διαχείριση της 

αλληλουχίας τους είναι πιο δύσκολη για το μαθητή. Η χρονική απόκλιση της 

πρώτης χειρονομίας κυμαίνεται στα 54,5 δευτερόλεπτα. Οι μαθητές 

παίρνουν λίγο παραπάνω χρόνο για να ρίξουν και να κεντράρουν τον πηλό. 

Στην δεύτερη και τρίτη χειρονομίες εντοπίζουμε τις μικρότερες χρονικές 

διαφορές, καθώς οι χειρονομίες αυτές έχουν τον μικρότερο αριθμό 

υποσταδίων. 

 

Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων της G1 

 

Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων της G2 

 

Δ G1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

1G1 24 30,3 26,5 36,5 31 26 27,8 26,7 45,6 32,2 30,9 32,75

2G1 22 30,8 22,65 33,95 25,15 25,65 27,3 24,2 32,55 25,1 25,8 26,1

3G1 22 28,75 25,4 28,55 25 27,55 31,2 24,45 36,95 22,45 26,65 30,3

4G1 25 29,2 48,5 34,8 24,65 22,25 30,65 24,9 33,25 24,45 27,45 26,95

5G1 24 31,3 27,45 23,5 24,8 25,2 31,1 25,05 28,75 23 27 32,5

ΜΟ 24 30,07 30,1 31,46 26,12 25,33 29,61 25,06 35,42 27,27 28,34 29,72

StDev 1,34 1,07 10,44 5,35 2,73 1,94 1,90 0,98 6,39 4,58 2,41 3,08

ΜΟμ-ΜΟδ 6,07 6,1 7,46 2,12 1,33 5,61 1,06 11,42 3,27 4,34 5,72

Δ G2 Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11

1G2 24 30,8 35,35 21,4 17,05 23 28,7 25,8 45 34,3 24,5 15,25

2G2 25,4 25,55 45,05 28,05 33 30,35 27,15 22,7 31 34,1 23,55 33,7

3G2 24,5 27,25 25,55 31,15 28,55 21,3 27,5 27,05 31,3 28,85 21,15 27,85

4G2 27,7 27,4 24,35 26,85 29,3 22,95 28,6 23,7 33,85 27,1 21,1 21,8

5G2 27,1 29,9 27,05 30,2 23,5 25 27,45 29,05 35,4 26 21,2 27,1

ΜΟ 25,7 28,18 31,47 27,53 26,28 24,52 27,88 25,66 35,31 30,07 22,3 25,14

StDev 1,60 2,13 8,73 3,83 6,17 3,51 0,72 2,55 5,72 3,91 1,61 6,95

ΜΟμ-ΜΟδ 2,46 5,75 1,81 0,56 -1,2 2,16 -0,06 9,59 4,35 -3,42 -0,58
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Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων της G3 

 

Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων της G4 

 

Σχήμα 5.3.2.3 Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων τεσσάρων χειρονομιών 11 μαθητών 

 

Επίσης σε κάποιους μαθητές παρατηρούνται σημαντικές τυπικές 

αποκλίσεις στις 5 επαναλήψεις της ίδιας χειρονομίας.  Στον παραπάνω 

πίνακα παρουσιάζεται η χρονική διάρκεια της κάθε επανάληψης της πρώτης 

χειρονομίας όλων των μαθητών, στη συνέχεια ο μέσος όρος  τους (ΜΟ), η 

τυπική απόκλιση (StDev) και η διαφορά του μέσου όρου του μαθητή από το 

μέσο όρο του δασκάλου. Στην στήλη Δ G (1, 2, 3, 4) εμφανίζονται οι 

διάρκειες του δασκάλου και στη συνέχεια των μαθητών. Κατά μέσο όρο 

3  μαθητές στους 11 φαίνεται να πειραματίζονται με τη χρονική διάρκεια των 

χειρονομιών τους. Για παράδειγμα στην τρίτη χειρονομία η τυπική απόκλιση 

δύο μαθητών κυμαίνεται σχεδόν στα 10 δευτερόλεπτα ενώ για έναν μαθητή 

αυτή αγγίζει τα 16. Ο μαθητής 4 εκτελεί την τρίτη χειρονομία τη δεύτερη 

φορά μέσα σε 27 δευτερόλεπτα ενώ την πέμπτη φορά σε 67. Αξίζει να 

σημειωθεί πως στην ίδια χειρονομία ο δάσκαλος είχε απόκλιση διάρκειας 

κοντά στα μόλις 2 δευτερόλεπτα και η εκτέλεσή του κυμαίνεται κατά μέσο 

όρο στα 32 δευτερόλεπτα. Αυτός ο ενδοιασμός στην ταχύτητα εκτέλεσης 

κατά την αυτοεξάσκηση οφείλεται στο ότι ο μαθητής δε βασίζεται παρά στην 

ανάμνηση που έχει της χειρονομίας, δε λαμβάνει υποδείξεις, δεν 

αλληλεπιδρά με το δάσκαλο. 

 

Δ G3 Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11

1G3 34,8 31,8 33,05 32,45 30,5 46,55 38,15 32,65 45,35 32,85 34,7 49,7

2G3 31,3 29,7 35,2 37,85 27 22,85 36,55 24,25 37,45 32,7 29,65 29,35

3G3 33,9 33,05 29,4 32,9 38,5 33,5 36,2 30,9 46,8 38,85 34,2 34

4G3 31,1 32,6 30,7 33,35 67,6 26,2 35,25 31,8 43,7 35,05 24,45 32,5

5G3 30,6 29,4 30,6 32,6 31,05 30,25 35,85 34,15 43,15 28,6 29,7 47,05

ΜΟ 32,3 31,31 31,79 33,83 38,93 31,87 36,4 30,75 43,29 33,61 30,54 38,52

StDev 1,88 1,67 2,32 2,27 16,57 9,14 1,09 3,83 3,57 3,74 4,16 9,20

ΜΟμ-ΜΟδ -1 -0,52 1,52 6,62 -0,44 4,09 -1,56 10,98 1,3 -1,77 6,21

Δ G4 Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 Μ8 Μ9 Μ10 Μ11

1G4 33,8 36,4 42,65 36,05 38,5 36 34,85 38,8 43 51,1 41,85 59

2G4 33,6 34,85 39,35 48,25 39,35 29,35 42,05 36,95 37,25 85,3 47,25 34,75

3G4 30,2 32,95 40,3 41,9 38 34,2 43,2 32,2 33,6 49,4 41,3 23,65

4G4 30,9 36,4 38,7 43,9 39,05 32 42,35 35,95 36,8 57,55 41,6 35,65

5G4 31,6 35,55 38,65 36,1 39,15 37,2 40,9 36,6 38,55 44,9 46,6 35,05

ΜΟ 32 35,23 39,93 41,24 38,81 33,75 40,67 36,1 37,84 57,65 43,72 37,62

StDev 1,63 1,43 1,66 5,24 0,55 3,15 3,36 2,42 3,41 16,11 2,94 12,95

ΜΟμ-ΜΟδ 3,25 7,95 9,26 6,83 1,77 8,69 4,12 5,86 25,67 11,74 5,64
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5.3.3 Μηχανισμός αξιολόγησης 

 

 

5.3.3.1 Εκπαίδευση μηχανής με χειρονομίες δασκάλου 

Για την ανάπτυξη του συστήματος αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το 

σύστημα ArtOrasis που έχει αναπτυχθεί στο εργαστήριο Πολυμέσων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας τα προηγούμενα έτη. Οπως επισημάνθηκε στην 

ενότητα 4.6.1 το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί τη μέθοδο των Κρυφών 

Μαρκοβιανών Μοντέλων και τη Δυναμική Περιτύλιξη του Χρόνου για την 

εκπαίδευση και αναγνώριση χειρονομιών. 

Τα δεδομένα του δασκάλου που έχουν καταγραφεί και αναλυθεί στα 

πλαίσια μελέτης της πρώτης υπόθεσης αυτής της διατριβής 

χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση της μηχανής. Πιο συγκεκριμένα 

χρησιμοποιούνται μόνο οι χειρονομίες «αναφορές» που έχουν επιλεγεί. Ετσι 

η μηχανή, με ένα δείγμα δεδομένων ανά χειρονομία, μαθαίνει τα 

χαρακτηριστικά της. Αυτά ορίζονται ανάλογα με τα συμπεράσματα από τη  

μοντελοποίηση της γνώσης του δεξιοτέχνη. Στην δική μας περίπτωση 

χρησιμοποιούνται οι αποστάσεις ανάμεσα στα χέρια για τους λόγους που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 6.2.2. 

 

 

5.3.3.2 Αναγνώριση χειρονομιών 

Μετά την εκπαίδευση του συστήματος με μία χειρονομία του 

δασκάλου, για παράδειγμα την G1, εισάγονται για αναγνώριση σε μη 

πραγματικό χρόνο, τα δεδομένα του μαθητή, δηλαδή οι αποστάσεις των 

χεριών του στην G1. Για την αξιολόγηση κάθε χειρονομίας του μαθητή η 

εκπαίδευση και η αναγνώριση δεξάγονται με αναλογία 1/1.  

 

 

5.3.3.3 Προσαρμογή της χρονικής διάρκειας μέσω στρέβλωσης 

 Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή η οποία περνά μέσα από τη 

σύγκριση των χειρονομιών του με αυτές του δασκάλου είναι απαραίτητο η 

διάρκεια των επαναλήψεων της ίδιας χειρονομίας του να είναι ίδια με αυτήν 

του δασκάλου. Γι’αυτόν τον λόγο χρησιμοποιούμε την τεχνική της 

Δυναμικής Περιτύλιξης του Χρόνου (ΔΠΧ) η οποία μας επιτρέπει να 

προσαρμόσουμε τη διάρκεια κάθε χειρονομίας προς μία άλλη που έχουμε 

επιλέξει σαν αναφορά. 
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To υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιούμε για την εκπαίδευση 

μηχανής, αναγνώριση και κατά συνέπεια στρέβλωση των χειρονομιών 

προσαρμόζει και ευθυγραμμίζει χρονικά τη χειρονομία με την οποία 

πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση της μηχανής σε αυτήν η οποία 

αναγνωρίζεται. Για να αξιολογηθεί η χειρονομία του μαθητή δε πρέπει αυτή 

να υπόκειται σε καμία αλλαγή. Συνεπώς η χειρονομία του δασκάλου είναι 

αυτή που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση της μηχανής ώστε να 

προσαρμοστεί στη χρονική διάρκεια του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα το 

συστημά μας εκπαιδεύεται με τη χειρονομία αναφορά του δασκάλου η οποία 

για παράδειγμα είναι η G1.  

 

 

Σχήμα 5.3.3.3.1 Απεικονίζεται η διαδικασία στρέβλωσης των τιμών απόστασης 

ανάμεσα στα χέρια στους 3 άξονες 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση χρησιμοποιούνται μία μία οι 5 

επαναλήψεις της G1 του μαθητή για αναγνώριση. Επειδή στην συγκεκριμένη 

περίπτωση δίνεται ένα δείγμα δασκάλου για εκπαίδευση και ένα δείγμα 

μαθητή από την ίδια χειρονομία για αναγνώριση, δημιουργήθηκε ένα μόνο 

Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο. Γι’αυτόν ακριβώς το λόγο η ΔΠΧ που 

ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης αντιστοιχεί την 

χειρονομία με την οποία κάναμε την εκπαίδευση σε αυτήν με την οποία 

κάνουμε την αναγνώριση και δημιουργείται ένα καινούργιο  σετ δεδομένων. 

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν τη στρεβλωμένη χειρονομία του δασκάλου ως 

προς τη χειρονομία του μαθητή οι οποίες έτσι απέκτησαν ίδια χρονική 
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διάρκεια. Από τη στιγμή που η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις 

χειρονομίες και όλες τις επαναλήψεις μπορούμε να προχωρήσουμε σε 

περαιτέρω αναλύσεις 

 

Σχήμα 5.3.3.3.2 ΔΠΧ δασκάλου ως προς το μαθητή 

 

5.3.3.4  Yπολογισμός της απόκλισης των αποστάσεων 

Οπως αναφέρθηκε στην ενότητα 5.3.1, για την αξιολόγηση των χειρονομιών 

του μαθητή λαμβάνουμε υπ’όψιν τις Ευκλείδιες αποστάσεις ανάμεσα στους 

καρπούς του δεξιού και αριστερού χεριού που καταγράψαμε με την κάμερα 

βάθους στους 3 άξονες ξεχωριστά.  

Για την αξιολόγηση των αποστάσεων χεριών του μαθητή δεν 

μπορούμε να βασιστούμε σε μία απόλυτη σύγκριση με αυτές του δασκάλου 

διότι μαθητής βρίσκεται σε διαδικασία μάθησης και αφομοίωσης 

πληροφοριών. Με άλλα λόγια το σύστημα δε μπορεί να είναι εξίσου αυστηρό 

με έναν δεξιοτέχνη υψηλού επιπέδου και έναν μαθητή. Γι’αυτόν τον λόγο 

χρησιμοποιείται ένα επιπλέον όριο αποστάσεων το οποίο προστίθεται και 

αφαιρείται από αυτές του δασκάλου. Ετσι για να θεωρηθούν σωστές οι 

αποστάσεις του μαθητή, πρέπει οι τιμές τους να βρίσκονται μέσα στο 

λεγόμενο «επιτρεπτό όριο» . Η τιμή που προστίθεται ( για μεγαλύτερο 

επιτρεπτό όριο) και αφαιρείται (για μικρότερο επιτρεπτό όριο) ονομάζεται 

«λ» και προκύπτει από την ανάλυση των τυπικών αποκλίσεων του δασκάλου 

5	στρεβλωμένες		επαναλήψεις	πρώτης	χειρονομίας	
του	δασκάλου	ίδιας	χρονικής	διάρκειας	με	μαθητή	

3G1δ	

5	επαναλήψεις	πρώτης	χειρονομίας	μαθητή	

Εκπαίδευση	

Αναγνώριση	

ΔΠΧ	του	δασκάλου	προς	χειρονομία	μαθητή	
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(βλ. 4.5.5.2). Ετσι η περικλείουσα δασκάλου, δηλαδή το επιτρεπτό εύρος 

απόστασης για τον μαθητή ονομάζεται «Α» και ορίζεται ως εξής:  

 

𝛢 = 𝛥 𝛥𝛴𝛫𝜒,𝜓 ± 𝜆 (5.3.3.4.1) 

 

Οπου: 

 𝛥 𝛥𝛴𝛫𝜒,𝜓 η απόσταση των χεριών του δεξιοτέχνη στον 

άξονα  Χ και Ψ 

 λ το μέγιστο της τυπικής απόκλισης του δασκάλου   

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη διαφορά αυτών των αποστάσεων  

ανάμεσα στον μαθητή και στη στρεβλωμένη χειρονομία του δασκάλου συν 

και πλην το αποδεκτό όριο απόστασης που έχει οριστεί με βάση την ανάλυση 

των χειρονομιών του, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο.  

 

𝛢𝛮 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜒 < (𝛥𝛥𝛴𝛫𝜒 − 𝜆)  𝛵𝛰𝛵𝛦 ( 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜒 − (𝛥𝛥𝛴𝛫𝜒 − 𝜆))  

𝛢𝛮 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜓 < (𝛥𝛥𝛴𝛫𝜓 − 𝜆)  𝛵𝛰𝛵𝛦 ( 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜓 − (𝛥𝛥𝛴𝛫𝜓 − 𝜆)) 

 

(5.3.3.4.1) 

𝛢𝛮 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜒 > (𝛥𝛥𝛴𝛫𝜒 + 𝜆)  𝛵𝛰𝛵𝛦 ( 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜒 − (𝛥𝛥𝛴𝛫𝜒 + 𝜆)) 

𝛢𝛮 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜓 > (𝛥𝛥𝛴𝛫𝜓 + 𝜆)  𝛵𝛰𝛵𝛦 ( 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜓 − (𝛥𝛥𝛴𝛫𝜓 + 𝜆)) 

(5.3.3.4.2) 

 

Οπου: 

 𝛥𝛭𝛩𝛵𝜒,𝜓 είναι η απόσταση των χεριών του μαθητή στους 

άξονες Χ και Ψ 

  𝛥𝛥𝛴𝛫𝜒,𝜓 είναι η απόσταση των χεριών του δασκάλου 

στους άξονες Χ και Ψ 

  λ η επιπλέον τιμή του επιτρεπτού ορίου, όπως ορίζεται από 

την ανάλυση των τυπικών αποκλίσεων των χειρονομιών 

του δασκάλου η οποία  

o προστίθεται στην απόσταση των χεριών του 

δασκάλου για να οριστεί η μέγιστη επιτρεπτή 

απόσταση 

o αφαιρείται από την απόσταση των χεριών του 

δασκάλου για να οριστεί η ελάχιστη επιτρεπτή 

απόσταση 

 Πρώτα, πραγματοποιείται έλεγχος για το αν η τιμή της απόστασης 

των χεριών στους άξονες Χ και Ψ βρίσκεται μέσα στο επιτρεπτό όριο, 
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δηλαδή αν είναι μεγαλύτερη της τιμής του δασκάλου συν την επιπλέον 

επιτρεπτή απόκλιση (λ)  ή αν είναι μικρότερη της απόστασης του δασκάλου 

πλην την απόκλιση (λ). Αν η απόσταση των χεριών του μαθητή βρίσκεται 

εκτός του επιτρεπτού ορίου, τότε υπολογίζεται η διαφορά τους.  Για τον 

υπολογισμό της συνολικής απόκλισης της χειρονομίας αθροίζονται οι 

στιγμιαίες αποκλίσεις ανά κάθε άξονα ξεχωριστά σύμφωνα με τον παρακάτω 

τύπο.  

 

∑(|𝛥𝛭𝛩𝛵𝜒 − ( 𝛥𝛥𝛴𝛫𝜒 − 𝜆)| + |𝛥𝛭𝛩𝛵𝜒 − ( 𝛥𝛥𝛴𝛫𝜒 + 𝜆)|)

𝛬

𝜅=1

 

(5.3.3.4.3) 

∑(|𝛥𝛭𝛩𝛵𝜓 − ( 𝛥𝛥𝛴𝛫𝜓 − 𝜆)| + |𝛥𝛭𝛩𝛵𝜓 − ( 𝛥𝛥𝛴𝛫𝜓 + 𝜆)|

𝛬

𝜅=1

) 

 

 

5.3.3.5  Ποσοστό χρονικής αποτυχίας 

Μία ενδιαφέρουσα παράμετρος προς αξιολόγηση είναι η χρονική 

διάρκεια στην οποία η απόσταση χεριών του μαθητή βρισκόταν εκτός 

επιτρεπτού ορίου.  Γι’αυτόν τον σκοπό στο σύστημά μας χρησιμοποιήθηκε 

ένας μετρητής ο οποίος  μετρούσε τον αριθμό των καρέ στά οποία ο μαθητής 

έβγαινε εκτός ορίων, είτε στον Χ, είτε στον Υ. Στη συνέχεια ο αριθμός αυτός 

διαιρείται με το συνολικό αριθμό των καρέ κάθε χειρονομίας για να δώσει 

το χρονικό ποσοστό «αποτυχίας» του μαθητή. Το ποσοστό αυτό 

υπολογίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:  

 

𝛣𝛢 =  

∑ {
𝛿𝜅 = 1,  𝛥𝛭𝛩𝛵𝜒𝜅

∉  𝛢𝜒𝜅
∪   𝛥𝛭𝛩𝛵𝜓𝜅

∉  𝛢𝜓𝜅
 

𝛿𝜅 = 0, 𝛼𝜆𝜆𝜄ώ𝜍                                                        
𝛬
𝜅=1

𝛬
∗ 100 

(5.3.3.5.1) 

 

Οπου: 

 𝛢𝜒𝜅
 και 𝛢𝜓𝜅

 το εύρος τιμών που επιτρέπεται να πάρει η 

απόσταση χεριών του μαθητή σε αυτούς τους δύο άξονες.  

 

5.3.3.6  Συσχέτιση μεγέθους απόκλισης και ποσοστού χρονικής αποτυχίας  
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Μία ακόμα παράμετρος προς αξιολόγηση είναι η αναλογία που υπάρχει 

ανάμεσα στο μέγεθος της απόκλισης και τη χρονική διάρκεια στην οποία 

παρατηρείται η απόκλιση. Δηλάδη η απόκλιση Δ 10 εκατοστών σταδιακά 

μοιρασμένη σε χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων και η ίδια απόκλιση που 

εμφανίστηκε σε χρονικό διάστημα 5 δευτερολέπτων δεν έχουν την ίδια 

επίπτωση στην μάθηση και στην επίδοση. Μία απόκλιση σταδιακή σημαίνει 

πως ο μαθητής δεν κάνει απότομες κινήσεις και έντονους πειραματισμούς. 

Συνήθως ερμηνεύεται ως συνεχόμενη προσπάθεια του μαθητή να βρει τη 

σωστή θέση των καρπών του ώστε να έχει την σωστή απόσταση μεταξύ τους. 

Αντίθετα όταν η αναλογία απόκλισης και χρονικής διάρκειας εκτός 

επιτρεπτού ορίου παίρνει πιο μεγάλες τιμές,  αυτό σημαίνει πως ο μαθητής 

κάνει πιο έντονες κινήσεις, επιτρέπει στον εαυτό του πιο απότομα 

«ανοίγματα». 

Διαιρώντας το άθροισμα της απόκλισης ανά χειρονομία με αυτό το 

ποσοστό μπορεί να υπολογιστεί η συσχέτιση μεγέθους και χρονικής 

διάρκειας της απόκλισης. Οσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης συσχέτισης τόσο 

πιο απότομες και έντονες ήταν οι αποκλίσεις του μαθητή. Αντίθετα οι 

μικρότερες τιμές υποδεικνύουν μία πιο ομαλή εξέλιση των αποκλίσεων.   

 

 

5.3.4 Αποτελέσματα αξιολόγησης 

 

5.3.4.1 Απόκλιση: η χειρονομία με τη μεγαλύτερη απόκλιση 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αθροίσματα αποκλίσεων των 

αποστάσεων σε εκατοστά, και των 5 επαναλήψεων ανά χειρονομία και ανά 

μαθητή. 

 



5 Μελέτη «δια ζώσης» μάθησης & αυτοεξάσκησης 

 

 

Αλίνα Γκλουσκόβα  

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης 

χειρονομιών στη διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως 

μηχανισμός παιχνιδοποίησης. » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

151 

 

Σχήμα 5.3.4.1.1 Αποκλίσεις των αποστάσεων σε εκατοστά, αθροιστικά για 5 επαναλήψεις 

 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως την μεγαλύτερη τιμή απόκλισης 

στον άξονα Χ τον έχει αθροιστικά για όλους τους μαθητές η χειρονομία 4  

(2607,17) ενώ στον άξονα Ψ η χειρονομία 1 ( 1265,71) . Αυτές είναι και οι 

δύο χειρονομίες στις οποίες γενικότερα παρατηρείται η μεγαλύτερη 

απόκλιση (Μέσος Ορος). Επίσης έντονες είναι και οι διαφορές από μαθητή 

σε μαθητή. Για παράδειγμα  οι μαθητές 10 και 11 φαίνεται να έχουν πολύ 

μικρές αποκλίσεις στη δεύτερη χειρονομία ενώ οι μαθητές 1 και 6 φαίνεται 

γενικά να δυσκολέυονται να την εκτελέσουν. Βλέπουμε επίσης οτι η επίδοση 

τη ίδιας χειρονομίας είναι διαφορετική στους δύο άξονες. Ο μαθητής 7 στη 

χειρονομία 2, στον άξονα Χ στις 5 επαναλήψεις του είχε μία απόκλιση στα 

145 εκατοστά ενώ στον άξονα Ψ φαίνεται να χέρια του να είχαν τη σωστή 

απόσταση, καθώς αυτή υπολογίζεται στα 12 εκατοστά. 

 

 

5.3.4.2 Απόκλιση: Εξέλιξη της μάθησης μέσα από επαναλήψεις εκτέλεσης 

• Xειρονομία G1 

Οταν ο μαθητής εξασκείται μόνος του, στόχος είναι η βελτίωση της επίδοσής 

του. Για να αξιολογήσουμε αν και πόσο σταδιακά έρχεται η βελτίωση αυτή, 

προβάλλουμε για κάθε μαθητή και κάθε επανάληψη το άθροισμα της 

απόκλισής του από το επιτρεπτό όριο σε εκατοστά. Στον παρακάτω πίνακα 

με μπλε χρώμα φαίνονται οι επαναλήψεις με τη μικρότερη απόκλιση κατά 

μέσο όρο (μέσος όρος του Χ και Ψ). 

  

G1X G1Ψ G2X G2Ψ G3X G3Ψ G4X G4Ψ

Μ1 128,18 66,12 64,07 38,90 17,66 41,77 174,95 40,90

Μ2 186,57 230,80 142,49 64,95 112,93 112,62 127,98 65,96

Μ3 330,59 41,18 14,91 4,17 26,54 8,13 296,82 87,85

Μ4 121,78 70,72 24,93 13,80 49,13 27,31 205,49 62,00

Μ5 76,37 42,73 41,33 16,38 155,06 111,71 55,89 50,30

Μ6 209,37 256,88 309,42 74,80 406,73 64,72 485,40 172,00

Μ7 108,01 57,62 145,06 12,33 8,03 41,06 299,25 64,71

Μ8 355,08 270,41 122,74 26,91 240,06 186,77 151,68 24,25

Μ9 163,43 82,16 101,03 38,83 26,32 34,51 117,43 67,44

Μ10 259,81 80,37 7,42 3,18 24,60 27,00 296,61 360,50

Μ11 202,35 66,72 9,42 2,57 50,02 81,27 395,68 122,09

2141,53 1265,71 982,83 296,81 1117,09 736,87 2607,17 1117,99

Μέσος Ορος 1703,62 639,82 926,98 1862,58
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Σχήμα 5.3.4.2.1 Απόκλιση των μαθητών αθροιστικά σε εκατοστά ανά μαθητή και επανάληψη της G1 

 

Οπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, οι 5 από τους 11 μαθητές 

είχαν την καλύτερη επίδοση στην 5η επανάληψη, 2 μαθητές την είχαν στη 

2η εκτέλεση, 2 στην 4η και 1 στην πρώτη. Επίσης παρατηρείται πως στους 

8 από τους 11 μαθητές, στην 4η επαναλάψη η επίδοση χειροτερεύει. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται είτε στην κούραση, είτε στην ελάττωση της προσοχής 

η οποία φαίνεται να κορυφώνεται στην 4η επανάληψη. Μία τέτοια 

περίπτωση αποτελεί ο μαθητής 1 ο οποίος έχει την καλύτερη επίδοση στην 

τρίτη επανάληψη και στη συνέχεια σταδιακά απομακρύνεται από το στόχο.  

 

  

Σχήμα 5.3.4.2.2 Παράδειγμα μέσων όρων αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ στις 5 επαναλήψεις 

του Μ1 και Μ4 

 

 Xειρονομία G2 

Αντίστοιχα και στη δεύτερη χειρονομία οι 5 μαθητές από τους 11 

έχουν καλύτερη επίδοση στην 5 επανάληψη. Μάλιστα οι 2  από τους 

X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ

Μ1 31,99 23,78 10,86 9,90 10,74 8,60 22,13 5,08 52,46 18,76

Μ2 52,12 13,05 26,30 44,21 24,12 43,73 59,33 86,86 24,69 42,96

Μ3 81,74 9,96 75,19 14,21 47,76 8,12 86,10 4,44 39,80 4,46

Μ4 61,12 16,75 13,38 12,59 22,12 20,13 14,44 10,16 10,71 11,09

Μ5 30,61 18,42 7,54 3,89 6,22 6,66 16,10 4,55 15,91 9,21

Μ6 39,65 59,53 27,25 61,10 55,93 61,28 47,08 25,77 39,46 49,20

Μ7 35,93 9,36 19,65 16,28 24,41 11,81 10,24 9,10 17,78 11,07

Μ8 187,03 106,53 26,97 54,41 77,84 42,23 49,27 25,62 13,96 41,63

Μ9 44,93 28,21 25,52 10,21 30,22 9,92 38,34 6,12 24,42 27,71

Μ10 155,20 23,26 94,28 12,19 149,76 20,29 71,46 14,79 61,26 9,84

Μ11 75,01 16,63 25,68 8,81 25,03 20,07 72,19 14,84 4,44 6,37

1G1 2G1 3G1 4G1 5G1
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5  συνεχίζουν να είναι οι μαθητές 4 και 10. Οι καλύτερες επιδόσεις των 

υπολοίπων μοιράζονται με τον ίδιο τρόπο με την προηγούμενη χειρονομία 

δηλαδή 2 μαθητές είχαν την μικρότερη απόκλιση στη 2η επανάληψη, 2 στην 

4η και ένας στην 1η. Μία σημαντική διαφορά σε σχέση με την πρώτη 

χειρονομία είναι οι κατά μέσο όρο μικρότερες αποκλίσεις των μαθητών (με 

εξαίρεση τον Μ6). Αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη χειρονομία είναι η πιο 

εύκολη για το μαθητή, ή ότι η τροχιά της και οι αποστάσεις που πρέπει να 

έχει  μαθητής του είναι πιο ξεκάθαρες. Ο μαθητής 11 ενώ εξασκείται χωρίς 

την παρουσία του δασκάλου πετυχαίνει να επαναλάβει πιστά τη δεύτερη 

χειρονομία καθώς η απόκλισή του και στους δύο άξονες είναι μηδέν.  

 

 

Σχήμα 5.3.4.2.3 Απόκλιση των μαθητών αθροιστικά σε εκατοστά ανά μαθητή και επανάληψη της 

G2 

 

Ο μαθητής που έχει την πιο εντυπωσιακή βελτίωση είναι ο πρώτος 

καθώς πέφτει από τα 48  εκατοστά απόκλισης κατά μέσο όρο στους δύο 

άξονες στους 3 στην επόμενη επανάληψη. Στην τρίτη η επίδοσή του χαλάει 

ελαφρώς για να ξαναβελτιωθεί στη συνέχεια. Αντίθετα η μαθητής 8 έχει 

μία σταδιακή και σταθερή επιδείνωση της επίδοσης από την πρώτη μέχρι 

την τελευταία επανάληψη. 

 

 

X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ

Μ1 65,51 30,99 5,95 0,18 10,70 7,73 3,98 0,00 2,18 0,00

Μ2 55,36 14,52 90,43 17,06 38,67 23,84 6,53 4,15 5,43 5,38

Μ3 3,59 1,61 6,28 0,05 5,67 1,41 4,58 0,76 0,42 0,34

Μ4 4,84 2,60 8,02 2,77 6,10 2,03 11,06 2,78 4,34 3,61

Μ5 4,39 5,83 18,21 6,52 12,48 3,20 10,96 0,37 10,94 0,47

Μ6 107,50 62,79 98,29 4,98 71,74 0,00 74,70 5,73 74,26 1,30

Μ7 38,44 2,96 16,35 8,73 42,17 0,22 43,80 0,42 59,18 0,00

Μ8 29,33 3,38 26,66 3,41 31,82 7,41 42,76 5,90 38,61 6,81

Μ9 11,05 8,13 9,92 0,00 71,29 25,76 5,77 4,94 3,00 0,00

Μ10 3,30 1,15 4,22 1,30 0,93 0,68 0,11 0,05 1,67 0,00

Μ11 1,29 0,00 1,53 2,40 0,00 0,00 1,65 0,17 8,52 0,00

1G2 2G2 3G2 4G2 5G2
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Σχήμα 5.3.4.2.4 Παράδειγμα μέσων όρων αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ στις 5 επαναλήψεις 

του Μ8 και Μ1 

 

 Χειρονομία G3 

Στην τρίτη χειρονομία η τάση φαίνεται να είναι διαφορετική σε 

σχέση με τις δύο προηγούμενες. Εδώ η πλειοψηφία των μαθητών είχε την 

μικρότερη απόκλιση στις πρώτες επαναλήψεις. Πιο συγκεκριμένα 3 

μαθητές πετυχαίνουν την καλύτερη επίδοση στην πρώτη εκτέλεση, 2 

μαθητές στην 2η, 4 στην 3η και 2 στην 5η. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται 

στο ότι οι μαθητές δεν γνώριζαν τι ακριβώς έπρεπε να διορθώσουν και σε 

ποιά χρονική στιγμή. Επίσης παρατηρούνται και πάλι έντονες διαφορές 

επίδοσης από μαθητή σε μαθητή. Για παράδειγμα η απόκλιση του μαθητή 

1 κυμαίνεται απο 0 μέχρι 10 εκατοστά, αθροιστικά για τη χειρονομία, ενώ 

οι μαθητες 8 και 10 φαίνεται να δυσκολεύονται πιο πολύ αγγίζονταις πολύ 

μεγαλύτερες τιμές. Στον μαθητή 10 παρατηρούμε επίσης σημαντικές 

διαφορές εσωτερικά κάθε επανάληψη ανάμεσα στους άξονες Χ και Ψ, όπως 

και στην περίπτωση της πρώτης χειρονομίας. 

 

 

X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ

Μ1 0,00 5,99 4,12 7,29 6,53 8,20 4,40 9,69 2,62 10,61

Μ2 15,61 12,20 24,25 41,27 26,14 22,37 31,04 24,30 15,89 13,49

Μ3 12,69 0,01 3,47 0,00 6,67 0,00 0,76 8,13 2,95 0,00

Μ4 13,26 0,66 11,53 6,12 4,95 3,69 11,66 10,45 7,72 6,39

Μ5 21,65 22,11 7,73 1,84 91,06 66,39 24,49 18,17 10,13 3,19

Μ6 44,09 25,27 50,49 22,61 81,91 9,97 107,50 6,42 122,74 0,45

Μ7 3,76 7,28 1,10 15,19 0,73 3,64 0,30 11,94 2,14 3,01

Μ8 65,10 17,57 18,83 28,93 55,57 55,74 41,89 24,17 58,67 60,37

Μ9 2,76 8,88 1,93 8,86 3,32 0,47 9,29 0,50 9,03 15,81

Μ10 103,44 0,02 95,11 0,23 132,02 0,00 75,17 0,00 68,61 1,09

Μ11 10,03 7,18 7,35 21,11 5,09 12,62 8,66 22,49 18,88 17,88

1G3 2G3 3G3 4G3 5G3
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Σχήμα 5.3.4.2.5 Απόκλιση των μαθητών αθροιστικά σε εκατοστά ανά μαθητή και επανάληψη της 

G3 

 

O μαθητής 1 ξεκινά περίπου με 3 εκατοστά απόκλιση, που είναι 

πολύ λίγο και σταδιακά από επανάληψη σε επανάληψη η απόκλιση αυτή 

μεγαλώνει. Ενώ ο μαθητής 3 βελτιώνεται από την πρώτη μέχρι την 

τελευταία επανάληψη. 

 

 Χειρονομία G4 

Οσον αφορά στη χειρονομία 4,ομοίως με την προηγούμενη, οι 

καλύτερες επιδόσεις εντοπίζονται στις πρώτες επαναλήψεις. 2 την πρώτη, 

4 μαθητές στην 2η, 2 στην 3η, 1 στην 4η και δύο στην πέμπτη. Οπως έχει 

τονιστεί παραπάνω το χαρακτηριστικό της 4ης χειρονομίας είναι ο 

μεγαλύτερος αριθμός υποσταδίων σε σχέση με τις υπόλοιπες 3. Συνεπώς 

εδώ οι τιμές των αθροισμάτων των αποκλίσεων είναι κατά μέσο όρο αρκετά 

μεγάλες. Μπορούμε να εντοπίσουμε σημαντικές διαφορές από μία 

επανάληψη στην άλλη όπως στην περίπτωση του μαθητή 8, αλλά και 

έντονες διαφορές μεταξύ των αξόνων όπως στον μαθητή 7. 

 

 
 

Σχήμα  5.3.4.2.6  Παράδειγμα μέσων όρων αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ στις 5 

επαναλήψεις του Μ1 και Μ3 
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Σχήμα 5.3.4.2.7 Απόκλιση των μαθητών αθροιστικά σε εκατοστά ανά μαθητή και επανάληψη της 

G4 

 

Σταδιακή επιδείνωση παρατηρείται στην εκτέλεση του μαθητή 8, 

ο οποίο ξεκινά με απόκλιση στα 5 εκατοστά μέσο όρο και τελειώνει με 31. 

Αντίθετα ο μαθητής 3 βελτιώνει την απόκλισή του μειώνοντάς την από 60 

σε 30 εκατοστά στην τελευταία επανάληψη. 

 

 
 

Σχήμα 5.3.4.2.8 Παράδειγμα μέσων όρων αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ στις 5 

επαναλήψεις του Μ8 και Μ3 

 

 

5.3.4.3 Συσχέτιση μεγέθους και χρονικής διάρκειας απόκλισης 

 

Στον πίνακα στην στήλη "Σ απόκλισης" φαίνεται το άθροισμα της 

απόκλισης στους άξονες Χ και Ψ, στη δεύτερη στήλη αντιστοιχεί το 

ποσοστό επί τοις εκατό της χρονικής διάρκειας στο οποίο ο μαθητής ήταν 

X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ

Μ1 33,97 16,49 35,35 0,49 25,78 1,02 33,01 15,49 45,88 6,42

Μ2 22,40 11,40 26,97 15,98 28,59 17,25 26,62 9,66 23,39 11,67

Μ3 102,57 14,46 43,99 17,11 37,78 2,04 65,76 41,41 46,72 12,82

Μ4 56,19 18,71 12,83 0,79 52,03 17,63 75,15 23,47 9,29 1,39

Μ5 14,01 8,28 7,37 3,61 5,48 6,34 11,88 14,43 17,15 17,64

Μ6 122,74 0,45 70,80 35,04 94,10 32,21 82,46 32,62 115,30 71,68

Μ7 64,14 0,30 31,13 0,06 94,81 0,18 80,56 63,66 28,61 0,51

Μ8 9,84 1,27 39,17 7,86 18,57 0,35 33,89 2,43 50,21 12,35

Μ9 47,46 37,59 8,28 9,75 25,94 0,98 55,18 5,09 20,58 14,02

Μ10 50,45 75,18 89,09 59,15 49,29 77,34 37,91 57,33 69,88 91,50

Μ11 117,25 27,30 26,11 19,34 119,81 24,46 84,41 31,93 48,09 19,06

1G4 2G4 3G4 4G4 5G4
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εκτός ορίου και στην τρίτη στήλη η αναλογία του μεγέθους της απόκλισης 

προς τη χρονική διάρκεια.  

 

𝛴𝛸 =
𝛴𝛥𝛭𝛩𝛵

𝛣𝛢%
 

(5.3.4.3) 

 

Οπου: 

 ΣΧ η συσχέτιση μεγέθους και χρονικής διάρκειας 

απόκλισης  

 ΣΔΜΘΤ το άθροισμα της απόκλισης του μαθητή για όλη τη 

χρονική διάρκεια της χειρονομίας όπως προκύπτει από το 

5.3.3.4.3 

 ΒΑ το ποσοστό της βαθμολογίας αποτυχίας όπως προκύπτει 

από το 5.3.3.5.1 

Οσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτή τόσο πιο απότομη ήταν η απόκλιση του 

μαθητή. Στις 5 επαναλήψεις με κόκκινο χρώμα τονίζεται η μεγαλύτερη και 

πιο απότομη των αποκλίσεων, με πράσινο η μικρότερη και πιο ομαλή ενώ 

με μπλε χρωματίζεται η ελάχιστη απόκλιση, δηλαδή η καλύτερη εκτέλεση.  

Οριζόντια επαριθμούνται οι μαθητές (Μ1, Μ2 κτλ.) ενώ κάθετα οι 

επαναλήψεις της ίδιας χειρονομίας (1G1, 2G1). Με πράσινο 

υπογραμμίζονται επαναλήψεις στις οποίες η βέλτιστη επίδοση, δηλαδή η 

μικρότερη απόκλιση (μπλε τιμή), συμπίπτει με το μικρότερο δείκτη 

συσχέτισης μεγέθους και χρόνου απόκλισης (πράσινη τιμή). Δηλαδή σε 

αυτές τις περιπτώσεις οι μαθητές παρουσιάζουν α) τις μικρότερες 

αποκλίσεις β) με τη μεγαλύτερη ομαλότητα απόκλισης. Οριζόντια (Σ) 

φαίνεται το άθροισμα των δεικτών συσχέτισης για όλους τους μαθητές ανά 

επανάληψη.  
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Σχήμα 5.3.4.3.1 Συσχέτιση μεγέθους και διάρκειας απόκλισης της G1 

 

 Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι 4 από τις βέλτιστες επιδόσεις έχουν 

και το μικρότερο δείκτη απόκλισης. Αυτό σημαίνει ότι στις συγκεκριμένες 

επαναλήψεις συνδυάζεται η αναλογία της μικρότερης με την πιο ομαλή 

απόκλιση. Για παράδειγμα ο μαθητής 2, στην πρώτη επανάληψη της πρώτης 

χειρονομίας βρισκόταν εκτός επιτρεπτού ορίου στο 46% της συνολικής 

χρονικής διάρκειας της χειρονομίας. Ωστόσο οι αποκλίσεις του ήταν 

μικρές, χωρίς έντονες κορυφώσεις. Αντίθετα στην 4η επανάληψη της ίδια 

χειρονομίας βγήκε εκτός ορίου μόλις στο 17% της διάρκειας αλλά με 

μεγάλες τιμές, δηλαδή μεγάλωσε ή μίκρυνε την απόσταση ανάμεσα στα 

χέρια του πέραν του επιτρεπτού κατά πολύ (146 εκατοστά στο σύνολο του 

Χ και Ψ). 

Με γκρι χρώμα απεικονίζονται οι δεύτερες καλύτερες 

επαναλήψεις, διότι έχουν την μικρότερη απόκλιση με το δεύτερο καλύτερο 

δείκτη συσχέτισης απόκλισης και διάρκειας. 

Παράλληλα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι 4 μαθητές απο 

τους 11, είχαν τις πίο απότομες αποκλίσεις στην πρώτη επανάληψη και 3 

μαθητές στην τρίτη.Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο ότι στην πρώτη 

εκτέλεση ο μαθητής προσπαθεί να θυμηθεί τη χειρονομία και αλλάζει 

έντονα τις αποστάσεις ανάμεσα στα χέρια. Στην τρίτη επανάληψη και 

τέταρτη επέρχεται σταδιακά η ελλάτωση της προσοχής κάτι που 

επιβεβαιώνεται και απο την παραπάνω υποενότητα (αθροισμα αποκλισης 

G1).  

 

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.       

/ χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Μ1 55,77 22% 2,54 20,76 20% 1,04 19,34 20% 0,97 27,21 55% 0,49 71,22 75% 0,95

Μ2 65,17 46% 1,40 70,51 36% 1,94 67,85 41% 1,64 146,18 17% 8,59 67,65 30% 2,26

Μ3 91,70 51% 1,79 89,40 32% 2,77 55,87 34% 1,66 90,54 32% 2,84 44,26 35% 1,26

Μ4 77,86 38% 2,05 25,98 14% 1,87 42,25 87% 0,49 24,60 15% 1,66 21,80 18% 1,23

Μ5 49,03 38% 1,30 11,43 23% 0,51 12,88 18% 0,71 20,64 39% 0,53 25,12 27% 0,93

Μ6 99,18 52% 1,90 88,35 44% 2,02 117,21 45% 2,63 72,85 49% 1,49 88,66 69% 1,28

Μ7 45,29 35% 1,29 35,93 25% 1,43 36,21 71% 0,51 19,34 17% 1,15 28,85 26% 1,13

Μ8 293,56 63% 4,66 81,38 22% 3,76 120,07 44% 2,73 74,89 46% 1,63 55,59 18% 3,16

Μ9 73,14 36% 2,04 35,73 21% 1,71 40,14 18% 2,28 44,46 21% 2,15 52,13 19% 2,72

Μ10 178,46 75% 2,38 106,48 65% 1,65 170,05 43% 3,95 86,25 25% 3,46 71,10 50% 1,43

Μ11 91,64 85% 1,08 34,49 27% 1,26 45,10 15% 2,91 87,03 82% 1,06 10,81 7% 1,49

22,42 19,94 20,49 17,85

1G1 2G1 3G1 4G1 5G1
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Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.       

/ χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Μ1 96,51 56% 1,72 6,13 50% 0,12 18,42 60% 0,31 3,98 59% 0,07 2,18 20% 0,11

Μ2 69,88 72% 0,98 107,49 67% 1,60 62,50 10% 6,14 10,68 17% 0,63 10,81 11% 1,01

Μ3 5,20 13% 0,40 6,33 18% 0,34 7,09 14% 0,51 5,34 44% 0,12 0,76 23% 0,03

Μ4 7,45 18% 0,42 10,79 28% 0,38 8,14 18% 0,46 13,84 15% 0,93 7,95 8% 0,98

Μ5 10,22 14% 0,71 24,73 31% 0,79 15,68 84% 0,19 11,33 70% 0,16 11,40 68% 0,17

Μ6 170,29 100% 1,71 103,27 99% 1,04 71,74 100% 0,72 80,43 97% 0,83 75,56 92% 0,82

Μ7 41,41 82% 0,50 25,08 86% 0,29 42,38 85% 0,50 44,23 100% 0,44 59,18 99% 0,60

Μ8 32,71 23% 1,44 30,08 30% 1,02 39,24 54% 0,72 48,66 66% 0,73 45,41 51% 0,89

Μ9 19,18 45% 0,42 9,92 45% 0,22 97,05 39% 2,49 10,71 14% 0,78 3,00 17% 0,18

Μ10 4,45 13% 0,34 5,52 16% 0,34 1,61 13% 0,12 0,16 3% 0,05 1,67 5% 0,33

Μ11 1,29 10% 0,13 3,93 12% 0,33 0,00 0% 0,00 1,82 17% 0,11 8,52 47% 0,18

8,77 6,47 12,15 5,30

4G2 5G21G2 2G2 3G2

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.       

/ χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Μ1 5,99 18% 0,33 11,41 16% 0,71 14,72 16% 0,92 14,09 12% 1,17 13,22 38% 0,35

Μ2 27,81 15% 1,86 65,51 18% 3,60 48,51 17% 2,88 55,34 15% 3,61 29,38 15% 1,93

Μ3 12,70 35% 0,37 3,47 21% 0,16 6,67 25% 0,27 8,89 21% 0,43 2,95 10% 0,29

Μ4 13,92 30% 0,46 17,65 11% 1,67 8,64 12% 0,71 22,11 16% 1,37 14,10 6% 2,30

Μ5 43,76 23% 1,89 9,57 22% 0,44 157,45 38% 4,15 42,66 24% 1,80 13,32 22% 0,62

Μ6 69,36 52% 1,33 73,09 79% 0,92 91,88 91% 1,01 113,92 100% 1,14 123,19 98% 1,25

Μ7 11,04 7% 1,57 16,30 20% 0,81 4,37 11% 0,41 12,24 6% 2,05 5,15 12% 0,42

Μ8 82,67 36% 2,31 47,76 31% 1,56 111,31 33% 3,37 66,06 24% 2,72 119,03 32% 3,76

Μ9 11,63 11% 1,08 10,79 15% 0,70 3,78 17% 0,22 9,79 3% 3,12 24,83 10% 2,45

Μ10 19,35 12% 1,68 2,42 12% 0,20 20,30 15% 1,35 2,78 30% 0,09 6,76 13% 0,50

Μ11 18,21 12% 1,52 28,46 11% 2,59 17,71 14% 1,27 31,15 11% 2,83 36,76 25% 1,47

14,39 13,37 16,56 15,34

4G3 5G31G3 2G3 3G3

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.       

/ χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Μ1 50,45 33% 1,53 35,84 46% 0,78 26,80 20% 1,34 48,50 32% 1,52 52,30 42% 1,25

Μ2 33,80 33% 1,02 42,95 37% 1,17 45,85 34% 1,36 36,27 38% 0,95 35,06 38% 0,92

Μ3 117,03 59% 1,98 61,10 19% 3,19 39,83 34% 1,18 107,18 22% 4,80 59,54 25% 2,36

Μ4 74,90 28% 2,65 13,62 17% 0,79 69,65 14% 4,86 98,62 45% 2,19 10,69 26% 0,42

Μ5 22,29 40% 0,55 10,98 21% 0,51 11,83 31% 0,38 26,31 20% 1,34 34,79 15% 2,33

Μ6 123,19 70% 1,77 105,84 61% 1,75 126,31 56% 2,26 115,08 51% 2,24 186,98 72% 2,59

Μ7 64,44 30% 2,16 31,19 20% 1,59 94,98 42% 2,26 144,22 69% 2,10 29,12 24% 1,23

Μ8 11,10 38% 0,29 47,03 40% 1,18 18,92 38% 0,50 36,32 39% 0,93 62,55 41% 1,53

Μ9 85,06 28% 3,02 18,03 10% 1,81 26,92 30% 0,90 60,27 44% 1,37 34,60 34% 1,02

Μ10 125,62 73% 1,71 148,24 63% 2,36 126,63 69% 1,84 95,24 64% 1,48 161,38 57% 2,85

Μ11 144,55 48% 3,01 45,46 27% 1,67 144,27 68% 2,13 116,34 33% 3,51 67,15 25% 2,69

19,70 16,79 19,01 19,16

4G4 5G41G4 2G4 3G4
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Σχήμα 5.3.4.3.2 Συσχέτιση μεγέθους και διάρκειας απόκλισης της G2, G3, G4 

 

Ομοίως, για τις υπόλοιπες χειρονομίες μπορούμε να 

παρατηρήσουμε πως τουλάχιστον στους 6 απο τους 11 μαθητές οι βέλτιστες 

επιδόσεις, δηλαδή οι μικρότερες αποκλίσεις στον Χ και στον Ψ συμπίπτουν 

με το μικρότερο δείκτη συσχέτισης. Στη δεύτερη χειρονομία  η επανάληψη 

με τον μεγαλύτερο δείκτη συσχέτισης απόκλισης και χρονικής διάρκειας 

είναι η πρώτη. Αυτός σημαίνει πως στην αρχή εκτελέσεων αυτήν της 

χειρονομίας ο μαθητής προσπαθεί να ανακτήσει την ανάμνησή του. Στην 

τρίτη χειρονομία αυτή η επανάληψη με τη μεγαλύτερη απόκλιση είναι η 

τέταρτη, που υποδεικνύει πως η συγκέντρωσή του ελλατώνεται σταδιακά. 

Αντίστοιχα και για την τέταρτη χειρονομία, η επανάληψη με μεγαλύτερο 

δείκτη συσχέτισης είναι η πέμπτη. 

 

 

5.3.4.4 Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών μέσω της αναγνώρισης χειρονομιών 

Στην ενότητα 4.6.1 παρουσιάστηκε το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για 

την επικύρωση των μοντέλων των χειρονομιών του δεξιοτέχνη. Το ίδιο 

σύστημα βασισμένο στη ΔΠΧ και στα ΚΜΜ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Εκπαιδεύοντας με τις 4 

"χειρονομίες-αναφορές" του δεξιοτέχνη και αναγνωρίζοντας με όλες τις 

επαναλήψεις των χειρονομιών του καθενός από τους μαθητές μπορεί να 

υπολογιστεί η ικανότητα της μηχανής να αναγνωρίζει τις χειρονομίες των 

μαθητών. Μία σημαντική διαφορά της αναγνώρισης χειρονομιών του 

δεξιτέχνη και του μαθητή είναι ότι στην πρώτη περίπτωση και  για 

εκπαίδευση και για αναγνώριση εισάγονται χειρονομίες που έχουν 

εκτελεσθεί από τον ίδιο άνθρωπο. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση η εκπαίδευση 

πραγματοποιείται με δεδομένα δασκάλου και η αναγνώριση με δεδομένα 11 

μαθητών. Συνεπώς πρόκειται για αναγνώριση πολλαπλών χρηστών. Αυτή η 

ιδιαιτερότητα οδηγεί σε μία απαραίτητη παραμετροποίηση του συστήματος 

ως προς την ανοχή του. Δεδομένο ότι οι μαθητές βρίσκονται σε διαδικασία 

μάθησης, η εκτέλεση των χειρονομιών τους δεν μπορεί να είναι απόλυτα 

όμοια με αυτήν του δεξιοτέχνη. Ετσι είναι απαραίτητη η αύξηση της ανοχής, 

δηλαδή η αύξηση της ελαστικότητας του συστήματος προς μία πιθανή 

απόκλιση. Μέσα από πειραματισμούς η κατάλληλη τιμή ανοχής για την 

αναγνώριση χειρονομιών μαθητών ορίστηκε στην τιμή 0.6. 

Μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση πως όσο πιο αποτελεσματικό 

είναι το σύστημα στο να αναγνωρίσει τις χειρονομίες του μαθητή όταν 

εκπαιδευτεί με τις χειρονομίες του δασκάλου, τόσο πιο κοντά είναι οι 
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εκτελέσεις των μαθητών σε αυτές του τελευταίου. Ετσι  το σύστημα στο 

σύνολο έχει να αναγνωρίσει. 

 

4 χειρονομίες  x 5 επαναλήψεις  x 11 μαθητές = 55 χειρονομίες 

 

Τα δεδομένα που εισάγονται για εκπαίδευση και αναγνώριση είναι 

οι θέσεις στους 3 άξονες για τις 9 αρθρώσεις που δίνει η κάμερα και ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό που είναι η απόσταση ανάμεσα στα χέρια στους 3 

άξονες.  

Δεδομένο ότι σε αυτήν την περίπτωση η εκπαίδευση 

πραγματοποιείται με δεδομένα ενός υποκειμένου και η αναγνώριση με 

δεδομένα ενός άλλου, η ανοχή του συστήματος Για την βέλτιστη αναγνώριση 

χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερη ανοχή του συστήματος σε σχέση με αυτήν που 

χρησιμοποιείται όταν 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

ανάκλησης (recall) και ακρίβειας (precision) όπως αυτές ορίστηκαν στο 

κεφάλαιο 4. Με «Μ» οριζόντια ονομάζονται τα μοντέλα και με «G» οι 

χειρονομίες προς αναγνώριση. 

 

 

Στο σύνολο η ακρίβεια αναγνώρισης ανέρχεται σε 83% και η 

ανάκληση σε 82%. H χειρονομία με τη μικρότερη ακρίβεια είναι η δεύτερη 

με ποσοστό 69%. 19 φορές το σύστημα έκανε λάθος, δίνοντας λαμθασμένα 

τη μεγαλύτερη πιθανότητα σε αυτήν την χειρονομία. Οσον αφορά στην 

ανάκληση, το μικρότερο ποσοστό το έχει η τρίτη χειρονομία με 64%. Στις 

55 φορές το σύστημα την αναγνώρισε σωστά 35, περνώντας 17 φορές την 

τρίτη χειρονομία για τη δεύτερη και 3 φορές για την τέταρτη. Αυτο θα 

μπορούσε να υποδεικνύει πως το σύστημα εντοπίζει ομοιότητες ανάμεσα 

  M1 M2 M3 M4 
Ανάκλησ

η 
Συνολική 
Ανάκληση 

G1 53 2 - - 91% 80% 

G2 8 42 4 1 67%  

G3 - 17 35 3 65%  

G4 1 - - 54 98%  

Ακρίβεια 81% 70% 77% 93%   

Συνολική 
Ακρίβεια 80%      

Πίνακας 5.3.4.4.1  Ποσοστά ακρίβειας και ανάκλισης  αναγνώρισης 55 

χειρονομιών 
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στις 2 αυτές χειρονομίες και δυσκολεύεται να  αναγνωρίσει για ποιό μοντέλο 

πρόκειται όταν αναγνωρίζει τις επαναλήψεις της τρίτης χειρονομίας.  

Από τους 11 μαθητές το σύστημα αναγνώρισε 100% σωστά τις 

χειρονομίες τεσσάρων, του 3ου, 5ου, 7ου και 10ου μαθητών.  Ενώ στον 

μαθητή 4, δεν κατάφερε να αναγνωρίσει ούτε μία φορά την 3η χειρονομία.   

 

 

5.4 Συμπεράσματα 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήθηκε η δεύτερη υπόθεση της διατριβής, η οποία 

αφορά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή όταν εξασκείται μόνος του 

ύστερα από «δια ζώσης» μάθηση. Διατυπώθηκε η υπόθεση « Εστω οι 

τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών μπορούν να αξιολογήσουν τις 

επιδόσεις του μαθητή όταν εξασκείται μόνος του ύστερα από τη «διά ζώσης» 

μάθηση». Η μελέτη της «δια ζώσης» μάθησης αναδεικνύει και επιβεβαιώνει 

πως : 

 βασική και απαραίτητη προυπόθεση για την αφομοίωση 

δεξιοτεχνικών χειρονομιών αγγειοπλαστικής είναι η σχέση 

συνεχόμενης αλληλεπίδρασης που υπάρχει ανάμεσα στον 

δάσκαλο και τον μαθητή.  

 Η αλληλεπίδραση αυτή ενεργοποιεί διαφορετικές αισθήσεις 

και επιτρέπει στον μαθητή να αντιστοιχίσει τις κινητικές με τις 

αισθητήριες μεταβλητές. 

 Όταν όμως ο μαθητής εξασκείται μόνος, η αλληλεπίδραση αυτή 

δεν μπορεί να υπάρχει. Το σημείο αναφοράς είναι γι’αυτόν η ανάμνηση που 

έχει της ορθής εκτέλεσης της χειρονομίας. 

Από την αξιολόγηση της επίδοσης των χειρονομιών που εκτέλεσαν 

οι μαθητές στην αυτοεξάσκηση, χωρίς την παρουσία του δασκάλου και χωρίς 

τη χρήση κανενός εκπαιδευτικού συστήματος προκύπτει ότι : 

 οι μαθητές έχουν την τάση να εκτελούν τις χειρονομίες πιο αργά 

από το δάσκαλο 

 υπάρχουν χειρονομίες που τους δυσκολεύουν περισσότερο από 

κάποιες άλλες  

 πως η εξέλιξη της μάθησης από την πρώτη μέχρι την τελευταία 

επανάληψη δεν είναι πάντα θετική 

Παράλληλα χρησιμοποιείται η ικανότητα του συστήματος να 

αναγνωρίζει τις χειρονομίες του μαθητή συγκρίνοντάς τες με τα μοντέλα του 

δασκάλου. Η ικανότητα αυτή υπολογίζεται στο γενικό ποσοστό των 80%, 

δηλαδή περίπου 20% μικρότερη από το ποσοστό που έχει το σύστημα όταν 



5 Μελέτη «δια ζώσης» μάθησης & αυτοεξάσκησης 

 

 

Αλίνα Γκλουσκόβα  

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης 

χειρονομιών στη διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως 

μηχανισμός παιχνιδοποίησης. » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

163 

αναγνωρίζει τις χειρονομίες του δεξιοτέχνη. Η διαφορά αυτή οφείλεται στις 

διαφορές της εκτέλεσης τις οποίες αναδυκνύει και ανάλυση και αξιολόγηση 

των χαρακτηστικών όπως η απόσταση χεριών, η διάρκεια κλπ. Συνεπώς μέσα 

από τα συμπεράσματα αξιολόγησης επιβεβαιώνεται η υπόθεση πως οι 

τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων και αναγνώρισης χειρονομιών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά για την αξιολόγηση της επίδοσης του 

μαθητή όταν εξασκείται μόνος. 
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6.1 Σύνοψη κεφαλαίου 

 

Οπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, η εκμάθηση των χειρονομιών στη 

«δια ζώσης» διαδικασία βασίζεται στην αλληλεπίδραση η οποία υπάρχει 

ανάμεσα στον δάσκαλο και το μαθητή. Όταν όμως ο τελευταίος  εξασκείται 

μόνος, δεν καθοδηγείται από το δάσκαλο και εκτελεί τις χειρονομίες 

βασισμένος στην ανάμνηση που έχει από την «δια ζώσης» μάθηση. Σε αυτό 

το κεφάλαιο περιγράφεται το σύστημα που αναπτύχθηκε για την 

διευκόλυνση της αυτοεξάσκησης του μαθητή, όπου ο τελευταίος μπορεί να 

αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή μέσα από ένα προκαθορισμένο 

μηχανισμό αξιολόγησης. Όταν  ο μηχανισμός αυτός συμπληρώνεται με 

στοιχεία παιχνιδιού, παράλληλα με την βελτίωση της επίδοσης μπορεί να 

ενισχυθεί το κίνητρο για εκμάθηση χειρονομιών.  

Αφού λοιπόν έχει μελετηθεί η διαδικασία «δια ζώσης» μάθησης 

περνάμε στη μελέτη της μάθησης με χρήση ανάδρασης. Η μελέτη αυτή 

σκοπεύει να επιβεβαιώσει ή να ακυρώσει την υπόθεση 3 η οποία 

διατυπώνεται ως εξής: « Έστω ότι η αισθητηριοκινητική ανάδραση μπορεί 

να συμβάλλει στην εκμάθηση των δεξιοτεχνικών χειρονομιών όταν ο 

μαθητής εξασκείται μόνος του». Η αποτελεσματικότητα της αυτοεξάσκησης 

κρίνεται με βάση α) την επίδοση του μαθητή η οποία με τη σειρά της 

περιλαμβάνει παραμέτρους όπως ο χρόνος, η απόκλιση της απόστασης κλπ. 

και β) μία πιο ποιοτική αξιολόγηση που αφορά στην ενίσχυση του κινήτρου 

του μαθητή, στο πόσο ευχάριστη ήταν γι’αυτόν η διαδικασία μάθησης.  

Κατά συνέπεια ο ορισμός της ανάδρασης που μπορεί να προταθεί, 

οι τύποι της , οι υποκατηγορίες (διόρθωσης/αξιολόγησης, άμμεση/έμμεση, 

οπτική/ ακουστική) και οι πιθανοί συνδυασμοί είναι σημαντικό να 

καθοριστούν.  Ο σχεδιασμός της ανάδρασης βασίζεται στα συμπεράσματα 

από την παρακολούθηση της « διά ζώσης » μάθησης και της αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα στον δάσκαλο και το μαθητή. Ποιές είναι οι αισθήσεις που μπορούν 

να ενεργοποιηθούν συμβάλλοντας στην ενίσχυση της προσοχής του μαθητή 

και αποτρέποντας την αποσπασή της; 
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Στη συνέχεια περιγράφεται ο μηχανισμός ενεργοποίησης της 

ανάδρασης. Σε αυτό το στάδιο επεξείται και ο μηχανισμός υπολογισμού  

διαφοράς των δύο συγκρινόμενων χειρονομιών και περιγράφεται  

σύντομα το εκπαιδευτικό σύστημα που αναπτύχθηκε στο 

αντικειμενοστραφές περιβάλλον προγραμματισμού MaxMSP . 

To συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την εξάσκηση 11 

μαθητών σε 4 χειρονομίες αγγειοπλαστικής. Το πείραμα που διεξάχθηκε 

περιγράφεται λεπτομερώς. Τέλος πραγματοποιείται η αξιολόγηση της 

επίδοσης των μαθητών με χρήση των ίδιων μετρικών με αυτές που 

 

Σχήμα 6.1.1 Βήματα για τη δημιουργία εκπαιδευτικού 

συστήματος βασισμένου στην αισθητηριοκινητική ανάδραση 
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χρησιμοποιήθηκαν και για την αξιολόγηση των χειρονομιών που εκτέλεσαν 

χωρίς ανάδραση. 

 

 

6.2  Αιθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός παιχνιδοποίησης 

 

Οπως τονίζει o Ν.V. Dam συμπληρώνοντας την πυραμίδα απομνημόνευσης 

του  Dale, το πιο κατάλληλο ψηφιακό εργαλείο για την εκμάθηση 

οποιασδήποτε δεξιοτεχνίας (know-how) και την ενίσχυση του κινήτρου του 

μαθητή είναι το σοβαρό παιχνίδι (Serious Game). Το Serious Game ορίζεται 

ως το ψηφιακό παιχνίδι το οποίο έχει εκπαιδευτικό σκοπό και συνδυάζει 

τεχνικής παιδαγωγικής με στοιχεία παιχνιδιού και διασκέδασης. Επιτρέπει 

δηλαδή την απόκτηση γνώσεων παράλληλα με τη διασκέδαση, τοποθετεί τη 

διαδικασία μάθηση σε ένα πλαίσιο, σε ένα σενάριο με υπόθεση και 

χαρακτήρες και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ταυτοποιηθεί με έναν 

απο αυτούς και να μαθαίνει μέσα από την αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή . 

Ο χρήστης αποκτά ενεργό ρόλο και από τις δικές του αποφάσεις ή πράξεις 

εξαρτάται η εξέλιξη του σεναρίου.  

Η ιδέα ενός τέτοιου εκπαιδευτικού παιχνιδιού είναι απόλυτα 

συμβατή με την χρήση της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης καθώς  και αυτή 

στοχεύει στην δημιουργία αλληλεπίδρασης με τη μηχανή (υπολογιστής) και 

στην στήριξη της διαδικασίας μάθησης. Ο συνδυασμός αισθητηριοκινητικής 

ανάδρασης με βασικά στοιχεία ενός σοβαρού παιχνιδιού  (μηχανισμός 

επιβράβευσης κτλ.) μπορεί να δώσει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να 

αποκτά κινητικές δεξιότητες μέσα από μία ευχάριστη και διασκεδαστική 

διαδικασία. 

Επιπλέον η αισθητηριοκινητική ανάδραση μπορεί να θεωρηθεί ως 

μηχανισμός παιχνιδοποίησης διότι επιτρέπει στο μαθητή να περάσει από την 

«προοπτική δεύτερου προσώπου» (κεφ 2, ενότητα 2.5.6)  που έχει ενώ 

εξασκείται μόνος χωρίς καμία καθοδήγηση και στην οποία είναι ένας 

παθητικός παρατηρητής, σε μία καινούργια προοπτική. Σε αυτήν προσπαθεί 

να «τοποθετήσει» τη δική του εκτέλεση όσο πιο κοντά μπορεί με αυτήν του 

δασκάλου. Στην ουσία βιώνει μία εμπειρία μάθησης στην οποία το σώμα του 

μαθαίνει να δρά ακριβώς με τον τρόπο του δρα και κινείται ο δάσκαλος.Ο 

εκπαιδευόμενος ενσωματώνει τις χειρονομίες ενός άλλου υποκειμένου με τη 

βοήθεια της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης. 

Βασική προυπόθεση για την αποτελεσματικότητα της 

αισθητηριοκινητικής ανάδρασης είναι να μην αποσπά την προσοχή του 

μαθητή αλλά αντιστρόφως να συμβάλλει στην ενίσχυση της προσοχής του. 

Γι’αυτό είναι απαραίτητο να ακολουθεί τις αρχές που διέπουν την 
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αλληλεπίδραση ανάμεσα στον δάσκαλο και το μαθητή. Παρακάτω 

περιγράφεται η ανάδραση που σχεδιάστηκε και χρησιμοποιήθηκε για την 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος για την εκμάθηση δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών. 

 

 

6.2.1 Αξιοποίηση συμπερασμάτων παρακολούθησης «δια ζώσης» μάθησης 

 

Υστερα από την παράδοση του μαθήματος, ο μαθητής προσπαθεί να 

επαναλάβει τις χειρονομίες εικονικά, και ο δάσκαλος παρακολουθεί αν ο 

μαθητής αφομοίωσε σωστά τις τροχιές των χειρονομιών, τον ρυθμό της 

εκτέλεσης κτπ. Πολλές φορές ο δάσκαλος τις εκτελεί και αυτός εικονικά 

παράλληλα με το μαθητή και δίνει σχόλια, παρατηρήσεις. Σε αυτό το στάδιο, 

ο μαθητής χρησιμοποιεί και ην ακοή καθώς οι οδηγίες του δασκάλου είναι 

προφορικές αλλά και την όραση, διότι ακόμα δεν διαχειρίζεται τον πηλό και 

δεν του είναι δύσκολο να κοιτά τα χέρια του δασκάλου  ενώ εκτελεί τις 

χειρονομίες ο ίδιος. Σε μία προσπάθεια δημιουργίας παραλληλισμού 

ανάμεσα στις ενδείξεις που δίνει ο δάσκαλος στο μαθητή, τις αισθήσεις που 

ενεργοποιούνται στο μαθητή και τα είδη ανάδρασης που υπάρχουν  όπως 

έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο 2, μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι η 

ανάδραση πρόληψης, πριν δηλαδή ο μαθητής κάνει το λάθος είναι σπάνια 

και συνήθως  προφορική (δηλαδή ακουστική). Όταν ο δάσκαλος 

παρακολουθεί το μαθητή και αντιλαμβάνεται ότι ο τελευταίος πρόκειται να 

κάνει κάποιο λάθος, συνήθως τον ειδοποιεί προφορικά με ένα απλό « 

πρόσεχε», «πας να ξεφύγεις..», χωρίς να του υποδεικνύει τι ακριβώς κάνει 

λάθος. Η συγκεκριμένη ανάδραση μπορεί να χαρακτηριστεί έμμεση καθώς 

δεν υποδεινύει τι ακριβώς κάνει λάθος ο μαθητής και πως θα το διορθώσει. 

Στη συνέχεια, όταν ο δάσκαλος επεμβαίνει ενώ ο μαθητής κάνει ήδη το 

λάθος, πρόκεται για την ανάδραση διόρθωσης, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 5. 

Σε αυτό το στάδιο η ανάδραση είναι κυρίως οπτική. Ο δάσκαλος δείχνει το 

μαθητή πως πρέπει να είναι η σωστή χειρονομία και ο μαθητής προσπαθεί 

να την ξαναμιμηθεί. Η συγκεκριμένη ανάδραση είναι έμμεση διότι ο μαθητής 

ερμηνεύει μόνος του τον τρόπο που η χειρονομία εκτελέσθηκε από το 

δάσκαλο. Κάποιες φορές ο δεξιοτέχνης επαναλαμβάνει τη λανθασμένη 

χειρονομία του μαθητή και αμέσως μετά την εκτελεί σωστά για να του 

βοηθήσει να αντιληφθεί το λάθος του, πλησιάζοντας κατά κάποιο τρόπο στον 

έννοια της άμεσης οπτικής ανάδρασης. Παράλληλα επεμβαίνει δίνοντας 

προφορικά συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με το ποιά στοιχεία χρειάζονται 

διόρθωση, η ανάδραση σε αυτήν την περίπτωση ακουστική και άμεση. Στις 

επόμενες επαναλήψεις, ο δάσκαλος γίνεται λιγότερο συγκεκριμένος και δρα 

με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση της ανάδρασης πρόληψης, 
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ειδοποιώντας γενικά το μαθητή όταν κάνει λάθος, με έμμεση ακουστική 

ανάδραση. Τέλος για την γενική αξιολόγηση ο δάσκαλος συνήθως  

απευθύνεται στο μαθητή προφορικά. 

Εάν ληφθούν υπ’όψην οι κατηγορίες ανάδρασης που έχουν 

περιγραφεί στο κεφάλαιο 2 και οι αισθήσεις που ενεργοποιεί ο μαθητής κατά 

τη διάρκεια της «δια ζώσης» μάθησης όπως αυτές έχουν περιγραφεί στο 

κεφάλαιο 5, μπορούμε να καταλήξουμε στον παρακάτω συνοπτικό πίνακα 

ανάδρασης.  

 
 

Ανάδραση 

Πρόληψης 

Ανάδραση Διόρθωσης Ανάδραση Αξιολόγησης 

Ακουστική Οπτική Ακουστική Ακουστική 

Αμεση Εμμεση Αμεση  

  Εμμεση  

Σχήμα 6.2.1.1 Τα προτεινόμενα είδη ανάδραση βασισμένα στις ενεργοποιημένες 

αισθήσεις του μαθητή κατά τη «δια ζώσης» μάθηση 

 

Σε αυτό το στάδιο στόχος μας δεν είναι η απόλυτη αναπαραγωγή 

των παραπάνω αναδράσεων από ενά σύστημα πληροφορικής.Ο πίνακας 

αυτός θα αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασμό της αισθητηριοκινητικής 

ανάδρασης που θα χρησιμοποιηθεί στο σύστημα που αναπτύσσεται στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής. Υστερα από συζήτηση με το 

δεξιοτέχνη Α2, αντιληφθήκαμε ότι η ανάδραση πρόληψης είναι πιο 

σημαντική στις χειρονομίες που εκτελούνται με πηλό απ’ότι στις εικονικές 

χειρονομίες. Συνεπώς η ανάδραση πρόληψης δεν θα ληφθεί υπ’όψην για την 

ανάπτυξη του συστήματός μας. Αντίθετα η ανάδραση διόρθωσης αποτελεί 

βασική προυπόθεση της αποτελεσματικής αφομοίωσης της πληροφορίας από 

το μαθητή, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 5. Οσον αφορά στην τελική 

αξιολόγηση, αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του κινήτρου του 

μαθητή. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να διατυπώσουμε την υπόθεση πως η 

χρήση αισθητηριοκινητικής ανάδρασης σε συνδυασμό με στοιχεία 

παιχνιδιού μπορεί να αυξήσει το κίνητρο του μαθητή για εξάσκηση.  

 

6.2.2 Σχεδιασμός οπτικής έμμεσης ανάδρασης διόρθωσης 

 

6.2.2.1 Οπτικοποίηση απόκλισης  

Για την καθοδήγηση του μαθητή χρησιμοποιήθηκε η οπτική έμμεση 

ανάδραση 2 ειδών. Η πρώτη έγκειται στην οπτικοποίηση της απόκλισης των 

χεριών του μαθητή, οπτικοποιεί δηλαδή τη διαφορά της απόστασης των 

χεριών του μαθητή όταν αυτή βγαίνει πέραν του επιτρεπτού ορίου, όπως 



6 Συμβολή της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης στην εκμάθηση χειρονομιών 

 

 

Αλίνα ΓΚΛΟΥΣΚΟΒΑ 

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη 

διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης. » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
 

170 

αυτό ορίστηκε ύστερα από τη μελέτη της γνώσης του δεξιοτέχνη.  Ο 

υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τύπους 5.3.3.4.1 και 

5.3.3.4.2 

Για κάθε χρονική στιγμή πραγματοποιείται έλεγχος και σύγκριση 

της απόστασης των καρπών του μαθητή με αυτήν του δασκάλου αν ο πρώτος 

βρίσκεται μέσα στο επιτρεπτό εύρος απόστασης τότε η  τιμή απόκλισης που 

προβάλλεται είναι ίση με «0». 

Για την οπτικοποίηση αυτή χρησιμοποιείται ένας κεντρικός άξονας 

ο οποίος αντιστοιχεί στην απόκλιση «0». Αυτός ο άξονας είναι οριζόντιος 

για τις αποκλίσεις στον Ψ και κάθετος για τις αποκλίσεις στον Χ. Πάνω και 

δεξιά αντίστοιχα προβάλλεται η απόκλιση μεγαλύτερη του επιτρεπτού ορίου 

ενώ κάτω και αριστερά  μικρότερη του ορίου. Η οπτικοποίηση αυτή 

εμφανίζεται με τη μορφή μίας γραμμής, το πάχος της οποίας αυξάνεται με 

την απόκλιση του μαθητή. Στόχος του μαθητή είναι να μικρύνει τη γραμμή 

φτάνοντας στα επιτρεπτά όρια απόστασης χεριών.  

  Η συγκεκριμένη οπτική ανάδραση θεωρείται έμμεση διότι για να 

λειτουργήσει ως καθοδήγηση απαιτεί την ερμηνεία του χρήστη.  Δεν του 

παρέχει άμεσες ενδείξεις αλλά ένα μήνυμα ότι σε κάποιον άξονα η 

χειρονομία του απέχει στον τρόπο εκτέλεσης από αυτήν του δασκάλου. Δεν 

υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διορθωθεί η χειρονομία. Η 

απόφαση για τις μικροδιορθώσεις που απαιτούνται επαφίεται να 

διαμορφωθεί από το χρήστη μέσω πειραματισμών. 

 

 

Σχήμα 6.2.2.1 Οπτικοποίηση της απόκλισης της απόστασης των χεριών του 

μαθητή στον άξονα Χ 
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Για να βοηθηθεί ο μαθητής στην ερμηνεία της ανάδρασης, η 

απόκλιση στον άξονα Χ προβάλλεται οριζόντια. Δεξιά της κεντρικής 

γραμμής οπτικοποιείται η απόκλιση όταν αυτή είναι μεγαλύτερη του 

επιτρεπτού ορίου και αντίστοιχα αριστερά, όταν είναι μικρότερη. Με τον 

ίδιο τρόπο, για τον κάθετο άξονα Ψ η απόκλιση οπτικοποιείται κάθετα.  

 

 

Σχήμα 6.2.2.1.2 Οπτικοποίηση της απόκλισης της απόστασης των χεριών του 

μαθητή στον άξονα Ψ 

 

Όταν η γραμμές βρίσκονται πάνω από τον κεντρικό άξονα αυτό 

σημαίνει ότι η κάθετη απόσταση των χεριών του πρέπει να μικρύνει και να 

μεγαλώσει αν η γραμμή εμφανίζεται από κάτω.  

 

 

6.2.2.2 Οπτικοποίηση αποστάσεων του δασκάλου και του μαθητή  

Η δεύτερη επιλογή έμμεσης ανάδρασης που έχει ο μαθητής είναι η προβολή 

των αποστάσεων των χεριών του δασκάλου στους δύο άξονες Χ και Ψ σε 

αντιπαραβολή με τη δική του απόσταση που εμφανίζεται ακριβώς από δίπλα . 

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρακολουθεί την «καμπύλη» της απόστασης 

του δασκάλου και να προσπαθεί να αναπαράξει την ίδια. Ομοίως με την 

οπτικοποίηση απόκλισης, η οπτικοποίηση απόστασης  χρησιμοποιεί έναν 
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κεντρικό άξονα στον οποίο προβάλλονται οι θετικές και οι αρνητικές τιμές 

απόστασης του δασκάλου.  

 

 

Σχήμα 6.2.2.2.1 Αριστερά η οπτικοποίηση της απόστασης των χεριών του δασκάλου σε δύο 

άξονες και δεξιά αυτή του μαθητή 

 

Παρ’όλο που η έμμεση ανάδραση δεν δίνει συγκεκριμένες οδηγίες 

στο μαθητή για τη διόρθωση του λάθους του,  στην περίπτωσή μας φέρει 

πολλή πληροφορία για την εκτέλεση της χειρονομίας. Στόχος είναι ο 

μαθητής να μάθει να την ερμηνεύει , να εξοικειωθεί με την συσχέτιση των 

χειρονομιών του και της έμμεσης ανάδρασης καθώς και να «διαβάζει τη 

μορφή της». 

 

 

6.2.3 Σχεδιασμός οπτικής άμεσης ανάδρασης διόρθωσης 

 

 

6.2.3.1 Affordances  

Όπως είδαμε η έμμεση οπτική ανάδραση απαιτεί την ερμηνεία του μαθητή. 

Γι’αυτόν το λόγο προτείνεται να συμπληρωθεί με την άμεση ανάδραση που 

έχει ως στόχο την καθοδήγησή του και την άμεση ένδειξη του τρόπου 

διόρθωσης του λάθους. 

Βασιζόμενοι στο λεξικό χειρονομιών του δεξιοτέχνη και στα 

συμπεράσματα παρακολούθησης της διαδικασίας δια ζώσης μάθησης 

σχεδιάστηκε στο Illustrator Cs5 ένας κατάλογος άμεσων οπτικών ενδείξεων, 
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στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας της τελειόφοιτης φοιτήτριας του 

τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προιόντων και Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη Γιώτα Μυλωνά [72] . Η συγκεκριμένη ανάδραση 

θεωρείται άμεση καθώς παρέχει στον χρήστη ξεκάθαρες οδηγίες  για τον 

τρόπο με τον οποίο θα διορθώσει τη χειρονομία του και δεν απαιτεί επιπλέον 

ερμηνεία.  

 

 

Σχήμα 6.2.3.1.1 Παραδείγματα σχεδίων άμεσης ανάδρασης 

 

Στόχος είναι η εμφάνιση ενός ουδέτερου ανθρωπόμορφου σχεδίου-

άβαταρ, με το οποίο θα μπορούσε να ταυτιστεί ο μαθητής, και παράλληλα 

γεωμετρικών ενδείξεων (βέλη). Στις ενδείξεις αυτές έγινε προσπάθεια 

απεικόνισης των οδηγιών  που δίνει ο δάσκαλος στο μαθητή, προσπάθεια να 

τονιστούν δηλαδή οι τροχιές της κίνησης, οι κατευθύνσεις μετακινήσεων 

των καρπών κτπ.  

Το σημείο που χρειάζεται ο μαθητής να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 

είναι η αντιστοίχιση των χεριών του με τα χέρια του άβαταρ (δεξί και 

αριστερό), του χαρακτήρα που χρησιμοποιείται για την ανάδραση. Στην 
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συγκεκριμένη εφαρμογή ο χρήστης θα λαμβάνει της ανάδραση με 

αντικειμενική οπτική γωνία ή καθρέφτη. Δηλαδή βλέπει στην οθόνη του  το 

άβαταρ η θέση του οποίου αντικατοπτρίζει τη θέση του εκπαιδευόμενου 

(βλέπει τον εαυτό του ή το άβατάρ του). Αντιθέτως σε αναδράσεις με 

υποκειμενική οπτική γωνία η απεικόνιση βασίζεται στο ίδιο οπτικό πεδίο με 

αυτό του χρήστη (ο χρήστης βλέπει μόνο τα χέρια του, όχι ολόκληρο το 

σώμα). 

O κατάλογος αυτός συζητήθηκε με 2 δεξιοτέχνες αγγειοπλάστες οι 

οποίοι τόνισαν πως είναι απαραίτητο η οπτική ανάδραση που θα παρέχεται 

στο μαθητή να είναι  ευνόητη, απλή και να μην του παρέχει περισσότερη 

πληροφορία απ’ότι χρειάζεται. Ο κίνδυνος υπερπληροφόρησης του μαθητή 

είναι σημαντικός καθώς μπορεί να διασπάσει την προσοχή του αντί να 

συμβάλλει στη συγκέντρωση. Γι’αυτόν το λόγο οι δεξιοτέχνες έδειξαν 

προτίμηση στην ανάδραση 1 και 4, όπου θα μπορούσαν να προστεθούν τα 

βέλη που υποδεινύουν την τροχιά της κίνησης. Τα τελικά σχέδια που 

χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημά μας παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα.  

 

       G1 G2 G3 G4 

 

 
  

Σχήμα 6.2.3.1.2 Οι 4 εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για την άμεση ανάδραση 

 

Ετσι η άμεση οπτική ανάδραση χρησιμοποιείται για να υπενθυμίσει 

στο μαθητή τις βασικές τροχιές κάθε χειρονομίας. Μέσα από τις 

συνεντεύξεις με τους δεξιοτέχνης αντιληφθήκαμε πως εάν οι ενδείξεις αυτές 

γίνουν ακόμα πιο συγκεκριμένες και πολυάριθμες, αν αντιστοιχούν για 

παράδειγμα στο κάθε υποστάδιο της χειρονομίας, ο μαθητής θα δυσκολευτεί 

να τις αφομοιώσει παράλληλα με την έμμεση ανάδραση.  

Θεωρούμε ότι τα συγκεκριμένα σχέδια affordances λειτουργούν 

συμπληρωματικά της έμμεσης ανάδρασης καθώς, αυτά θα υποδείξουν το 

μαθητή τι πρέπει να κάνει σε γενικές γραμμές για να διορθώσει το λάθος 

του, όπως για παράδειγμα το άνοιγμα χεριών στην G2, ενώ η έμμεση 

ανάδραση θα του/την βοηθήσει να καταλάβει μέχρι ποιο σημείο πρέπει να 

φτάνει αυτό το άνοιγμα. 
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6.2.4 Σχεδιασμός έμμεσης ακουστικής ανάδρασης 

 

Όπως είδαμε παραπάνω την ώρα της «δια 

ζώσης» μάθησης ο δάσκαλος δίνει και 

προφορικά σχόλια στο μαθητή, τα οποία 

άλλωτε περιορίζονται σε ένα απλό «πρόσεχε» 

και άλλωτε είναι πιο συγκεκριμένα.  

Στο σύστημά μας προτείνεται να 

παίξει αντίστοιχο ρόλο η ακουστική 

ανάδραση η οποία θα ειδοποιεί το μαθητή 

κάθε φορά που θα βγαίνει εκτός του 

επιτρεπτού ορίου απόστασης χεριών. Γίνεται 

η επιλογή της έμμεσης ακουστικής 

ανάδρασης, που στοχεύει στην ενίσχυση της 

προσοχής του μαθητή. Σκοπός του συστήματος δεν είναι η αντικατάσταση 

του δασκάλου αλλά η υποστήριξη της αυτοεξάσκησης του μαθητή. Συνεπώς 

προς αποφυγή πιθανής αίσθησης σύγχυσης αποφεύγεται η χρήση 

ηχογραφημένων μηνυμάτων που εκφέρονται με ανθρώπινη φωνή και 

προτιμάται ένας ουδέτερος ήχος, όπως αυτός μίας καμπάνας.  

Για την ακουστική ανάδραση χρησιμοποιήθηκε ένας ενδεικτικός 

ήχος καμπάνας, για να επιτευχθεί η ειδοποίηση του λάθους. Παράλληλος 

στόχος της συγκεκριμένης επιλογής είναι να κάνει τη διαδικασία μάθησης 

πιο διασκεδαστική και να προσθέσει στην εκμάθηση δεξιοτεχνικών 

χειρονομιών χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού. 

Για την ενεργοποίηση του ήχου αξιοποείται ο ίδιος υπολογισμός 

απόκλισης με αυτόν που περιγράφεται στο 5.3.3.4. Μία σημαντική διαφορά 

είναι ότι στην περίπτωση της οπτικής ανάδρασης, η απόκλιση οπτικοποιείται 

για κάθε καρρέ δεδομένων που έρχεται από τους αισθητήρες και το οπτικό 

αποτέλεσμα που εμφανίζεται στην οθόνη δεν διαταράσσει το χρήστη. Η 

κεντρική γραμμή με τις τιμές της απόκλισης (δεξιά – αριστερά, πάνω- κάτω) 

εμφανίζεται ομαλά ενώ ο μαθητής εκτελεί τη χειρονομία.  

Ο ίδιος τρόπος ενεργοποίησης ήχου δεν μπορεί να αναπαραχθεί 

διότι θα κατέληγε σε έναν ήχο έντονα διακεκομένο. Συνεπώς για την 

ενεργοποίηση της ακουστικής ανάδρασης ο έλεγχος για το αν η απόσταση 

των χεριών αποκλίνει πραγματοποιείται για κάθε δευτερόλεπτο  της 

χειρονομίας  

 

 

 

Σχήμα  6.2.4.1 Για την 

ακουστική ανάδραση 

χρησιμοποιήθηκε ήχος 

καμπάνας 
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6.2.5 Σχεδιασμός ανάδρασης τελικής αξιολόγησης: χρήση στοιχείων παιχνιδοποίησης 

 

Μετά την ολοκλήρωση των χειρονομιών ο δάσκαλος δίνει συνήθως μία 

γενική αξιολόγηση στο μαθητή, είτε επιβραβεύοντάς τον είτε συνοψίζοντας 

την κατάσταση και τονίζοντας τα σημεία που μπορούν να διορθωθούν. Για 

την αποτελεσματικότερη  μάθηση είναι προτιμότερο να αποφεύγεται 

οποιαδήποτε μορφή επίπληξης του μαθητή. Η ανάδραση αξιολόγησης, 

στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση του κινήτρου του μαθητή, και όχι τόσο στην 

διόρθωση των λαθών του.  

 

 

6.2.5.1 Ακουστική ανάδραση αξιολόγησης 

Σε αυτό το στάδιο ο ρόλος των στοιχείων παιχνιδιού μπορεί 

να είναι πιο έντονος. Αντί για μία απλή προφορική φράση 

όπως «Μπράβο/δοκίμασε ξανά» προτιμάται ένας ήχος που 

θα παραμένει σε παιχνίδι και θα δίνει μία νότα διασκέδασης 

στην εξάσκηση, όπως ο ήχος χειροκροτήματος. Σε 

περίπτωση αποτυχίας ο ήχος αυτός δεν ενεργοποιείται. 

 

 

6.2.5.2 Οπτική ανάδραση αξιολόγησης 

 Score - Βαθμολογία – Ποσοστό χρονικής επιτυχίας 

Για να δωθεί στο μαθητή μία γενική εικόνα για την επίδοσή του 

χρησιμοποιείται η έννοια του score. Αυτό εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση 

της χειρονομίας , με τη μορφή ενός ποσοστού. Προτιμάται η βαθμολογία 

αυτή να αντιστοιχεί στο ποσοστό επιτυχίας και όχι αποτυχίας  για λόγους 

παιδαγωγικούς. Ετσι το ποσοστό χρονική αποτυχίας  που υπολογίζεται 

σύμφωνα με τον τύπο 5.3.3.5.1 αφαιρείται από το 100, για να δώσει το 

ποσοστό επιτυχίας. 

 Επιβράβευση / ενθάρρυνση 

Παρ’όλο που στη «δια ζώσης» μάθηση δεν παρατηρείται οπτική τελική 

αξιολόγηση του μαθητή στην περίπτωση του συστήματός μας γίνεται η 

επιλογή σχεδιασμού ενός χαρακτήρα υποδοχής ο οποίος δίνει οπτικά 

μηνύματα επιβράβευσης ή ενθάρρυνσης στο μαθητή. Στα πλαίσια της 

εργασίας [72] δημιουργήθηκε κατάλογος χαρακτήρων και σχεδίων τελικής 

αξιολόγησης. Κάποια πραδείγματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα . Η 

τελική επιλογή στάθηκε στην εμφάνιση του αντικειμένου (ολοκληρωμένου/ 

λιωμένου πηλού) και χαρακτήρα υποδοχής (μπράβο/προσπάθησε ξανά).  

 

. 
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Σχήμα 6.2.5.1 Παραδείγματα οπτικής ανάδρασης αξιολόγησης 

 

 

6.2.5.3 Ενεργοποίηση ανάδρασης τελικής αξιολόγησης 

Ο μηχανισμός ενεργοποίησης τόσο της ακουστικής όσο και της οπτικής 

ανάδρασης είναι κοινός και καθορίζεται από την βαθμολογία του μαθητή 

,όπως αυτή υπολογίζεται στο τέλος της χειρονομίας. Για το σύστημα, το 

τέλος της χειρονομίας σηματοδοτείται με το πάτημα του κουμπιού 

τερματισμού της εξάσκησης. Αν το ποσοστό επιτυχίας του μαθητή είναι 

μεγαλύτερο του 50% τότε το σύστημα θεωρεί την εκτελεση της χειρονομίας 

σε γενικές γραμμές πετυχημένη και έτσι ενεργοποιούνται τα μηνύματα 

επιβράβευσης. Εάν αυτό το ποσοστό είναι μικρότερο του 50% τότε 

ενεργοποιούνται τα μηνύματα ενθάρρυνσης επανάληψης της άσκησης.  

Από την οπτική του μαθητή, για την ενεργοποίηση της ανάδρασης, 

πριν την αυτοεξάσκηση, αυτός καλείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό της 

χειρονομίας στης οποία σκοπεύει να εξασκηθεί.  Ετσι α) η μηχανή 

εκπαιδεύεται με την αντίστοιχη χειρονομία του δασκάλου.  Στη συνέχεια ο 

μαθητής πατά το κουμπί έναρξης αυτοεξάσκησης και μπορεί να ξεκινήσει 

την εκτέλεση της χειρονομίας. Με την έναρξή της ξεκινά β) η αναγνώριση 

και η στρέβλωση της χειρονομίας αναφοράς. Παράλληλα γίνονται γ) οι 

υπολογισμοί της απόκλισης αποστάσεων και ενεργοποιούνται οι διάφοροι 

τύποι ανάδρασης . Τέλος την ολοκλήρωση σηματοδοτεί για το σύστημα το 

πάτημα ενός κουμπιού και ανάλογα με το αποτέλεσμα και τη βαθμολογία δ) 

ενεργοποιείται η αντίστοιχη ανάδραση τελικής αξιολόγησης.  

Ο μηχανισμός αξιολόγησης και ενεργοποίησης ανάδρασης παρουσιάζεται 

συνοπτικά και σχηματικά στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 6.2.5.3.1 Μηχανισμός αξιολόγησης και ενεργοποίησης ανάδρασης 

 

Η διεπαφή του συστήματος έχει αναπτυχθεί στο 

αντικειμενοστραφές περιβάλλον προγραμματισμού MaxMSP  και 

παρουσιάζετα στο παράρτημα Ι. 

 

6.2.6 Αυτοεξάσκηση με ανάδραση: καταγραφή χειρονομιών 

 

Όπως είδαμε στην εισαγωγή η τρίτη υπόθεση που μελετάται σε αυτό το 

κεφάλαιο διατυπώνεται ως εξής: « Εστω ότι η χρήση τεχνικών 

αισθητηριοκινητικής μάθησης (οπτικοακουστικό feedback) κάνει την 

εκμάθηση των κινητικών δεξιοτήτων στην αγγειοπλαστική πιο 

αποτελεσματική απ’ότι η αυτοεξάσκηση χωρίς ανάδραση». Για να μελετηθεί 

αυτή η υπόθεση και να αναλυθούν οι χειρονομίες του μαθητή 

πραγματοποιήθηκαν καταγραφές δεδομένων μαθητών οι οποίοι εκτέλεσαν 

τις χειρονομίες λαμβάνοντας υπ’όψην την ανάδραση που παρέχει το 

σύστημα. Οι συμμετέχοντες στο πείραμα ήταν τα ίδια 11 άτομα που πήραν 

μέρος και στην καταγραφή δεδομένων εξάσκησης χωρίς ανάδραση. Οι 3 από 
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αυτούς εκτέλεσαν ανάμεσα στην καταγραφή με και χωρίς ανάδραση 

μεσολάβησε περίπου ένας μήνας. Οι υπόλοιποι 8 εκτέλεσαν τις χειρονομίες 

με και χωρίς ανάδραση την ίδια μέρα. Ετσι για την πρώτη ομάδα το πείραμα 

έσπασε σε δύο τμήματα χρονικής διάρκειας περίπου 30 λεπτών, ενώ για τη 

δεύτερη το πείραμα διήρκησε περίπου 1 ώρα. 

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τις συγκεκριμένες 

καταγραφές είναι ίδιες με αυτές που έχουν περιγραφεί στο 5.2.4 , δηλαδή 

μία κάμερα βάθους Kinect XBOX 360 και το ρούχο με 11 αδρανειακούς 

αισθητήρες. Παρ’όλο που τα δεδομένα από το τελευταίο δεν 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των χειρονομιών του μαθητή, αυτά 

καταγράφονται. Οι συνθήκες καταγραφής ήταν και αυτές ίδιες (αποστάσεις 

κάμερας από τον χρήστη, τον τροχό κτλ.). 

 

 

6.2.6.1 Εξοικείωση μέσω πειραματισμού σε χειρονομίες αγγειοπλαστικής 

Πριν ξεκινήσει την εκτέλεση των χειρονομιών με ανάδραση κάθε μαθητής 

έβλεπε ένα βίντεο στο οποίο μπορούσε να πρακολουθήσει την εκτέλεση των 

χειρονομιών, μία προς μία, από το δάσκαλο.  

Στη συνέχεια ακολουθούσε μία προφορική επεξήγηση του τρόπου 

λειτουργίας της ανάδρασης, της βαθμολογίας, και των χαρακτηριστικών που 

αξιολογούνται. Σκοπός αυτής της εισαγωγής είναι να βοηθηθεί ο μαθητής 

στην κατανόηση και ερμηνεία κυρίως της έμμεσης οπτικής ανάδρασης. Οι 7 

πρώτοι μαθητές ξεκίνησαν κατευθείαν την εκτέλεση χειρονομιών 

αγγειοπλαστικής, και πειραματίζονταν με τις χειρονομίες αγγειοπλαστικής 

για να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις της ανάδρασης. 

 

 

6.2.6.2 Εξοικείωση μέσω πειραματισμού σε απλές κινήσεις 

Στους 4 τελευταίους μαθητές προτάθηκε να κάνουν μία απλή άσκηση, η 

οποία θα τους βοηθούσε να μάθουν να «διαβάζουν» πιο αποτελεσματικά την 

έμμεση οπτική ανάδραση. Ετσι διατυπώνεται η υπόθεση πως η χρήση μίας 

προκαταρκτικής άσκησης « εξοικείωσης» ανάδρασης μέσω απλών κινήσεων, 

μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία της ανάδρασης.  

Γι’αυτό τους ζητήθηκε α) να τοποθετήσουν τα χέρια τους σε μία 

οριζόντια απόσταση περίπου 30 εκατοστών. Η θέση των χεριών και συνεπώς 

η απόσταση αυτή καταγράτηκε και β) χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση 

του συστήματος, ως χειρονομία αναφορά. Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους 

μαθητές να την επαναλάβουν και να γ) τοποθετήσουν τα χέρια του στην ίδια 

θέση και απόσταση. Σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα οπτικοποιούσε μία 

γραμμή απόκλισης ίσης με «0». Επειτα ζητήθηκε από τους μαθητές να 
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«παίξουν» με την απόσταση  και να δ) τοποθετήσουν τα χέρια σε απόσταση 

μεγαλύτερη της προηγούμενης. Σε αυτήν την περίπτωση το σύστημα 

οπτικοποιεί το μέγεθος της απόκλισης και υποδεικνύει στο μαθητή να 

μικρύνει την απόστασων των καρπών του όπως φαίνεται στν παρακάτω 

εικόνα.  

Για να εκτιμηθεί η συμβολή αυτής της άσκησης στην κατανόηση 

του τρόπου λειτουργίας της ανάδρασης, αξιολογείται η αμέσως επόμενη 

εκτέλεση χειρονομίας αγγειοπλαστικής, δηλαδή η πρώτη επανάληψη της 

πρώτης χειρονομίας. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά της 

αντίστοιχης, πρώτης επανάληψης χωρίς ανάδραση. 

Ομοίως με την καταγραφή για την μελέτη της δεύτερης υπόθεσης, 

έτσι και εδώ στο σύνολο πραγματοποιήθηκαν 5 επαναλήψεις 3 χειρονομιών 

από 11 μαθητές. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες καταγραφής 

περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ.  

 

 

6.3  Αποτελέσματα αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή κατά την 

αυτοεξάσκηση με χρήση ανάδρασης 

 

 

6.3.1 Χρονική διάρκεια των χειρονομιών του μαθητή 

 

Όπως είδαμε στην αυτοεξάσκηση χωρίς ανάδραση, ο μαθητής δεν έχει 

κάποιο σημείο αναφοράς ως προς τη χρονική διάρκεια των εκτελέσεών του. 

Βασίζεται στην ανάμνηση που έχει της εκτέλεσης του δασκάλου. Για να 

μπορέσει να προσαρμοστεί καλύτερα στην ιδανική χρονική διάρκεια, 

χρησιμοποιήθηκε ένας μετρητής ο οποίος υπολόγιζε την τρέχουσα χρονική 

διάρκεια του μαθητή και του υποδείκνυε τη διάρκεια στόχο, η οποίο ορίζεται 

από το μέσο όρο των 5 επαναλήψεων της ίδιας χειρονομίας του δασκάλου.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μέσοι όροι της χρονικής 

διάρκειας των πέντε επαναλήψεων των τεσσάρων χειρονομιών των μαθητών  

που έχουν εκτελεστεί με χρήση ανάδρασης. Απεικονίζονται επίσης και οι 

τυπικές αποκλίσεις τους. Στον κάθετο άξονα βλέπουμε τη χρονική διάρκεια 

σε δευτερόλεπτα ενώ στον οριζόντιο πρώτα τον μέσο όρο του δασκάλου και 

στη συνέχεια των 11 μαθητών.  
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Στα παραπάνω γραφήματα με πράσινη στήλη απεικονίζεται ο μέσος 

όρος χρονικής διάρκειας του δασκάλου και δίπλα των 11 μαθητών. 

Παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές οι μαθητές ξεπερνάν τη διάρκεια του 

δασκάλου για λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Στην περίπτωση της 3ης χειρονομίας 

κάποιοι την εκτελούν μάλιστα ελαφρώς πιο γρήγορα από τον δάσκαλο. Οι 

 

 

Σχήμα 6.3.1.1 Οι μέσοι όροι χρονικής διάρκειας 4 χειρονομιών του δασκάλου και των μαθητών  
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τυπικές αποκλίσεις των μαθητών στην περίπτωση των 3 πρώτων χειρονομιών 

έχουν μικρύνει αισθητά σε σχέση τις εκτελέσεις χωρίς ανάδραση.  Αυτό 

σημαίνει πως οι μαθητές αφήνουν λιγότερο περιθώριο σε χρονικό 

πειραματισμό, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που ο μαθητής 

έχει έναν χρονικό στόχο, τον οποίο προσπαθεί να πετύχει κάθε φορά. 

 

Αν λάβουμε υπ’όψην το άθροισμα της διαφοράς των μέσων όρων 

διάρκειας των μαθητών από τον μέσο όρο του δασκάλου βλέπουμε ότι την 

μεγαλύτερη χρονική απόκλιση την έχει και αυτή τη φορά η χειρονομία 4, με 

τιμή αντίστοιχη με αυτήν της εκτέλεσης χωρίς ανάδραση. Στην δεύτερη 

χειρονομία το άθροισμα αυτό μίκρυνε από 31,94 δευτερόλεπτα σε 24,9 ενώ 

στην τρίτη από 36,01 σε 27,9 δευτερόλεπτα. 

 

Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων της G1 

 

Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων της G2 

 

Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων της G3 

 G1 G2 G3 G4 

Με ανάδραση 56 24,9 27,9 90,8 

Χωρίς ανάδραση 54,5 31,94 36,01 90,78 

 Σχήμα  6.3.1.2 Αθροισμα της διαφοράς των μέσων όρων διάρκειας των 

μαθητών από τον δάσκαλο 

Δ G2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

1G2 24 28,45 25,6 29,95 24,75 22,9 29,9 22,55 22,9 30,05 30,8 32,2

2G2 25,4 27,2 25 29,35 23,5 23,7 27 26,6 27,75 31,4 29,3 31,5

3G2 24,45 28 29,55 29,65 25,05 28,05 28,95 28 28 25,6 28,9 29,5

4G2 27,65 28,1 25,15 26,25 27,3 28,9 28 33,2 27,95 24,4 28,85 35,05

5G2 27,1 26,75 26,8 25,7 29 33,85 28,8 29,1 26,35 27,75 29,1 31,45

ΜΟ 25,72 27,7 26,42 28,18 25,92 27,48 28,53 27,89 26,59 27,84 29,39 31,94

StDev 1,4355 0,6269 1,6878 1,8187 1,9684 3,9543 0,9745 3,4598 1,942 2,6236 0,7228 1,7959

ΜΟμ-ΜΟδ 1,98 0,7 2,46 0,2 1,76 2,81 2,17 0,87 2,12 3,67 6,22

Δ G1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

1G1 24,1 26,4 32,05 29,5 26,55 32,5 30,15 28,75 28,7 26,85 28,9 29,05

2G1 22,14 27,05 27,25 35,25 30,85 25,55 33,6 29,5 26,6 28,6 31,55 28,65

3G1 22,33 27 27,55 29,05 26,05 27,4 30,5 27,15 27,85 27,9 30,25 30,4

4G1 25 28,3 29,85 27,95 23,65 27,8 33,85 28,45 27 26,9 29,65 31,05

5G1 24,9 27,5 26,35 27,55 24,6 27,25 27,1 26,3 27 26,4 29,3 31,6

ΜΟ 23,694 27,25 28,61 29,86 26,34 28,1 31,04 28,03 27,43 27,33 29,93 30,15

StDev 1,3784 0,6309 2,0713 2,7865 2,4792 2,3309 2,4923 1,1509 0,7547 0,8022 0,9234 1,1345

ΜΟμ-ΜΟδ 3,556 4,916 6,166 2,646 4,406 7,346 4,336 3,736 3,636 6,236 6,456
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Χρονικές διάρκειες επαναλήψεων της G4 

 

Σχήμα 6.3.1.3 Xρονικές διάρκειες 5 επαναλήψεων 4 χειρονομιών δασκάλου και 11 μαθητών 

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη χρονική διάρκεια κάθε 

εκτέλεσης για κάθε μαθητή παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3.1.1. Εδώ 

παρατηρείται πως ο αριθμός των τυπικών αποκλίσεων εσωτερικά των 

επαναλήψεων κάθε χειρονομίας που ξεπερνά το επιτρεπτό όριο των 5 

δευτερολέπτων έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με αυτόν που είχαν οι 

μαθητές όταν δεν λάμβαναν πληροφορίες για τη χρονική διάρκεια της 

χειρονομίας τους. Για παράδειγμα χωρίς την ανάδραση, στην περίπτωση της 

πρώτης, τρίτης και τέταρτης χειρονομιών, 3 μαθητές τις εκτέλεσαν με 

χρονική απόκλιση αρκετά μεγαλύτερη των 5 δευτερολέπτων (βλ. ενότητα 

5.3.2), στην δεύτερη χειρονομία αυτός ο αριθμός μαθητών έφτανε τους 4 

στους 11. Όπως  βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα, με τη χρήση 

ανάδρασης, αυτό το φαινόμενο παρατηρείται μόνο στην περίπτωση ενός 

μαθητή στην τρίτη χειρονομία (Μ11) και δύο στην τέταρτη (Μ4 και Μ8) .  

 

 

 G1 G2 G3 G4 

Με ανάδραση - - 1 2 

Χωρίς ανάδραση 3 4 3 2 

 Σχήμα  6.3.1.4 Αριθμός μαθητών η χρονική απόκλιση των οποίων ήταν 

μεγαλύτερη των 5 δευτερολέπτων 

Δ G3 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

1G3 34,75 36,3 35,05 30,2 33,55 32,05 35,45 31,55 36,5 43,2 37,8 40,35

2G3 31,25 36,5 32,75 30,85 33,45 33,95 30,45 31,1 37,75 40,35 42,9 35,25

3G3 33,9 32,6 33,25 33,5 33,55 30,85 30,5 33,2 34 35,15 34,5 33,5

4G3 31,1 35,9 34,35 32,9 29,15 29,3 24,25 27,1 31,55 43,2 40,9 24

5G3 30,55 37,05 35,9 27,75 32,3 34,45 30,85 29,9 29 41,4 38,4 33,05

ΜΟ 32,31 35,67 34,26 31,04 32,4 32,12 30,3 30,57 33,76 40,66 38,9 33,23

StDev 1,6833 1,5791 1,1508 2,0531 1,6923 1,9156 3,5634 2,0321 3,1946 2,9633 2,8573 5,2929

ΜΟμ-ΜΟδ 3,36 1,95 -1,27 0,09 -0,19 -2,01 -1,74 1,45 8,35 6,59 0,92

Δ G4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 

1G4 33,75 36,05 38,35 48,85 46,1 44,5 36,45 41,75 49,6 46,95 39,45 46,45

2G4 33,6 41,4 42,15 40,5 32,8 32,55 48,55 41,35 51,4 44,4 44,7 36

3G4 30,15 39,55 41,65 41,5 33,15 34,55 38,75 43,4 39,55 40 37,55 39,7

4G4 30,85 36,4 29,95 47,8 37,95 35,95 42,15 40,4 27 40,35 39,3 41,6

5G4 31,55 42,25 40,8 35,55 41,35 35,25 38,1 38,95 50,1 39,85 36,9 35,3

ΜΟ 31,98 39,13 38,58 42,84 38,27 36,56 40,8 41,17 43,53 42,31 39,58 39,81

StDev 1,4538 2,5299 4,5084 4,9221 5,0405 4,1292 4,2965 1,474 9,2847 2,868 2,7427 4,0537

ΜΟμ-ΜΟδ 7,15 6,6 10,86 6,29 4,58 8,82 9,19 11,55 10,33 7,6 7,83
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 Η μείωση των τιμών τυπικής απόκλισης της χρονικής διάρκειας 

σημαίνει πως η ένδειξη δευτερολέπτων βοηθά στο μαθητή να έχει μία 

καλύτερη εικόνα για τη διάρκεια των χειρονομιών του και κατά συνέπεια να 

μπορεί να την ελέγχει καλύτερα. Υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη ομοιογένεια 

στις διάρκειες των 5 επαναλήψεων, καθώς ο μαθητής γνωρίζει τα χρονικά 

πλαίσια στα οποία πρέπει να τοποθετήσει την εκτέλεση της χειρονομίας του.  

Οσον αφορά στις διαφορές των μέσων όρων των μαθητών και του 

δασκάλου και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται βελτίωση. Για 

παράδειγμα, όπως είδαμε χωρίς τη χρήση του εκπαιδευτικού μας συστήματος 

 στην εκτέλεση της G1, 6 μαθητές ξεπερνούσαν σημαντικά τη 

διάρκεια του δασκάλου. Με τη χρήση του «μετρητή» δευτερολέπτων 

ο αριθμός αυτός έπεσε στους 6. 

 στην εκτέλεση της G2 μόλις 1 μαθητής «ξέφευγε» από τη διάρκεια 

του δασκάλου για πάνω από 5 δευτερόλεπτα 

 στην εκτέλεση της G3 ο αριθμός μαθητών εκτός χρονικού επιτρεπτού 

ορίου μειώθηκε από 3 άτομα (χωρίς τη χρήση του μετρητή) σε 1. 

 Η χειρονομία στην οποία δεν παρατηρείται βελτίωση ως προς τους 

μέσους όρους της διάρκειας είναι η τέταρτη με 10 μαθητές να ξεπερνούν το 

επιτρεπτό χρονικό μέσο όρο. Το φαινόμενο αυτό επεξηγείται από τον μεγάλο 

αριθμό υποσταδίων που έχει να διαχειριστεί ο μαθητής και τον 

παραλληλισμό της χειρονομίας με την ηχητική και οπτική ανάδραση. Με 

άλλα λόγια η διάρκεια της τέταρτης χειρονομίας είναι κατά μέσο όρο 

μεγαλύτερη όταν  ο μαθητής χρησιμοποιεί το σύστημα απ’ότι όταν δεν το 

χρησιμοποιεί διότι η χειρονομία αυτή αποτελείται από μικρότερα τμήματα 

τα οποία χωρικά εκτελούνται σε περιοχές εκτός τροχού (παίρνω το σύρμα, 

το τεντώνω κλπ.). Στην προσπάθειά του να αντιληφθεί τα λάθη του και να 

συγχρονίσει τα υποστάδια των χειρονομιών με την ανάδραση, ο μαθητής 

παίρνει κάποια δευτερόλεπτα παραπάνω για να ολοκληρώσει τη χειρονομία. 

Ωστόσο σύμφωνα με τον δάσκαλο, η επίπτωση της βραδύτερης εκτέλεσης 

στην διαδικασία μάθησης είναι περιορισμένη, διότι στη συγκεκριμένη 

χειρονομία η λεπτομέρεια εκτέλεσης παίζει λιγότερο  σημαντικό ρόλο απ’ότι 

για παράδειγμα στη δεύτερη και τρίτη χειρονομίες, οι οποίες εκτελούνται 

πάνω από τον τροχό, με πολύ συγκεκριμένες αποστάσεις χεριών.  

 Συμπέρασμα 

Πρατηρείται χρονική βελτίωση εκτέλεσης χειρονομιών, καθώς ο 

μαθητής γνωρίζει τα χρονικά πλαίσια στα οποία πρέπει να τοποθετήσει τη 

δική του εκτέλεση και προσπαθεί κάθε φορά να πετύχει την επιθυμητή 

χρονική διάρκεια. Αυτό αποδεικνύεται κυρίως από τη βελτίωση των μέσων 

όρων διαφοράς διάρκειας των μαθητών από τον μέσο όρο του δασκάλου. 

Παράλληλα η μείωση τιμών τυπικής απόκλισης κάθε χειρονομίας 
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υποδεικνύει μία μεγαλύτερη χρονική ομοιογένεια στσις 5 εκτελέσεις της 

ίδιας χειρονομίας. 

 

6.3.2 Απόκλιση: η χειρονομία με τη μεγαλύτερη απόκλιση 

 

Κοιτώντας τις αποκλίσεις των αποστάσεων χεριών των μαθητών και τα 

αθροίσματά  τους  παρατηρούμε πως στην περίπτωση εκτελέσεων με 

ανάδραση τη μεγαλύτερη απόκλιση και για τους δύο άξονες την έχει η 

τέταρτη χειρονομία με μέσο όρο αξόνων Χ και Ψ στα 2158,25εκ.  Η αύξηση 

της τιμής αυτής οφείλεται στην επιδείνωση εκτέλεσης της τέταρτης 

χειρονομίας 7 μαθητών ενώ 4 μαθητές κατάφεραν να βελτιώσουν την 

επίδοσή τους (Μ1, Μ3, Μ6 και Μ9). 

 

 

Τη δεύτερη μεγαλύτερη απόκλιση, όπως και στις εκτελέσεις χωρίς 

ανάδραση την έχει η πρώτη χειρονομία. Παρ’όλο που έρχεται δεύτερη η τιμή 

της απόκλισης έχει μειωθεί από 1703,63 εκατοστά στο σύνολο για όλους 

τους μαθητές σε 748,01 εκ (ως μέσο όρο της απόκλισης στον Χ και στον Ψ). 

Παράλληλα παρατηρείται βελτίωση της απόκλισης στις G2 και G3 όπου ο 

μέσος όρος του αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ μειώθηκαν αντίστοιχα 

από 639,82 πόντους σε 155,97 και από 926, 98 σε 315. 

 

 

Σχήμα 6.3.2.1 Αποκλίσεις των αποστάσεων σε εκατοστά, αθροιστικά για 5 επαναλήψεις  

 G1 G2 G3 G4 

Με ανάδραση 748,01 155,97 315,00 2158,25 

Χωρίς ανάδραση 1703,62 639,82 926,98 1862,58 

G1X G1Ψ G2X G2Ψ G3X G3Ψ G4X G4Ψ

Μ1 96,29 62,90 86,44 43,19 9,72 43,85 159,35 24,86

Μ2 169,97 134,72 8,49 1,57 24,68 53,65 298,10 35,69

Μ3 65,23 34,20 4,62 0,20 3,29 43,10 184,46 15,55

Μ4 53,88 5,58 23,50 0,12 6,70 18,51 473,16 203,73

Μ5 80,88 30,01 15,26 1,85 48,24 20,02 429,31 26,03

Μ6 117,14 28,05 6,16 0,05 13,34 51,02 164,68 21,93

Μ7 45,06 25,80 0,03 6,41 6,27 0,00 689,01 294,64

Μ8 33,41 32,27 19,12 1,23 31,85 58,48 354,21 15,13

Μ9 118,61 71,18 37,03 14,47 3,33 38,75 255,32 16,48

Μ10 63,30 30,09 15,92 0,00 1,96 93,16 378,23 69,54

Μ11 114,44 83,01 26,27 0,00 10,71 49,35 118,19 88,88

958,22 537,81 242,86 69,07 160,10 469,90 3504,03 812,48
Μέσος 

Ορος 748,01 155,97 315,00 2158,25
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Και στην περίπτωση χρήσης ανάδρασης παρατηρούνται έντονες 

διαφορές επίδοσης από μαθητή σε μαθητή. Το φαινόμενο αυτό είναι 

φυσιολογικό και εντοπίσθηκε και μέσα από τις αντιδράσεις των μαθητών 

προς την ανάδραση. Κάποιοι κατάλαβαν σχετικά γρήγορα το μηχανισμό και 

το ρόλο της ανάδρασης, ενώ για άλλους χρειάστηκε περισσότερος χρόνος.  

 Συμπέρασμα 

 Παρατηρείται χωρική βελτίωση εκτέλεσης των πρώτων τριών 

χειρονομιών.Η ερμηνεία της οπτικής και ακουστικής ανάδρασης φαίνεται να 

βοηθά τους μαθητές στο σύνολο των επαναλήψεών τους να μικρύνουν τις 

αποκλίσεις από τις αποστάσεις χεριών του δασκάλου. Αντιθέτως η εκτέλεση 

της G4 βελτιώνεται για τη μειοψηφία των μαθητών, κάτι που οφείλεται στην 

διαφορετική φύση αυτής της χειρονομίας (μεγαλύτερο κινηματικό εύρος, 

εκτέλεση σε μη περιορισμένο χώρο). 

 

6.3.3 Απόκλιση: Εξέλιξη της μάθησης μέσα από την εξοικείωση με την ανάδραση 

 

Όπως επισημάνθηκε στην περιγραφή του πειράματος η εξοικείωση με την 

ανάδραση είναι απαραίτητη για την βελτίωση της αποδοτικότητας των 

μαθητών. Σε αυτό το σημείο μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση πως  η επίδοση 

του μαθητή βελτιώνεται παράλληλα με την εξοικείωση χρήσης της 

ανάδρασης. Με άλλα λόγια δια τυπώνεται η υπόθεση πως στην αρχή, τις 

πρώτες φορές, ο μαθητής ανακαλύπτει την ανάδραση, ενδεχομένως 

πειραματίζεται με αυτήν, μαθαίνει τον τρόπο λειτουργίας της 

αλληλεπίδρασης με τη μηχανή και σταδιακά μέσα από τις  πολλαπλές 

εκτελέσεις βελτιώνει την επίδοσή του.  

Η εξέλιξη της επίδοσης μπορεί να εντοπισθεί μέσα από τους 

πίνακες που ακολουθούν, στους οποίους παρουσιάζονται οι αποκλίσεις των 

μαθητών για κάθε χειρονομία και κάθε επανάληψη. Η θετική εξέλιξη της 

μάθησης επιβεβαιώνεται από τις βέλτιστες επιδόσεις που εντοπίζονται στις 

τελευταίες δύο επαναλήψεις. Όπως θα δούμε παρακάτω κατά μέσο όρο όλων 

των μαθητών, στις εκτελέσεις χωρίς ανάδραση η πλειοψηφία των βέλτιστων 

επιδόσεων εντοπίζεται στις πρώτες εκτελέσεις (G2,G3) ενώ με τη χρήση 

ανάδρασης αυτές εντοπίζονται προς το τέλος των επαναλήψεων.  

 

 Χειρονομία G1 

Στην εκτέλεση της πρώτης χειρονομίας στους περισσότερους 

μαθητές παρατηρείται βελτίωση της επίδοσης σε σχέση με την εκτέλεση 

 Σχήμα  6.3.2.2 Αθροισμα αποκλίσεων με και χωρίς ανάδρασηανά χειρονομία 
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χωρίς ανάδραση ήδη από τις πρώτες επαναλήψεις (για παράδειγμα Μ3, Μ4). 

Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στους 3 από τους 4 τελευταίους μαθητές 

οι οποίοι πριν ξεκινήσουν την αυτοεξάσκηση με ανάδραση σε χειρονομίες 

αγγειοπλαστικής, πειραματίστηκαν με την ανάδραση σε άλλου είδους 

κινήσεις, πιο απλές για να μάθουν τον τρόπο λειτουργίας της ανάδρασης 

(βλ.ενότητα 6.2.6) .  

Η απόκλιση στην πρώτη εκτέλεση των: 

 Μ8 στους άξονες Χ και Ψ μειώθηκε από τους 187,03 και 

106,53 σε 12,36 και 3,95 εκατοστά αντίστοιχα.  

 Μ10 από 155,20 και 23,28 σε 11,95 και 6,92 εκατοστά 

 Μ11 από 75,01 και 16,63 σε 35,64 και 13,02 εκατοστά. 

Ο μαθητής 9 παρ’όλο που δεν βελτιώνει απότομα την επίδοσή του 

από την πρώτη επανάληψη καταφέρνει και το κάνει σταδιακά, 

επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη επίδοση την 5η φορά. 

Το ίδιο ισχύει και για την πλειοψηφία των μαθητών (6 από τους 11) 

οι οποίοι πετυγχάνουν την μικρότερη απόκλιση στις 2 τελευταίες 

επαναλήψεις. 

 

 

Σχήμα 6.3.3.1 Απόκλιση των μαθητών αθροιστικά σε εκατοστά ανά μαθητή και επανάληψη της G1 

 

Κοιτώντας για παράδειγμα την εξέλιξη επίδοσης των ίδιων 

μαθητών με αυτούς οι επιδόσεις των οποίων προβλήθηκαν στη μελέτη 

αυτοεξάσκησης χωρίς ανάδραση, βλέπουμε πως ο Μ1 βελτίωσε αισθητά τις 

αποκλίσεις  του καθώς και την εξέλιξή τους. Χωρίς ανάδραση η πορεία των 

επαναλήψεων της πρώτης χειρονομίας ήταν αρνητική ενώ με ανάδραση είναι 

θετική, παίρνοντας πολύ μικρές τιμές απόκλισης. Ο Μ4 με την ανάδραση 

έχει μία λιγότερο σταθερή θετική πορεία. Παρ’όλο που μετά την 4η και 

καλύτερη επίδοση η απόκλισή του αυξάνεται την 5η φορά, οι τιμές που 

παίρνει είναι μικρότερες από την καλύτερη επίδοση χωρίς ανάδραση. Με 

X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ

Μ1 22,62 12,59 12,68 4,59 22,62 12,59 34,44 27,95 3,94 5,18

Μ2 124,23 84,05 15,31 15,46 6,22 9,89 8,45 8,96 15,76 16,36

Μ3 11,02 7,70 9,44 13,94 1,25 3,19 40,97 4,71 2,55 4,65

Μ4 7,91 0,35 17,49 3,88 7,30 0,39 5,63 0,00 15,55 0,96

Μ5 26,26 8,95 23,13 11,85 11,39 4,72 7,35 2,91 12,76 1,58

Μ6 19,95 1,28 16,10 4,79 33,52 10,16 23,13 5,18 24,45 6,65

Μ7 6,88 18,15 4,63 3,94 10,45 2,16 20,94 0,24 2,17 1,31

Μ8 12,36 3,95 9,00 4,11 5,93 5,30 0,94 9,49 5,18 9,42

Μ9 39,25 25,72 20,41 16,80 17,90 7,49 27,06 12,57 13,99 8,60

Μ10 11,95 6,92 2,75 2,09 8,74 9,26 12,68 7,38 27,18 4,44

Μ11 35,64 13,02 16,59 17,18 9,82 12,88 24,85 17,85 27,53 22,08

1G1 2G1 3G1 4G1 5G1
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άλλη λόγια μία από τις χειρότερες επιδόσεις του Μ4 με ανάδραση 

ισοδυναμεί με μία από τις καλύτερες χωρίς αυτήν. 

 

  

Σχήμα 6.3.3.2 Παράδειγμα μέσων όρων αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ στις 5 επαναλήψεις του Μ1 

και Μ4 

 

 Χειρονομία G2 

Στην περίπτωση της δεύτερης χειρονομίας έχουμε τις περισσότερες 

επιδόσεις μέσα στα επιτρεπτά όρια, δηλαδή σωστές εκτελέσεις, χωρίς καμία 

απόκλιση. Εδώ εντοπίζονται και οι περιπτώσεις όπου οι μαθητές δεν έχουν 

αποκλίσεις στον έναν από τους δύο άξονες. Η υπόθεση πως η δεύτερη 

χειρονομία φαίνεται να είναι η πιο εύκολη για τους μαθητές επιβεβαιώνεται 

και από τις εκτελέσεις με ανάδραση καθώς οι μαθητές και στο σύνολο και 

ατομικά εδώ έχουν τις βέλτιστες επιδόσεις . Εντυπωσιακή είναι η βελτίωση 

του Μ6 ο οποίος σε αντίθεση με άλλους συμμετέχοντες είχε σε αυτήν την 

χειρονομία άλλωτε μεγάλες αποκλίσεις και στους δύο άξονες, άλλωτε μόνο 

στον έναν από τους δύο. Χρησιμοποιώντας την ανάδραση καταφέρνει να 

μικρύνει τις αποκίσεις του και να ομοιογενοποιήσει τις επιδόσεις του και 

στους δύο άξονες. 
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Πίνακας 6.3.3.3 Απόκλιση των μαθητών αθροιστικά σε εκατοστά ανά μαθητή και επανάληψη της 

G2 

 

Όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα οι αποκλίσεις του Μ8 

παίρνουν εξαιρετικά μικρές τιμές. Στη δεύτερη εκτέλεση έχει τη μεγαλύτερη 

απόκλιση η οποία όμως είναι μικρότερη από την καλύτερη επίδοσή του χωρίς 

ανάδραση. Αντίστοιχα και οι επιδόσεις του Μ1 κυμαίνονται σε πολύ καλά 

πλαίσια. Ομοίως στη δεύτερη εκτέλεση η απόκλιση αυξάνεται κατά πολύ 

περισσότερα εκατοστά απ’ότι αυτή του Μ8, αλλά από την 3η εκτέλεση και 

μετά ο μαθητής φαίνεται να έχει καταλάβει την ερμηνεία της ανάδρασης και 

επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά επιτυχίας. 

 

 
 

Σχήμα Παράδειγμα μέσων όρων αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ στις 5 επαναλήψεις του Μ8 και 

Μ1 

 

 Χειρονομία G3 

Οσον αφορά στην τρίτη χειρονομία, και εδώ οι αποκλίσεις 

μειώθηκαν για την πλειψηφία των μαθητών.7 από τους 11 μαθητές 

παρουσίασαν την καλύτερη επίδοση στις 2 τελευταίες εκτελέσεις.Πιο 

X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ

Μ1 3,80 0,10 59,59 43,08 15,14 0,00 2,90 0,00 5,02 0,01

Μ2 4,09 0,40 0,08 0,00 3,54 0,00 0,59 1,62 0,19 0,00

Μ3 2,25 0,12 1,19 0,03 0,12 0,00 1,06 0,06 0,00 0,00

Μ4 8,52 0,05 2,60 0,01 2,73 0,00 0,82 0,00 8,83 0,07

Μ5 5,00 1,06 1,23 0,68 2,38 0,10 4,43 0,04 2,22 0,00

Μ6 2,54 0,00 1,50 0,00 0,19 0,00 1,77 0,07 0,16 0,00

Μ7 0,00 3,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,25 0,00 0,00

Μ8 3,05 0,00 8,74 0,00 2,99 0,00 2,50 1,69 1,84 0,00

Μ9 1,66 0,00 14,72 0,00 20,40 14,47 0,15 0,00 0,10 0,00

Μ10 15,31 0,00 0,52 0,00 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Μ11 12,23 0,00 3,97 0,00 1,34 0,00 8,20 0,00 0,54 0,00

1G2 2G2 3G2 4G2 5G2
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συγκεριμένα χωρίς ανάδραση από τους 11 μαθητές μόνο οι 2 πέτυχαν την 

καλύτερη επίδοση στις τελευταίες επαναλήψεις (5η και 4η ) έναντι 6 

καλύτερων επιδόσεων στις πρώτες επαναλήψεις (1η και 2η ). Με χρήση 

ανάδραση η τάση αυτή αντιστρέφεται με βέλτιστες επιδόσεις στην αρχή και 

7 στο τέλος (5η και 4η ). Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την υπόθεση πως με 

το χρόνο οι μαθητές εξοικειώνονται με την ανάδραση και μαθαίνουν να την 

αξιοποιούν για την μείωση των αποκλίσεών τους. 

Εντυπωσιακή είναι η βελτίωση εκτέλεσης του μαθητή 6 ο οποίος 

από 50/60 εκατοστά απόκλισης κατά μέσο όρο κατέφερε να πέσει στα 10. 

 

 

Σχήμα 6.3.3.5 Απόκλιση των μαθητών αθροιστικά σε εκατοστά ανά μαθητή και επανάληψη της G3 

 

Όπως είδαμε στην ενότητα 5.3.4.2 ο Μ3 χωρίς ανάδραση είχε 

σταθερά αρνητική εξέλιξη μάθησης, κάτι το οποίο δε συμβαίνει με την 

χρήση ανάδρασης. Εδώ βλέπουμε ότι στην 3η  εκτέλεση η απόκλισή του 

αυξάνεται για να μειωθεί σταδιακά στην 3η και 5η . Ένα αντίστοιχο 

φαινόμενο παρατηρείται και στην περίπτωση του Μ3. Στην 2η επανάληψη 

έχει τη μεγαλύτερη απόκλιση η οποία μειώνεται στη συνέχεια.Υπάρχει 

δηλαδή και στους δυο αυτούς μαθητές 1 από τις 5 εκτελέσεις με την 

χειρότερη επίδοση και δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Σε αυτό το στάδιο ο 

μαθητής ενεργοποιεί τον πειραματισμό για να επιβεβαιώσει ότι έχει 

αντιληφθεί σωστά τον τρόπο λειτουργίας της ανάδρασης. Δοκιμάζει την 

αντίδρασή της μέσα από ένα πιο έντονο άνοιγμα χεριών.  

X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ

Μ1 0,00 12,19 0,00 9,30 1,43 17,57 7,18 0,00 1,10 4,78

Μ2 5,27 1,08 5,09 9,76 6,60 10,07 0,66 4,39 7,05 28,36

Μ3 0,00 3,80 3,14 25,85 0,15 3,70 0,00 4,75 0,00 4,99

Μ4 4,08 8,25 0,00 3,79 0,16 2,95 2,31 0,00 0,15 3,52

Μ5 9,65 6,18 4,69 4,70 27,76 5,11 4,75 1,64 1,39 2,38

Μ6 5,56 11,76 3,12 13,24 0,36 7,04 3,99 13,24 0,31 5,75

Μ7 1,77 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,05 0,00 3,05 0,00

Μ8 2,41 9,78 4,20 25,78 2,45 9,78 22,60 6,45 0,19 6,70

Μ9 0,53 9,29 0,18 10,54 1,47 0,89 0,00 2,22 1,16 15,81

Μ10 0,00 16,09 0,15 14,69 0,14 16,85 0,00 17,83 1,67 27,70

Μ11 0,20 11,55 0,00 6,37 0,27 3,87 10,03 19,34 0,21 8,23

1G3 2G3 3G3 4G3 5G3
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 Χειρονομία G4 

Σε γενικές γραμμές η εκτέλεση της 4ης χειρονομίας δεν ακολουθεί 

την ίδια θετική πορεία με τις προηγούμενες. Εδώ οι τιμές των αποκλίσεων 

για τους 7 από τους 11 μαθητές έχουν επιδεινωθεί. Επίσης οι βέλτιστες 

επιδόσεις με ανάδραση εντοπίζονται κυρίως στις πρώτες επαναλήψεις (4 

στην 1η και 2 στην 2η ) . Σε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν αν συμβάλλουν 

διάφοροι παράγοντες που έχουν να κάνουν είτε το σύστημα, είτε με τους 

ίδιους τους μαθητές. Οσον αφορά στο πρώτο είδαμε πως η χρονική διάρκεια 

της τέταρτης χειρονομίας είναι αυτή που ξεπερνά τη διάρκεια του δασκάλου 

κατά 8,8 δευτερόλεπτα (μέσος όρος). Σε μία χειρονομία διάρκειας περίπου 

30 δευτερολέπτων η διαφορά αυτή θεωρείται σημαντική. Επίσης είδαμε πως 

για την ενεργοποίηση της ανάδρασης είναι απαραίτητη η στρέβλωση  της 

χειρονομίας αναφοράς του δασκάλου με την συγκρινόμενη σε πραγματικό 

χρόνο χειρονομία του μαθητή. Ωστόσο αν η χρονική του διαφορά είναι 

σημαντική, η στρέβλωση της χειρονομίας αναφοράς είναι πιο έντονη. 

Δηλαδή το καινούργιο στρεβλωμένο αρχείο που δημιουργείται από το 

σύστημα, θα εμπεριέχει για μεγαλύτερα διαστήματα τις ίδιες τιμές, τα 

υποστάδια της χειρονομίας «ξεχυλώνονται» χρονικά σε μεγαλύτερο βαθμό 

απ’ότι στις προηγούμενες χειρονομίες κάτι που καθιστά πιο δύσκολη τη 

σύγκριση δασκάλου/μαθητή. 

Παράλληλα τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να οφείλονται σε κάποια 

δυσκολία ερμηνείας της ανάδρασης, συσχέτισής της με τις αποστάσεις 

χεριών αλλά και στην κούραση που επέρχεται μετά την εκτέλεση των 

προηγούμενων 15 (στο σύνολο) χειρονομιών. 

 

 
 

Σχήμα  6.3.3.6  Παράδειγμα μέσων όρων αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ στις 5 επαναλήψεις του Μ1 και Μ3 
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Σχήμα 6.3.3.7 Απόκλιση των μαθητών αθροιστικά σε εκατοστά ανά μαθητή και επανάληψη της G4 

 

Παρατηρώντας πιο συγκεκριμένα τους μαθητές 8 και 3, βλέπουμε 

πως η επίδοση του πρώτου στην περίπτωση εκτέλεσης χωρίς ανάδραση 

χειροτέρεψε από τις πρώτες μέχρι τις τελευταίες επαναλήψεις (βλ. ενότητα 

5.3.4.2) . Όταν  ο ίδιο μαθητής χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό σύστημα 

βασισμένο στην αισθητηριοτικινητική ανάδραση η εξέλιξη της  μάθησής του 

φαίνεται να είναι θετική, καθώς οι τιμές της καμπύλης απόκλισης μειώνονται 

σταδιακά. Αθροιστικά οι αποκλίσεις που είχε στη τέταρτη χειρονομία ο Μ8 

είναι μικρότερες χωρίς ανάδραση, αλλά μέσα από την εξοικείωση με την 

ανάδραση σύμφωνα με τη θετική πορεία που είχε στις 5 επαναλήψεις. Εάν ο 

αριθμός τους ήταν μεγαλύτερος, θα μπορούσε να συνεχίσει να μειώνει την 

απόκλιση σταδιακά μέχρι να φτάσει την ορθή εκτέλεση. 

Ο Μ3 είναι ένας από τους 4 μαθητές που κατάφεραν να μειώσουν 

τις αποκλίσεις τους μέσω αισθητηριοκινητικής μάθησης. Όπως φαίνεται από 

το παρακάτω διάγραμμα στην 3η και 4η εκτέλεση έχει τις μεγαλύτερες 

αποκλίσεις . Όπως και στην προηγούμενη χειρονομία, έτσι και εδώ ο 

μαθητής δοκιμάζει μία φορά να έχει αποστάσεις μεγαλύτερες του επιτρεπτού 

ορίου για να βρει πιο εύκολα στη συνέχεια τα χαρακτηριστικά της ορθής 

εκτέλεσης.  

 

X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ X Ψ

Μ1 10,49 0,02 54,51 4,59 28,99 1,02 20,86 2,75 44,50 16,48

Μ2 59,35 3,23 73,34 1,50 73,34 1,50 44,55 13,99 47,52 15,48

Μ3 37,85 0,53 25,77 0,52 57,96 1,46 39,91 12,38 22,97 0,68

Μ4 168,37 114,13 48,98 12,12 39,36 22,86 89,72 18,28 126,72 36,34

Μ5 121,63 1,85 59,92 2,50 109,73 4,35 69,41 10,01 68,63 7,32

Μ6 18,75 1,90 60,67 1,29 35,82 0,32 28,10 15,53 21,34 2,90

Μ7 114,04 66,85 135,57 55,59 143,52 69,01 144,51 59,96 151,37 43,23

Μ8 111,05 4,25 120,57 3,59 55,58 1,99 29,67 2,97 37,34 2,33

Μ9 48,82 2,49 95,82 0,36 35,61 5,37 58,77 5,84 16,30 2,42

Μ10 47,67 2,00 73,62 9,40 99,46 34,16 90,65 21,95 66,84 2,03

Μ11 36,06 18,06 17,61 13,84 36,98 13,51 6,53 23,18 19,00 20,29

1G4 2G4 3G4 4G4 5G4
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Σχήμα 6.3.3.8 Παράδειγμα μέσων όρων αθροίσματος απόκλισης στον Χ και Ψ στις 5 

επαναλήψεις του Μ8 και Μ3 

 

 Συμπεράσματα 

Η χωρική βελτίωση επιβεβαιώνεται και από τις παραπάνω 

αναλύσεις αποκλίσεων των μαθητών. Επιβεβαιώνεται επίσης  η θετική 

χρονική εξέλιξη της μάθησης μέσα από τις 5 επαναλήψεις. Οι μαθητές 

φαίνεται να εξοικειώνονται με την ανάδραση και να επιτυγχάνουν καλύτερα 

αποτελέσματα προς τις τελευταίες εκτελέσεις. Ωστόσο ο αριθμός των 5 

επαναλήψεων είναι περιορισμένος και δεν επαρκεί για να πετύχουν οι 

μαθητές την απόλυτη μείωση της απόκλισής τους. 

 Η βελτίωση των χειρονομιών μέσα από τις επαναλήψεις 

εκτελεσμένες με χρήση ανάδρασης, δε φαίνεται να ισχύει για την πλειοψηφία 

των μαθητών στην περίπτωση της 4ης χειρονομίας, λόγω της διαφορετικής 

της φύσης.  

Επίσης παρατηρείται πως στις 5 επαναλήψεις οι μαθητές θα 

χρησιμοποιήσουν μία στην οποία θα προκαλέσουν επίτηδες το λάθος για να 

δοκιμάσουν την ορθή λειτουργία του μηχανισμού ανάδρασης.  

 

 

6.3.4 Συσχέτιση μεγέθους και χρονικής διάρκειας απόκλισης 

 

Για να εντοπίσουμε πόσο ομαλές ή απότομες ήταν οι αποκλίσεις των 

μαθητών όταν χρησιμοποιούσαν την ανάδραση μπορεί να μελετηθούν τα 

μεγέθη του δείκτη συσχέτισης μεγέθους της απόκλισης και της χρονικής της 

διάρκειας. 
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Σχήμα 6.3.4.1 Συσχέτιση μεγέθους και διάρκειας απόκλισης της G1 

 

Ομοίως με τους πίνακες 5.3.4.3.1 και 5.3.4.3.2 με πράσινο φαίνεται 

ο δείκτης συσχέτισης με την μικρότερη τιμή, που  υποδεικνύει ομαλές 

αποκλίσεις ενώ με κόκκινο ο δείκτης με τις μεγαλύτερες τιμές, δηλαδή 

απότομες αποκλίσεις.  Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα 5 φορές οι 

μικρότεροι δείκτες συσχέτισης συνέπεσαν με τις καλύτερες επιδόσεις εκ των 

οποίων οι 3 αφορούν την 4η και 5 επανάληψη. Στις επαναλήψεις ανίστοιχης 

χειρονομιας χωρίς ανάδραση αυτές οι βέλτιστες επιδόσεις παρατηρούνται 2 

φορές στην αρχή (1η,2η επανάληψη) και 2 φορές στο τέλος (5η επανάληψη). 

Επίσης μειώθηκαν και τα ποσοστά της χρονικής διάρκειας στα οποία οι 

αποστάσεις χεριών των μαθητών βρίσκονταν εκτός επιτρεπτού ορίου ενώ 

παράλληλα παρατηρείται και μείωση των τιμών των δεικτών συσχέτισης. Με  

ανάδραση οι μαθητές επιτυγχάνουν δηλαδή μικρότερες και πιο ομαλές 

αποκλίσεις. 

Στην δεύτερη και τρίτη χειρονομία στις 7 από τις 11 βέλτιστες 

επαναλήψεις, η μικρότερη απόκλιση συμπίπτει με τη μεγαλύτερη 

ομαλότητα. Οι εκτελέσεις αυτές πραγματοποιούνται την 4η και 5η φορά . 

Συνεπώς παράλληλα με την χωρική βελτίωση των χειρονομιών μέσα από τις 

επαναλήψεις παρατηρείται και βελτίωση της χρονικής κατανομής της 

απόκλισης. Δηλαδή ο μαθητής φαίνεται να πετυχαίνει μέσα από την 

εξοικείωση με την ανάδραση να μειώνει τόσο την απόκλιση των αποστάσεων 

των χεριών του, το χρόνο στον οποίο βρίσκεται εκτός επιτρεπτού ορίου τόσο 

και την αναλογία μεταξύ τους. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στη δεύτερη χειρονομία ο Μ7 

καταφέρνει να την εκτελέσει σωστά, χωρία καμία απόκλιση 3 φορές.  1 φορά 

το ίδιο παρατηρείται και στην περίπτωση του Μ2 και του Μ10. Μάλιστα  οι 

3 από τις 5 άριστες εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν στην 5η επανάληψη.  

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.       

/ χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Μ1 35,21 42% 0,84 17,26 15% 1,15 35,21 42% 0,84 62,39 12% 5,20 9,12 22% 0,41

Μ2 208,27 56% 3,72 30,77 19% 1,62 16,11 14% 1,15 17,41 19% 0,92 32,13 39% 0,82

Μ3 18,72 17% 1,10 23,38 20% 1,17 4,44 9% 0,49 45,69 49% 0,93 7,20 29% 0,25

Μ4 8,25 9% 0,92 21,37 21% 1,02 7,70 13% 0,59 5,63 13% 0,43 16,51 22% 0,75

Μ5 35,20 34% 1,04 34,98 40% 0,87 16,12 20% 0,81 10,26 12% 0,85 14,33 19% 0,75

Μ6 21,23 25% 0,85 20,89 23% 0,91 43,68 19% 2,30 28,31 21% 1,35 31,10 39% 0,80

Μ7 25,03 12% 2,09 8,56 8% 1,07 12,60 11% 1,15 21,18 20% 1,06 3,48 5% 0,70

Μ8 16,32 16% 1,02 13,11 16% 0,82 11,22 14% 0,80 10,43 4% 2,61 14,60 19% 0,77

Μ9 64,97 34% 1,91 37,21 29% 1,28 25,39 22% 1,15 39,63 28% 1,42 22,59 15% 1,51

Μ10 18,87 15% 1,26 4,84 6% 0,81 18,00 8% 2,25 20,07 10% 2,01 31,62 17% 1,86

Μ11 48,67 38% 1,28 33,77 30% 1,13 22,70 25% 0,91 42,70 27% 1,58 49,61 24% 2,07

Σ 16,02 11,84 12,44 18,35 10,69

1G1 2G1 3G1 4G1 5G1
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Στην 3η χειρονομία εντοπίζεται μία άριστη εκτέλεση (2G3 του Μ7). 

Εδώ υπογραμμίζεται με πράσινο και η αμέσως επόμενη καλύτερη επίδοσή 

του καθώς η απόκλισή του είναι εξαιρετικά μικρή (4G3). 

Στην 4η χειρονομία οι 4 από τις 7 στο σύνολο βέλτιστες επιδόσεις 

παρατηρήθηκαν στις 2 τελευταίες εκτελέσεις.  Οι 2 από αυτές τις 4 ανήκουν 

στους μαθητές η γενική επίδοση των οποίων στη χειρονομία 4 βελτιώθηκε 

με τη χρήση ανάδρασης (Μ3, Μ9). Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές 

κατάφεραν να βελτιώσουν και τις τιμές απόκλισης και τη συσχέτισή της με 

το χρόνο επιβεβαιώνει ότι εξοικειώθηκαν επαρκώς με την ανάδραση, και 

μέσα από τις επαναλήψεις έμαθαν να διαχειρίζονται την οπτική και 

ακουστική ανάδραση. 

 

 

 

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.       

/ χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Σ 

Απόκλ.

Ποσοστό 

χρονικής 

διάρκειας

Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Μ1 3,90 25% 0,16 102,67 29% 3,54 15,14 54% 0,28 2,90 12% 0,24 5,02 33% 0,15

Μ2 4,49 21% 0,21 0,08 3% 0,03 3,54 23% 0,15 2,21 10% 0,22 0,19 4% 0,05

Μ3 2,37 11% 0,22 1,23 12% 0,10 0,12 5% 0,02 1,11 11% 0,10 0,00 0% 0,00

Μ4 8,57 79% 0,11 2,61 27% 0,10 2,73 43% 0,06 0,82 12% 0,07 8,91 37% 0,24

Μ5 6,06 25% 0,24 1,91 9% 0,21 2,48 17% 0,15 4,48 24% 0,19 2,22 17% 0,13

Μ6 2,54 17% 0,15 1,50 30% 0,05 0,19 2% 0,10 1,84 35% 0,05 0,16 9% 0,02

Μ7 3,32 14% 0,24 0,00 0% 0,00 0,00 0% 0,00 4,28 10% 0,43 0,00 0% 0,00

Μ8 3,05 31% 0,10 8,74 48% 0,18 2,99 24% 0,12 4,19 25% 0,17 1,84 23% 0,08

Μ9 1,66 19% 0,09 14,72 54% 0,27 34,86 35% 1,00 0,15 4% 0,04 0,10 5% 0,02

Μ10 15,31 52% 0,29 0,52 3% 0,17 0,09 3% 0,03 0,01 1% 0,01 0,00 0% 0,00

Μ11 12,23 72% 0,17 3,97 8% 0,50 1,34 20% 0,07 8,20 26% 0,32 0,54 8% 0,07

Σ 1,97 5,15 1,98 1,83 0,76

4G2 5G21G2 2G2 3G2
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διάρκειας
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/χρόνου

Σ 
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Σ 
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Ποσοστό 
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Συσχέτιση 

απόκλ.

/χρόνου

Μ1 12,19 24% 0,51 9,30 25% 0,37 19,00 46% 0,41 7,18 23% 0,31 5,89 20% 0,29

Μ2 6,35 6% 1,06 14,85 13% 1,14 16,67 8% 2,08 5,06 3% 1,69 35,41 20% 1,77

Μ3 3,80 10% 0,38 28,99 60% 0,48 3,85 12% 0,32 4,75 15% 0,32 4,99 20% 0,25

Μ4 12,33 47% 0,26 3,79 29% 0,13 3,11 13% 0,24 2,31 41% 0,06 3,67 12% 0,31

Μ5 15,83 25% 0,63 9,38 16% 0,59 32,87 70% 0,47 6,39 11% 0,58 3,78 10% 0,38

Μ6 17,31 22% 0,79 16,36 13% 1,26 7,40 16% 0,46 17,22 7% 2,46 6,06 14% 0,43

Μ7 1,77 13% 0,14 0,00 0% 0,00 1,40 12% 0,12 0,05 3% 0,02 3,05 23% 0,13

Μ8 12,19 6% 2,03 29,98 8% 3,75 12,23 10% 1,22 29,05 24% 1,21 6,89 13% 0,53

Μ9 9,82 8% 1,23 10,72 14% 0,77 2,36 7% 0,34 2,22 11% 0,20 16,96 7% 2,42

Μ10 16,09 41% 0,39 14,84 50% 0,30 16,98 22% 0,77 17,83 35% 0,51 29,38 45% 0,65

Μ11 11,75 2% 5,87 6,37 12% 0,53 4,14 9% 0,46 29,37 7% 4,20 8,43 22% 0,38

Σ 13,29 9,31 6,90 11,55 7,55

4G3 5G31G3 2G3 3G3
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Σχήμα 6.3.4.2 Συσχέτιση μεγέθους και διάρκειας απόκλισης της G2, G3, G4 

 

Στον πίνακα 6.3.4.3 παρουσιάζονται τα αθροίσματα των δεικτών 

συσχέτισης μεγέθους και χρονικής διάρκειας της απόκλισης όπως αυτά 

υπολογίζονται για τις 4 χειρονομία εκτελεσμένες με και χωρίς ανάδρασης. 

Μπορούμε να διαπιστώσουμε πως στο σύνολο για όλους τους μαθητές οι 

δείκτες αυτοί βελτιώθηκαν για τις 3 πρώτες χειρονομίες. Μόνο στην 

περίπτωση της 4ης χειρονομίας οι τιμές του αθροίσματος κυμαίνονται σε 

παρόμοια πλαίσια με μία μικρή επιδείνωση στην περίπτωση των εκτελέσεων 

με ανάδραση. 

 

 G1 G2 G3 G4 

Με ανάδραση 69,34 11,69 48,60 99,65 

Χωρίς ανάδραση 105,75 37,55 80,01 97,07 

Σχήμα 6.3.4.3 Σύγκριση αθροισμάτων δεικτών συσχέτισης ανά χειρονομία 

 

 Συμπέρασμα 

Παρατηρείται βελτίωση της συσχέτισης του μεγέθους της 

απόκλισης και της χρονικής διάρκειας στην οποία αυτή εντοπίζεται για τις 

πρώτες 3 χειρονομίες. Οι μαθητές καταφέρνουν μαζί με τις τιμές απόκλισης 

να ομαλοποιήσουν και την χρονική κατανομή αυτής της απόκλισης. Οσον 

αφορά στην 4η χειρονομία η συσχέτιση απόκλιση και χρονικής διάρκειάς της 

είναι όμοια και στις 2 περιπτώσεις εκτέλεσης των χειρονομιών (με ανάδραση 

και χωρίς). 
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Μ1 10,52 22% 0,48 59,10 51% 1,16 30,01 29% 1,03 23,61 30% 0,79 60,97 38% 1,60

Μ2 62,59 30% 2,09 74,84 29% 2,58 74,84 35% 2,14 58,54 31% 1,89 63,00 25% 2,52

Μ3 38,37 24% 1,60 26,29 25% 1,05 59,42 32% 1,86 52,28 17% 3,08 23,65 30% 0,79

Μ4 282,51 87% 3,25 61,11 59% 1,04 62,22 43% 1,45 108,00 70% 1,54 163,06 83% 1,96

Μ5 123,48 42% 2,94 62,42 35% 1,78 114,08 65% 1,76 79,42 36% 2,21 75,95 32% 2,37

Μ6 20,64 16% 1,29 61,95 33% 1,88 36,13 24% 1,51 43,63 19% 2,30 24,24 20% 1,21

Μ7 180,89 72% 2,51 191,17 74% 2,58 212,54 77% 2,76 204,47 80% 2,56 194,60 80% 2,43

Μ8 115,31 45% 2,56 124,16 47% 2,64 57,57 38% 1,51 32,64 40% 0,82 39,67 28% 1,42

Μ9 51,32 42% 1,22 96,18 52% 1,85 40,98 44% 0,93 64,61 31% 2,08 18,71 28% 0,67

Μ10 49,67 49% 1,01 83,03 56% 1,48 133,62 41% 3,26 112,60 55% 2,05 68,86 50% 1,38

Μ11 54,12 31% 1,75 31,45 18% 1,75 50,49 34% 1,49 29,71 17% 1,75 39,29 19% 2,07

Σ 20,70 19,79 19,69 21,05 18,43

4G4 5G41G4 2G4 3G4
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6.3.5 Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών μέσω της αναγνώρισης χειρονομιών 

 

Όπως και οι χειρονομίες που καταγράφτηκαν χωρίς ανάδραση έτσι και αυτές 

με ανάδραση μπορούν να αξιολογηθούν μέσα από  την ικανότητα της 

μηχανής να τις αναγνωρίσει.Ομοίως με την διαδικασία που έχει 

παρουσιαστεί στην ενότητα 5.3.4.4 το σύστημα ArtOrasis εκπαιδεύτηκε με 

τις 4 χειρονομίες αναφορές του δασκάλου και πιο συγκεκριμένα με τις θέσεις 

στους 3 άξονες των 9 αρθρώσεών του και της απόστασης των καρπών του.  

Για την αναγνώριση χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια χαρακτηριστικά και για τους 

μαθητής. Παρακάτω παρουσιάζονται η ανάκληση και η ακρίβεια 

αναγνώρισης των χειρονομιών των μαθητών στο σύνολό τους. 

 

  M1 M2 M3 M4 Recall 
Total 
Recall  

G1 53 1  1 96% 89% 

G2  55   100%   

G3  18 37  67%   

G4 3 1  51 93%   

Precision 95% 72% 100% 98%    

Total 
Precision  91%           

Σχήμα 6.3.5.1 Αποτελέσματα αναγνώρισης χειρονομιών εκτελεσμένων με 

ανάδραση 

 

Βλέπουμε ότι τόσο η συνολική ακρίβεια όσο και η ανάκληση 

κυμαίνονται γύρω στο 90% με την ακρίβεια να ξεπερνά ελαφρώς αυτό το 

ποσό (91%) ενώ την ανάκληση σχεδόν να το αγγίζει (89%) . Σε σύγκριση με 

τα αποτελέσματα αναγνώρισης των χειρονομιών χωρίς ανάδρασης εδώ 

παρατηρείται μία βελτίωση περίπου 10%. Πιο συγκεκριμένα τα ποσοστά 

αναγνώρισης της πρώτης χειρονομίας παραμένουν στα ίδια πλαίσια, ενώ η 

μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται στην αναγνώριση της δεύτερης 

χειρονομίας. Το σύστημα αναγνώρισε σωστά 42 από τις 55 εκτελέσεις της 

δεύτερης χειρονομίας χωρίς ανάδρασης.Με ανάδραση η αναγνώριση φτάνει 

το 100% ακρίβειας και ανάκλησης. Ελαφριά βελτίωση υπάρχει και στην 3η 

χειρονομία. Οι λανθασμένες αναγνωρίσεις αντιστοιχούν στο μοντέλο 2, 

όπως και η πλειοψηφία των λανθασμένων αναγνωρίσεων χωρίς ανάδραση 

(εδώ 18, χωρίς ανάδραση 17). Παράλληλα παρατηρείται βελτίωση του 

ποσοστού ακρίβειας της 4ης χειρονομίας (από 93% σε 98%). Σε αυτό 

συμβάλλει το γεγονός ότι το μέγιστο ποσοστό αναγνώρισης της τρίτης 

χειρονομίας δεν δώθηκε ούτε μία φορά στο μοντέλο 4, σε αντίθεση με τις 

χειρονομίες χωρίς ανάδραση. Στην 4η χειρονομία παρατηρείται αντιστροφή 
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αποτελεσμάτων αναγνώρισης καθώς περνάμε από 93% και 98% ακρίβειας 

και ανάκλησης σε 98% και 93% αντίστοιχα. 

 Συμπέρασμα 

Η βελτίωση αποτελεσμάτων αναγνώρισης και η καλύτερη 

ικανότητα του συστήματος να αναγνωρίζει τις χειρονομίες των μαθητών 

όταν αυτές εκτελούνται με ανάδραση υποδεικνύει ότι η ανάδραση συμβάλλει 

στην ορθότερη εκτέλεση χειρονομιών. 

 

6.4 Αποτελέσματα ποιοτικής αξιολόγησης της ανάδρασης μέσω 

ερωτηματολογίου 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της επίδοσης των 

μαθητών από κινηματική άποψη παίζουν αναμφισβήτητα πολύ σημαντικό 

ρόλο στην αξιολόγηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού συστήματος . 

Αποτελούν ένα αντικειμενικό κριτήριο για την κρίση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος ως προς τις επιδόσεις των μαθητών. 

Ωστόσο η αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης δε μπορεί να περιοριστεί σε 

αριθμούς που προκύπτουν από την ανάλυση χειρονομιών. Πολύ σημαντικό 

ρόλο παίζει και η γνώμη των ίδιων των μαθητών για το σύστημα που 

χρησιμοποίησαν, για την εμπειρία μάθησης που του παρείχε, για την 

αλληλεπίδραση που είχαν με αυτό. 

Για να δωθεί η ευκαιρία στους μαθητές να αξιολογήσουν το 

σύστημα δημιουργήθηκε  ένα ερωτηματολόγιο. Στόχος των ερωτήσεων που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτό είναι να συγκεντρωθούν οι εντυπώσεις  των 

μαθητών για την αυτοεξάσκησή τους με ανάδραση και χωρίς αυτής, αλλά 

και να πραγματοποιηθεί μία σύγκριση. 

Στην αρχή το ερωτηματολόγιο περιέχει κάποιοες ερωτήσεις 

σχετικές με του μαθητές, την ηλικία, τα φύλο, την εμπειρία τους στην 

αγγειοπλαστικής. Στη συνέχεια διατυπώνονται ερωτήσεις που αφορούν α) 

την αυτοεξάσκηση χωρίς ανάδραση, β) την αυτοεξάσκηση με ανάδραση 

(αξιολόγηση της ανάδρασης διόρθωσης και της τελικής) και γ) γενική 

εντύπωση από τη χρήση του συστήματος. Για τις απαντήσεις ο μαθητής 

χρησιμοποιεί μία κλίμακα από το 1 ως το 5 . Σε κάθε αριθμό αντιστοιχεί μία 

αξιολόγηση όπως φαίενται παρακάτω: 

1=καθόλου   2=λίγο   3=μέτρια   4=πολύ  5=πάρα πολύ 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου υπάρχουν και κάποιες ανοιχτές 

ερωτήσεις που δίνουν τη δυνατότητα στο μαθητή να εκφράσει τις εντυπώσεις 

του, τις ιδέες ή προτάσεις για βελτίωση της ανάδρασης, τις δυσκολίες που 

αντιμετώπισε. Στο σύνολο το ερωτηματολόγιο περιέχει 31 ερωτήσεις 
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κλίμακας και 3 ανοιχτές ερωτήσεις. Η τελική του έκδοση παρατίθεται στο 

παράρτημα ΙΙ. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους 11 μαθητές που 

συμμετείχαν στο πείραμα, 5 γυναίκες και 6 άντρες, με μέσο όρο ηλικίας 26 

χρονών.  

Μέσα από τις ερωτήσεις ο μαθητής καλούνταν να αξιολογήσει 

διάφορες παραμέτρους. Γενικότερα οι εντυπώσεις φαίνονται να είναι θετικές 

από τη χρήση του συστήματος. Ετσι η κούραση που νιώσαν οι μαθητές στο 

τέλος της αυτοεξάσκησης με ανάδραση ήταν μικρότερη απ’ότι χωρίς αυτήν. 

Παράλληλα το κίνητρό τους για να ξαναξεκινήσουν την αυτοεξάσκηση 

αυξήθηκε κατά μέσο όρο ανά 1 μονάδα, δηλαδή πέρασε από μέτρια δυνατό 

χωρίς την ανάδραση σε πολύ δυνατό με την ανάδραση. Επίσης οι μαθητές 

φαίνεται να εκλαμβάνουν θετικά το μετρητή χρονικής διάρκειας των 

χειρονομιών τους καθώς επιβεβαιώνουν πως αυτός τους βοηθά να 

τοποθετήσουν τις χειρονομίες τους στα επιθυμητά χρονικά πλαίσια.  

Βελτιώνεται και η αντίληψη των μαθητών για το αν οι χειρονομίες τους 

έχουν βελτιωθεί μέσα από τις επαναλήψεις. Από το μία επανάληψη στην 

άλλη οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τόσο τη  βαθμολογία 

τους, όσο και την ανάδραση (πόσες φορές ενεργοποίηθηκε ο ήχος; Πόσο 

χοντρές ήταν οι γραμμές απόκλισης κτλ.) Ετσι μπορούν να παρακολουθούν 

καλύτερη την εξέλιξη της μάθησης. 

Σημαντική είναι και η συμβολή στην αντίληψη των μαθητών για το 

πότε κάνουν λάθος. Σε αυτό συνεισφέρει πιο πολύ η ακουστική ανάδραση 

που αξιολογήθηκε με εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία (4,7). Ο στόχος της, να 

ειδοποιεί το μαθητή για το λάθος του επιτυγχάνεται. Παρατηρείται επίσης 

βελτίωση της κατανόηση του λάθους. Χωρίς την ανάδραση οι μαθητές 

αξιολογούν την ικανότητά τους να καταλαβαίνουν ποια λάθη κάνουν  ως 

μικρή (2,2 μέσος όρος). Με την ανάδραση η ικανότητα αυτή βελτιώνεται 

φτάνοντας στο επίπεδο μέτριας (3,3). 
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Σχήμα 6.4.1 Μέσοι όροι βαθμολογίας μαθητών 6 παραμέτρων χωρίς την ανάδραση και με ανάδραση  

 

Οι μαθητές αξιολόγησαν την αυστηρότητα του συστήματος ως 

μέτρια (3,3) και τόνισαν πως η διαδικασία μάθησης γίνεται πολύ πιο 

αλληλεπιδραστική και διασκεδαστική με τη χρήση του (4). Θετικό είναι και 

το συναίσθημα που έχουν οι μαθητές για τη γενική συμβολή της ανάδρασης 

και τη βοήθεια που παρέχει για τη βελτίωση των επιδόσεών τους (4,3).  
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Σχήμα 6.4.2 Μέσοι όροι αξιολόγησης παραμέτρων της ανάδρασης 

 

Αξίζει να αναφερθεί πως κάποιοι μαθητές επισημάναν την κούραση 

που προκαλεί η προκαταρκτική φάση της ετοιμασίας των αισθητήρων, η 

βαθμονόμησή τους (calibration). Καθώς συχνά ήταν απαραίτητο αυτή να 

πραγματοποιείται πολλές φορές μέχρι να «χτιστεί» σωστά ο σκελετός των 

αδρανειακών αισθητήρων και να εντοπίσει τον χρήση η κάμερα.  

Συγκρίνοντας την συμβολή της ακουστικής και οπτικής ανάδρασης 

οι μαθητές φαίνεται να τις αξιολογούν όμοια (3,9 και 3,8 

αντίστοιχα).Ωστόσο αξιολογώντας την ευκολία αντίληψης ήχου και εικόνας 

οι μαθητές προτιμούν τον ήχο (4,1 έναντι 3,3). Ανάμεσα στην οπτικοποίηση 

της απόκλισής τους και την οπτικοποίηση σύγκρισης των αποστάσεών τους 

με αυτές του δασκάλου η πλειοψηφία προτιμά την πρώτη επιλογή (3,3 έναντι 

2,8). 

Σημαντικές είναι και οι εντυπώσεις που διατυπώσαν οι μαθητές στις 

ανοιχτές ερωτήσεις. Η πλειοψηφία τόνισε πως στην εξάσκηση χωρίς 

ανάδραση δεν υπάρχει κανένα σημείο αναφοράς, κάτι που αλλάζει όταν  

χρησιμοποιείται η ανάδραση. Συγκεκριμένα ο Μ4 αναφέρει:  

«Είναι σημαντικό που υπάρχει η ανάδραση καθ’όλη τη διάρκεια της 

χειρονομίας. Νιώθεις σα να σε συνοδεύει. Είναι ένας ευχάριστος τρόπος να 

κάνεις εξάκηση,σα να παίζει παιχνίδι» 

Στις προτάσεις για βελτίωση κάποιοι μαθητές αναφέρονται στην 

αξιολόγηση της 4ης χειρονομίας. Προτείνοντας να βρεθεί εναλλακτικός 

τρόπος αξιολόγησης. Ο Μ8 σημειώνει: 
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«Ισως θα έπρεπε να διαφοροποιηθεί λίγο η 4η χειρονομία ή να 

αξιολογείται διαφορετικά. Αφού λόγω των μεγάλων κινήσεων είναι δύσκολο 

να φτάσουμε στην επιτυχία» 

Οι μαθητές διατύπωσαν και προτάσεις σχετικές την οπτική 

ανάδραση. Τόνισαν πως για να διορθώσουν τα λάθη τους επικεντρώνουν την 

προσοχή τους κυρίως στην οπτικοποίηση της απόκλισης. Ενώ τα affordances 

δεν τους φαίνονται τόσο χρήσιμα στη διόρθωση όσο στην τελική 

αξιολόγηση. Επίσης προτείνουν η οπτικοποίηση της απόκλισης να 

τοποθετηθεί σε πιο κεντρικό σημείο της διεπαφής και το παράθυρο της 

οπτικοποίησης αυτής να έχει μεγαλύτερο μέγεθος.  

 Συμπέρασμα 

Οι εντυπώσεις των μαθητών από τη χρήση του εκπαιδευτικού 

συστήματος βασισμένου στην αισθητηριοκινητική ανάδραση είναι θετικές. 

Η διαδικασία μάθησης γίνεται πιο αλληλεπιδραστική,  κάτι που είναι 

απαραίτητο για την αφομοίωση των πληροφοριών, πιο διασκεδαστική, 

λιγότερο κουραστική. 

Η ακουστική ανάδραση είναι πιο εύληπτη, από την οπτική.  οι 

μαθητές δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην έμμεση οπτική ανάδραση απ’ότι 

στην αμεση.  

 

 

6.5 Συμπεράσματα 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο μελετάται η τρίτη υπόθεση της διατριβής η οποία 

διατυπώνεται ως εξής: « Έστω η αισθητηριοκινητική ανάδραση μπορεί να 

συμβάλλει στην εκμάθηση των δεξιοτεχνικών χειρονομιών όταν  ο μαθητής 

εξασκείται μόνος του». 

Ο σχεδιασμός της ανάδρασης βασίζεται στα συμπεράσματα  

παρακολούθησης της «δια ζώσης» μάθησης, ενεργοποιεί τόσο την όραση 

όσο και την ακοή συνδυάζοντας έμμεσες και άμεσες ενδείξεις διόρθωσης 

λάθους. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες μετρικές αξιολόγησης χειρονομιών 

παρατηρούμε πως κατά μέσο όρο με χρήση ανάδρασης  

 Η επίδοση των μαθητών βελτιώνεται χρονικά, καθώς η 

προσαρμογή της διάρκειας διευκολύνεται από τη χρήση του 

μετρητή χρόνου. 

 Η επίδοση των μαθητών βελτιώνεται χωρικά καθώς 

μειώνονται οι αποκλίσεις των αποστάσεων χεριών τους από 

τις επιτρεπτές αποστάσεις του δασκάλου. 
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 Υπάρχει θετική εξέλιξη της μάθησης η οποία 

επιτυγχάνεται μέσω της εξοικείωσης χρήσης της 

ανάδρασης. 

 Η ικανότητα της μηχανής να αναγνωρίζει τις χειρονομίες 

βελτιώνεται περίπου κατά 10% (ανάκληση και ακρίβεια) σε 

σχέση που αυτές που έχουν εκτελεσθεί χωρίς χρήση 

ανάδρασης. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση 

επίδοσης των μαθητών είναι ότι για χειρονομίες α) με πολλά υποστάδια και 

β) με μεγάλο πλάτος εκτέλεσης (μεγάλες κινήσεις) η συνεχόμενη 

αισθητηριοκινητική ανάδραση δεν είναι η κατάλληλη καθώς δεν 

παρατηρείται γενική βελτίωση (χειρονομία G4). 

Παράλληλα η ποιοτική αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου 

ανέδειξε πως 

 Η αισθητηριοκινητική ανάδραση συμβάλλει στην 

καλύτερη αντίληψη της κίνησης και του χώρου στον 

οποίο εκτελείται 

 Τα στοιχεία παιχνιδοποίησης ενισχύουν το κίνητρο των 

μαθητών. 

Βασισμένοι στα παραπάνω συμπεράσματα παρατηρούμε πως η 

τρίτη υπόθεση της διατριβής επιβεβαιώνεται και πως η αισθητηριοκινητική 

ανάδραση μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση κινηματικών 

χαρακτηριστικών των δεξιοτεχνικών χειρονομιών αγγειοπλαστικής.  
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7.1  Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι κεντρικές ιδέες της 

διατριβής αναδεικνύοντας  την συνεισφορά της και την πρωτοτυπία του 

θέματός της. Παράλληλα εντοπίζονται και παρουσιάζονται οι 

περιορισμοί της μεθοδολογίας αλλά και οι πιθανές μελλοντικές 

προεκτάσεις της. 

 

7.2  Περίληψη συνεισφοράς  

Εχοντας ως κίνητρο την ανάγκη για πιο αποτελεσματική διαχείριση της 

δεξιοτεχνίας μελετήθηκε στα πλαίσια της παρούσας έρευνας η ανάπτυξη 

μίας μεθοδολογίας αξιοποίησης τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών 

στη διαχείριση κινητικής γνώσης. Δώθηκε έμφαση στην εκμάθηση 

δεξιοτεχνικών χειρονομιών με εφαρμογή στην αγγειοπλαστική , 

βασισμένης σε αισθητηριοκινητική ανάδραση η οποία χρησιμοποιείται 

ως μηχανισμός παιχνιδοποίησης. 

Η συνεισφορά που εισάγει η συγκεκριμένη διδακτορική 

διατριβή επικεντρώνεται στον τομέα διαχείρισης δεξιοτεχνίας (Know-

How Management) και της εκπαίδευσης υποστηριζόμενης από την 

τεχνολογία (Technology Enhanced Learning) και των 

αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο 

ορίστηκαν οι στόχοι της διατριβής και διατυπώθηκαν 3 επιστημονικές 

υποθέσεις μέσα από τη μελέτη των οποίων επιτυγχάνονται οι στόχοι. 

Πιό συγκεκριμένα : 

 Επιβεβαιώθηκε πως οι τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων, 

εκπαίδευσης μηχανής και αναγνώρισης χειρονομιών συμβάλλουν 

στην εξόρυξη της γνώσης ενός δεξιοτέχνη, στον εντοπισμό των 

συστατικών της στοιχείων και στη μοντελοποίηση των χειρονομιών 

του. Eπέτρεψαν να οριστεί η περίμετρος της γνώσης προς 

διαχείριση.  

 Επιβεβαιώθηκε πως οι τεχνολογίες σύλληψης κινήσεων, 

εκπαίδευσης μηχανής και αναγνώρισης χειρονομιών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά και να συμβάλλουν στην 

αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή.  

 Επιβεβαιώθηκε πως η χρήση αισθητηριοκινητικής ανάδρασης ως 

μηχανισμού παιχνιδοποίησης  μπορεί να συμβάλλει στην εκμάθηση 

των κινηματικών χαρακτηριστικών των δεξιοτεχνικών χειρονομιών 

στην περίπτωση της αγγειοπλαστικής. Καθοδηγώντας τον μαθητή 

και δίνοντάς του αξιολόγηση σε πραγματικό χρόνο, του βοηθά να 
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βελτιώσει την επίδοσή του ενώ παράλληλα καθιστά τη διαδικασία 

μάθησης πιο ευχάριστη.  

 

 

7.3  Περιορισμοί και μελλοντική επέκταση της έρευνας 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας και τη χρήση του εκπαιδευτικού  

συστήματος που έχουν αναπτυχθεί πρέπει να ληφθούν υπόψην κάποιοι 

περιορισμοί όπως: 

 Ο πρώτος αφορά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και τη 

φύση των δεδομένων που παρέχουν. Η κάμερα Kinect αποτελεί έναν 

εύχρηστο και προσιτό αισθητήρα. Ωστόσο α) η ακρίβεια των 

δεδομένων που καταγράφει δεν είναι πάντα υψηλή με αποτελέσμα 

να είναι απαραίτητη η συχνή επανάληψη της ανάκτησης του 

σκελετού (calibration) , κάτι το οποίο μπορεί να κουράσει τον 

χρήστη. Παράλληλα τόσο η συγκεκριμένη κάμερα όσο και το ρούχο 

με αδρανειακούς αισθητήρες περιορίζονται β) μόνο σε κινηματικές 

ιδιότητες των κινήσεων. Παράλληλα οι συγκεκριμένες τεχνολογίες 

δεν παρέχουν πληροφορίες για την κίνηση των δακτύλων, η οποία 

παίζει σημαντικό ρόλο στις περισσότερες δεξιοτεχνίες.  

 Ο δεύτερος περιορισμός αφορά τη επιρροή της προτεινόμενης 

οπτικής και ακουστικής έμμεσης ανάδρασης  σε χειρονομίες με α) 

μεγάλο αριθμό υποσταδίων και β) μεγάλο εύρος κίνησης. Από τα 

συμπεράσματα του κεφαλαίου 6 φάνηκε πως η ανάδραση βοηθά στη 

βελτίωση χειρονομιών με κινήσεις μικρού εύρους (κινήσεις  πάνω 

από τον τροχό).  

 Τέλος για την αναγνώριση, τη στρέβλωση και κατά συνέπεια τη 

σύγκριση δύο χειρονομιών είναι απαραίτητος ο ορισμός της 

ανεκτικότητας του συστήματος. Η τιμή της είναι σταθερή για όλες 

τις χειρονομίες και για όλη τη χρονική διάρκεια κάθς χειρονομίας. 

Ωστόσο η ανάγκη για μικρή ανοχή μπορεί να ποικίλλει, κάτι που δε 

λαμβάνεται υπόψην στο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε. 

Οι προτάσεις που θα οδηγούσαν στην άρση των παραπάνω 

περιορισμών είναι: 

 Χρήση αισθητήρων α) μεγαλύτερης ακρίβειας , β) που θα παρέχουν 

πληροφορίες για τις κινητικές διαστάσεις των χειρονομιών όπως οι 

αισθητήρες δύναμης (force measurement) και γ) που καταγράφουν 

κινήσεις δακτύλων χωρίς να εμποδίζουν την εκτέλεσή τους, όπως οι 

κάμερες. Ετσι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο συνδυασμός 
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αισθητήρων δύναμης με κάμερα, και χρήση αλγορίθμου ανίχνευσης 

θέσεων ακροδαχτύλων.   

 Πρόταση διαφορετικού τύπου ανάδρασης για χειρονομίες μεγάλου 

εύρους, οι οποίες μπορούν να ερμηνευτούν και ως διαδικασίες.  Η 

έμφαση εδώ μπορεί να δωθεί στην σωστή αλληλουχία και σειρά 

εκτέλεσης των υποσταδίων. Για την υπόδειξη της σειράς θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα τεχνικές 

ανίχνευσης βέλτιστης διαδρομής (pathfinding).  

 Για να αντιμετωπιστεί ο  περιορισμός στον οποίο οδηγεί η χρήση 

σταθερής τιμής ανεκτικότητας θα μπορούσε να προταθεί μία 

μέθοδος εντοπισμού δυναμικής ανεκτικότητας του συστήματος. 

Δηλαδή να προσαρμόζεται η τιμή αυτή ανάλογα με την εξέλιξη 

εκτέλεσης της χειρονομίας.  

Παράλληλα θα μπορούσε η συγκεκριμένη έρευνά μας να 

επεκταθεί όχι μόνο στην μελέτη της χειρονομίας αλλά και του 

αποτελέσματός της. Στην περίπτωση της αγγειοπλαστικής πρόκεται για 

την εξέλιξη του σχήματος του αντικειμένου το οποίο θα μπορούσε να 

εντοπιστεί με χρήση προσαρμοσμένου αλγορίθμου ανίχνευσης 

σχήματος. Δημιουργώντας συσχετισμούς ανάμεσα στον τρόπο 

εκτέλεσης χειρονιών με το αναμενόμενο αποτέλεσμα ο μαθητής μπορεί 

να έχει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη εξάσκηση.  

 

 

7.4 Πρωτοτυπία και ανασκόπηση διατριβής 

Όπως προαναφέρθηκε σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη 

πρωτότυπης μεθοδολογίας αξιοποίησης τεχνολογιών αναγνώρισης 

χειρονομιών στη διαχείριση κινητικής γνώσης.  Στο 1ο κεφάλαιο 

διατυπώνονται οι επιμέρους στόχοι που αφορούν τόσο τη μελέτη της 

γνώσης όσο και τη μετάδοσή της.  

Στο 2ο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η ανασκόπηση των 

στοιχείων απαραίτητων για την αποτελεσματική διαχείριση της 

δεξιοτεχνίας γενικότερα και την εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων 

ειδικότερα. Όπως είδαμε στα συμπεράσματα αυτής της ανασκόπησης οι 

υπάρχουσες μεθόδοι και εργαλεία παρουσιάζουν περιορισμούς και δεν 

ικανοποιούν τον σκοπό της παρούσας έρευνας.  Τα παραδοσιακά 

εργαλεία δεν είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες 

μίας δεξιοτεχνίας δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εμβιομηχανικών 

χαρακτηριστικών μίας κινητικής δεξιότητας και τη μοντελοποίηση της 

γνώσης, ενώ οι προσπάθειες χρήσης τεχνολογιών σύλληψης κινήσεων 
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και αναγνώρισης χειρονομιών αφορούν είτε απλές καθημερινές κινήσεις 

(ανάκτηση κινητικής ικανότητας), είτε πολύ συγκεκριμένες διαστάσεις 

εκτέλεσης της  κίνησης (αθλητισμός).  

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται συνοπτικά τα βήματα της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας η οποία ξεκινά από τον ορισμό σεναρίου 

μελέτης, λεξικού χειρονομιών και της συλληψής τους . Οι χειρονομίες 

αναλύονται και μοντελοποιούνται στοχαστικά με τη χρήση Κρυφών 

Μαρκοβιανών Μοντέλων. Τα μοντέλα αυτά επικυρώνονται μέσα από 

την ικανότητα της μηχανής να αναγνωρίσει τις χειρονομίες. Μετά τη 

μοντελοποίηση των χειρονομιών περνάμε στη μελέτη της μετάδοσής 

τους.Τελος αναπτύσσεται ένα σύστημα που παρέχει αισθητηριοκινητική 

ανάδραση στον μαθητή βασισμένο στην αναγνώριση και σύγγριση των 

χειρονομιών του μαθητή και του δασκάλου. 

Στο 4ο κεφάλαιο επεξηγείται πως μπορούν οι τεχνολογίες 

αναγνώρισης χειρονομιών να συμβάλλουν στην στοχαστική 

μοντελοποίηση χειρονομιών (υπόθεση 1) ενώ παράλληλα 

πραγματοποιείται μία ανάλυση των κινηματικών ιδιοτήτων των 

χειρονομιών του δεξιοτέχνη και ορίζεται η περίμετρος της γνώσης του.  

Στη συνέχεια είναι απαραίτητο να μελετηθεί η διαδικασία 

μετάδοσης της γνώσης και αφομοίωσής της από τον μαθητή  (υπόθεση 

2). Ετσι παρουσιάστηκαν οι αρχές που διέπουν την «δια ζώσης» μάθηση 

και αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις των μαθητών όταν εξασκούνται χωρίς 

την παρουσία του δασκάλου. Η αξιολόγηση βασίζεται στη σύγκριση των 

χειρονομιών των μαθητών με αυτές του δασκάλου και επιτυγχάνεται 

μέσω της χρήσης εκπαίδευσης μηχανής και αναγνώρισης χειρονομιών. 

Η Δυναμική Περιτύλιξη του Χρόνου επιτρέπει την χρονική στρέβλωση 

και προσαρμογή διάρκειας της μίας χειρονομίας στην άλλη καθιστώντας 

έτσι δυνατή τη σύγκρισή τους.  

Οι παρατηρήσεις από τη «δια ζώσης» μάθηση αξιοποιούνται  

στον σχεδιασμό της οπτικής και ακουστικής ανάδρασης όπως 

περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο . Η ενεργοποίησή της βασίζεται στον 

μηχανισμό αξιολόγησης ο οποίος περιγράφεται στο 5 ο κεφάλαιο. Η 

ανάλυση της επίδοσης των μαθητών ενώ χρησιμοποίησαν το 

εκπαιδευτικό σύστημα που αναπτύχθηκε ανέδειξε τη χρησιμότητά του 

για την καθοδήγηση εκτέλεσης χειρονομιών, για την εκμάθησή τους  

(υπόθεση 3). Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε επιβεβαιώσε τη 

θετική αντίληψη της ανάδρασης από τους μαθητές.  

Η μελέτη των τριών υποθέσεων και η επίτευξη των στόχων 

συνετέλεσαν στο να: 

 προταθεί μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία, καθώς ξεκινά από τη 

μελέτη της γνώσης του δεξιοτέχνη και φτάνει μέχρι τη μετάδοσή της 
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στον μαθητή. Η διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων καλύπτει πολλά 

στάδια, από τον εντοπισμό της γνώσης μέχρι την διάχυση και 

αφομοίωσή της από την ευρύτερη κοινότητα. Το γεγονός αυτό 

λαμβάνεται υπόψην στην προτεινόμενη μεθοδολογία.  

 αφορά την εκμάθηση δεξιοτεχνικών χειρονομιών, και όχι απλών 

καθημερινών κινήσεων. Οι χειρονομίες του δεξιοτέχνη που 

αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης αποτελούν το ιδανικό παράδειγμα 

δεξιοτεχνικών χειρονομιών καθώς εκτελούνται με συγκκεριμένη 

σειρά, σκοπό και έχουν συγκεκριμένα κινηματικά χαρακτηριστικά 

τα οποία επιβεβαιώνονται από την αξιολόγηση της 

επαναληψιμότητας. Οι μαθητές προσπάθησαν να εκτελέσουν τις 

ίδιες χειρονομίες και να μιμηθούν τον δάσκαλο.  

 βασίζεται στο συνδυασμό διάφορων τύπων αισθητηριοκινητικής 

ανάδρασης. Ο σχεδιασμός και η επιλογή της ανάδρασης βασίζεται 

στις παρατηρήσεις της «δια ζώσης» μάθησης. Ετσι η 

αισθητηριοκινητική ανάδραση δημιουργεί μία ψηφιακή αλληγορία 

της «δια ζώσης» μάθησης μέσω της παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της αληθινής εκτέλεσης χειρονομιών στον 

τρισδιάστατο χώρο. 

 δεν περιορίζεται η ανάδραση στην αξιολόγηση της χειρονομίας 

αλλά χρησιμοποιείται ως μηχανισμός παιχνιδοποίησης για την 

ενίσχυση του κινήτρου. Η ανάδραση καθιστά τη διαδικασία 

μάθησης πιο αλληλεπιδραστική, πιο άμεση και πιο διασκεδαστική. 

Προσπαθώντας να «ευθυγραμμίσει» την εκτέλεσή του με αυτή του 

δασκάλου, ο μαθητής «ενσαρκώνει» τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί 

ο δάσκαλος και από απλός παρατηρητής της κίνησης μετατρέπεται 

σε πρωταγωνιστή. Από τον δεύτερο βαθμό κατοχής πληροφορίας 

στον οποίο ο μαθητής είναι ένα εξωτερικό στοιχεία της χειρονομίας 

υιοθετεί τον τρίτο βαθμό και περνά στη δράση, στην εκτέλεσή της.  

 προταθεί εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής αλληλεπίδρασης καθώς ο 

μαθητής για να αλληλεπιδρά με αυτό δεν θα χρησιμοποιεί 

επιπρόσθετα εξωτερικά εργαλεία αλλά το σώμα του. Παρατηρώντας 

τις αντιδράσεις του συστήματος στις χειρονομίες του, στα λάθη και 

τους πειραματισμούς του  βελτιώνεται η αντίληψη ορθής εκτέλεσης 

του μαθητή. 

 

 

7.5 Τελικά συμπεράσματα 



7 Επίλογος 
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Στόχος των τεχνολογιών σύλληψης κινήσεων και εκπαίδευσης μηχανής 

είναι να μαθηματικοποιούν μία σειρά δεδομένων  και να καθιστούν την 

μηχανή, δηλαδή τον υπολογιστή ικανό να τις αναγνωρίσει. Αυτή η 

ικανότητα αναγνώρισης και σύγκρισης μπορεί να αξιοποιηθεί για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, για την υποστήριξη της διαδικασίας μάθησης.  

Αντικείμενο της διατριβής αποτέλεσε η μελέτη, ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση μιας μεθοδολογίας αξιοποίησης τεχνολογιών αναγνώρισης 

χειρονομιών για την πιο αποτελεσματική διαχείριση κινητικών 

δεξιοτήτων. Μελετάται η υπόθεση πως οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να 

συμβάλλουν στην μοντελοποίηση της γνώσης και σε συνδυασμό με την 

αισθητηριοκινητική ανάδραση στη μετάδοσή της. Επιβεβαιώνεται πως 

η χρήση της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης συμπληρώνει την 

αλληλεπίδραση που λείπει όταν ο μαθητής εξασκείται σε μία τέχνη 

μόνος, ενισχύει το κίνητρό του και συμβάλλει στην βελτίωση της 

επίδοσής του. 
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Παράρτημα Ι : Περιγραφή Διεπαφής 
 

Η διεπαφή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο αντικειμενοστραφές 

περιβάλλον προγραμματισμού Max MSP. 

Aποτελείται από 4 μπλοκ.  

Το πρώτο χρησιμεύει στην προετοιμασία της εξάσκησης. Εδώ  

 επιλέγονται τα δεδομένα του δεξιοτέχνη που χρησιμοποιούνται 

για την εκπαίδευση της μηχανής  

 Το κουμπί clear «καθαρίζει» τη μνήμη  

 Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση 

οπτικοποιούνται με τη μορφή γραμμών 

 Παράλληλα μετριέται η χρονική διάρκεια της χειρονομίας  

 Το πορτοκαλί κουτί ορίζεται η τιμή «λ», δηλαδή η επιτρεπτή 

απόκλιση η οποία προστίθεται και αφαιρείται από την 

απόσταση χεριών του δεξιοτέχνη 

 Ορίζεται και η ανεκτικότητα του συστήματος 
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Το δεύτερο μπλοκ απευθύνεται στον μαθητή και του υποδεικνύει 

τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να ξεκινήσει την 

εξάσκηση. Σε αυτό το μπλοκ  

 ο μαθητής παρακολουθεί το βίντεο με τις εκτελέσεις των 

χειρονομιών από το δάσκαλο.  

 Επιλέγει τον αριθμό της χειρονομίας στην οποία θα 

εξασκηθεί 

 Με κλίκ στο πράσινο κουτί σηματοδοτεί την εκκίνηση της 

εξάσκησης και την ενεργοποίηση του μηχανισμού 

αξιολόγησης 

 Εδώ φαίνεται και η σύγκριση της διάρκειας μαθητή και 

δασκάλου 

 Απεικονίζεται η στρέβλωση των δεδομένων όπως 

πραγματοποιείται στο Gesture Follower 

 

 

 

 

Στο τρίτο μπλοκ παρέχεται στον μαθητή η έμμεση οπτική 

ανάδραση με δύο τρόπους, από τους οποίους επιλέγει αυτόν 

που τον βολεύει περισσότερο.  

 Με μορφή γραμμών που απεικονίζουν την απόκλιση 

της απόσταση των χεριών του από αυτήν του 

δασκάλου.Στόχος εδώ είναι να έχει τη μικρότερη 

δυνατή απόκλιση, δηλαδή να μειώσει το πάχος των 

γραμμών 
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 Με μορφή γραμών που απεικονίζουν αριστερά τις 

αποστάσεις του δασκάλου και δεξιά τις αποστάσεις του 

μαθητή. Στόχος εδώ είναι να προσπαθήσει να κάνει τις 

καμπύλες των δικών του γραμμών να μοιάζουν με 

αυτές του δασκάλου. 

Οι πιο πολλοί μαθητές προτίμησαν την πρώτη έμμεση οπτική 

ανάδραση. 

 

 

 

 

 

Τέλος το τέταρτο μπλοκ παρέχει  

 Την στιγμιαία οπτική άμεση ανάδραση  

 Την τελική αξιολόγηση στο τέλος της χειρονομίας 
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Παράρτημα ΙΙ : Ερωτηματολόγιο ποιοτικής 

αξιολόγησης 
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Παράρτημα ΙΙ : Ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης 

 

Eρωτηματολόγιο 

1 : Προσωπικά στοιχεία 
 

1. Φύλο:       Α    

Γ   

 

2. Ηλικία :     ……………………………. 

 

3. Αριστερόχειρας       

  Δεξιόχειρας                                   
 

      4.     Αριθμός μαθημάτων αγγειοπλαστικής στον τροχό …………………………….. 

2 : Αξιολόγηση εμπειρίας μάθησης ΧΩΡΙΣ ανάδραση (χρήση 

υπολογιστή) 
 

Σημειώστε με ένα Χ τον αριθμό που αντιστοιχεί στη γνώμη σας σύμφωνα με την 

παρακάτω κλίμακα 

1=καθόλου   2=λίγο   3=μέτρια   4=πολύ  5=πάρα πολύ 

 
1 Πόσο διαφορετικού επιπέδου δυσκολίας νιώθατε ότι ήταν οι 4 

χειρονομίες 

1 2 3 4 5 

2 Πόσο έυκολο ήταν για σας να εντοπίζετε πότε κάνετε λάθη 

στη χειρονομία  

1 2 3 4 5 

3 Πόσο εύκολο ήταν για σας να εντοπίζετε ποιά λάθη κανατε 

στη χειρονομία 

1 2 3 4 5 

4 Απο την 1η μέχρι την 5 επανάληψη κάθε χειρονομίας πόσο 

εύκολο σας ήταν να καταλάβετε αν υπάρχει βελτίωση στην 

εκτέλεση των χειρονομιών 

1 2 3 4 5 

5 Πόσο κουραστήκατε από την εξάκηση χωρίς ανάδραση 1 2 3 4 5 
6 Πόσο εύκολο σας ήταν να προσαρμόσετε τη χρονική διάρκεια 

της κάθε εκτέλεσης σε αυτήν του δασκάλου 
1 2 3 4 5 

7 Μετά την ολοκλήρωση της εξάσκησης πόσο δυνατό είναι το 

κίνητρο που έχετε για να ξαναπροσπαθήσετε 
1 2 3 4 5 
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3 : Αξιολόγηση εμπειρίας μάθησης ΜΕ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (χρήση 

υπολογιστή) 
 

Ανάδραση σε πραγματικό χρόνο ( ενώ  εκτελούσατε τη χειρονομία) 

 

 

Τελική αξιολόγηση (αφού εκτελέσατε τη χειρονομία) 

 

1 Πόσο πιστεύετε ότι η ηχητική ανάδραση αμέσως μετά  την 

εκτέλεση της κίνησής σας, σας βοήθησε να αποκτήσετε μια 

συνολική εικόνα για την ποιότητα της κίνησής σας 

1 2 3 4 5 

2 Πόσο πιστεύετε ότι η οπτική ανάδραση αμέσως μετά  την 

εκτέλεση της κίνησής σας, σας βοήθησε να αποκτήσετε μια 

συνολική εικόνα για την ποιότητα της κίνησής σας 

1 2 3 4 5 

3 Πόσο πιστεύετε ότι το ποσοστό επιτυχίας αμέσως μετά  την 

εκτέλεση της κίνησής σας, σας βοήθησε να αποκτήσετε μια 

συνολική εικόνα για την ποιότητα της κίνησής σας 

1 2 3 4 5 

4 Πόσο αυτή η τελική ανάδραση αξιολόγησης (ήχος, εικόνα, 

ποσοστό) συνέβαλλε στο να ενισχυθεί το κίνητρό σας και να 

θέλετε να δοκιμάσετε ξανά 

1 2 3 4 5 

 

1 Πόσο εύκολο σας ήταν να κοιτάτε την οθώνη 1 2 3 4 5 

2 Πόσο εύκολο ήταν να ακούτε τον ήχο 1 2 3 4 5 

3 Πόσο έυκολο σας ήταν να εντοπίζετε πότε κάνετε λάθη στη 

χειρονομία  

1 2 3 4 5 

4 Πόσο συνέβαλλε ο ήχος (καμπάνα) στο να καταλάβετε πότε 

κάνετε λαθη  

1 2 3 4 5 

5 Πόσο συνέβαλλαν οι ενδείξεις στην οθώνη στο να 

καταλάβετε πότε κάνετε λαθη  

1 2 3 4 5 

6 Πόσο εύκολο ήταν να εντοπίζετε ποιά λάθη κανατε στη 

χειρονομία 

1 2 3 4 5 

7 Πόσο σας βοήθησαν στο να εντοπίσετε τα λάθη οι ενδείξεις με 

μορφή γραμμών (συγκρίνουν δάσκαλο – μαθητή) 

1 2 3 4 5 

8 Πόσο σας βοήθησαν στο να εντοπίσετε τα λάθη οι ενδείξεις με 

μορφή γραμμών (σας δείχνουν πόσο αποκλίνετε απο το 

δάσκαλο) 

1 2 3 4 5 

9 Πόσο σας βοήθησαν στο να διορθώσετε τα λάθη σας οι 

ενδείξεις με μορφή γραμμών 

1 2 3 4 5 

10 Πόσο σας βοήθησε στο να διορθώσετε τα λάθη σας η ηχητική 

ανάδραση 

1 2 3 4 5 
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4 : Γενική Αξιολόγηση εμπειρίας ΜΕ ΑΝΑΔΡΑΣΗ (χρήση 

υπολογιστή) 
 

 

1 Πόσο αυστηρό θα χαρακτηρίζατε το σύστημα 1 2 3 4 5 

2 Σε γενικές γραμμές πόσο πιστεύετε ότι σας βοήθησε το 

σύστημα στο να εξασκηθείτε στις χειρονομίες αγγειοπλαστικής 

1 2 3 4 5 

3 Σε σχέση με την εξάσκηση χωρίς ανάδραση, πόσο πιό 

αλληλεπιδραστική θα χαρακτηρίζατε τη διαδικασία μάθησης 

1 2 3 4 5 

4 Πόσο πιό διασκεδαστική θα χαρακτηρίζατε τη διαδικασία 

μάθησης 

1 2 3 4 5 

5 Σε σχέση με την εξάσκηση χωρίς ανάδραση πόσο πιστεύετε ότι 

η συγκεκριμένη ανάδραση συμβάλλει στο να ενισχύσει το 

κίνητρό σας για εξάσκηση 

1 2 3 4 5 

6 Απο την 1η μέχρι την 5 επανάληψη κάθε χειρονομίας πόσο 

εύκολο σας ήταν να καταλάβετε αν υπάρχει βελτίωση στην 

εκτέλεση των  

χειρονομιών χάρη στην ανάδραση 

1 2 3 4 5 

7 Πόσο εύκολο σας ήταν να προσαρμόσετε τη χρονική διάρκεια 

της κάθε εκτέλεσης σε αυτήν του δασκάλου χάρη στην 

ανάδραση 

1 2 3 4 5 

8 Πιστεύετε πως αν χρησιμοποιούσατε την εφαρμογή 

συστηματικά πόσο θα βελτιώνατε την απόδοσή σας 

1 2 3 4 5 

9 Πόσο κουραστήκατε από την εξάκηση με ανάδραση 1 2 3 4 5 

 

5 : Ανοιχτές ερωτήσεις 
 

1 Ποιές παρατηρήσεις έχετε από την χρήση του συστήματος για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Ποιές βελτιώσεις θα προτείνατε; 
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2 Πιστεύετε πως η ανάδραση σας βοηθά να “νιώθετε” καλύτερα την χειρονομία 

και να έχετε πιό συγκεκριμένο σημείο αναφοράς σε σχέση με την εξάσκηση 

χωρίς ανάδραση; 
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Παράρτημα ΙΙΙ : Πρωτόκολλο καταγραφής 

δεδομένων 
 

Data Acquisition Protocol 

Traditional Handicraft 

Wheel Throwing Pottery 

 
 
Data Acquisition Session : Expert, real conditions (with use of clay) 
 
 
Equipment to use:  
 

- Animazoo IGS 120 suit : Use the L suit and use the belt to fixe the suit on the 
stomach if it cannot close 

o If the « L » size is not appropriate for use, then use a XL shirt with 
sensors fixed on it using scratches  

o Independantly from the suit (animazoo L or another T shirt) to fixe the 
sensors of the wrist to the external part of the hand by using a specific 
tape (see the Figure 1/Figure 4). 
 
 



 Παράρτημα ΙΙΙ 

 

 

Αλίνα ΓΚΛΟΥΣΚΟΒΑ 

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη 

διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
 

233 

 

 
Figure 1. Put the sensor in a plastic bag to protect it from water and clay 

 

 

 
Figure 2. Wind it up with an elastic fabric to fixe it on the wrist 
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Figure 3. The view of the external part of the wrist with the sensor fixed 

 

 
Figure 4. The view of the internal part of the wrist with the sensor fixed  
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- and 2 PMD cameras : To place on 2 tripods in parallel to the right and left 

shoulder around 30 cm from the fingers of the right and left hand, as we can 
see in the Fig. 5 and the Fig. 6. 

-  1 Computer : the Animazoo suit and the 2 PMD should be connected to 1 
computer 
 

 
 

 

 
Figure 5. The emplacement of the  2 PMD cameras, top view 
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Figure 6. The emplacement of the  2 PMD cameras, side view 

 
- 1 Video camera on a tripod to record the data acquisition process. If possible, 

to have synchronized recording (video camera and the multiple sensors) . 
 

1. The scenario  
 
The data captured during this session should serve to the analysis of the second 
Hypothesis « Can we evaluate the « live » transmission (with the presence of the 
expert) of the gestural know-how in wheel throwing pottery with the use of gesture 
recognition technologies ? » By using the expert’s and the apprentice’s data and by 
comparing it  we should be able to define the tolerance, the biggest distance of the 
apprentice’s gesture from the expert’s gesture that is accepted through data analysis 
and comparison. 
 
What object to produce : a big bowl/vessel (1kg 750gr of clay, diameter 22 cm and 
11/12 cm of height) 
How many repetitions : Goal : Minimum 5 repetitions  
 

 Expert’s Gesture Recording 
 

Make sure the Animazoo battery is fully charged 
 

Sensor 
1 

 

 
 z 
y 

Side view 

 

 

 

 

 

 

Potter 

 

Clay 

Wheel-throwing 

d 

Sensor 1 



 Παράρτημα ΙΙΙ 

 

 

Αλίνα ΓΚΛΟΥΣΚΟΒΑ 

Διδακτορική διατριβή στην « Αξιοποίηση τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών στη 

διαχείριση κινητικών δεξιοτήτων. Αισθητηριοκινητική ανάδραση ως μηχανισμός 

παιχνιδοποίησης » / 2016 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
 

237 

Step 1 : To prepare the potter for data acquisition 
  
a) Wear the suit  
b) Fixe the sensors on the hands. We can fixe the horizontally or vertically. To make 
sure that they will not be removed during the Wheel-throwing. 
c) Wear another shirt above the suit to protect it from the clay. 
d) Put the antenna on this shirt to reinforce the sign capturing. The antenna 
shouldn’t be hidden below the shirt, it should be fixed on it. 
e) Make the calibration :  Pay attention to this phase ! 

 
1.Turn the Wheel to the South 
2. The person wearing the suit should be turned to the direction of the South to 
make the calibration. 
(You may use 2 compasses to confirm the direction of the South) 

 
To confirm the calibration make 2 tests , ask to the person wearing the suit:  

- to touch his/her head with the both hands. 
- to put the two hands (wrists) in parallel the one to the other 

 
If the calibration is correct, we should see the hands of the sceleton touching the 
head and having the wrists on  parallel with a correct distance. If the sceleton’s 
movements are not the same with the real ones or if distances are wrong, then we 
should recalibrate. 
 
Very important : the calibration phase can be disturbed by metallic objects. Try to 
fend them off. 
 
f) Take the normal position for Wheel throwing 
 
Step 2 : To record the gestures x 5 repetitions for the same object 
 
Number of gestures : Since the object created is biger than the bowls created during 
the previous tests, the french potter has proposed a separation into the 
following5/5+ gestures : 
 1. Centering the clay 
 2. Openning the buttom 
 3. Forming the shape (only with the hands) 
 3C. Correcting the shape (only with hands) 
 4. Refining the shape (with the use of a specifil tool) 
 5. Removing the object from the Wheel ( with the use of a wire) 
 
a)  Before starting ask to the potter to place the water and the tool he uses for 
shape’s definition from different sides (ex. water on his right , tool on his left)  
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Ask to the potter to give you an oral sign to start recording and to stop it when the 
object is created ( ex.saying start and stop) . To record the entire process of the 
creation of the bowl without cutting the gestures.  To stop recording when the 
potter has removed the object from the Wheel  (the removing process should be 
included to the recording). 
Make the first recording as a test. Use the Animazoo and PMDs synchronized 
capturing. 
b) After each recording : 

- check the data, use it to reproduce the gestures on the animademo sceleton 
- check the calibration by doing the 2 calibration tests 
- check the place of the sensors on the hands 
- save the data of each object by using following annotation : 
 For the recordings in real conditions with the use of clay : 
 > T (For Thodoris) R (for real conditions) Entire Bowl 1 (for the first      
             repetition of the bowl) : TR Entire Bowl 1 (TR Entire Bowl 2 etc) 
 > T (for Thodoris) V (for virtual gestures) Entire Bowl 1 (for the first repetition 
of the bowl) TV Entire Bowl 1 (TV Entire Bowl 2 etc) 

c) at least 5 repetitions should be captured for each type of recording 
- 5 in real conditions with the use of clay  
- 5 recordings of virtual gestures performed on the wheel without the use of 

clay 
d) Measure the diameter and the height of the 5 bowls created (ex. bowl N°1 : 
diameter 22cm, height 11 cm, bowl N° 2 : diameter 21,6 cm, height 11,5 cm etc) 

 
 

 Beginner Appentice (A) (never had a pottery class) 
 
Make sure the Animazoo battery is fully charged 
 
Step 1 : To prepare the apprentice A for data acquisition. 
 
a) Wear the suit  
b) Fixe the sensors on the hands. We can fixe the horizontally or vertically. To make 
sure that they will not be removed during the Wheel-throwing. 
c) Wear another shirt above the suit to protect it from the clay. 
d) Put the antenna on this shirt to reinforce the sign capturing. The antenna 
shouldn’t be hidden below the shirt, it should be fixed on it. 
e) Make the calibration :  Pay attention to this phase ! 
 
1.Turn the Wheel to the South 
2. The person wearing the suit should be turned to the direction of the South to 
make the calibration. 
(Please use 2 compasses to confirm the direction of the South) 
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To confirm the calibration make 2 tests , ask to the person wearing the suit:  

- to touch his/her head with the both hands 
- to put the two hands (wrists) in parallel the one to the other , distance 10 
cm between the 2 hands 

 
If the calibration is correct, we should see the hands of the sceleton touching the 
head and having the wrists on  parallel with a correct distance. If the sceleton’s 
movements are not the same with the real ones or if distances are wrong, then we 
should recalibrate. 
 
Attention : the calibration phase can be disturbed by metallic objects. Try to fend 
them off. 
 
f) Take the normal position for Wheel throwing 
 
Step 2 : Reproduce a live transmission situation  
 
>> Give to the potter the possibility to explain and if necessary to show the gestures, 
to proceed as he usually does for teaching. 
 
Step 3 : To record the gestures x 5 repetitions 
 
a) Let the apprentice make a first test of the gestures without recording. 
b) Start the recording when the apprentice is ready. If necessary this recording can 
be done without  the use of pmd cameras. 
During the execution of these gestures the expert should feel free to explain 
comment, correct the apprentice.  
Before starting ask to the apprentice to place the water and the tool he uses for 
shape’s definition from different sides (ex. water on his right , tool on his left) 
Ask to the apprentice to give you an oral sign to start recording and to stop it when 
the object is created ( ex.saying start and stop) . To record the entire process of the 
creation of the bowl without cutting the gestures.  To stop recording when the 
apprentice has removed the object from the Wheel  (the removing process should 
be included to the recording). 
 
c) After each recording : 

- check the data, use it to reproduce the gestures on the animademo sceleton 
- check the calibration by doing the 2 calibration tests 
- check the place of the sensors on the hands 
- save the data of each object by using following annotation : 
 For the recordings in real conditions with the use of clay : 
 > Apprentice  R (for real conditions) Entire Bowl 1 (for the first      
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             repetition of the bowl) : TR Entire Bowl 1 (TR Entire Bowl 2 etc) 
d) at least 5 repetitions should be captured (in real conditions with the use of clay)  
e) Measure the diameter and the height of the 5 bowls created (ex. bowl N°1 : 
diameter 22cm, height 11 cm, bowl N° 2 : diameter 21,6 cm, height 11,5 cm etc) 
 
 
Data Acquisition Session : Apprentice  virtual gestures (with use of clay) 
 

 Animazoo 
For this recordings we use the Animazoo suit (follow the same instructions with the 
ones described above, pay attention to calibration) 
 

 Kinect 
Use the Kinect XBOX depth camera 
Place the camera at the distances indicated on the figure below 
 

 
 
Recording gestures with sensorimotor feedback 
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A) The learner does the exercise 
 
 
Before starting the recording with the use of the sensorimotor feedback it is asked to 
the learner to try the feedback through the following exercise 

 Place his hands at a stable position and distance (app.30 cm) on the 
horizontal axis as shown at the picture 

 Record this position (300 frames) 

 Use this data to train the system 

 Ask to the learner to augment the distance of this hands on the horizontal 
axis while using the feedback 

 Give the possibility to the learner to observe system’s reaction and learn how 
to interpret them 
 

 
 
Then repeat the same exercise for the Y axis 
 

 

 
Goal: ensure that the learner understood how to use and interpret the 
optical feedback  
 

B) the learner watches the video with the expert executing the gestures virtually 
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C) Start the training and the synchronized recording 
The learner performs each gesture from the gesture vocabulary at least  
times 

 
 
Record the same gesture at least 5 times 
Repeat if the skeleton was “broken” during the execution 
 

D) Distribute the questionnaire to the participant 
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