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Περίληψη 

Ευρύτερο αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της 

χειρονομιακής τεχνογνωσίας του μουσικού και συγκεκριμένα του πιανίστα, η οποία περιλαμβάνει την 

απόκτηση όχι μόνο θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικών δεξιοτήτων. Στη συγκεκριμένη διατριβή, 

έμφαση δίνεται κυρίως στην εκφραστική χειρονομία και στις διακυμάνσεις της. Η αναγνώριση της 

χειρονομίας επιτυγχάνεται με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και τεχνολογιών αναγνώρισης 

της κίνησης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αρκετές έρευνες που έχουν διεξαχθεί 

στοχεύουν όχι μόνο στην αναγνώριση της χειρονομίας που εκτελείται από το χρήστη αλλά και στην 

ηχοποίηση αυτής. Μια αδυναμία όμως που αναδύεται, έγκειται στο ότι οι υπάρχουσες μεθοδολογίες 

αδυνατούν να λάβουν υπόψη τους πιθανές εκφραστικές διακυμάνσεις και μεταβολές που μπορεί να 

συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εισερχόμενης χειρονομίας του χρήστη σε σχέση με τη 

χειρονομία πρότυπο του ειδικού. Αυτό έχει ως συνέπεια η αναγνώριση να μην είναι σωστή καθ’ όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης της εκφραστικής χειρονομίας και να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ανάμεσα 

στις διαφορετικές κλάσεις της ταξινόμησης, με αποτέλεσμα να μην είναι ομαλή και συνεχόμενη και η 

ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας.  

Για το λόγο αυτό, η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μια πρωτότυπη μεθοδολογία που 

αποσκοπεί α) στη στοχαστική μοντελοποίηση, β) στην αναγνώριση και γ) στην ηχοποίηση της 

εκφραστικής χειρονομίας του χρήστη, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μεταβολές και διακυμάνσεις 

που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εκφραστικής χειρονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται 

με τη δημιουργία και την ανάπτυξη του Λειτουργικού Μοντέλου του Ειδικού, μέσω του οποίου 

υπολογίζονται τα όρια εμπιστοσύνης. Η προστιθέμενη αξία του Λειτουργικού Μοντέλου του Ειδικού 

και κατ’ επέκταση των ορίων εμπιστοσύνης, είναι ότι κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης, το σύστημα 

αποτρέπει αριθμητικά σφάλματα που μπορεί να συμβούν λόγω μεταβολών και διακυμάνσεων, που 

γίνονται είτε εσκεμμένα είτε όχι, και τα οποία μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως εκφραστικά στοιχεία 

της εκτέλεσης της χειρονομίας. Η αναγνώριση της εκφραστικής χειρονομίας υλοποιείται με τη χρήση 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και συγκεκριμένα του αλγορίθμου Φίλτρο Σωματιδίων. Επιπρόσθετα 

για την ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας εφαρμόζονται μέθοδοι σύνθεσης ήχου, παρέχοντας 

στο χρήστη τη δυνατότητα επανασύνθεσης και χειρισμού του ήχου συνεχόμενα και σε πραγματικό 

χρόνο.  

Η αξιολόγηση της μεθοδολογίας μέσω της συγκριτικής μελέτης με άλλους αλγορίθμους γνωστούς 

στη βιβλιογραφία, έδειξε υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης, ακρίβειας και ομοιότητας ανάμεσα στον 

παραγόμενο και στον πρωτότυπο ήχο. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η ποιότητα του παραγόμενου ήχου 

που επανασυντίθεται σε πραγματικό χρόνο από τα χειρονομιακά δεδομένα του χρήστη, εξαρτάται 

άμεσα από την ποιότητα αναγνώρισης των εκφραστικών χειρονομιών. Δηλαδή, όσο καλύτερη είναι η 

εκτέλεση της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας, τόσο καλύτερη, ομαλότερη και χωρίς 

ταλαντώσεις είναι η αναγνώριση της εκφραστικής χειρονομίας και άρα τόσο καλύτερη και ομαλότερη 

είναι και η επανασύνθεση του ήχου. Τέλος, τα θετικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, σε συνδυασμό 

με το προτεινόμενο θεωρητικό πλαίσιο, επιβεβαιώνουν ότι είναι αποδοτική η χρήση των ορίων 

εμπιστοσύνης κατά την αναγνώριση και την ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας.  
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Abstract 

A wider scope of this thesis is to investigate the gestural know-how of a musician and specifically 

of a pianist, which includes not only the acquisition of theoretical knowledge but also that of practical 

skills. Emphasis is given, in this thesis, in the expressive gesture and its variations. The gesture 

recognition is accomplished by using machine-learning algorithms and motion capture technologies. 

According to the literature review, several research approaches have been conducted aiming not only 

at the recognition of the performed gesture but also at the sonification of the gesture. However, a 

weakness that emerges is that the existing methodologies fail to take into account expressive variations 

that may occur during the performance of the incoming gesture with respect to the template gesture. 

This results in the recognition not being correct throughout the performance of the expressive gesture 

and in overlaps occurring between the different classes of classification. As a consequence, the 

sonification of the expressive gesture is not fluid and immediate. 

For this purpose, the proposed thesis presents a novel methodology which aims at a) the stochastic 

modeling, b) the gesture recognition and c) the sonification of the expressive gesture of the user, taking 

into account possible variations that may occur during the performance of the expressive gesture. This 

is achieved with the development of the Expert Operational Model, through which the confidence 

bounds are extracted. The added value of the Expert Operational Model, and thus of the confidence 

bounds, is that, during the recognition, the system prevents numerical errors that may occur due to 

variations, made either intentionally or not, and which may also be regarded as expressive elements of 

the performance of the gesture. The recognition of the expressive gesture is implemented by using 

machine-learning algorithms and specifically the Particle Filter algorithm. In addition, sound synthesis 

methods are applied to gesture sonification, providing the user the ability to resynthesize and manipulate 

the sound continuously and in real-time. 

The evaluation of the proposed methodology in comparison with established techniques and 

machine-learning algorithms, shows higher percentages of recognition, accuracy and similarity between 

the produced sound and the original. Another observation is that the quality of the produced and 

resynthesized sound in real-time, directly depends on the quality of the recognition of the expressive 

gesture. The better the performance of the incoming expressive gesture, the better, more fluid and 

without oscillations is the recognition of the expressive gesture. Hence, the re-synthesis of the sound is 

better and more fluid. Finally, the positive results of the evaluation, along with the proposed theoretical 

framework, confirm the efficient use of the confidence bounds in the recognition and sonification of the 

expressive gesture.
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Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή 

 

1.1 Σύνοψη  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον πάνω στη μελέτη και στην κατανόηση 

των κινητικών δεξιοτήτων του μουσικού. Για αυτό η παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζει μια 

πρωτότυπη μεθοδολογία που στοχεύει στη στοχαστική μοντελοποίηση και στην αναγνώριση 

εκφραστικών χειρονομιών, λαμβάνοντας υπόψη πιθανές εκφραστικές μεταβολές και διακυμάνσεις που 

μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας, είτε εσκεμμένα είτε όχι. 

Επιπρόσθετα, αντιστοιχεί τις χειρονομίες αυτές σε ηχητικά δείγματα (ηχοποίηση χειρονομίας), 

προκειμένου ο χρήστης να ελέγχει τον ήχο που παράγεται σε πραγματικό χρόνο.  

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει αρχικά κάποιες εισαγωγικές έννοιες, όπως για παράδειγμα της 

εκφραστικής χειρονομίας, της μοντελοποίησης, της αναγνώρισης. Στη συνέχεια περιγράφονται 

συνοπτικά μερικοί περιορισμοί που παρουσιάζονται σε υπάρχουσες μεθοδολογίες και οι οποίοι 

αποτέλεσαν το βασικό κίνητρο για τον ερευνητικό προσανατολισμό της συγκεκριμένης διατριβής. 

Έπειτα περιγράφονται ο σκοπός, οι επιμέρους στόχοι, η συνεισφορά της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

και στο τέλος παρουσιάζεται η δομή της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

1.2 Μουσική, χειρονομία και έκφραση  

Η πολιτιστική έκφραση δεν περιορίζεται μόνο στην αρχιτεκτονική, τα μνημεία ή τις συλλογές 

εκθεμάτων. Περιλαμβάνει επίσης άυλες ζωντανές εκφράσεις που προϋποθέτουν γνώση και δεξιότητες, 

όπως η μουσική, ο χορός, το τραγούδι. Αυτές οι εκφάνσεις της ανθρώπινης ευφυΐας και 

δημιουργικότητας αποτελούν την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ) (“The i-Treasures project”, 

2016). Σύμφωνα με την UNESCO (“Performing arts”, n.d.), η μουσική είναι ίσως η βασικότερη μορφή 

της τέχνης του θεάματος, γιατί μπορεί να βρεθεί σε κάθε κοινωνία, συνήθως ως αναπόσπαστο κομμάτι 

των άλλων μορφών της τέχνης ή/και των άλλων τομέων/πεδίων της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

(ΑΠΚ). Τα εργαλεία και τα αντικείμενα συνδέονται στενά με τις μουσικές εκφράσεις, τις γνώσεις, τις 

τεχνικές και τις πρακτικές, και συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά μαζί στον ορισμό της ΑΠΚ (“Άυλη 

Πολιτιστική Κληρονομιά”, n.d.).  

Ένα από τα κρίσιμα σημεία της μουσικής ερμηνείας είναι η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων 

του πεπειραμένου μουσικού ή ερμηνευτή, καθώς αυτός εκτελεί ένα μουσικό κομμάτι με τη χρήση ενός 

μουσικού οργάνου. Οι ερευνητές παρακινούμενοι από αυτήν την ανάγκη τα τελευταία χρόνια, 

επικεντρώθηκαν στη μελέτη της εν-σωμάτωσης (embodiment), της έννοιας που αντικατοπτρίζει την 

ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων πέρα από την ανάπτυξη των γνωστικών και θεωρητικών 

δεξιοτήτων1. 

                                                      
1Στις τέχνες του θεάματος, και πιο συγκεκριμένα στη μουσική, το σύνολο των κινήσεων του σώματος είναι σημασιολογικά συνδεδεμένο 

με την έννοια της χειρονομίας (“The i-Treasures project”, 2016) 
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Η παρτιτούρα ενός μουσικού κομματιού απεικονίζει κυρίως τη θεωρητική γνώση του συνθέτη, και 

μπορεί να περιλαμβάνει κάποιες αφηρημένες σημειώσεις σχετικά με τις χειρονομίες που πρέπει να 

εκτελεστούν από τον ερμηνευτή. Η θεωρητική όμως αυτή γνώση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως το 

απόλυτο μέσο για την πρόσβαση στις μουσικές γνώσεις. Ως εκ τούτου, η θεωρία μπορεί να εξηγήσει 

πώς ένα μουσικό κομμάτι «λειτουργεί», αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει πώς ο συνθέτης ούτε ο 

ερμηνευτής «λειτουργούν» στην πραγματικότητα (Hadjileontiadis, 2014).  

Η μουσική εκτέλεση ενός κομματιού είναι το αποτέλεσμα της σύνδεσης του ερμηνευτή με το 

μουσικό όργανο. Αυτή η σύνδεση λαμβάνει τη μορφή μιας αλληλεπιδραστικής σχέσης, όπου ο 

μουσικός συνδέει την αντίληψη (μεσολαβητικοί μηχανισμοί και φυσικό περιβάλλον), τη γνώση 

(θεωρητική γνώση που κληρονομήθηκε από την παρτιτούρα) και τη χειρονομία (κινητικές δεξιότητες). 

Κατά συνέπεια, η μουσική χειρονομία μπορεί να θεωρηθεί ως η εν-σωματωμένη συμπύκνωση των 

παραπάνω εννοιών, ακολουθώντας τη μουσική σημειογραφία που ορίζεται από το συνθέτη.  

1.3 Μοντελοποίηση και αναγνώριση εκφραστικής χειρονομίας   

Η χειρονομία, εκτός από το ότι είναι συνδεδεμένη σημασιολογικά με την κίνηση του σώματος στη 

μουσική, αποτελεί και συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης έκφρασης. Για αυτό, μια μουσική 

παράσταση μπορεί να θεωρηθεί ως μια ακολουθία από εκφραστικές χειρονομίες που εμπεριέχουν τόσο 

θεωρητικές γνώσεις όσο και κινητικές δεξιότητες. Κάθε μουσική παράσταση είναι μοναδική ως προς 

την εκφραστικότητα, δεδομένου ότι για ένα συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα, οι ερμηνείες μπορεί 

να ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα τον ερμηνευτή ή την πρόθεση του ίδιου του ερμηνευτή (Caramiaux, 

Donnarumma & Tanaka, 2015a). 

Πρόσφατα, η έρευνα για τη σύλληψη, τη μοντελοποίηση και την αναγνώριση των μουσικών 

χειρονομιών παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολλοί ερευνητές και μουσικοί έχουν αναπτύξει 

διεπαφές που χρησιμοποιούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (machine learning) και στοχεύουν στην 

αναγνώριση της χειρονομίας, όχι μόνο ως προς την κινηματική της διάσταση (Bevilacqua, Zamborlin, 

Sypniewski, Schnell, Guédy & Rasamimanana, 2009; Françoise, Schnell, Borghesi & Bevilacqua, 

2014), αλλά και ως προς μετρήσιμες παραμέτρους σχετικές με την εκφραστικότητα (Caramiaux, 

Montecchio, Tanaka & Bevilacqua, 2014). Από την οπτική της μηχανικής μάθησης, σημαντικός είναι 

ο συμβιβασμός που πρέπει να γίνει ανάμεσα σε ένα γρήγορο ή σε ένα πλούσιο μοντέλο εκπαίδευσης 

του συστήματος. Υπάρχουν διεπαφές που βασίζονται στην εκπαίδευση του συστήματος σε ένα μόνο 

δείγμα (Bevilacqua et al., 2009; Caramiaux et al., 2014; Françoise et al., 2014), αντί σε μεγάλα σύνολα 

δεδομένων. Έτσι ναι μεν ο χρόνος εκπαίδευσης μειώνεται αισθητά, αλλά σημαντικοί περιορισμοί 

μπορεί να τίθενται στη μοντελοποίηση των εκφραστικών μεταβολών και διακυμάνσεων της 

χειρονομίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η μοντελοποιημένη πληροφορία να είναι λιγότερο πλούσια από 

ό,τι όταν χρησιμοποιούνται μεγάλα σύνολα δεδομένων.  

Επιπλέον, στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, σημαντικό είναι να προσδιοριστεί το κατά 

πόσο η εκτέλεση της χειρονομίας του μουσικού ειδικού (expert) είναι διαφορετική από την εκτέλεση 

της χειρονομίας του μαθητευόμενου (Zamborlin, Bevilacqua, Gillies & D'Inverno, 2014). Αυτό 

επιτυγχάνεται με τον ακριβή προσδιορισμό της ανοχής ανάμεσα στις διαφορετικές εκτελέσεις. Πολλές 

ερευνητικές προσπάθειες έχουν γίνει προσπαθώντας να μετρήσουν την ανοχή του συστήματος 

(Caramiaux, 2012; Zamborlin et al., 2014; Françoise, 2015). Το βασικό μειονέκτημα όμως είναι ότι σε 

αυτές τις προσπάθειες η τιμή της ανοχής είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας 

και επιλέγεται κάθε φορά από το χρήστη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να αποτυγχάνει να 

αναγνωρίσει πιθανές εκφραστικές μεταβολές και διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

χειρονομίας, γιατί μπορεί να απαιτεί μια ελαφρώς υψηλότερη ή ελαφρώς χαμηλότερη τιμή της 

παραμέτρου ανοχής.  

Ως εκ τούτου, η μαθηματική περιγραφή για το πώς μια εκφραστική χειρονομία εκτελείται, σε 
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συνδυασμό με την αναγνώριση των εκφραστικών μεταβολών της, γίνονται θέματα έρευνας όλο και πιο 

ζωτικής σημασίας. 

1.4 Κίνητρα, σκοπός και στόχος 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά και ερευνά αυτά τα ζωτικής σημασίας θέματα και 

προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των παραπάνω περιορισμών, προτείνει την ανάπτυξη 

του Λειτουργικού Μοντέλου του Ειδικού (Expert Operational Model). Πιο συγκεκριμένα, προτείνει την 

ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που μοντελοποιεί τις πιανιστικές χειρονομίες του πεπειραμένου μουσικού 

ή ερμηνευτή (ειδικού) και περιγράφει «πώς» αυτές εκτελούνται, επιλέγοντας το βέλτιστο συνδυασμό 

χειρονομιών για την εκπαίδευση του συστήματος.  

Επιπρόσθετα, από αυτό το Λειτουργικό Μοντέλο του Ειδικού και με σκοπό την αντιμετώπιση και 

του δεύτερου περιορισμού, αυτού της ανοχής, εξάγονται τα όρια εμπιστοσύνης (confidence bounds) τα 

οποία είναι μεταβλητές τιμές και με τη χρήση τους, το σύστημα είναι σε θέση να αναγνωρίσει με 

μεγαλύτερη ακρίβεια πιθανές εκφραστικές μεταβολές που ενδέχεται να προκύψουν στις εκτελέσεις των 

χειρονομιών του χρήστη ως προς αυτές του ειδικού.  

Συνοψίζοντας, ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας 

μεθοδολογίας που στοχεύει στη στοχαστική μοντελοποίηση, στην αναγνώριση και στην ηχοποίηση των 

εκφραστικών χειρονομιών του χρήστη (πιανίστα), υλοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και 

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αναγνώρισης χειρονομιών. Επίσης λαμβάνει υπόψη τις πιθανές 

εκφραστικές μεταβολές και διακυμάνσεις που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

χειρονομίας, είτε εσκεμμένα είτε όχι. Οι πιθανές αυτές εκφραστικές μεταβολές αναγνωρίζονται από το 

σύστημα με την υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης, τα οποία υπολογίζονται από το Λειτουργικό 

Μοντέλο του Ειδικού. Τέλος, μέσω της ηχοποίησης, οι χειρονομίες πρότυπο αντιστοιχίζονται σε 

ηχητικά δείγματα, με αποτέλεσμα ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα επανασύνθεσης και χειρισμού του 

ήχου συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο.  

 

Για την επίτευξη αυτού του συγκεκριμένου σκοπού καθορίστηκαν οι παρακάτω στόχοι: 

 

 μοντελοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας του ειδικού 

 ανάπτυξη μεθοδολογίας βασισμένη σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που λαμβάνει υπόψη τις 

εκφραστικές διακυμάνσεις που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση της εκφραστικής 

χειρονομίας   

 ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας με σκοπό τον έλεγχο του ήχου συνεχόμενα και σε 

πραγματικό χρόνο 

 

 

Η φιλοδοξία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να προταθεί και να αναπτυχθεί ένα 

μεθοδολογικό πλαίσιο για τη στοχαστική μοντελοποίηση, την αναγνώριση και την ηχοποίηση των 

εκφραστικών χειρονομιών του πιανίστα. Μελετάται η υπόθεση αν το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει 

επιτυχώς τις πιθανές εκφραστικές μεταβολές της εισερχόμενης χειρονομίας του χρήστη σε σχέση με τη 

χειρονομία πρότυπο του ειδικού. Εφαρμόζεται παράλληλα η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας, 

όπου μέσω της αντιστοίχισης της χειρονομίας σε ηχητικά δείγματα, επιτυγχάνεται η επανασύνθεση και 

ο έλεγχος του παραγόμενου ήχου σε πραγματικό χρόνο από το χρήστη. 

 



 

20 

1.5 Συνεισφορά 

Η συνεισφορά της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής έγκειται στα εξής σημεία: 

 

 Μοντελοποίηση εκφραστικής χειρονομίας του ειδικού 

Η παρούσα μεθοδολογία προτείνει ένα νέο τρόπο μοντελοποίησης της γνώσης και των κινητικών 

δεξιοτήτων (δηλαδή της χειρονομιακής τεχνογνωσίας) του ειδικού (μουσικού πιανίστα), που 

ονομάζεται Λειτουργικό Μοντέλο του Ειδικού (Expert Operational Model). Το μοντέλο αυτό 

προσπαθεί να ξεκλειδώσει το «μαύρο κουτί» του μηχανισμού που σχετίζει τα χαρακτηριστικά της 

εκφραστικής χειρονομίας με την ποιότητα εκτέλεσης της ίδιας χειρονομίας. Αυτό επιτυγχάνεται 

περιγράφοντας «πώς» οι εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού εκτελούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του σώματος.   

 

 Αναγνώριση εκφραστικών διακυμάνσεων και μεταβολών στις εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού 

και του χρήστη  

Επιπρόσθετα με τη μοντελοποίηση των εκφραστικών χειρονομιών, η προτεινόμενη μεθοδολογία 

είναι ικανή να αναγνωρίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το κατά πόσο η εκτέλεση της εκφραστικής 

χειρονομίας του ειδικού είναι διαφορετική από την εκτέλεση της χειρονομίας του χρήστη, π.χ., 

μαθητευόμενου (ανοχή συστήματος). Αυτό επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό των ορίων εμπιστοσύνης 

(confidence bounds), τα οποία είναι μεταβλητές τιμές που εξάγονται από το Λειτουργικό Μοντέλο του 

Ειδικού και τα οποία σε συνδυασμό με τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τις εκφραστικές διακυμάνσεις και τις μεταβολές που ενδέχεται να προκύψουν κατά την 

εκτέλεση της εκφραστικής χειρονομίας του μαθητευόμενου σε σχέση με τη χειρονομία του ειδικού.  

 

 Εφαρμογή μεθοδολογίας σε δημιουργικούς και σε εκπαιδευτικούς σκοπούς  

Η πλειοψηφία των μεθοδολογιών και των συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής είναι 

είτε για δημιουργικούς ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η προτεινόμενη μεθοδολογία και το σύστημα 

που έχει υλοποιηθεί, x2Gesture, έχει εφαρμοστεί τόσο σε δημιουργικούς όσο και σε εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, οι μουσικοί ερμηνευτές (πιανίστες) έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν 

(performing) εκφραστικές χειρονομίες με σκοπό τη σύνθεση μουσικής (composing), επιλέγοντας οι 

ίδιοι τις χειρονομίες και τα ηχητικά δείγματα με τα οποία θα εκπαιδεύσουν το σύστημα (δημιουργικός 

σκοπός). Επιπρόσθετα, οι μαθητευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν όσο πιο πιστά μπορούν 

τις εκφραστικές χειρονομίες που έχει επιλέξει ο ειδικός με σκοπό τον έλεγχο του ήχου σε πραγματικό 

χρόνο και την εκμάθηση (learning) της χειρονομιακής τεχνογνωσίας του συγκεκριμένου ειδικού 

(εκπαιδευτικός σκοπός).  

 

 Ανεξαρτησία μεθοδολογίας από το πεδίο εφαρμογής και από τα δεδομένα εισόδου 

Πέρα από το ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημιουργικούς και σε 

εκπαιδευτικούς σκοπούς στη μουσική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα πεδία εφαρμογής. Αυτό 

συμβαίνει γιατί το συγκεκριμένο σύστημα x2Gesture, μπορεί να αναγνωρίσει οποιεσδήποτε 

χειρονομίες επιλέξει ο χρήστης να το εκπαιδεύσει, αρκεί να είναι ευδιάκριτες μεταξύ τους. Επίσης το 

x2Gesture, είναι ανεξάρτητο από τα δεδομένα εισόδου, δηλαδή μπορεί το σύστημα να τροφοδοτηθεί 

για την εκπαίδευσή του με δεδομένα από κάμερες, αισθητήρες, μικρόφωνα κ.τ.λ., αρκεί να γίνει ο 

υπολογισμός των ορίων εμπιστοσύνης από τα εκάστοτε δεδομένα εισόδου. Έπειτα γίνεται η 

εκπαίδευση του συστήματος με αυτά τα δεδομένα εισόδου, με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της 

αναγνώρισης των δεδομένων, το x2Gesture να είναι σε θέση να αναγνωρίζει επιτυχώς τις εκφραστικές 

διακυμάνσεις που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εκάστοτε δεδομένων.  
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 Εφαρμογή παραγόμενου ήχου ως ηχητική ανάδραση (feedback) 

Η επανασύνθεση του ήχου που παράγεται σε πραγματικό χρόνο και συνεχόμενα από την εκτέλεση 

των χειρονομιών του χρήστη μπορεί να λειτουργήσει ως ηχητική ανάδραση (feedback), σε περίπτωση 

που εφαρμοστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία σε άλλα πεδία εφαρμογής, π.χ., για την αναγνώριση 

τεχνικών χειρονομιών στην περίπτωση της αγγειοπλαστικής. Η ηχοποίηση που θα λειτουργήσει ως 

ηχητική ανάδραση, θα επισημαίνει ουσιαστικά στο χρήστη πότε εκτελεί σωστά ή λανθασμένα την 

εκάστοτε τεχνική χειρονομία. 

1.5.1 Πεδίο εφαρμογής  

Το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η μουσική, η οποία 

συνδυάζει την αντίληψη, τη γνώση και τη χειρονομία του ειδικού. Η χειρονομιακή τεχνογνωσία του 

μουσικού στο πεδίο της μουσικής, μεταφράζεται στις μουσικές χειρονομίες. Αξίζει να σημειωθεί πως 

η παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος i-Treasures2. Το 

i-Treasures (Άυλοι Θησαυροί-Καταγραφή της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εκμάθηση της 

Σπάνιας Τεχνογνωσίας των Εναπομείναντων Ανθρώπινων Θησαυρών FP7-ICT-2011-9-600676-i-

Treasures) είναι ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα (ΟΠ) του 7ου Προγράμματος - Πλαισίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης «ΤΠΕ για την Πρόσβαση σε Πολιτιστικούς Πόρους» (“The i-Treasures project”, 

2016). Το έργο έχει διάρκεια τέσσερα έτη (01/02/2013 έως 01/02/2017).  

Ο κύριος στόχος του i-Treasures είναι η ανάπτυξη μιας ανοιχτής και επεκτάσιμης πλατφόρμας που 

παρέχει πρόσβαση σε πόρους ΑΠΚ, επιτρέποντας την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ερευνητών και 

συμβάλλοντας στη μετάδοση της σπάνιας τεχνογνωσίας από «Ανθρώπους-Θησαυρούς» σε νεότερους. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προτείνονται καινοτόμες μεθοδολογίες και νέα τεχνολογικά 

πρότυπα για την ανάλυση και τη μοντελοποίηση της ΑΠΚ, ανακαλύπτοντας κρυμμένους άυλους 

θησαυρούς που δεν έχουν αναλυθεί ούτε μελετηθεί στο παρελθόν και δημιουργώντας έτσι 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, κ.τ.λ. μέσω 

πολλαπλών αισθητήρων (2Δ/3Δ κάμερες, αισθητήρες, μικρόφωνα, κ.τ.λ.) (“The i-Treasures project”, 

2016). Στα πλαίσια του έργου μελετώνται τέσσερα διαφορετικά σενάρια, ένα εκ των οποίων είναι και 

η σύνθεση μουσικής. 

1.6 Δομή της διατριβής  

παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης διδακτορικής 

διατριβής, επεξηγώντας και αποσαφηνίζοντας βασικούς όρους που 

χρησιμοποιούνται στη συνέχεια. Επίσης παραθέτει τη βιβλιογραφική επισκόπηση των πιο γνωστών 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση χειρονομίας, 

παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός. Τέλος, παρουσιάζει τις 

βασικότερες στρατηγικές ηχοποίησης (sonification) της χειρονομίας. Κάποιες από τις μεθόδους και 

τεχνικές που αναλύονται σε αυτό το κεφάλαιο, θα αποτελέσουν και τη βάση για την ανάπτυξη της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

περιγράφει αναλυτικά την προτεινόμενη μεθοδολογία και τα στάδιά της. 

Συνοπτικά τα στάδια είναι: α) η δημιουργία του Λειτουργικού Μοντέλου του 

Ειδικού, β) η στοχαστική μοντελοποίηση και η εκπαίδευση του συστήματος με τις εκφραστικές 

χειρονομίες του ειδικού, γ) η αναγνώριση των εκφραστικών χειρονομιών του χρήστη και δ) η 

ηχοποίηση αυτών.  

                                                      
2 http://i-treasures.eu/ 

Κεφάλαιο 2 

Κεφάλαιο 3 
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εφαρμόζει την προτεινόμενη μεθοδολογία σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις 

χρήσης με τη χρήση του συστήματος x2Gesture και του Άυλου Μουσικού 

Οργάνου (ΑΜΟ). Η πρώτη περίπτωση χρήσης αναφέρεται στην εκμάθηση εκφραστικών χειρονομιών 

του ειδικού από το μαθητευόμενο και η δεύτερη στην εκτέλεση εκφραστικών χειρονομιών από 

μουσικούς ερμηνευτές. Στη συνέχεια, παραθέτει την αξιολόγηση του x2Gesture όσον αφορά την 

αναγνώριση των εκφραστικών χειρονομιών και την ποιότητα του παραγόμενου ήχου, από όπου 

εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

αξιολογεί την ευχρηστία του προτεινόμενου συστήματος (x2Gesture και ΑΜΟ) 

μέσω ερωτηματολογίου που δόθηκε σε διαφορετικούς χρήστες και σε δύο 

διαφορετικές φάσεις. Στην πρώτη φάση οι χρήστες αξιολόγησαν την πρώτη έκδοση του συστήματος 

(πρώτο πρωτότυπο) και στη δεύτερη φάση τη βελτιωμένη έκδοσή του (δεύτερο πρωτότυπο). Τα σχόλια 

των χρηστών επίσης ανέδειξαν χρήσιμες πληροφορίες για το προτεινόμενο σύστημα.  

καταλήγει συνοψίζοντας τα σημαντικότερα συμπεράσματα καθώς και τη 

συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Αναφέρει επίσης τους 

περιορισμούς που παρουσιάζονται στο σύστημα και παραθέτει προτάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις.  

εφαρμόζει την προτεινόμενη μεθοδολογία και το x2Gesture σε άλλα πεδία 

εφαρμογής, πέρα από το πεδίο της μουσικής, όπως για παράδειγμα στην 

αναγνώριση τεχνικών χειρονομιών αγγειοπλαστικής ή χειρονομιών που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινότητα, με σκοπό τη γενίκευση της μεθοδολογίας. 

περιγράφει αναλυτικά τη διεπαφή του x2Gesture που παρουσιάζεται στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή. 

περιγράφει το σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

προγράμματος i-Treasures και υλοποιεί το x2Gesture.   

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η σύντηξη των δεδομένων (data 

fusion), μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

σκελετικού μοντέλου, το οποίο αποτυπώνει δεδομένα από το πάνω μέρος του σώματος καθώς και τις 

παλάμες των χεριών, συμπεριλαμβανομένων των δαχτύλων. 

παραθέτει το ερωτηματολόγιο ευχρηστίας που χρησιμοποιήθηκε στην 

αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος x2Gesture και ΑΜΟ από 

ενδιαφερόμενους χρήστες. 

παρουσιάζει τις δημοσιεύσεις που είναι συναφείς με την παρούσα διδακτορική 

διατριβή. 

Παράρτημα Β 

Παράρτημα Δ 

Παράρτημα Ε 

Κεφάλαιο 4 

Κεφάλαιο 5 

Κεφάλαιο 6 

Παράρτημα Α 

Παράρτημα Γ 

Παράρτημα ΣΤ 
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Κεφάλαιο 2  

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Βιβλιογραφική 

Επισκόπηση  

2.1 Σύνοψη 

Η «χειρονομία» παρουσιάζει αυξανόμενο ενδιαφέρον σε πολλούς τομείς της έρευνας, όπως στην 

αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, στη μουσικολογία, κ.α., με αποτέλεσμα η μοντελοποίηση και 

η αναγνώριση της χειρονομίας να γίνεται όλο και πιο ελκυστική. Πολλοί ερευνητές έχουν αναπτύξει 

μεθοδολογίες και εφαρμογές, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των χειρονομιών των μουσικών (π.χ., 

εκτελεστών/ερμηνευτών) καθώς αυτοί παράγουν ήχο. Αυτού του είδους η γνώση, μπορεί να βοηθήσει 

στο σχεδιασμό α) καλύτερης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο μουσικό και στο σύστημα, αλλά και β) 

ποιοτικότερης σύνδεσης ανάμεσα στη μουσική χειρονομία και στο ηχητικό αποτέλεσμα, ενισχύοντας 

έτσι τη μουσική εμπειρία και την έκφραση του χρήστη.  

Όπως φαίνεται, η χειρονομία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην κατανόηση αυτής της τεχνογνωσίας 

(know-how), και για αυτό το λόγο, σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζεται αρχικά μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή της χειρονομίας και ύστερα παρατίθενται μερικοί ορισμοί για την καλύτερη κατανόηση του 

όρου. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση της εκφραστικής χειρονομίας και η αποδόμησή της στις βασικές 

της διαστάσεις, προκειμένου να προσδιοριστεί η δομή και η πολυδιάστατη φύση της. Έμφαση δίνεται 

κυρίως στη μουσική χειρονομία και στην εκφραστικότητά της.  

Αφού έχει αποσαφηνιστεί ο όρος «εκφραστική χειρονομία», ακολουθεί η παράθεση μιας 

βιβλιογραφικής επισκόπησης των πιο γνωστών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιούνται 

για την αναγνώριση της χειρονομίας, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του 

κάθε αλγορίθμου καθώς και εφαρμογές αυτών.  

Τέλος, λόγω του ότι η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στη σύνδεση της χειρονομίας με 

τον ήχο και στην παραγωγή ήχου σε πραγματικό χρόνο, οι βασικότερες στρατηγικές ηχοποίησης της 

χειρονομίας παρουσιάζονται σε συνδυασμό με τις βασικότερες μεθόδους σύνθεσης ήχου. 

2.2 Χειρονομία 

Σύμφωνα με τον Kendon (1983), η λέξη «χειρονομία» (στα αγγλικά gesture) προέρχεται από τη 

λατινική ρίζα «gerere» που σημαίνει «να φέρει ή να μεταφέρει, να αναλάβει την ευθύνη, να εκτελέσει 

ή να ολοκληρώσει». Επίσης ο Kendon επισημαίνει ότι προέρχεται πιο άμεσα από τη μεσαιωνική 

λατινική λέξη «gestura» που σημαίνει «τρόπος εκτέλεσης» ή «τρόπος δράσης» (Partridge, 1959). 

Αργότερα η ίδια λέξη χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα συμβάλλει 

και χρησιμοποιείται στην ομιλία (ρητορεία), παρόμοια δηλαδή ερμηνεία με τη σύγχρονη έννοια της 

λέξης (Kendon, 1983).   

Σήμερα, η λέξη «χειρονομία» αποτελεί ένα σημαντικό μέσο της ανθρώπινης επικοινωνίας και 

αποτελεί κυρίως μια μορφή μη-λεκτικής επικοινωνίας, στην οποία κινήσεις του σώματος επικοινωνούν 

και περνούν στο συνομιλητή συγκεκριμένα μηνύματα, όπως συναισθήματα, σκέψεις. Πιο 
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συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Kurtenbach και Hulteen (1990): 

  

«η χειρονομία αντιπροσωπεύει μια κίνηση του σώματος, όπως του κορμού, του ώμου, του κεφαλιού, 

του χεριού, των δαχτύλων, κ.τ.λ., η οποία περιέχει πληροφορίες» 

 

Παρόλο που ο παραπάνω ορισμός γίνεται εύκολα αντιληπτός από τον καθένα, προβλήματα και 

παρερμηνείες εύκολα μπορούν να προκύψουν από τη χρήση ενός τέτοιου ορισμού, λόγω της 

απλούστευσης και της γενίκευσης του όρου. Αυτό οφείλεται στο ότι ο όρος χειρονομία χρησιμοποιείται 

σε πολλούς και διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, όπως στη γλωσσολογία, στις επικοινωνιακές 

επιστήμες, στη θεατρολογία, στη μουσικολογία, στην υπολογιστική όραση, στην αλληλεπίδραση 

ανθρώπου-υπολογιστή, κ.τ.λ., με συχνά αντικρουόμενες ερμηνείες του όρου. Για το λόγο αυτό, 

προτείνεται ένα γενικό εννοιολογικό πλαίσιο για τον όρο χειρονομία (Jensenius, 2007; McNeill, 2000; 

Zhao, 2001), το οποίο την αναλύει και τη μελετά από διαφορετικές σκοπιές, όπως αυτή: α) της 

επικοινωνίας (communication), β) του ελέγχου (control) και γ) της νοητικής απεικόνισης (mental 

imagery). Το εννοιολογικό αυτό πλαίσιο ανάλυσης και μελέτης της χειρονομίας περιγράφεται 

αναλυτικά στην Ενότητα 2.2.1. 

2.2.1 Ανάλυση και μελέτη της χειρονομίας  

Οι Jensenius (2007), McNeill (2000) και Zhao (2001) πρότειναν την ανάλυση της χειρονομίας 

μέσω της εξής κατηγοριοποίησης:   

 

α. της επικοινωνίας: χειρονομίες δηλαδή που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική αλληλεπίδραση και 

στην ανθρώπινη επικοινωνία (χρήση του όρου στους επιστημονικούς κλάδους της γλωσσολογίας, 

ανθρωπολογίας, κ.τ.λ.),  

β. του ελέγχου: χειρονομίες που χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν και να ελέγξουν ένα σύστημα 

(χρήση του όρου στους επιστημονικούς κλάδους της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, 

κ.τ.λ.), και  

γ. της νοητικής απεικόνισης: δηλαδή οι χειρονομίες οι οποίες μεταφέρουν στο φυσικό κόσμο μια 

νοητική διεργασία που προκύπτει από ένα ηχητικό ερέθισμα (χρήση του όρου στους 

επιστημονικούς κλάδους της γνωστικής επιστήμης, μουσικολογίας). 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα καθώς και περαιτέρω επεξηγήσεις που 

αφορούν σε κάθε μια κατηγορία.  

2.2.1.1 Επικοινωνία  

Στην καθημερινή ζωή, οι χειρονομίες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνίας γιατί 

αποτελούν ένα μη-λεκτικό τρόπο επικοινωνίας μέσω σωματικών κινήσεων, συμπεριλαμβάνοντας 

κυρίως κινήσεις χεριού ή/και εκφράσεις προσώπου (Jensenius, 2007). Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί 

που στοχεύουν στην ανάλυση χειρονομιών προκειμένου να χωρίσουν τις χειρονομίες σε διαφορετικές 

κατηγορίες, ανάλογα με την ερμηνεία τους. Οι κατηγοριοποιήσεις αυτές ονομάζονται τυπολογίες 

(typology) ή ταξινομήσεις (taxonomy) των χειρονομιών. 

 

Μια ταξινόμηση για τις διαφορετικές λειτουργίες της χειρονομίας προτείνεται από τον McNeill 

(1992), βασιζόμενη στους πέντε τύπους της μη-λεκτικής συμπεριφοράς (Ekman & Friesen, 1969): 

1. Εικονικές χειρονομίες (iconic gestures): αναπαριστούν οπτικά το περιεχόμενο πραγματικών 

αντικειμένων και ενεργειών και συνδέονται με το σημασιολογικό τους περιεχόμενο. 

2. Μεταφορικές χειρονομίες (metaphoric gestures): είναι παρόμοιες με τις εικονικές αλλά είναι 
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επεξηγηματικές, γιατί δεν αναπαριστούν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή ενέργεια αλλά μια 

αφηρημένη έννοια. 

3. Δεικτικές χειρονομίες (deictic gestures): δείχνουν με την κίνηση πραγματικά αντικείμενα ή/και 

ενέργειες στο χώρο. 

4. Χτυπήματα (beats): είναι επαναλαμβανόμενες χειρονομίες που χρησιμοποιούνται για να δοθεί 

έμφαση. 

5. Εμβλήματα (emblems): είναι στερεοτυπικές χειρονομίες με συμφωνημένη έννοια (π.χ., αντίο, OK). 

 

Οι Feyereisen και De Lannoy (1991) δίνουν έναν ελαφρώς πιο ευρύ ορισμό, επεκτείνοντας τη 

χειρονομία από το επίπεδο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας ανάμεσα σε 

ανθρώπους, στο επίπεδο της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το σύστημα (μηχανή), δίνοντας έτσι 

έναν επιπρόσθετο ορισμό, αυτόν για τις τεχνικές χειρονομίες:  

 

«Κάθε κίνηση ή μεταβολή της θέσης ενός τμήματος του σώματος μπορεί να θεωρηθεί μια χειρονομία. 

Κατά συνέπεια, η ίδια η έννοια της χειρονομίας αναφέρεται σε μια μεγάλη ποικιλία φαινομένων. Σε 

μια εκτεταμένη έννοια, ο όρος χειρονομία περικλείει τεχνικές χειρονομίες που χρησιμοποιούνται σε 

διάφορα επαγγέλματα και συχνά συνεπάγονται χρήση εργαλείου (π.χ., η σφυρηλάτηση ενός ξυλουργού). 

Από μια τέτοια προοπτική, οι χειρονομίες είναι κυρίως ενέργειες πριν να γίνουν μέσα επικοινωνίας».  

 

2.2.1.2 Έλεγχος  

Μια πρόσφατη πρόκληση στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή είναι η ανάπτυξη 

συστημάτων που να μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν τη χειρονομία, αφού μέσω της 

χειρονομίας ελέγχεται και καθοδηγείται το σύστημα. Σύμφωνα με τους Kurtenbach και Hulteen (1990), 

«η χειρονομία είναι μια κίνηση του σώματος που περιέχει πληροφορία» και η πληροφορία αυτή μπορεί 

να αναφέρεται στο συναίσθημα (Camurri, De Poli, Leman & Volpe, 2001). Άρα το ζητούμενο είναι το 

σύστημα (μηχανή) να είναι σε θέση να αναγνωρίσει όχι μόνο τι/ποια χειρονομία εκτελείται αλλά και 

πώς αυτή εκτελείται. Διερευνώντας το πώς μια χειρονομία εκτελείται, διερευνάται ουσιαστικά η 

εκφραστικότητα της χειρονομίας. Σύμφωνα με τους Camurri et al. (2001):  

 

«Φαίνεται πιθανό ότι η εκφραστικότητα στις χειρονομίες μεταφέρεται από ένα σύνολο χρονικών/ 

χωρικών χαρακτηριστικών, που λειτουργούν λίγο πολύ ανεξάρτητα από τις επισημασμένες έννοιες 

αυτών των χειρονομιών (αν υπάρχουν). Υπό αυτήν την έννοια, οι χειρονομίες μπορούν να θεωρηθούν 

ως τα οχήματα που μεταφέρουν αυτά τα εκφραστικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου, είναι πιθανό η 

εκφραστικότητα να συμπεριλαμβάνει ορισμένα καθολικά πρότυπα και κάποιους γενικούς κανόνες». 

 

2.2.1.3 Νοητική απεικόνιση 

Σε αυτήν την κατηγορία, η χειρονομία επεξηγεί το αποτέλεσμα μιας νοητικής διεργασίας 

(Jensenius, 2007) σε κάποιο ερέθισμα. Σύμφωνα με τον Delalande (1988) «η νοητική διεργασία που 

προκύπτει από ένα ηχητικό ερέθισμα, μεταφέρεται στο φυσικό κόσμο μέσω της μουσικής χειρονομίας». 

Εναλλακτικά, η μουσική χειρονομία αναφέρεται σε οποιαδήποτε ανθρώπινη κίνηση, ακούσια ή 

εκούσια, που χρησιμοποιείται για να παράγει ήχους (Miranda & Wanderley, 2006). Ο Hatten (2003) 

δίνει έναν πιο ολοκληρωμένο ορισμό για τις μουσικές χειρονομίες:  
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«Η μουσική χειρονομία στηρίζεται βιολογικά και πολιτισμικά στην επικοινωνιακή ανθρώπινη κίνηση. 

Η χειρονομία αξιοποιεί τη στενή αλληλεπίδραση των ανθρωπίνων αντιληπτικών και κινητικών 

συστημάτων, για να συνθέσει την ενεργητική διαμόρφωση της κίνησης μέσα στο χρόνο σε σημαντικά 

γεγονότα με μοναδική εκφραστική δύναμη». 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι τυπολογίες που χρησιμοποιούνται στις μουσικές χειρονομίες. 

Συνδυάζοντας τις διαφορετικές τυπολογίες που υπάρχουν, οι μουσικές χειρονομίες χωρίζονται στις 

εξής μεγάλες κατηγορίες (Cadoz, 1988; Delalande, 1988; Wanderley & Depalle, 2004; Godøy & 

Leman, 2010) (Σχήμα 2-1):  

 

1. Χειρονομίες παραγωγής ήχου (sound-producing gestures), οι οποίες, όπως προδίδει και το όνομά 

τους, είναι οι χειρονομίες που συμβάλλουν στην παραγωγή του ήχου. Είναι επίσης γνωστές και ως 

αποδοτικές (effective gestures) (Delalande, 1988) ή ορχηστρικές χειρονομίες (instrumental 

gestures) (Cadoz, 1988). Επίσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω οι χειρονομίες αυτής 

της κατηγορίας, σε χειρονομίες διέγερσης (excitation) και τροποποίησης (modification). Οι 

χειρονομίες διέγερσης υποδιαιρούνται επίσης σε παρορμητικές (impulsive), σταθερές (sustained) 

και επαναλαμβανόμενες (iterative).  

2. Χειρονομίες που διευκολύνουν τον ήχο (sound-facilitating gestures), οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα 

με την παραγωγή του ήχου αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού μουσικού 

αποτελέσματος (Jensenius, 2007). Ο Delalande (1988) αυτές τις χειρονομίες τις ονομάζει 

συνοδευτικές χειρονομίες (accompanist gestures) και οι Wanderley και Depalle (2004) βοηθητικές 

χειρονομίες (ancillary gestures). Υποδιαιρούνται στις χειρονομίες υποστήριξης (support), 

διατύπωσης (phrasing) και συμπαράστασης (entrained).  

 
Σχήμα 2-1. Συγκεντρωτική απεικόνιση που περιέχει τις μουσικές τυπολογίες των Cadoz (1988), Delalande (1988) 

Wanderley και Depalle (2004) και Godøy και Leman (2010).  
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3. Συνοδευτικές χειρονομίες (sound-accompanying gestures), οι οποίες δεν συμμετέχουν καθόλου 

στην παραγωγή του ήχου αλλά τη συνοδεύουν, π.χ., χορός.  

4. Επικοινωνιακές χειρονομίες, ή διαφορετικά συμβολικές χειρονομίες (figurative gestures) σύμφωνα 

με τον Delalande (1988), είναι οι χειρονομίες που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νοητικής 

απεικόνισης, οι οποίες γίνονται αντιληπτές από το κοινό, χωρίς όμως να έχουν μια σαφή 

αντιστοιχία με μια φυσική κίνηση/χειρονομία (π.χ., μελωδικές διακυμάνσεις). Αυτές 

υποδιαιρούνται σε επικοινωνιακές χειρονομίες ανάμεσα στον ερμηνευτή-ερμηνευτή (performer-

performer) και ανάμεσα στον ερμηνευτή-θεατή (performer-perceiver). 

 

2.2.2 Εκφραστικότητα της χειρονομίας  

Έχοντας αναφέρει τον ορισμό του όρου εκφραστικότητα, σε αυτήν την ενότητα θα γίνει μια 

προσπάθεια περαιτέρω εμβάθυνσης του όρου αυτού, όπως για παράδειγμα από τι εξαρτάται, τι 

εκφράζει και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του όρου. Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι οι 

εκφραστικές χειρονομίες περιέχουν και μεταφέρουν πληροφορίες (Kurtenbach & Hulteen, 1990). 

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί είτε: α) να συνδέονται με τη μουσική δομή του μουσικού κομματιού ή β) 

να εκφράζουν τη συναισθηματική κατάσταση του μουσικού ερμηνευτή (Godøy & Leman, 2010). Όσον 

αφορά το α), στη μελέτη που διεξάχθηκε από τον King (2006), παρατηρήθηκε ότι οι πιανίστες 

χρησιμοποιούσαν διάφορες εκφραστικές χειρονομίες, όπως για παράδειγμα, κυκλικές κινήσεις του 

αγκώνα ή κινήσεις του κεφαλιού για να διατηρήσουν το ρυθμό του μουσικού κομματιού, ενώ 

χρησιμοποιούσαν το σήκωμα των χεριών (καρπών) για να τονίσουν το τέλος των μουσικών φράσεων. 

Ακόμα, ο Davidson (2006) αναφέρει ότι ο πιανίστας που συμμετείχε στη μελέτη του, εμφάνιζε μια 

μικρή περιοδική και κυκλική κίνηση του κορμού του κατά τη διάρκεια της μουσικής φράσης, ενώ ένα 

νεύμα του κεφαλιού του συνόδευε τις τελευταίες νότες της φράσης, υποδεικνύοντας έτσι το τέλος της 

μουσικής φράσης. Όσον αφορά το β), αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί προς αυτήν την κατεύθυνση 

(Caterina, Bonfiglioli, Baroni & Addessi, 2004; Bonfiglioli, Caterina, Incassa & Baroni, 2006; 

Thompson & Russo, 2006, 2007). Πιο συγκεκριμένα, πέρα από το γεγονός ότι οι κινήσεις του κεφαλιού 

και του κορμού έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν και υποστηρίζουν τον πιανίστα καθώς ερμηνεύει μια 

μελωδία για να τονίσει για παράδειγμα το ρυθμό, το ηχόχρωμα, κ.τ.λ., χρησιμοποιούνται επιπλέον από 

το μουσικό ερμηνευτή για να εκφράσει τη συναισθηματική του κατάσταση (Poggi 2006). Έχει 

παρατηρηθεί επίσης ότι, υπάρχει μια χωρική αναλογία ανάμεσα στις χειρονομίες που χρησιμοποιούνται 

για να διευκολύνουν τον ήχο και στις χειρονομίες παραγωγής ήχου. Για παράδειγμα, η κατεύθυνση του 

κορμού και του κεφαλιού (χειρονομίες που διευκολύνουν τον ήχο) είναι ανάλογες των κινήσεων των 

χεριών (χειρονομίες παραγωγής ήχου). Επιπλέον, ο Poggi (2006) αναφέρει ότι ένας πιανίστας μπορεί 

να χρησιμοποιήσει διαφορετικές εκφραστικές χειρονομίες, είτε για να βοηθηθεί στην απόδοση του 

μουσικού κομματιού είτε για να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένα κομμάτια και να τα μεταδώσει στους 

θεατές (ακροατές).  

Επίσης, το αν η χειρονομία φέρει ή όχι εκφραστικότητα εξαρτάται και διαμορφώνεται αρκετά από 

το στυλ της πιανιστικής σχολής. Υπάρχουν σχολές στις οποίες δεν επιτρέπεται η ελευθερία κινήσεων 

του κορμού, των αγκώνων ή/και των χεριών. Σε αυτές τις σχολές θεωρείται ότι, ο πιανίστας όσο 

λιγότερο εκφράζει τα συναισθήματά του μέσω των μουσικών χειρονομιών του, τόσο περισσότερο τα 

εκφράζει μέσω της μελωδίας (Caterina et al., 2004). Από την άλλη, υπάρχουν σχολές που ακολουθούν 

την ελεύθερη τεχνική και οι οποίες ενθαρρύνουν τον πιανίστα να χρησιμοποιεί εκφραστικές 

χειρονομίες, στοχεύοντας στην καλύτερη επικοινωνία και μετάδοση των συναισθημάτων από το 

μουσικό ερμηνευτή προς τους θεατές. Τέλος, υπάρχουν και οι σχολές όπου συνδυάζουν τις δύο 

προαναφερθείσες προσεγγίσεις, με σκοπό την εύρεση της ισορροπίας μεταξύ των δύο. Γενικά, το αν οι 

χειρονομίες του μουσικού φέρουν ή όχι εκφραστικότητα, πέρα από την πιανιστική σχολή, εξαρτάται 
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και από το προσωπικό στυλ και από την πρόθεση (intention) του κάθε μουσικού, στοιχεία που 

αναπτύσσονται με χρόνια εξάσκησης και εμπειρίας (Godøy & Leman, 2010). 

Επεκτείνοντας το παραπάνω και δεδομένου ότι για ένα συγκεκριμένο μουσικό απόσπασμα, οι 

ερμηνείες μπορεί να ποικίλουν και να διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τον πιανίστα (προσωπικό 

στυλ) ή την πρόθεση που έχει κάθε φορά που ερμηνεύει το ίδιο κομμάτι, μπορεί να ειπωθεί ότι κάθε 

μουσική παράσταση είναι μοναδική ως προς την εκφραστικότητα (Cadoz, 1988). Έτσι, ο κάθε 

μουσικός μπορεί να ερμηνεύσει το ίδιο μουσικό κομμάτι με διαφορετικό τρόπο και να παραχθεί 

διαφορετικός ήχος, ανάλογα με την πρόθεσή του. Για το λόγο αυτό, στην παρούσα διατριβή, η 

εκφραστικότητα θεωρείται ότι είναι μια εκ προθέσεως μεταβολή της χειρονομίας, η οποία είναι 

συνειδητή είτε όχι.  

Συνοψίζοντας τους παραπάνω ορισμούς, ο όρος εκφραστικότητα στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή ορίζεται ως 

 

η εκ προθέσεως μεταβολή της χειρονομίας η οποία φέρει ένα σύνολο χρονικών και χωρικών 

χαρακτηριστικών που εμπλουτίζουν τη μουσική χειρονομία 

 

 Πώς όμως μπορούν να οριστούν αυτά τα χαρακτηριστικά και πώς το σύστημα θα είναι σε θέση να 

αναγνωρίσει τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εκφραστική χειρονομία; Προκειμένου να απαντηθεί 

το παραπάνω ερώτημα, γίνεται μια προσπάθεια ορισμού αυτών των χωροχρονικών χαρακτηριστικών 

στην παρακάτω ενότητα, μέσω της αποδόμησης της χειρονομίας στα εκφραστικά της χαρακτηριστικά.  

2.2.2.1 Αποδόμηση της εκφραστικής χειρονομίας  

Έχοντας αντιληφθεί ότι ο όρος χειρονομία έχει πολλές και διαφορετικές ερμηνείες, λόγω των 

διαφορετικών της χρήσεων σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία, σε αυτήν την ενότητα θα γίνει μια 

προσπάθεια αποδόμησης της εκφραστικής χειρονομίας στις βασικές διαστάσεις της, για να γίνει 

κατανοητή και η πολυδιάστατη φύση της. Σύμφωνα με τον Pelachaud (2009), κατά την ανάλυση της 

εκφραστικότητας της χειρονομίας, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι προθέσεις των ερμηνευτών 

κωδικοποιούν α) την πληροφορία του περιεχομένου, δηλαδή «τι» επικοινωνείται, και β) την 

πληροφορία της έκφρασης, δηλαδή «πώς» επικοινωνείται κάτι. Επίσης έχουν οριστεί έξι διαστάσεις 

για να αποσυνθέσουν και να μετρήσουν την εκφραστικότητα (Hartmann, Mancini, Buisine & 

Pelachaud, 2005; Pelachaud, 2009): 

 

1. Χωρική έκταση (spatial extent): η ποσότητα του χώρου που καταλαμβάνεται από κάποιο μέρος του 

σώματος, π.χ., το χέρι.  

2. Χρονική έκταση (temporal extent): η ταχύτητα εκτέλεσης μιας εκφραστικής χειρονομίας, δηλαδή 

το πόσο γρήγορα ή πόσο αργά κινείται, π.χ., το χέρι. 

3. Ρευστότητα ή Ομαλότητα (fluidity): το επίπεδο της συνέχειας των διαδοχικών εκφραστικών 

χειρονομιών, π.χ., σπασμωδικές ή απαλές χειρονομίες. 

4. Δυναμική (power): η δυναμική της εκφραστικής χειρονομίας, η οποία σχετίζεται με το βαθμό της 

επιτάχυνσης των διαφορετικών τμημάτων του σώματος, π.χ., αδύναμη έναντι ισχυρής χειρονομίας.  

5. Συνολική ενεργοποίηση (overall activation): η συνολική ποσότητα της εκφραστικής χειρονομίας σε 

μια συγκεκριμένη εκτέλεση, π.χ., πολλή κίνηση του χεριού έναντι ακινησίας. 

6. Επανάληψη (repetition): η επανάληψη της διαδρομής που ακολουθήθηκε για την εκτέλεση μιας 

συγκεκριμένης χειρονομίας. 

 

Άρα η εκφραστική χειρονομία, παρόλο που έχει πολυδιάστατη φύση, μπορεί να μελετηθεί, να 

αναλυθεί, να μοντελοποιηθεί και να αναγνωριστεί με βάση τις παραπάνω διαστάσεις. Στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή όμως, έμφαση δίνεται σε μερικές από τις παραπάνω διαστάσεις, όπως είναι η 
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χωρική και χρονική έκταση, η ρευστότητα και η επαναληψιμότητα της χειρονομίας. 

2.2.3 Αντίληψη – Χειρονομία – Γνώση  

 Η εκφραστική χειρονομία μπορεί να θεωρηθεί μια εν-σωματωμένη (embodied) διαδικασία, γιατί 

έχει ως σημείο εκκίνησης όχι μόνο τις γνωστικές και αντιληπτικές ικανότητες (θεωρητικές γνώσεις) 

αλλά και τις κινητικές ικανότητες (πρακτικές δεξιότητες) (Jensenius, 2007). Είναι πολύ σημαντική αυτή 

η σύνδεση ανάμεσα στην αντίληψη και στη χειρονομία (Gibson, 1966, 1979), γιατί έτσι μπορεί να 

ερμηνευτεί ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο άνθρωπος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο 

άνθρωπος είναι δέκτης ενός ερεθίσματος, π.χ., της μουσικής, οι Wilson και Knoblich (2005) 

υποστηρίζουν ότι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος καθώς λαμβάνει το ηχητικό ερέθισμα θα 

«προσομοιώσει» νοητικά τις ενέργειές του, παράλληλα με τις φυσικές του ενέργειες. Αυτό συμβαίνει 

γιατί, αυτή η εν λόγω μιμητική διαδικασία τροφοδοτεί την αντιληπτική διαδικασία, επιτρέποντάς του 

να ρυθμίσει και τις ενέργειές του (χειρονομίες) αναλόγως, δίνοντας στη διαδικασία έναν 

επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα. Αυτή η σημαντική αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στην 

αντίληψη και στη χειρονομία μπορεί να αναπαρασταθεί ως σάντουιτς (sandwich) (Hurley, 1989, 1998, 

2001). Επίσης προτείνεται ότι η γνωστική λειτουργία βρίσκεται ανάμεσα στο σάντουιτς που δημιουργεί 

η επαναλαμβανόμενη σχέση της αντίληψης και της χειρονομίας (Hurley, 1989, 1998, 2001; Jensenius, 

2007) (Σχήμα 2-2): 

 

 Μια εναλλακτική προσέγγιση προτείνει τριγωνική σχέση αντί της σχέσης σάντουιτς (Manitsaris, 

2010). Στις κορυφές του τριγώνου βρίσκεται η αντίληψη, η χειρονομία και η γνώση (Σχήμα 2-3). Η 

διαφορά με το προηγούμενο σχήμα, έγκειται στο ότι στην εκτέλεση χειρονομιών, υπάρχει ισότιμη, 

ελκτική και αλληλεπιδραστική σχέση ανάμεσα στην αντίληψη, στη χειρονομία και στη γνώση. Δηλαδή 

στο παράδειγμα των μουσικών χειρονομιών, ο ερμηνευτής αλληλεπιδρώντας με το μουσικό του όργανο 

και κατέχοντας την απαραίτητη γνώση για το πώς να διαβάσει και να ερμηνεύσει τις νότες που 

βρίσκονται στην παρτιτούρα, εκτελεί ακριβείς χειρονομίες προκειμένου να παράγει το σωστό ήχο. Το 

κανάλι επικοινωνίας (αντίληψη) που δημιουργείται σε αυτήν την αλληλεπίδραση είναι οπτικό, μέσω 

των χειρονομιών, και ακουστικό, μέσω της παραγωγής του ήχου (Manitsaris, 2010). 

 
Σχήμα 2-2. Η αλληλεπίδραση της αντίληψης με τη χειρονομία μέσω της δομής σάντουιτς που εμπεριέχει τη γνωστική 

λειτουργία (Jensenius, 2007, μετάφραση συγγραφέα).   

 

 
Σχήμα 2-3. Τριγωνική σχέση αντίληψης, χειρονομίας και γνώσης (Manitsaris, 2010).  
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2.2.4 Συμπεράσματα  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάστηκε αναλυτικά το θεωρητικό υπόβαθρο του όρου χειρονομία, οι 

διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις της καθώς και οι εκφραστικές διαστάσεις αποδόμησής της. Έχοντας 

μια γενική κατανόηση του όρου, στην επόμενη ενότητα περιγράφεται πώς μπορεί αυτή η θεωρητική 

γνώση της εκφραστικής χειρονομίας να μοντελοποιηθεί και να αναγνωριστεί από ένα σύστημα, με τη 

χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης καθώς και τεχνολογιών αναγνώρισης χειρονομιών. 

Τέλος, συνοψίζονται παρακάτω οι όροι με τις αντίστοιχες ερμηνείες τους οι οποίοι θα 

χρησιμοποιηθούν στην παρούσα διδακτορική διατριβή: 

 

Χειρονομία: αντιπροσωπεύει μια κίνηση του σώματος η οποία περιέχει πληροφορίες 

Μουσική χειρονομία: είναι η μεταφορά της νοητικής διεργασίας που προκύπτει από ένα ηχητικό 

ερέθισμα στο φυσικό κόσμο  

Εκφραστικότητα: η εκ προθέσεως μεταβολή της χειρονομίας η οποία φέρει ένα σύνολο χρονικών και 

χωρικών χαρακτηριστικών που εμπλουτίζουν τη μουσική χειρονομία  

 

2.3 Στοχαστική μοντελοποίηση χειρονομιών μέσω μηχανικής μάθησης  

Αφού έχει κατανοηθεί ο όρος χειρονομία και κατ’ επέκταση ο όρος εκφραστική χειρονομία, σε 

αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί αυτή να μοντελοποιηθεί στοχαστικά, 

ώστε να γίνει κατανοητή από το σύστημα το οποίο θα την αναγνωρίσει στη συνέχεια. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη βοήθεια των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (machine learning), οι οποίοι 

μαθαίνουν από παραδείγματα (σύνολο δεδομένων) δημιουργώντας μοντέλα. Έτσι η μηχανική μάθηση 

ορίζεται ως «το πεδίο μελέτης που δίνει στους υπολογιστές τη δυνατότητα να μαθαίνουν χωρίς να έχουν 

προγραμματιστεί ρητά για αυτόν τον σκοπό» (Simon, 2013). Ένας άλλος ορισμός που δόθηκε από τον 

Mitchell (1997) επεξηγεί το πώς μαθαίνει το σύστημα (υπολογιστής) και αναφέρει ότι:  

 

«ένα πρόγραμμα υπολογιστή θεωρείται ότι μαθαίνει από την εμπειρία E σε σχέση με μια κατηγορία 

εργασιών Τ και μια μετρική απόδοσης P, αν η απόδοση του σε εργασίες της Τ, όπως μετριούνται από 

την P, βελτιώνονται με την εμπειρία E» 

 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της μουσικής, προκειμένου να αναγνωριστεί μια μουσική 

χειρονομία (εργασία Τ), πρέπει πρώτα το σύστημα να εκπαιδευτεί με αντίστοιχα χειρονομιακά 

δεδομένα (εμπειρία Ε), ώστε να είναι σε θέση μελλοντικά το σύστημα να αναγνωρίσει παρόμοιες 

μουσικές χειρονομίες (μετρική απόδοσης P). Άρα η μηχανική μάθηση περιλαμβάνει δύο φάσεις: α) τη 

φάση της εκπαίδευσης (training ή learning), στην οποία το σύστημα εκπαιδεύεται με ένα σύνολο 

δεδομένων (παραδείγματα) και β) τη φάση της αναγνώρισης (recognition ή testing), στην οποία το 

σύστημα λαμβάνει καινούρια δεδομένα και προσπαθεί να εξάγει αποφάσεις με βάση τα προ-

εγγεγραμμένα παραδείγματα.  

 

Υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές μηχανικής μάθησης. Οι συνηθέστερες κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα του αλγορίθμου και είναι οι εξής (Caramiaux & Tanaka, 2013): 

 

1. μάθηση με επίβλεψη (supervised learning), όπου είναι η διαδικασία κατά την οποία το σύστημα 

μαθαίνει επαγωγικά μια συνάρτηση3, μέσω ενός συγκεκριμένου συνόλου δεδομένων/ 

                                                      
3 η συνάρτηση από την οποία το σύστημα μαθαίνει αποτελεί το μοντέλο εκπαίδευσης και λέγεται ταξινομητής (classifier) 
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παραδειγμάτων, και όπου το κάθε παράδειγμα αντιστοιχεί σε μια κλάση (class) 

2. μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning), όπου το σύστημα καλείται να ανακαλύψει 

συσχετίσεις ή/και συστάδες (cluster) σε ένα κρυφό, μη προκαθορισμένο σύνολο δεδομένων/ 

παραδειγμάτων, και 

3. ενισχυτική μάθηση (reinforcement learning), όπου το σύστημα μαθαίνει μια στρατηγική ενεργειών 

για μια δεδομένη παρατήρηση.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πληθώρα ερευνητικών προσπαθειών που υλοποιούν τις παραπάνω 

στρατηγικές μηχανικής μάθησης. Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή επικεντρώνεται κυρίως στα 

παραδείγματα που αναφέρονται στη μάθηση με επίβλεψη, η οποία αποφασίζει σε ποια κλάση ανήκει 

ένα σύνολο δεδομένων. Ενδεικτικά παραδείγματα αλγορίθμων είναι τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

(Hidden Markov Model), η Δυναμική Χρονική Στρέβλωση (Dynamic Time Warping), το Φίλτρο 

Σωματιδίων (Particle Filter), κ.ά.. Παρακάτω θα αναλυθούν οι πιο γνωστοί και ευρέως 

χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.   

2.3.1 Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα  

Τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (ΚΜΜ) χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια για την 

αναγνώριση χρονοσειρών (time series), όπως για παράδειγμα για την αναγνώριση φωνής, χειρονομιών. 

Τα ΚΜΜ (Rabiner, 1989) είναι μια διπλή στοχαστική διαδικασία που διέπεται από μια αλυσίδα Markov 

με πεπερασμένο αριθμό καταστάσεων (states), όπου κάθε μια από τις καταστάσεις συνδέεται με μια 

κατανομή πιθανοτήτων (Σχήμα 2-4). Οι μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων επίσης διέπονται από 

ένα σύνολο πιθανοτήτων, που ονομάζονται πιθανότητες μετάβασης. Για παράδειγμα, σε διακριτό χρόνο 

και για μια συγκεκριμένη κατάσταση, παράγεται μια παρατήρηση με βάση την αντίστοιχη κατανομή 

πιθανοτήτων. Φανερή στο σύστημα είναι μόνο η παρατήρηση, χωρίς να είναι γνωστή ποια κατάσταση 

την έχει παράγει. Άρα η κατάσταση παραμένει «κρυφή», εξ’ ου και το όνομα ΚΜΜ. 

 

Τα ΚΜΜ χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την αναγνώριση φωνής (Juang & Rabiner, 1985; Jelinek, 

1998) και έπειτα για την αναγνώριση του γραφικού χαρακτήρα (handwriting) (Nag, Wong & Fallside, 

1986; Yang & Xu, 1994). Γρήγορα όμως αποδείχτηκαν αποτελεσματικά και για την αναγνώριση 

ανθρώπινης κίνησης και χειρονομίας, όταν οι Yamato, Ohya και Ishii (1992) χρησιμοποίησαν πρώτοι 

διακριτά ΚΜΜ αναγνωρίζοντας με επιτυχία διαδοχικές δισδιάστατες εικόνες από έξι χειρονομίες που 

εκτελούσαν τρεις αθλητές σε πραγματικό χρόνο καθώς έπαιζαν αντισφαίριση (tennis). Συγκεκριμένα, 

τα δεδομένα από την ακολουθία εικόνων (25x25 pixel) αποτέλεσαν το διάνυσμα χαρακτηριστικών 

όπου με αυτό εκπαιδεύτηκαν στη συνέχεια τα ΚΜΜ. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ποσοστά 

αναγνώρισης υψηλότερα από 90%, όταν τα ΚΜΜ εκπαιδεύτηκαν και αναγνωρίστηκαν με δεδομένα 

από τον ίδιο αθλητή. Ενώ τα ποσοστά αυτά μειώθηκαν αρκετά, όταν τα δεδομένα εκπαίδευσης και 

δεδομένα αναγνώρισης ήταν από διαφορετικούς αθλητές. 

 
Σχήμα 2-4. ΚΜΜ πέντε καταστάσεων για την αναγνώριση χειρονομιών.  
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Οι Schlenzig, Hunter και Jain (1994) τα χρησιμοποίησαν για να αναγνωρίσουν καθημερινές 

χειρονομίες, όπως για παράδειγμα το «γεια», το «αντίο» και την «περιστροφή χεριού» από βίντεο. 

Λόγω του ότι είχαν μικρό δείγμα χειρονομιών, οι συγγραφείς ήταν σε θέση «διαισθητικά» και 

χειροκίνητα να καθορίσουν τα ΚΜΜ που σχετίζονταν με κάθε μια χειρονομία. Επισημαίνουν όμως, 

ότι αν είχαν μεγαλύτερο δείγμα, θα έπρεπε να υλοποιηθεί η μέθοδος επανεκτίμησης Baum-Welch 

(Rabiner, 1989). Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη αυτή έδειξε τις δυνατότητες συνεχούς αναγνώρισης της 

χειρονομίας με τη χρήση των ΚΜΜ.  

Επίσης τα ΚΜΜ χρησιμοποιήθηκαν για να αναγνωρίσουν επιτυχώς 18 χειρονομίες Tai Chi 

εκτελούμενες από το ίδιο υποκείμενο (Campbell, Becker, Azarbayejani, Bobick & Pentland, 1996). Τα 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποίησαν αποτελούνταν από τα δεδομένα που κατέγραψαν με τη βοήθεια 

βιντεοκάμερας σε πραγματικό χρόνο. Πειραματίστηκαν τόσο με την επιλογή διαφορετικού αριθμού 

καταστάσεων (π.χ., 3, 4 ή 5 καταστάσεις), όσο και με τη διαφορετική επιλογή χαρακτηριστικών (π.χ., 

θέσεις ή περιστροφές). Τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστό αναγνώρισης μέχρι και 98%. Τα τελευταία 

χρόνια πραγματοποιήθηκαν αρκετές παρόμοιες προσπάθειες με την παραπάνω (Tanguay, 1994; Sun, 

Chen & Manjunath, 2002; Nakata, 2006; Elmezain, Al-Hamadi, Appenrodt & Michaelis, 2008; Wang, 

Xia, Cai, Gao & Cattani, 2012).  

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκαν τα ΚΜΜ για την αναγνώριση της Αμερικάνικης νοηματικής 

γλώσσας (American Sign Language – ASL) σε πραγματικό χρόνο και συγκεκριμένα για την 

αναγνώριση σαράντα λέξεων, που συμπεριλάμβαναν αντωνυμίες, ρήματα, ουσιαστικά και επίθετα, 

προκειμένου ο χρήστης να μπορεί να συνθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση (Starner & Pentland, 1995). 

Κάθε λέξη αντιστοιχίζονταν σε μια κλάση. Το σύστημα αναγνώρισε το λεξιλόγιο με υψηλό ποσοστό 

επιτυχίας (99.2%), χωρίς τη ρητή μοντελοποίηση των δαχτύλων.  

Αρκετές επίσης έρευνες διεξήχθησαν και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, π.χ., μουσικό, χορευτικό. Για 

παράδειγμα, οι Wilson και Bobick (1999) επέκτειναν τα ΚΜΜ για να αναγνωρίσουν απλές χειρονομίες 

μαέστρου που παρουσιάζουν χωρική διακύμανση. Συγκεκριμένα εφάρμοσαν ένα απλοποιημένο 

σενάριο επίδειξης μουσικής χειρονομίας που εκτελεί ο μαέστρος για να κρατήσει το ρυθμό.  

Οι Kolesnik και Wanderley (2004) ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο βασισμένο στα ΚΜΜ που 

αναγνώριζε επίσης επιτυχώς εκφραστικές χειρονομίες που εκτελεί ο μαέστρος. Το λεξιλόγιο 

χειρονομιών περιλάμβανε πέντε χειρονομίες αριστερού χεριού και δύο χειρονομίες δεξιού χεριού. Το 

σύστημα αναγνώρισε συνολικά τις παραπάνω χειρονομίες με ποσοστό 97.2%. 

Οι Boukir και Chenevière (2004) χρησιμοποίησαν τα ΚΜΜ για την αναγνώριση δώδεκα 

χορευτικών χειρονομιών του σύγχρονου μπαλέτου, εκτελούμενες από τέσσερις χορευτές. Η μέθοδος 

που πρότειναν περιλάμβανε ένα σύνολο ΚΜΜ, καθένα από τα οποία αντιστοιχίζονταν σε μια 

χειρονομία. Η αναγνώριση αυτών των χειρονομιών στη συνέχεια επιτυγχάνονταν με την αντιστοίχιση 

των χειρονομιακών μοντέλων με τα δεδομένα εισόδου.  

Ο Manitsaris (2010) επίσης υλοποίησε τα ΚΜΜ με σκοπό τη μοντελοποίηση και αναγνώριση 

μουσικών πιανιστικών χειρονομιών και συγκεκριμένα δαχτυλισμών του δεξιού χεριού. Το λεξικό 

χειρονομιών που χρησιμοποίησε, περιλάμβανε έξι μουσικές χειρονομίες και το ποσοστό επιτυχούς 

αναγνώρισης των χειρονομιών ήταν 71%.  

Τέλος, οι Kim και Weinzierl (2013) χρησιμοποίησαν τα ΚΜΜ για να προσδιορίσουν και να 

αναγνωρίσουν πιθανά μοτίβα στην εκτέλεση χειρονομιών σε μια μουσική παράσταση και 

συγκεκριμένα στην εκτέλεση του μουσικού κομματιού του  R. Schumann «Traumerei». 

2.3.2 Δυναμική Χρονική Στρέβλωση 

Μια άλλη γνωστή τεχνική που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση χρονοσειρών είναι η Δυναμική 

Χρονική Στρέβλωση (ΔΧΣ) (Bellman & Kalaba, 1959), η οποία επιδιώκει τη βέλτιστη ευθυγράμμιση 

ανάμεσα σε δύο χρονικές ακολουθίες, οι οποίες διαφέρουν στη χρονική διάρκεια ή/και στην ταχύτητα. 
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Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπει μια μη-γραμμική παραμόρφωση στη διάσταση του χρόνου, 

«διαστέλλοντας» ή/και «συστέλλοντας» τις χρονοσειρές, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 

αντιστοίχιση (ταίριασμα) ανάμεσα στα ακολουθιακά δεδομένα. Ο εκ των προτέρων καθορισμός ενός 

κατωφλίου (threshold) μεταξύ των ακολουθιακών δεδομένων συμβάλλει στην ταξινόμηση των 

ακολουθιών αυτών. 

Η ΔΧΣ χρησιμοποιήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια για την αναγνώριση χειρονομιών και 

συγκεκριμένα από τους Merrill και Paradiso (2005), οι οποίοι ανέπτυξαν ένα σύστημα, όπου το 

ονόμασαν FlexiGesture και το οποίο επέτρεπε στο χρήστη μέσω της εκτέλεσης χειρονομιών, τη 

συνεχόμενη παραγωγή, ενεργοποίηση και έλεγχο του ήχου. Χρησιμοποιήθηκε από 25 συμμετέχοντες, 

οι οποίοι επέλεξαν οι ίδιοι, τόσο τις χειρονομίες που ήθελαν να εκτελέσουν (μέγιστος αριθμός επιλογής 

ήταν δέκα χειρονομίες), όσο και τους ήχους που θα αντιστοιχίζονταν στην κάθε μια χειρονομία.  

Η ΔΧΣ εφαρμόστηκε για την αναγνώριση πέντε διαφορετικών χορευτικών κινήσεων, όπου 

ανάλογα με το αποτέλεσμα της αναγνώρισης της κίνησης, παράγονταν αντίστοιχοι ήχοι (Fujimoto, 

Fujita, Takegawa, Terada & Tsukamoto, 2009). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέθοδος που πρότειναν 

είναι ικανή να βελτιώσει την αναγνώριση των κινήσεων με ποσοστό ακρίβειας 99%.   

Τέλος, οι Bettens και Todoroff (2009) υλοποίησαν ένα εργαλείο βασισμένο στη ΔΧΣ για την 

αναγνώριση χορευτικών χειρονομιών σε πραγματικό χρόνο καθώς και οι Kim, Jang, Yoon και Kim 

(2015) για να ταξινομήσουν και να αναγνωρίσουν χορευτικές χειρονομίες.  

Η ΔΧΣ, όπως έχει γίνει αντιληπτό και από την παραπάνω ενδεικτική βιβλιογραφική επισκόπηση, 

χρησιμοποιείται ευρέως στην αναγνώριση χειρονομιών. Στόχος της είναι η σύγκριση της εισερχόμενης 

χρονικής ακολουθίας με τα υπόλοιπα παραδείγματα, η εύρεση του κοντινότερου παραδείγματος σε 

σχέση με την εισερχόμενη ακολουθία και η επιστροφή της κλάσης αυτού του παραδείγματος. Συχνά 

όμως η ΔΧΣ συγχέει μια κλάση χειρονομίας με την κοντινότερη γειτονική κλάση. Έτσι η ΔΧΣ έχει ένα 

σημαντικό μειονέκτημα που είναι η αδυναμία να αναγνωρίζει επιτυχώς χειρονομίες που μοιάζουν 

μεταξύ τους, επιστρέφοντας το αποτέλεσμα μιας κλάσης που δεν είναι η σωστή (Santos, Fernandes & 

Bezerra, 2015). Για να επιλυθεί όμως αυτό το ζήτημα, η ΔΧΣ χρησιμοποιείται συνήθως σε μια υβριδική 

προσέγγιση με τα ΚΜΜ. Η υβριδική αυτή προσέγγιση χρησιμοποιεί τη ΔΧΣ για να επιστρέφει τις 

κοντινότερες ακολουθίες σε σχέση με την εισερχόμενη χρονική ακολουθία, και τα ΚΜΜ για να 

ταξινομούν την εισερχόμενη ακολουθία, επιστρέφοντας την αντίστοιχη κλάση και κατ’ επέκταση το 

αποτέλεσμα της αναγνώρισης. 

2.3.3 Υβριδική προσέγγιση Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και Δυναμικής Χρονικής 

Στρέβλωσης 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα 

ταξινόμησης και αναγνώρισης χειρονομιών, χρησιμοποιείται μια υβριδική προσέγγιση των ΚΜΜ και 

της ΔΧΣ. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες προσπάθειες που την υλοποιούν (Kwon & Gross, 2007; Huang, 

Monekosso, Wang & Augusto, 2012; Hiyadi, Ababsa, Montagne, Bouyakhf & Regragui, 2016), αλλά 

η συγκεκριμένη διατριβή θα επικεντρωθεί κυρίως σε μια, αυτή που έχει αναπτυχθεί στο Institut de 

Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) στο Παρίσι (Bevilacqua, Guédy, Schnell, 

Fléty & Leroy, 2007; Bevilacqua et al., 2009). 

Ένα σύστημα που βασίζεται στην υβριδική προσέγγιση που συνδυάζει τα ΚΜΜ και τη ΔΧΣ 

αναπτύχθηκε επιτυχώς (Bevilacqua et al., 2007; Bevilacqua et al., 2009). Ονομάζεται Gesture Follower 

(GF) και χρησιμοποιείται για τη συνεχή εκπαίδευση και αναγνώριση χειρονομιών σε πραγματικό 

χρόνο. Η εκπαίδευση γίνεται με τα δεδομένα της χειρονομίας πρότυπο και η αναγνώριση επιτυγχάνεται 

με βάση την εισερχόμενη χειρονομία που εκτελείται σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα είναι βασισμένο 

στα πρότυπα (template-based) και η εκπαίδευση γίνεται με ένα μόνο δείγμα (one-shot learning), 

σχετίζοντας το κάθε καρέ (frame) της χειρονομίας πρότυπο με μια κατάσταση του ΚΜΜ (Françoise, 
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2015). Κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης και εκτέλεσης της χειρονομίας, υπολογίζονται συνεχώς και 

σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τη χρονική θέση στην οποία βρίσκεται η εισερχόμενη 

χειρονομία καθώς και οι τιμές πιθανοτήτων αναγνώρισης για κάθε χειρονομία ξεχωριστά. Επίσης 

πραγματοποιείται χρονική ευθυγράμμιση σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα στη χειρονομία πρότυπο και 

στην εκτελούμενη χειρονομία.   

 

Μερικές ενδεικτικές μεθοδολογίες και ερευνητικές προσπάθειες που έχουν διεξαχθεί σε πληθώρα 

πεδίων εφαρμογής και που χρησιμοποιούν την υβριδική προσέγγιση των ΚΜΜ και της ΔΧΣ, 

παρατίθενται παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη GF έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο:  

 

 Μουσικής, όπως για παράδειγμα στο project «i-Maestro», στο οποίο αναπτύχθηκε μια πλήρης 

εφαρμογή που υποστήριζε τη μουσική εκπαίδευση (Bevilacqua et al., 2007; Ng & Nesi, 2008; 

Bevilacqua et al., 2009;). Περιλάμβανε αλγορίθμους ανάλυσης ήχων και αναγνώρισης χειρονομιών 

με σκοπό την ανάδραση (feedback) των χρηστών και την ανάπτυξη νέων τρόπων μουσικής 

αλληλεπίδρασης. Το «The augmented violin project» είναι ένα άλλο project, στο οποίο έγινε μελέτη 

των χειρονομιών που εκτελούνται σε ένα ακουστικό βιολί, και έπειτα έγινε καταγραφή αυτών με 

τεχνολογίες σύλληψης χειρονομιών. Στόχος ήταν η μέτρηση της επιτάχυνσης του τόξου σε 

πραγματικό χρόνο και η ανάπτυξη ενός συστήματος, με τη χρήση της βιβλιοθήκης GF, ικανού να 

αναγνωρίζει τέτοιου είδους χειρονομίες (Bevilacqua, Rasamimanana, Fléty, Lemouton & Baschet, 

2006). Αντίστοιχα το «The augmented string quartet», σχεδιάστηκε για να επιτρέπει τη μίξη 

ακουστικής και ηλεκτρονικής μουσικής. Συγκεκριμένα, οι χειρονομίες του τόξου που εκτελούνταν 

από τους μουσικούς όχι μόνο αναγνωρίζονταν αλλά παρήγαγαν ψηφιακούς ήχους σε πραγματικό 

χρόνο (Bevilacqua, Baschet & Lemouton, 2012). Επίσης το «Modular Objects – MO» είναι ένα 

project στο οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένας αριθμός απτών αντικειμένων (όπως για 

παράδειγμα η μπάλα MO, το σκάκι ΜΟ, κ.ά.) με σκοπό τη μουσική αλληλεπίδραση 

(Rasamimanana, Bevilacqua, Schnell, Guedy, Fléty, Maestracci, Zamborlin, Frechin & Petrevski, 

2011).  

 Χορευτικών παραστάσεων, όπως για παράδειγμα το «Homo Ludens»4, στο οποίο ο χορευτής 

αυτοσχεδίαζε κάποιες χορευτικές φράσεις, οι οποίες αναγνωρίζονταν σε πραγματικό χρόνο από το 

σύστημα και μια ακολουθία προ-εγγεγραμμένων βίντεο παίζονταν έπειτα, δημιουργώντας έτσι ένα 

είδος διαλόγου ανάμεσα στο χορευτή και στο βίντεο. 

 Διαδραστικής εγκατάστασης (installation), όπως το «If/Τhen Installed»5, στο οποίο οι χρήστες 

(π.χ., επισκέπτες, θεατές) εκτελούσαν μια σειρά χορευτικών κινήσεων, μιμούμενοι το χορευτή που 

εκτελούσε τις ίδιες κινήσεις στο βίντεο. Οι κινήσεις του χρήστη συγχρονίζονταν με τις κινήσεις 

του χορευτή. Ο χρήστης έτσι έπρεπε όχι μόνο να εκτελέσει σωστά τις κινήσεις του αλλά και να 

παρακολουθεί το βίντεο του χορευτή το οποίο «ακολουθούσε» (following) τη δική του κίνηση. 

Επίσης το «Double Skin/Double Mind»6, το οποίο προσέφερε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα 

να ανακαλύψουν νέες ερμηνείες των χορευτικών κινήσεων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό 

επιτυγχάνονταν με την καταγραφή παραμέτρων της κίνησης, οι οποίες έπειτα αναγνωρίζονταν και 

αντιστοιχίζονταν σε ήχους ή χρησιμοποιούνταν ως οπτική ανάδραση (feedback). 

 Δεξιοτεχνίας, όπου η Glushkova (2016) χρησιμοποίησε τη βιβλιοθήκη GF για να αναπτύξει ένα 

μεθοδολογικό πλαίσιο που στόχευε στην αναγνώριση της κινητικής δεξιότητας και την εκμάθηση 

των δεξιοτεχνικών χειρονομιών. Συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής ήταν οι δεξιοτεχνικές 

χειρονομίες αγγειοπλαστικής. Τέλος, ο Tsagaris (2014) προκειμένου να αναγνωρίσει δακτυλικές 

                                                      
4 http://www.thebakery.org/repertory-homo-ludens 
5 http://www.thebakery.org/interactive-if-then-installed 
6 InsideMovementKnowledge.net 
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χειρονομίες σε πραγματικό χρόνο με οπτική κάμερα, χρησιμοποίησε επίσης τη βιβλιοθήκη GF, 

όπου την εφάρμοσε στον έλεγχο συστημάτων μηχατρονικής και συγκεκριμένα στην 

αλληλεπίδραση ανθρώπου – ρομπότ. 

2.3.4 Επεκτάσεις των παραπάνω αλγορίθμων 

Ένας περιορισμός όμως της παραπάνω υβριδικής προσέγγισης, και κυρίως των ΚΜΜ, είναι ότι 

επειδή οι παρατηρήσεις παράγονται σε επίπεδο καρέ (frame), η υπόθεση για την υπό όρους 

ανεξαρτησία ανάμεσα στις παρατηρήσεις περιορίζεται (Françoise, 2015). Πιο συγκεκριμένα, η 

υβριδική αυτή προσέγγιση δεν είναι ικανή να υποστηρίξει μεταβάσεις που μπορεί να συμβαίνουν 

μεταξύ των διαδοχικών τμημάτων της ίδιας χειρονομίας (Françoise, 2015). Για το λόγο αυτό, 

προτάθηκε ένα σύστημα, που βασίζεται στα Ιεραρχικά Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hierarchical 

Hidden Markov Model – (H)HMM), τα οποία ενσωματώνουν μια πολυεπίπεδη αναπαράσταση 

χειρονομιών (Françoise, 2013, 2015). Το σύστημα αυτό ονομάζεται mubu.hhmm και θεωρεί τη 

χειρονομία ως μια ακολουθία από τμήματα (segment), αντί μιας ενιαίας οντότητας, όπου το κάθε τμήμα 

της αποτελείται από χειρονομιακά δεδομένα.  

Πιο συγκεκριμένα, η λογική του συστήματος είναι παρόμοια με αυτή του συστήματος που 

αναπτύχθηκε με τη βιβλιοθήκη GF, δηλαδή υιοθετεί μια μέθοδο που βασίζεται στα πρότυπα (template-

based) και εφαρμόζει εκπαίδευση με ένα μόνο δείγμα (one-shot learning). Ένα Ιεραρχικό ΚΜΜ 

αναπτύσσεται, αποτελούμενο από δύο επίπεδα για την τμηματοποίηση (segmentation) και αναγνώριση 

της χειρονομίας σε πραγματικό χρόνο. Από ένα παράδειγμα μιας χειρονομίας πρότυπο (root) που έχει 

τμηματοποιηθεί, χτίζεται το μοντέλο αντιστοιχίζοντας κάθε τμήμα της χειρονομίας πρότυπο σε μια 

κατάσταση υψηλού επιπέδου (κατάσταση κατάτμησης – segment state). Στη συνέχεια η κάθε 

κατάσταση παράγει ένα υπό-μοντέλο, το οποίο με τη σειρά του αντιστοιχίζει κάθε καρέ (frame) της 

χειρονομίας πρότυπο σε μια κατάσταση χαμηλότερου επιπέδου (κατάσταση σήματος – signal state) 

(Françoise, Caramiaux, & Bevilacqua, 2012; Françoise, 2013, 2015) (Σχήμα 2-5). Όταν η 

τμηματοποίηση και η αναγνώριση λαμβάνει χώρα, υπολογίζονται ταυτόχρονα για κάθε εισερχόμενη 

παρατήρηση: α) το πιθανότερο τμήμα καθώς και β) η χρονική ευθυγράμμιση σε σχέση με τη χειρονομία 

πρότυπο (Françoise, 2015).  

 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης του mubu.hhmm είναι αυτή του Françoise (2013, 2015), ο 

οποίος ανέπτυξε μια διεπαφή με σκοπό τη μοντελοποίηση χειρονομιακών και ηχητικών ακολουθιών. 

Το εφάρμοσε στις χειρονομίες Tai Chi, τονίζοντας τη σημασία του ιεραρχικού μοντέλου και της 

 
Σχήμα 2-5. Ιεραρχικό ΚΜΜ δύο επιπέδων.  
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τμηματοποίησης για την ακριβέστερη αναγνώριση χειρονομιών.  

Η πλειοψηφία των παραπάνω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, μεθοδολογιών και ερευνητικών 

προσπαθειών παρουσιάζουν όμως δύο βασικά μειονεκτήματα. Το πρώτο μειονέκτημα είναι ότι τα 

χειρονομιακά δεδομένα λαμβάνονται συνήθως από αισθητήρες, με αποτέλεσμα την ύπαρξη πιθανού 

θορύβου ή/και διαταραχών στα δεδομένα, με συνέπεια να εκπέμπονται ελλιπώς οι παρατηρήσεις και 

να γίνεται δυσκολότερη η αναγνώριση έως και αδύνατη μερικές φορές. Έτσι προκύπτει το πρόβλημα 

του μη-γραμμικού φιλτραρίσματος, όπου τα ΚΜΜ, η ΔΧΣ, η υβριδική προσέγγιση των ΚΜΜ και της 

ΔΧΣ, καθώς και τα Ιεραρχικά ΚΜΜ αδυνατούν να το επιλύσουν.  

Το δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι οι παραπάνω τεχνικές ναι μεν απαντούν στο ερώτημα ποια 

χειρονομία εκτελείται, δηλαδή είναι σε θέση να αναγνωρίσουν επιτυχώς την εισερχόμενη χειρονομία, 

αλλά αδυνατούν να αναγνωρίσουν το πώς αυτή εκτελείται, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη διάσταση 

του χρόνου αλλά και του χώρου. Σύμφωνα με ότι έχει προαναφερθεί, η διερεύνηση του πώς μια 

χειρονομία εκτελείται, σημαίνει τη διερεύνηση της εκφραστικότητας της χειρονομίας. Η ΔΧΣ λαμβάνει 

υπόψη της μόνο τη διάσταση του χρόνου, ευθυγραμμίζοντας χρονικά τα ακολουθιακά δεδομένα. 

Επίσης, οι Wilson και Bobick (1999), όπως αναφέρθηκε ήδη, έκαναν μια πρώτη προσπάθεια με τη 

χρήση των ΚΜΜ να αναγνωρίσουν τη χωρική διακύμανση των χειρονομιών. Αποδεικνύεται ότι ναι 

μεν τα ΚΜΜ είναι ικανά να λάβουν υπόψη τους τις χωρικές διακυμάνσεις, αλλά απαιτούν κατά κανόνα 

μεγάλες βάσεις δεδομένων και χρονοβόρες διαδικασίες εκπαίδευσης των μοντέλων.  

Για την επίλυση λοιπόν των παραπάνω περιορισμών και μειονεκτημάτων, δηλαδή: α) της μη-

γραμμικότητας του δυναμικού συστήματος, και β) της αναγνώρισης που αφορά όχι μόνο σε ποια 

χειρονομία εκτελείται, αλλά και πώς αυτή εκτελείται, λαμβάνοντας υπόψη την εκφραστικότητα της 

χειρονομίας, προτείνεται η χρήση του αλγορίθμου Φίλτρο Σωματιδίων. Το Φίλτρο Σωματιδίων παρόλο 

που αρχικά χρησιμοποιήθηκε κυρίως για το πρόβλημα του εντοπισμού (tracking) κινούμενων 

αντικειμένων, όπως για παράδειγμα των χεριών (Bretzner, Laptev & Lindeberg, 2002; Zhou, Chellappa 

& Moghaddam, 2004; Mitra & Acharya, 2007; Shan, Tan & Wei, 2007), επεκτάθηκε έπειτα και στην 

αναγνώριση της χειρονομίας, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του στην προσαρμογή 

συνεχόμενων χαρακτηριστικών. 

2.3.5 Φίλτρο Σωματιδίων 

Ο αλγόριθμος Φίλτρο Σωματιδίων, αλλιώς γνωστός από τη βιβλιογραφία ως bootstrap filter ή 

αλγόριθμος condensation, είναι μια κατηγορία ακολουθιακών Monte Carlo μεθόδων (Sequential Monte 

Carlo – SMC). Ο αλγόριθμος αυτός χρησιμοποιείται στα μοντέλα χώρου καταστάσεων (State Space 

models) για αυτό και αποτελείται από κρυφές και παρατηρήσιμες μεταβλητές. Επίσης χρησιμοποιείται 

επιτυχώς όταν η κατάσταση του συστήματος εξελίσσεται στο χρόνο και η πληροφορία που εκπέμπεται 

σχετικά με την κατάσταση του συστήματος επιτυγχάνεται μέσω μετρήσεων που μπορεί να 

περιλαμβάνουν θόρυβο.  

Πιο συγκεκριμένα, η βασική ιδέα είναι η εκτίμηση των κρυφών καταστάσεων του παρατηρούμενου 

συστήματος με βάση τις παρατηρήσιμες μεταβλητές (παρατηρήσεις). Αυτό επιτυγχάνεται με την 

αναπαράσταση της απαιτούμενης εκ των υστέρων συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (posterior 

probability density function - pdf) με ένα σύνολο τυχαίων σταθμισμένων δειγμάτων (samples) (Doucet 

& Johansen, 2011), επιτρέποντας σε πραγματικό χρόνο την εκτίμηση των καταστάσεων ενός μη-

γραμμικού δυναμικού συστήματος (Mitra & Acharya, 2007). Τα δείγματα μιας εκ των υστέρων 

συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας ονομάζονται σωματίδια (particles), εξ’ ου και το όνομα του 

αλγορίθμου.  

Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος Φίλτρο Σωματιδίων επεκτάθηκε αναπτύσσοντας μια βιβλιοθήκη που 

ονομάζεται Gesture Variation Follower (GVF), δίνοντας τη δυνατότητα στο σύστημα να 

προσαρμόζεται συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις μεταβολές και διακυμάνσεις της 
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εκτελούμενης χειρονομίας (Zandt-Escobar, Caramiaux & Tanaka, 2014; Caramiaux, 2015; Caramiaux, 

Montecchio, Tanaka & Bevilacqua, 2015b). Οι μεταβολές που μπορεί το σύστημα να λάβει υπόψη του 

είναι τόσο οι χρονικές διακυμάνσεις (χρονική ευθυγράμμιση, ταχύτητα), όσο και οι χωρικές 

διακυμάνσεις (μέγεθος, περιστροφή). Πιο αναλυτικά, το σύστημα εκπαιδεύεται με ένα μόνο δείγμα 

(one-shot learning) και κατά τη φάση της αναγνώρισης το μοντέλο υπολογίζει τις χρονικές 

διακυμάνσεις, ευθυγραμμίζοντας την εισερχόμενη χειρονομία με τη χειρονομία πρότυπο, αλλά και τις 

χωρικές διακυμάνσεις της χειρονομίας, όπως το μέγεθος ή/και η περιστροφή (γωνία) της εισερχόμενης 

χειρονομίας σε σχέση με τη χειρονομία πρότυπο (Zandt-Escobar et al., 2014; Caramiaux, 2015).  

Μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη GVF, είναι το εργαλείο του 

επαυξημένου πιάνου, που ονομάζεται «Piaf» (Zandt-Escobar et al., 2014), το οποίο μοντελοποιεί τις 

πιανιστικές χειρονομίες και υπολογίζει τις διακυμάνσεις της χειρονομίας, αντιστοιχίζοντας τα 

χειρονομιακά δεδομένα σε ηχητικές παραμέτρους και παράγοντας ήχο σε πραγματικό χρόνο. 

2.3.6 Συμπεράσματα 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η πλειοψηφία των αλγορίθμων 

μηχανικής μάθησης που παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση, είναι σε θέση να απαντήσει 

κυρίως στο ερώτημα του τι/ποια χειρονομία εκτελείται, και εν μέρει στο πώς αυτή εκτελείται, 

λαμβάνοντας υπόψη κάποια εκφραστικά στοιχεία της χειρονομίας. Μια πολύ πιο εξαντλητική 

βιβλιογραφική επισκόπηση των παραπάνω αλγορίθμων, γίνεται στο άρθρο των Mitra και Acharya 

(2007).   

Παρακάτω παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 2-1) με τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των βιβλιοθηκών που υλοποιούν τους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Όπως φαίνεται και στον πίνακα (Πίνακας 2-1, Στοιχείο 5.), υλοποιείται 

και στις τρεις περιπτώσεις μια παράμετρος η οποία μετράει/υπολογίζει το «κατά πόσο η εκτέλεση της 

εισερχόμενης χειρονομίας επιτρέπεται να είναι διαφορετική από τη χειρονομία πρότυπο» (Zamborlin et 

al., 2014) και η οποία αναφέρεται ουσιαστικά στην ανοχή του συστήματος.  

 

 

Πίνακας 2-1. Συγκεντρωτικός πίνακας βιβλιοθηκών των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. 

   
GF 

(Bevilacqua et al., 2009) 

mubu.hhmm 

(Françoise, 2013) 

GVF 

(Caramiaux et al, 2015b) 

1. 
Υβριδική προσέγγιση ΚΜΜ 

και ΔΧΣ 

Ιεραρχικά ΚΜΜ (δύο 

επιπέδων) 
Φίλτρο Σωματιδίων 

2. 

Βασισμένο στα 

πρότυπα (template-

based)             
 

Βασισμένο στα 

πρότυπα (template-

based)            
 

Βασισμένο στα 

πρότυπα (template-

based)           
 

3. 

Εκπαίδευση με ένα 

δείγμα (one-shot 

learning)         
 

Εκπαίδευση με ένα 

δείγμα (one-shot 

learning)        
 

Εκπαίδευση με ένα 

δείγμα (one-shot 

learning)        
 

4. 
Χειρονομία ως ενιαία 

οντότητα 

Χειρονομία ως μια 

ακολουθία τμημάτων  

Χειρονομία ως ενιαία 

οντότητα 

5. Σταθερή ανοχή                                      
 

Σταθερό offset 

διακύμανσης                   
Σταθερή ανοχή  
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Οι χρήστες είναι αυτοί που ελέγχουν και επιλέγουν χειροκίνητα αυτήν την παράμετρο, και κατ’ 

επέκταση το βαθμό γενίκευσης του μοντέλου. Εξασφαλίζεται έτσι μια εύρωστη αναγνώριση της 

εισερχόμενης χειρονομίας τους σε σχέση με τη χειρονομία πρότυπο (Françoise, 2015). Στις βιβλιοθήκες 

GF και GVF, αυτή η παράμετρος ονομάζεται ανοχή (tolerance) (Caramiaux, 2012; Zamborlin et al., 

2014) και στο mubu.hhmm, ονομάζεται offset διακύμανσης (variance offset) (Françoise, 2015). Επίσης, 

η παράμετρος αυτή συνδέεται άμεσα με την εκφραστικότητα της χειρονομίας, καθώς αν ο χρήστης 

κάνει χρήση εκφραστικότερων χειρονομιών από τις χειρονομίες με τις οποίες έχει εκπαιδευτεί το 

σύστημα (χειρονομίες πρότυπο), τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το σύστημα να αδυνατεί να 

αντιληφθεί και να αναγνωρίσει πιθανές μεταβολές που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας.  

 

Επιπλέον, η παράμετρος αυτή έχει την εξής ιδιαιτερότητα:  

 

 εάν η τιμή της είναι χαμηλή, το σύστημα γίνεται πιο εύρωστο αναγνωρίζοντας τις χειρονομίες με 

μεγαλύτερη ακρίβεια και πιο σταθερά, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το σύστημα να αδυνατεί 

να ταξινομήσει σωστά όλο το πλήθος των χειρονομιών (π.χ., δύο μη ευδιάκριτες χειρονομίες) 

 εάν η τιμή της παραμέτρου είναι υψηλή, το σύστημα γίνεται λιγότερο αξιόπιστο, λόγω του ότι το 

μοντέλο είναι πολύ γενικό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των κλάσεων 

ταξινόμησης (Zamborlin et al., 2014; Françoise, 2015) 

 

Ωστόσο, το κύριο μειονέκτημα είναι ότι η τιμή αυτής της παραμέτρου, από τη στιγμή που επιλεχθεί 

από το χρήστη, παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εισερχόμενης χειρονομίας 

(Σχήμα 2-6). Αυτό οδηγεί στην πιθανότητα ότι το σύστημα μπορεί να αποτύχει να αναγνωρίσει πιθανές 

εκφραστικές διακυμάνσεις και μεταβολές που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

εκφραστικής χειρονομίας, γιατί για κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή το σύστημα μπορεί να 

απαιτήσει μια ελαφρώς υψηλότερη ή ελαφρώς χαμηλότερη τιμή αυτής της παραμέτρου, προκειμένου 

να αναγνωρίσει την εισερχόμενη χειρονομία σωστά.  

 

Η αδυναμία αναγνώρισης των εκφραστικών διακυμάνσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

χειρονομίας, λόγω της σταθερής τιμής της παραμέτρου, μπορεί επίσης να έχει σημαντικό αντίκτυπο 

στη χρονική ευθυγράμμιση της εισερχόμενης χειρονομίας σε σχέση με τη χειρονομία πρότυπο. 

Συγκεκριμένα, η χρονική ευθυγράμμιση μπορεί να μην είναι «ομαλή» και συνεχόμενη, αλλά να 

επηρεάζεται προσπαθώντας να ευθυγραμμίσει την εισερχόμενη χειρονομία με τις διαφορετικές 

χειρονομίες πρότυπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή της παραμέτρου είναι σταθερή και, λόγω 

 
Σχήμα 2-6. Οπτικοποίηση της σταθερής τιμής της ανοχής που υπολογίζει το κατά πόσο η εκτέλεση της εισερχόμενης 

χειρονομίας επιτρέπεται να είναι διαφορετική από τη χειρονομία πρότυπο κατά την αναγνώριση. 
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του ότι αδυνατεί να αναγνωρίσει τις πιθανές διακυμάνσεις της εισερχόμενης χειρονομίας, αυξάνεται η 

πιθανότητα αλληλοεπικάλυψης (overlap) μεταξύ των κλάσεων ταξινόμησης.  

Άρα, όπως φαίνεται από τα παραπάνω συμπεράσματα, αναδύεται η ανάγκη επίλυσης της αδυναμίας 

που παρουσιάζουν οι υπάρχουσες εφαρμογές αναγνώρισης χειρονομιών, ως προς την αναγνώριση των 

πιθανών εκφραστικών διακυμάνσεων που μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

εισερχόμενης χειρονομίας σε σχέση με τη χειρονομία πρότυπο, και κατ’ επέκταση ως προς την 

αναγνώριση εκφραστικών χειρονομιών. Αυτό είναι και το κεντρικό ζητούμενο της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής, το οποίο θα αναλυθεί στο Κεφάλαιο 3.   

2.4 Σχεδιασμός Ηχητικής Αλληλεπίδρασης 

Σε αυτήν την ενότητα, και αφού έχει γίνει αναλυτική παρουσίαση των αλγορίθμων μηχανικής 

μάθησης που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της χειρονομίας, παρουσιάζεται πώς η χειρονομία 

μπορεί να συνδεθεί με ηχητικές διαδικασίες, ώστε μέσω της εμπλοκής (engagement) του χρήστη να 

επιτευχθεί ηχητική αλληλεπίδραση. Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται με το σχεδιασμό ηχητικής 

αλληλεπίδρασης, ο οποίος διαμορφώνει το πώς η χειρονομία μπορεί να συσχετιστεί με τον ήχο, το πώς 

μπορεί να δημιουργηθεί εκφραστική αλληλεπίδραση και εμπλοκή, κ.τ.λ..  

Πιο αναλυτικά, ο σχεδιασμός ηχητικής αλληλεπίδρασης (Sonic Interaction Design – SID) είναι ένα 

διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο ερευνά τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιείται η ηχητική χειρονομία 

προκειμένου να μεταφέρει μια πληροφορία ή/και ένα συναίσθημα (Franinović & Serafin, 2013). 

Ερευνά λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο τα σύνολα δεδομένων (π.χ., χειρονομιακά δεδομένα) 

μπορούν να ηχοποιηθούν, δηλαδή να μετατραπούν τα δεδομένα αυτά σε ήχο, εισάγοντας έτσι την 

έννοια της ηχοποίησης (sonification) (Franinović & Serafin, 2013). Η διεπιστημονικότητα του 

σχεδιασμού ηχητικής αλληλεπίδρασης έγκειται στη σύνδεση διαφορετικών επιστημονικών τομέων, 

όπως της μουσικής πληροφορικής, της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, της μουσικής 

έκφρασης, της μουσικής ψυχολογίας, της μουσικής σύνθεσης, των καλλιτεχνικών παραστάσεων, των 

αλληλεπιδραστικών τεχνών, κ.τ.λ. (Hermann & Hunt, 2005).  

Η ηχοποίηση επιτυγχάνεται μέσω της αντιστοίχισης των χειρονομιακών δεδομένων σε ηχητικές 

παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που συσχετίζει τα δεδομένα της χειρονομίας με τις 

παραμέτρους ελέγχου του ήχου, ονομάζεται αντιστοίχιση (mapping) (Rovan, Wanderley, Dubnov & 

Depalle, 1997). Προκειμένου να επιτευχθεί η αντιστοίχιση, πρέπει πρώτα να αποφασιστούν ποια 

χαρακτηριστικά της χειρονομίας και ποιες μεταβλητές του ήχου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, 

απαντώντας έτσι στο ερώτημα «τι θα αντιστοιχηθεί και πού» και, δεύτερον, «πώς αυτό πρόκειται να 

επιτευχθεί».  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια γρήγορη επισκόπηση των βασικών στρατηγικών ηχοποίησης και 

συγκεκριμένα των τρόπων αντιστοίχισης των παραμέτρων χειρονομίας με ηχητικές παραμέτρους. 

2.4.1 Στρατηγικές ηχοποίησης χειρονομίας 

Υπάρχει πληθώρα διαφορετικών στρατηγικών ηχοποίησης, με τις πιο βασικές και ευρέως 

χρησιμοποιούμενες στρατηγικές να κατηγοριοποιούνται ως προς α) την πολυπλοκότητα αντιστοίχισης 

των παραμέτρων, β) το βαθμό ντετερμινισμού της ηχοποίησης, γ) τη συμπεριφορά της ηχοποίησης και 

δ) τον αριθμό των επιπέδων ηχοποίησης. Παρακάτω γίνεται αναλυτική περιγραφή των βασικών αυτών 

στρατηγικών. 

2.4.1.1 Πολυπλοκότητα ηχοποίησης  

Όσον αφορά την πολυπλοκότητα της ηχοποίησης και συγκεκριμένα της αντιστοίχισης των 

παραμέτρων, διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες αντιστοίχισης (Hunt, Wanderley & Kirk, 2000; 
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Hunt & Wanderley, 2002):  

 

 ένα-προς-ένα (one-to-one): μια παράμετρος εισόδου (π.χ., χειρονομιακή παράμετρος) 

αντιστοιχίζεται σε μια ηχητική παράμετρο 

 ένα-προς-πολλά (one-to-many): μια παράμετρος εισόδου αντιστοιχίζεται σε διαφορετικές/πολλές 

ηχητικές παραμέτρους  

 πολλά-προς-ένα (many-to-one): πολλές παράμετροι εισόδου αντιστοιχίζονται σε μια μόνο ηχητική 

παράμετρο  

 πολλά-προς-πολλά (many-to-many): πολλές παράμετροι εισόδου αντιστοιχίζονται σε διαφορετικές/ 

πολλές ηχητικές παραμέτρους 

 

Η παραπάνω ταξινόμηση αντιστοίχισης, ουσιαστικά προσδιορίζει πώς δύο σύνολα παραμέτρων 

σχετίζονται μεταξύ τους, δηλαδή πώς τα στοιχεία του ενός συνόλου μεταφράζονται στα στοιχεία του 

άλλου συνόλου (Hunt & Wanderley, 2002). Οι Rovan et al. (1997), έχουν προτείνει παρόμοια 

ταξινόμηση, η οποία είναι η εξής: α) ένα-προς-ένα αντιστοίχιση, β) συγκλίνουσα αντιστοίχιση 

(convergent), που αναφέρεται στην κατηγορία πολλά-προς-ένα και γ) αποκλίνουσα (divergent), 

αντιστοίχιση που αναφέρεται στην κατηγορία ένα-προς-πολλά. 

2.4.1.2 Βαθμός ντετερμινισμού ηχοποίησης  

Ένα άλλο είδος κατηγοριοποίησης γίνεται με βάση το βαθμό ντετερμινισμού, όπου χωρίζεται στην 

άμεση και έμμεση ηχοποίηση (Arfib, Couturier, Kessous & Verfaille, 2002; Van Nort, Wanderley & 

Depalle, 2004): 

 

 Άμεση (explicit) ηχοποίηση: είναι αυτή που αναφέρεται σε εκείνες τις αντιστοιχίσεις, όπου οι 

μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των δεδομένων εισόδου (π.χ., χειρονομιακά δεδομένα) και των 

δεδομένων εξόδου (ηχητικοί παράμετροι) καθορίζονται εμφανώς. Οι συνδέσεις/σχέσεις δηλαδή 

μεταξύ των χειρονομιακών δεδομένων και των ηχητικών παραμέτρων μπορούν εύκολα να 

περιγραφούν και να κατανοηθούν από το χρήστη, κατανοώντας πλήρως τη λειτουργία τους. 

 Έμμεση (implicit) ηχοποίηση: είναι αυτή που αναφέρεται στις αντιστοιχίσεις όπου γίνεται χρήση 

ενός ενδιάμεσου μοντέλου, προκειμένου να γίνει η κωδικοποίηση μιας ενδεχομένως σύνθετης 

συμπεριφοράς που υπάρχει ανάμεσα στα χειρονομιακά δεδομένα και στις ηχητικές παραμέτρους. 

Το ενδιάμεσο αυτό μοντέλο αποτελεί ένα «μαύρο κουτί» για το χρήστη, γιατί ενώ μπορεί να 

αντιληφθεί τη λειτουργία του, δεν μπορεί να κατανοήσει τους κανόνες αντιστοίχισης, δηλαδή τον 

τρόπο με τον οποίο οι παράμετροι αντιστοιχίζονται μεταξύ τους. Αυτού του είδους οι 

αντιστοιχίσεις μπορεί να υλοποιούν στατιστικές ή/και στοχαστικές μεθόδους για τη λήψη 

αποφάσεων, όπως για παράδειγμα αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβάνοντας και τη 

φάση της εκπαίδευσης του συστήματος.  

 

Η κατηγοριοποίηση που αφορά στην πολυπλοκότητα της ηχοποίησης (ένα-προς-ένα, ένα-προς-

πολλά, πολλά-προς-ένα, πολλά-προς-πολλά), μπορεί να θεωρηθεί επιπρόσθετα ως υποκατηγορία της 

άμεσης ηχοποίησης, αφού αναφέρεται στην άμεση σύνδεση και συσχέτιση των χειρονομιακών 

δεδομένων με τις ηχητικές παραμέτρους. 

2.4.1.3 Συμπεριφορά ηχοποίησης  

Μια πρόσθετη κατηγοριοποίηση της ηχοποίησης έγκειται στο είδος της συμπεριφοράς της ως προς 

την παράμετρο του χρόνου (Callear, 2009). Συγκεκριμένα χωρίζεται στη: 

 

 δυναμική συμπεριφορά (dynamic), όπου αναφέρεται στις αντιστοιχίσεις των χειρονομιακών 
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δεδομένων με ηχητικές παραμέτρους που εξελίσσονται στο χρόνο, και στη 

 στατική συμπεριφορά (static), όπου η αντιστοίχιση δεν εξελίσσεται στο χρόνο, με αποτέλεσμα να 

αδυνατεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα εισόδου ή να μάθει από αυτά.  

 

Εναλλακτικά, ο Françoise (2015) προτείνει τη: 

 

 συνεχή αντιστοίχιση (continuous), όπου αναφέρεται σε ηχοποιήσεις που χρησιμοποιούν μοντέλα 

συνεχούς χρόνου για τη σύνδεση και τη συσχέτιση των χειρονομιακών δεδομένων με ηχητικές 

παραμέτρους, και τη 

 διακριτή αντιστοίχιση (discrete), όπου χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα χειρονομιακά 

δεδομένα που φέρουν μια συγκεκριμένη έννοια ή μεταφορά, προκειμένου να ενεργοποιήσουν 

(trigger) μια ηχητική διαδικασία. 

 

2.4.1.4 Αριθμός επιπέδων ηχοποίησης  

Ένας ακόμα διαχωρισμός μπορεί να θεωρηθεί το πλήθος των επιπέδων ηχοποίησης που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αντιστοιχηθούν τα χειρονομιακά δεδομένα με τις ηχητικές 

παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να υλοποιηθεί ηχοποίηση σε:  

 

 ένα επίπεδο (single layer), όπου είναι η απλούστερη μορφή και μπορεί να περιλαμβάνει ένα μόνο 

είδος ηχοποίησης, όπως για παράδειγμα είτε απλές (ένα-προς-ένα) ή σύνθετες (πολλά-προς-πολλά) 

συσχετίσεις χειρονομιακών δεδομένων με ηχητικές παραμέτρους, είτε άμεσες ή έμμεσες 

ηχοποιήσεις (Sinnot, 2008). 

 δύο επίπεδα (two-layer), όπου το πρώτο επίπεδο αναφέρεται σε αντιστοιχίσεις ανάμεσα στις 

παραμέτρους ελέγχου και στις ενδιάμεσες παραμέτρους, και το δεύτερο αναφέρεται σε 

αντιστοιχίσεις ανάμεσα στις ενδιάμεσες παραμέτρους και στις παραμέτρους σύνθεσης ήχου 

(Wanderley, Schnell & Rovan, 1998). Τα δύο επίπεδα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, με την έννοια 

ότι αν γίνει επιλογή διαφορετικών παραμέτρων ελέγχου επηρεάζεται αποκλειστικά μόνο το πρώτο 

επίπεδο, ενώ αν επιλεχθεί διαφορετική τεχνική σύνθεσης ήχου, επηρεάζεται αποκλειστικά μόνο το 

δεύτερο επίπεδο. Οι ενδιάμεσες παράμετροι μπορούν να θεωρηθούν για παράδειγμα η χροιά, η 

ένταση, η συχνότητα, κ.ά. (Wanderley et al., 1998; Wanderley, 2001) 

 τρία επίπεδα (three-layer), όπου το πρώτο επίπεδο αναφέρεται στην εξαγωγή παραμέτρων ελέγχου 

που έχουν σημασία (meaningful parameters), το δεύτερο επίπεδο αναφέρεται στην αντιστοίχιση 

των παραμέτρων αυτών με ενδιάμεσες παραμέτρους, οι οποίες μπορεί να είναι αντιληπτικές ή 

αφηρημένες και τέλος το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στην αντιστοίχιση των ενδιάμεσων 

παραμέτρων με παραμέτρους σύνθεσης ήχου (Hunt & Wanderley, 2002). Η διαφορά ουσιαστικά με 

την ηχοποίηση σε δύο επίπεδα, είναι η προσθήκη του πρώτου επιπέδου, όπου το σύστημα εξάγει 

εκείνες τις παραμέτρους ελέγχου που έχουν σημαντική σημασία (Σχήμα 2-7). 
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Επίσης μια παρόμοια προσέγγιση με την ηχοποίηση σε τρία επίπεδα, είναι η ηχοποίηση σε τρία 

αντιληπτικά επίπεδα (three-layer perceptual) (Arfib et al., 2002). Πιο συγκεκριμένα, οι Arfib et al. 

(2002) περιγράφουν μια στρατηγική ηχοποίησης πάλι σε τρία επίπεδα, με τη διαφορά ότι 

χρησιμοποιούν τμήματα της χειρονομίας και του ήχου που περιέχουν παραμέτρους που είναι και 

γίνονται εύκολα αντιληπτές. Το πρώτο επίπεδο, με τη βοήθεια χρήσης αλγορίθμων εξαγωγής 

χαρακτηριστικών, μετατρέπει τα χειρονομιακά δεδομένα σε αντιληπτικές παραμέτρους σχετικές με τη 

χειρονομία (related-to-gesture-perception), το δεύτερο επίπεδο αντιστοιχεί και συνδέει τις παραμέτρους 

αυτές με αντιληπτικές παραμέτρους σχετικές με τον ήχο (related-to-sound-perception), και το τρίτο 

επίπεδο μετατρέπει τις παραμέτρους αυτές σε παραμέτρους σύνθεσης ήχου.  

 

2.4.1.5 Παραδείγματα εφαρμογών ηχοποίησης  

Τα τελευταία χρόνια πολλές ερευνητικές προσπάθειες έγιναν για την ηχοποίηση της χειρονομίας. 

Μερικές ενδεικτικές είναι αυτή των Arfib et al. (2002) και Kessous (2004), που υλοποίησαν την 

ηχοποίηση σε τρία αντιληπτικά επίπεδα στην εφαρμογή «The Voicer», όπου με τη χρήση ενός tablet 

και ενός joystick, ο χρήστης μέσω των χειρονομιακών του δεδομένων και της αντιστοίχισης αυτών σε 

αντιληπτικές παραμέτρους ήταν σε θέση να συνθέσει μια φωνή (voice) όπου μπορούσε επίσης να την 

ελέγχει σε πραγματικό χρόνο. 

Μια άλλη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις μεταξύ της χειρονομίας και του ήχου και 

αναφέρεται στη συνεχή αντιστοίχιση, προτείνει ένα γενικό πλαίσιο για το χειρονομιακό έλεγχο του 

ήχου, βασισμένο σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (Bevilacqua, Schnell, Rasamimanana, Zamborlin 

& Guédy, 2011). Οι Bevilacqua et al. (2011) θεωρούν τη χειρονομία ως μια χρονική διαδικασία που 

χαρακτηρίζεται από χρονικά προφίλ, εισάγοντας τον όρο χρονική αντιστοίχιση (temporal mapping) για 

να τονίσουν τις χρονικές πτυχές της σχέσης της χειρονομίας και του ήχου. Η χρονική αντιστοίχιση 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία συγχρονισμού μεταξύ των χειρονομιακών παραμέτρων και των 

ηχητικών διαδικασιών.  

Επίσης οι Caramiaux, Bevilacqua και Schnell (2011), σε επέκταση της προηγούμενης προσπάθειας, 

πρότειναν η αντιστοίχιση μεταξύ των δεδομένων να βασίζεται στον υπολογισμό της ομοιότητας 

ανάμεσα στη χρονική εξέλιξη της χειρονομίας και του ήχου, υλοποιώντας διαφορετικές τεχνικές. Οι 

τεχνικές που εφαρμόστηκαν προκειμένου να επιτευχθεί η αντιστοίχιση των χρονικών ακολουθιών είναι 

α) η Κανονική Συσχέτιση Ανάλυσης (Canonical Correlation Analysis, παρόμοια με την Ανάλυση 

Κυρίων Συνιστωσών - Principal Component Analysis), β) ο συνδυασμός των ΚΜΜ και της ΔΧΣ με 

σκοπό τη χρονική ευθυγράμμιση των δύο πολυδιάστατων σημάτων, όπως και στην προηγούμενη 

 
Σχήμα 2-7. Ηχοποίηση σε τρία επίπεδα (three-layer) (Hunt & Wanderley, 2002).  
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έρευνα (Bevilacqua et al., 2011), και γ) η υβριδική προσέγγιση, όπου χρησιμοποιεί το συνδυασμό των 

τεχνικών α) και β).   

Οι Françoise, Caramiaux και Bevilacqua (2012) εφάρμοσαν μια ιεραρχική προσέγγιση για την 

ηχοποίηση της χειρονομίας, υλοποιώντας τα Ιεραρχικά ΚΜΜ και ενσωματώνοντας παράλληλα τη 

στρατηγική της χρονικής αντιστοίχισης. Η ηχοποίηση επιτυγχάνεται αρχικά με μια πολυεπίπεδη 

τμηματοποίηση (segmentation) των χειρονομιακών δεδομένων, η οποία στη συνέχεια συνδέεται/ 

αντιστοιχίζεται με τις διαφορετικές ηχητικές διαδικασίες, οι οποίες είναι και αυτές ιεραρχικά 

δομημένες. 

Η παραπάνω προσέγγιση γενικεύτηκε και επεκτάθηκε (Françoise, 2013; Françoise, Schnell & 

Bevilacqua, 2013a; Françoise, Schnell & Bevilacqua, 2013b) υλοποιώντας ένα ενιαίο πολυτροπικό 

(multimodal) ΚΜΜ με σκοπό την από κοινού μοντελοποίηση των παραμέτρων της χειρονομίας και 

του ήχου. Η προσέγγιση αυτή ονομάστηκε αντιστοίχιση με επίδειξη (mapping by demonstration) και 

χαρακτηριστικό της είναι ότι η αναγνώριση (επίδειξη) γίνεται με «ελλιπή δεδομένα». Δηλαδή ενώ η 

εκπαίδευση πραγματοποιείται με δεδομένα χειρονομίας και με δεδομένα ήχου, η αναγνώριση γίνεται 

μόνο με δεδομένα χειρονομίας και το σύστημα προσπαθεί να προβλέψει το αποτέλεσμα του ήχου.  

Για να παραχθεί ήχος σε όλες τις παραπάνω ερευνητικές προσπάθειες και εφαρμογές, 

χρησιμοποιήθηκαν και υλοποιήθηκαν κάποιες μέθοδοι σύνθεσης ήχου. Μια σύντομη επισκόπηση των 

μεθόδων αυτών παρατίθεται στη συνέχεια.  

2.4.2 Μέθοδοι σύνθεσης ήχου 

Σε αυτήν την ενότητα γίνεται μια σύντομη περιγραφή των πιο βασικών μεθόδων σύνθεσης ήχου, 

όπως είναι η προσθετική σύνθεση, η μικροδομική σύνθεση, η σύνθεση με συνένωση, οι οποίες είναι και 

οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στην ηχοποίηση της χειρονομίας και στο χειρονομιακό έλεγχο του 

ήχου.  

2.4.2.1 Προσθετική σύνθεση  

Η προσθετική σύνθεση (additive synthesis) αποτελεί μια βασική μέθοδο σύνθεσης ήχου, στην οποία 

σύνθετες κυματομορφές μπορούν να παραχθούν από το άθροισμα απλούστερων κυματομορφών 

(Σχήμα 2-8).  

 

Οι κυματομορφές αυτές είναι αρμονικές ημιτονοειδείς με διαφορετικό πλάτος, συχνότητα και 

φάση, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του θεωρήματος Fourier, οι οποίες θεωρούν ότι οποιοσδήποτε 

ήχος (κυματομορφή) μπορεί να αναπαρασταθεί από το άθροισμα απλών ημιτονοειδών κυμάτων (Lotis 

& Diamantopoulos, 2015). Για παράδειγμα κάθε ήχος (π.χ., ένα μουσικό κομμάτι) μπορεί να αναλυθεί 

σε ένα πλήθος αρμονικών ημιτονοειδών. 

2.4.2.2 Μικροδομική σύνθεση  

Η μικροδομική σύνθεση (granular synthesis) είναι μια μέθοδος σύνθεσης ήχου, στην οποία γίνεται 

χρήση πολλαπλών κόκκων (grains) ήχου  (Schwarz, 2011). Το grain είναι ένα μικρό απόσπασμα 

ηχητικών δεδομένων διάρκειας 1 έως 50 ms. Τα χαρακτηριστικά του grain είναι η κυματομορφή 

 
Σχήμα 2-8. Δύο ηχητικές κυματομορφές προστίθενται δημιουργώντας μια σύνθετη κυματομορφή.  
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(waveform), η περιβάλλουσα (envelope), η συχνότητα (frequency), το πλάτος (amplitude) και η διάρκεια 

(duration) (Σχήμα 2-9) (Lotis & Diamantopoulos, 2015). 

 

Η ποιότητα και το ηχόχρωμα του ήχου εξαρτάται από το σωστό καθορισμό των παραπάνω 

παραμέτρων. Η ιδέα της μικροδομικής σύνθεσης είναι ότι πολλαπλά grains στοιχίζονται το ένα μετά 

το άλλο, συνθέτοντας τον τελικό ήχο. Το πώς θα γίνει αυτή η στοίχιση οδηγεί στη σύνθεση του ήχου 

με διαφορετική ταχύτητα ή/και ένταση. Το μειονέκτημα όμως της μεθόδου είναι ότι στην περίπτωση 

που επικαλύπτονται τα grains ή/και η μετάβαση από το ένα grain στο άλλο είναι απότομη, υπάρχει 

πολύ μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης θορύβου στον ήχο. 

2.4.2.3 Σύνθεση με συνένωση  

Η σύνθεση με συνένωση (concatenative synthesis) είναι επίσης μια γνωστή τεχνική σύνθεσης ήχων, 

η οποία θεωρείται ως επέκταση της μικροδομικής σύνθεσης. Στη σύνθεση με συνένωση, αντί των 

grains, υπάρχουν μικρά δείγματα ήχου που ονομάζονται μονάδες (units), τα οποία συνενώνονται 

(concatenating) (Schwarz, 2011). Η διάρκεια των units ποικίλει από 10 ms έως και 1 sec.   

Ένα δίλλημα που αναδύεται στη σύνθεση με συνένωση, όπως και στην μικροδομική σύνθεση, είναι 

το μέγεθος των units. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιηθούν μεγάλης διάρκειας units, οι συνενώσεις θα 

είναι λιγότερες, άρα το ηχητικό αποτέλεσμα θα είναι ποιοτικότερο αλλά με λιγότερη ευελιξία (Khan & 

Chitode, 2016). 

2.4.2.4 Σύνθεση με Πίνακα Κυματομορφής  

Η σύνθεση με πίνακα κυματομορφής (wavetable synthesis) είναι επίσης μια καλή τεχνική, η οποία 

χρησιμοποιεί περιοδικές κυματομορφές για την παραγωγή ήχου. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί 

πίνακες που περιέχουν τις τιμές μιας περιόδου ταλάντωσης μιας κυματομορφής. Το είδος των 

κυματομορφών μπορεί να ποικίλει, π.χ., να είναι ημιτονοειδής, τετραγωνική, τριγωνική ή πριονωτή 

κυματομορφή. Οι τιμές του πίνακα εξάγονται μέσω ενός ταλαντωτή, ο οποίος δέχεται τη συχνότητα και 

το πλάτος ως ορίσματα, με αποτέλεσμα ο ήχος να συντίθεται/παράγεται μετά τη διαμόρφωση 

(ταλάντωση) που υφίσταται από τον ταλαντωτή (Lotis & Diamantopoulos, 2015).  

 
Σχήμα 2-9. Τα χαρακτηριστικά του grain.  
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2.4.3 Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφηκε αρχικά ο όρος ηχοποίηση καθώς και οι στρατηγικές ηχοποίησης 

της χειρονομίας, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2-2). Στο τέλος, 

παρουσιάστηκαν οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι σύνθεσης και παραγωγής ήχου. 

2.5 Γενικά συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο έχοντας ως βασικό γνώμονα την καλύτερη κατανόηση της χειρονομίας αλλά 

και της χειρονομιακής τεχνογνωσίας, η οποία περιλαμβάνει την απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων 

όσο και πρακτικών δεξιοτήτων, παρουσιάστηκε αρχικά μια λεπτομερής περιγραφή του όρου 

χειρονομία και κατ’ επέκταση του όρου εκφραστική χειρονομία καθώς και μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή. Επίσης μελετήθηκε η εκφραστική χειρονομία από διαφορετικές επιστημονικές σκοπιές, και 

τέλος έγινε η αποδόμησή της στα συστατικά της στοιχεία και στις βασικές διαστάσεις της με απώτερο 

σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση της πολυδιάστατης φύσης της.  

Στη συνέχεια, έχοντας κατανοήσει τον παραπάνω όρο, έγινε μια αναλυτική επισκόπηση των πιο 

γνωστών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που στοχεύουν στη στοχαστική μοντελοποίηση και στην 

αναγνώριση της χειρονομίας, όπως για παράδειγμα τα ΚΜΜ, η ΔΧΣ, η υβριδική προσέγγιση των 

ΚΜΜ και της ΔΧΣ, τα Ιεραρχικά ΚΜΜ, το Φίλτρο Σωματιδίων κ.ά.. Επίσης, μέσω της μελέτης και 

ανάλυσης αυτών των αλγορίθμων αναδείχθηκαν τα σημαντικά σημεία αλλά και οι αδυναμίες του κάθε 

αλγορίθμου έναντι των υπολοίπων και στη συνέχεια έγινε μια σύγκριση των αντίστοιχων βιβλιοθηκών 

που υλοποιούν τους παραπάνω αλγορίθμους και χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια, 

επισημαίνοντας επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2-3) παρατίθενται συγκεντρωτικά τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που παρουσιάστηκαν στη 

Πίνακας 2-2. Συγκεντρωτικός πίνακας στρατηγικών ηχοποίησης χειρονομίας. 

Στρατηγικές ηχοποίησης χειρονομίας 

Πολυπλοκότητα ηχοποίησης  

ένα-προς-ένα (one-to-one) 

ένα-προς-πολλά (one-to-many) 

πολλά-προς-ένα (many-to-one) 

πολλά-προς-πολλά (many-to-many) 

Βαθμός ντετερμινισμού  
άμεση ηχοποίηση (explicit) 

έμμεση ηχοποίηση (implicit) 

Συμπεριφορά ηχοποίησης  

 δυναμική συμπεριφορά (dynamic) 

 συνεχής αντιστοίχιση (continuous) 

 στατική συμπεριφορά (static) 

 διακριτή αντιστοίχιση (discrete) 

Αριθμός επιπέδων 

ένα επίπεδο (single layer) 

δύο επίπεδα (two-layer) 

 τρία επίπεδα (three-layer) 

 τρία αντιληπτικά επίπεδα (three-layer perceptual) 
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βιβλιογραφική επισκόπηση (Ενότητα 2.3) αλλά και των βιβλιοθηκών που τους υλοποιούν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εν συντομία, επισημαίνοντας τα σημαντικότερα σημεία του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 2-3), τα 

ΚΜΜ είναι εύκολα στην επέκταση, αλλά απαιτούν πληθώρα δεδομένων για την εκπαίδευση του 

συστήματος. Το μειονέκτημα αυτό επιλύεται από τη ΔΧΣ, όπου περιλαμβάνει μια γρήγορη και απλή 

διαδικασία εκπαίδευσης του συστήματος, αλλά αποτυγχάνει να αναγνωρίσει χειρονομίες που 

παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες. Σε αυτό όμως απαντά η υβριδική προσέγγιση των ΚΜΜ και της 

ΔΧΣ, όπου ευθυγραμμίζει χρονικά τις ακολουθίες αλλά και αναγνωρίζει με μεγαλύτερη επιτυχία τις 

χειρονομίες, έναντι των ΚΜΜ και της ΔΧΣ ξεχωριστά. Το μειονέκτημα όμως της υβριδικής 

προσέγγισης είναι ότι οι παρατηρήσεις παράγονται σε επίπεδο καρέ (frame), με αποτέλεσμα η υπόθεση 

για την υπό όρους ανεξαρτησία ανάμεσα στις παρατηρήσεις να περιορίζεται. Μια επέκταση των ΚΜΜ, 

και συγκεκριμένα τα Ιεραρχικά ΚΜΜ προσπερνούν αυτό το ζήτημα, γιατί ενσωματώνουν μια 

πολυεπίπεδη αναπαράσταση χειρονομιών, θεωρώντας τα χειρονομιακά δεδομένα ως μια ακολουθία 

Πίνακας 2-3. Συγκεντρωτικός πίνακας με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και των 

βιβλιοθηκών τους. 

 ΚΜΜ ΔΧΣ 
Υβριδική 

προσέγγιση 

Ιεραρχικά 

ΚΜΜ 

Φίλτρο 

Σωματιδίων 

(+) 
εύκολη 

επέκταση  

χρονική 

ευθυγράμμιση 

χρονική 

ευθυγράμμιση 

και επιτυχής 

αναγνώριση σε 

παρόμοια 

πρότυπα 

η χειρονομία 

θεωρείται ως 

ακολουθία 

τμημάτων 

αντιμετωπίζει το 

θόρυβο και το 

πρόβλημα της 

μη 

γραμμικότητας 

απλή και 

γρήγορη 

διαδικασία 

εκπαίδευσης 

(–) 

πληθώρα 

δεδομένων 

για 

εκπαίδευση  

αποτυγχάνει αν 

υπάρχουν 

ομοιότητες στα 

πρότυπα 

οι παρατηρήσεις 

παράγονται σε 

επίπεδο frame-> 

η υπό όρους 

ανεξαρτησία 

ανάμεσα στις 

παρατηρήσεις 

περιορίζεται 

 

πιθανός θόρυβος 

ή διαταραχές 

υψηλή 

υπολογιστική 

πολυπλοκότητα 

δεν συνίσταται 

για μεγάλη 

ποσότητα 

δεδομένων 

πιθανός 

θόρυβος ή 

διαταραχές 

πιθανός θόρυβος 

ή διαταραχές 

πιθανός θόρυβος 

ή διαταραχές 

    

 GF mubu.hhmm GVF 

(+) 

template-based         template-based        template-based          

one-shot learning      one-shot learning      
one-shot 

learning        

(–) σταθερή ανοχή                                      
σταθερό offset 

διακύμανσης                
σταθερή ανοχή  
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τμημάτων. Ο μεγαλύτερος περιορισμός όμως αυτού του αλγορίθμου, καθώς και όσων περιγράφηκαν 

μέχρι στιγμής, είναι ότι υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης θορύβου καθώς και διαταραχών. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η λήψη των δεδομένων γίνεται από αισθητήρες, με αποτέλεσμα η αναγνώριση των 

χειρονομιών να δυσχεραίνεται λόγω του θορύβου και να καθίσταται έως και αδύνατη. Το Φίλτρο 

Σωματιδίων, επιλύει όμως αυτό το βασικό πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη το θόρυβο και κατ’ 

επέκταση τη μη-γραμμικότητα του δυναμικού συστήματος.  

Πέρα από αυτήν τη συγκριτική μελέτη, το σημαντικότερο σημείο στο οποίο όμως πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή, είναι ότι στις υπάρχουσες και πιο συχνά χρησιμοποιούμενες βιβλιοθήκες 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, η ανοχή του συστήματος περιγράφεται από μια παράμετρο (ανοχή ή 

αλλιώς offset διακύμανσης), η τιμή της οποίας είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 

εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας. Όπως έχει αναλυθεί και στην Ενότητα 2.3.6, αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στην αδυναμία αναγνώρισης πιθανών εκφραστικών διακυμάνσεων και μεταβολών που μπορεί 

να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας και κατ’ επέκταση 

στην αδυναμία αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών.  

Αυτή η αδυναμία μπορεί επίσης να επηρεάσει τη χρονική ευθυγράμμιση της εισερχόμενης 

εκφραστικής χειρονομίας σε σχέση με τη χειρονομία πρότυπο. Το μοντέλο, κατά τη διάρκεια της 

αναγνώρισης προσπαθεί να ταξινομήσει την εισερχόμενη εκφραστική χειρονομία στη σωστή κλάση 

(χειρονομία πρότυπο). Αν όμως υπάρχουν εκφραστικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

εισερχόμενης χειρονομίας, το μοντέλο δυσκολεύεται να αντιστοιχίσει τη συγκεκριμένη εισερχόμενη 

εκφραστική χειρονομία στη σωστή χειρονομία πρότυπο, λόγω του ότι αυξάνονται οι 

αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των κλάσεων της ταξινόμησης. Κατ’ επέκταση, αν η χρονική 

ευθυγράμμιση δεν είναι σωστή, δεν μπορεί και η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας να είναι 

σωστή και ομαλή. Ο ήχος που θα παράγεται επίσης επηρεάζεται, αυξάνοντας τις αλληλοεπικαλύψεις 

ανάμεσα στα διαφορετικά ηχητικά δείγματα και αδυνατώντας το σύστημα να επανασυνθέσει το σωστό 

ηχητικό αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε χειρονομία πρότυπο συνδέεται 

με έναν μοναδικό ήχο.  

Συνοψίζοντας, για να βελτιωθεί η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας, πρέπει η αναγνώριση να 

είναι σωστή καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εκφραστικής χειρονομίας και να μην υπάρχουν 

αλληλοεπικαλύψεις ανάμεσα στις διαφορετικές κλάσεις της ταξινόμησης. Για το λόγο αυτό αναδύεται η 

ανάγκη για πρόταση μιας μεθοδολογίας που θα στοχεύει α) στη στοχαστική μοντελοποίηση, β) στην 

αναγνώριση των εκφραστικών χειρονομιών αλλά και γ) στην αναγνώριση των πιθανών εκφραστικών 

μεταβολών που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας, καθώς και δ) στη 

σωστή και ομαλή ηχοποίηση των εκφραστικών αυτών χειρονομιών.  
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Κεφάλαιο 3  

Μεθοδολογία μηχανικής μάθησης για την 

αναγνώριση και την ηχοποίηση της 

εκφραστικής χειρονομίας  

3.1 Σύνοψη 

Σύμφωνα και με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

αρκετές προσπάθειες έχουν γίνει με σκοπό να αναγνωρίσουν «ποια» χειρονομία ή «πώς» αυτή 

εκτελείται, χωρίς όμως να λαμβάνουν υπόψη πιθανές εκφραστικές διακυμάνσεις και μεταβολές που 

μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εισερχόμενης χειρονομίας του χρήστη σε σχέση 

με τη χειρονομία πρότυπο του ειδικού. Η εκμάθηση των χειρονομιακών δεξιοτήτων του ειδικού (expert 

gestural skills), όπως έχει γίνει κατανοητό, δεν σημαίνει απλά την απόκτηση εγκυκλοπαιδικών 

γνώσεων σχετικά με τις χειρονομίες (απόκτηση θεωρητικών γνώσεων), αλλά την «εκμάθηση» της 

συγκεκριμένης δεξιότητας του ειδικού (απόκτηση πρακτικών και κινητικών δεξιοτήτων).  

Συνοπτικά, η μεθοδολογία υλοποιεί αλγορίθμους μηχανικής μάθησης βασισμένους σε στοχαστικά 

μοντέλα για την αναγνώριση εκφραστικών χειρονομιών. Αρχικά το σύστημα εκπαιδεύεται με τις 

χειρονομίες του ειδικού και στη συνέχεια ο χρήστης εκτελεί την ίδια χειρονομία. Το σύστημα συγκρίνει 

σε πραγματικό χρόνο την εισερχόμενη/εκτελούμενη εκφραστική χειρονομία με τη χειρονομία πρότυπο 

του ειδικού. Η σύγκριση γίνεται σε πραγματικό χρόνο και στους εξής τομείς: α) αναγνώρισης (ποια 

χειρονομία εκτελείται), β) χρονικής στρέβλωσης (στρεβλώνει χρονικά τη χειρονομία του ειδικού για 

να την αντιστοιχίσει/ταιριάξει με τη χειρονομία του χρήστη) και γ) απόκλισης (πόσο αποκλίνει η 

εισερχόμενη/εκτελούμενη χειρονομία από τη χειρονομία του ειδικού). 

Το Λειτουργικό Μοντέλο του Ειδικού, που αποτελεί ένα τμήμα της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

της παρούσας διδακτορικής διατριβής, στοχεύει στη μοντελοποίηση των εκφραστικών χειρονομιών και 

περιγράφει «πώς» οι εκφραστικές χειρονομίες εκτελούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του σώματος ή/και αρθρώσεων του σώματος, 

όπως για παράδειγμα τις διαμεσολαβήσεις ή τις συνέργειες των τμημάτων του σώματος που λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας εκφραστικής χειρονομίας, έννοιες που θα επεξηγηθούν 

αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.  

Η καταγραφή των χειρονομιακών δεδομένων από ένα μεγάλο αριθμό χρηστών και η 

μοντελοποίησή τους με βάση το Λειτουργικό Μοντέλο του Ειδικού, μπορεί να αποκαλύψει «αόρατες» 

συμπεριφορές των συστατικών στοιχείων της εκφραστικής χειρονομίας, όπως για παράδειγμα στις 

μουσικές χειρονομίες, τον τρόπο με τον οποίο ο μουσικός εφευρίσκει τεχνικές για να αντισταθμίσει 

την καταπόνηση των δακτύλων, ή στις τεχνικές χειρονομίες, τον τρόπο που οι αγκώνες και τα χέρια 

του τεχνίτη αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την παραγωγή του τεχνικού αποτελέσματος, όπως π.χ., 

στην πράξη του βιδώματος. 
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Σχήμα 3-1. Μεθοδολογία μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση εκφραστικής χειρονομίας.  
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Τα στάδια από τα οποία αποτελείται η μεθοδολογία που προτείνεται στη συγκεκριμένη διατριβή 

είναι τα εξής (Σχήμα 3-1):  

 

1. Δημιουργία του Λειτουργικού Μοντέλου του Ειδικού. 

2. Στοχαστική μοντελοποίηση και εκπαίδευση του συστήματος με τις εκφραστικές χειρονομίες του 

ειδικού. 

3. Αναγνώριση εκφραστικών χειρονομιών του χρήστη, και ταυτόχρονη χωρική και χρονική σύγκριση 

των χειρονομιών του με αυτές που εκπαιδεύτηκε το σύστημα (χειρονομίες πρότυπο). 

4. Έμμεση ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας. 

3.2 Ανάλυση και μοντελοποίηση εκφραστικών χειρονομιών 

Η εκφραστική χειρονομία, όπως αναφέρθηκε και στη βιβλιογραφία, έχει πολυδιάστατη φύση. Κάθε 

διάστασή της, όπως π.χ., το μέγεθος της χειρονομίας, η δυναμική της, η θέση της στο χώρο και στο 

χρόνο, συμβάλλει με τον τρόπο της στην τελική δομή και σύνθεση της εκφραστικής χειρονομίας. Η 

μελέτη και η εκμάθηση των εκφραστικών χειρονομιών παρουσιάζει τόσο θεωρητικές όσο και 

μεθοδολογικές προκλήσεις, γιατί περιλαμβάνει όχι μόνο την απόκτηση και την κατανόηση θεωρητικών 

γνώσεων αλλά και την απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  

Η ανάπτυξη των χειρονομιακών δεξιοτήτων βασίζεται στις αρχές της φυσικής που διέπουν το 

ανθρώπινο σώμα και στις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του σώματος. 

Για την καλύτερη κατανόηση της χειρονομιακής τεχνογνωσίας (know-how), είναι σημαντικό να γίνουν 

τα εξής βήματα, αφού διερευνηθούν οι διαστάσεις της χειρονομίας, να προσδιοριστεί στη συνέχεια η 

δομή τους, και τέλος να προταθούν μοντέλα που αποσκοπούν στη χειρονομιακή τεχνογνωσία. 

 

Η συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζει αναλυτικά τη μεθοδολογία μοντελοποίησης των 

εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού (1ο συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας, βλέπε Σχήμα 3-1, και 

πιο συγκεκριμένα Σχήμα 3-2), η οποία βασίζεται στη δημιουργία ενός μοντέλου που περιγράφει το 

«πώς» εκτελούνται οι εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων του σώματος.  

3.2.1 Λειτουργικό Μοντέλο Ειδικού 

Το Λειτουργικό Μοντέλο Ειδικού (ΛΜΕ) (Expert Operational Model) αποσκοπεί στο να αναλύσει 

και να μοντελοποιήσει τις εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού. Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται 

 
Σχήμα 3-2. Λειτουργικό Μοντέλο Ειδικού.  
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στην κατασκευή και δοκιμή του προτεινόμενου ΛΜΕ που σχετίζει την ποιότητα των διαφορετικών 

εκτελέσεων ή πολλαπλών επαναλήψεων της ίδιας χειρονομίας (π.χ., εμπειρία, επαναληψιμότητα, 

εκφραστικότητα) με άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως είναι ο χρόνος εκτέλεσης, η συνολική 

διάρκεια της χειρονομίας. Στην προσπάθεια να ξεκλειδωθεί αυτό το «μαύρο κουτί» (δηλαδή ο 

μηχανισμός που σχετίζει τα χαρακτηριστικά με την εκτέλεση των χειρονομιών), έμφαση δίνεται στο 

«πώς» αλληλεπιδρούν τα διαφορετικά τμήματα του σώματος, προκειμένου να εκτελέσουν μια 

εκφραστική χειρονομία. 

 

Ο σκοπός της δημιουργίας του ΛΜΕ είναι διττός, στοχεύει στην:  

 

 ανάλυση και μοντελοποίηση των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού, και στην 

 εξαγωγή των ορίων εμπιστοσύνης (confidence bounds), τα οποία εξάγονται με βάση τις 

επαναλήψεις των χειρονομιών του ειδικού και τα οποία, σε συνδυασμό με αλγορίθμους μηχανικής 

μάθησης, είναι σε θέση να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκφραστικές μεταβολές που 

ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της χειρονομίας του χρήστη σε σχέση με τη χειρονομία 

του ειδικού (Volioti, Manitsaris, Katsouli & Manitsaris, 2016b). 

 

Για την επιτυχή δημιουργία του ΛΜΕ, πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί το μοντέλο που περιγράφει τις 

εκφραστικές χειρονομίες μιας διαδικασίας, δηλαδή της εκτέλεσης ενός μουσικού κομματιού, και το 

οποίο βασίζεται στις παρακάτω υποθέσεις:  

 

Σχέσεις (Relationships): Υποθέτουμε ότι το κάθε τμήμα του σώματος (π.χ., γοφοί) 

περιγράφεται με τρεις αμοιβαία σχετιζόμενες μεταβλητές (δηλαδή, Ζ, Χ και Υ), όπως 

απεικονίζει το διπλανό σχήμα.  Για παράδειγμα, το Ζ εξαρτάται από τα Χ και Υ, το Χ 

εξαρτάται από τα Ζ και Υ, και το Υ εξαρτάται από τα Ζ και Χ. Δηλαδή, υποθέτουμε ότι 

υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση (bidirectional relationship) μεταξύ των τριών μεταβλητών, η οποία 

απεικονίζεται ως . Επιπλέον, υποθέτουμε ότι η κάθε μεταβλητή εξαρτάται από την ιστορία της, 

ή αλλιώς από το αποτέλεσμα αδράνειας (inertia effect). Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα τιμή κάθε 

μεταβλητής εξαρτάται από τις τιμές της ίδιας μεταβλητής σε προηγούμενες χρονικές στιγμές. Το 

φαινόμενο αυτό αναφέρεται ως αποτέλεσμα υστέρησης (lag effect) ή δυναμικό αποτέλεσμα (dynamic 

effect), και απεικονίζεται ως . 

 

Σειριακές Σχέσεις (Serial Relationships): Σύμφωνα με την ιεραρχία των 

τμημάτων του σώματος, υποθέτουμε ότι οι κινήσεις του κάθε τμήματος του σώματος 

εξαρτώνται από τις κινήσεις προηγούμενων τμημάτων. Για παράδειγμα, οι κινήσεις του 

δεξιού πήχη (RFOR) επηρεάζονται από τις κινήσεις του δεξιού βραχίονα (RARM). Αυτό 

σημειώνεται στο διπλανό σχήμα ως Υπόθεση H1. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι οι κινήσεις 

του δεξιού πήχη (RFOR) επηρεάζουν τις κινήσεις του δεξιού χεριού (RHAND). Αυτό 

σημειώνεται στο διπλανό σχήμα ως Υπόθεση H2. Στην περίπτωση που ισχύουν και οι 

δύο συνδέσεις, H1 και H2, αναφερόμαστε σε σειριακή σχέση (serial relationship) μεταξύ 

των τριών τμημάτων του σώματος, RARM, RFOR και RHAND. 

 

Μεσολάβηση (Mediation): Σύμφωνα με τις σειριακές σχέσεις που περιγράφηκαν 

παραπάνω, υποθέτουμε ότι οι κινήσεις του κεφαλιού (HEAD) επηρεάζονται από τις 

κινήσεις της σπονδυλικής στήλης (SPINE) (Υπόθεση Η2), και ότι οι κινήσεις της 
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σπονδυλικής στήλης (SPINE) επηρεάζονται από τις κινήσεις των γοφών (HIPS) 

(Υπόθεση Η1). Θα μπορούσε όμως κάποιος να υποστηρίξει ότι οι κινήσεις του 

κεφαλιού (HEAD) επηρεάζονται, επιπλέον, και από τις κινήσεις των γοφών (HIPS) 

(Υπόθεση Η3). Οι συνδέσεις (υποθέσεις) αυτές σημειώνονται στο διπλανό σχήμα. 

Στην περίπτωση αυτή οι γοφοί (HIPS) αποτελούν την αρχική (initial) μεταβλητή, το 

κεφάλι (HEAD) αποτελεί την τελική (ending) μεταβλητή, και η σπονδυλική στήλη 

(SPINE) αποτελεί την ενδιάμεση (mediating) μεταβλητή. Στην περίπτωση που 

ισχύουν (είναι σημαντικές) οι υποθέσεις H1 και H2, ενώ δεν ισχύει η υπόθεση H3, 

αναφερόμαστε σε πλήρη μεσολάβηση (full mediation) της μεταβλητής SPINE στη 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών HIPS και HEAD. Στην περίπτωση που ισχύουν όλες 

οι υποθέσεις αναφερόμαστε σε μερική μεσολάβηση (partial mediation) της 

μεταβλητής SPINE στη σχέση μεταξύ των μεταβλητών HIPS και HEAD. Η σύνδεση 

H3 απεικονίζει την άμεση επίδραση (direct influence) της μεταβλητής HIPS στη 

μεταβλητή HEAD. Οι συνδέσεις H1 και H2 απεικονίζουν την έμμεση επίδραση 

(indirect influence) της μεταβλητής HIPS στη μεταβλητή HEAD. Είναι πολύ πιθανό, 

οι άμεσες και οι έμμεσες επιδράσεις να είναι ταυτόχρονα παρούσες σε ένα υπό 

διερεύνηση φαινόμενο. Με άλλα λόγια, οι συνδέσεις δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενες (mutually 

exclusive). 

 

Συνέργεια (Synergy): Σύμφωνα με τις σχέσεις 

συνέργειας υποθέτουμε ότι κάποια τμήματα του 

σώματος εργάζονται μαζί για να περατώσουν σωστά 

μια διαδικασία. Για παράδειγμα, το δεξί χέρι 

(RHAND) εργάζεται μαζί με το αριστερό χέρι (LHAND) προκειμένου ο μουσικός να ερμηνεύσει 

σωστά ένα μουσικό απόσπασμα. Δηλαδή, τα δύο χέρια δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά 

συνεργάζονται. Όμως, πρέπει να διακρίνουμε τη μονόδρομη σύνδεση (unidirectional link), που 

αναφέρεται σε μια μεταβλητή που επηρεάζει αλλά δεν επηρεάζεται από την άλλη μεταβλητή, και την 

αμφίδρομη σύνδεση (bidirectional link), που αναφέρεται σε μια μεταβλητή που επηρεάζει και 

ταυτόχρονα επηρεάζεται από την άλλη μεταβλητή.  
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Σχήμα 3-3. Λειτουργικό Μοντέλο Ειδικού.  
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Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, στο Σχήμα 3-3 απεικονίζονται όλες οι πιθανές σχέσεις που 

λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση μιας εκφραστικής χειρονομίας.  

Το προτεινόμενο ΛΜΕ θα μπορούσε να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας μεθόδους εκτίμησης 

συστημάτων ταυτόχρονων εξισώσεων (π.χ., μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων σε δύο ή σε τρία στάδια). 

Αυτό όμως σημαίνει ότι όλοι οι 𝛼 συντελεστές που πρέπει να εκτιμηθούν (Εξίσωση (3-1) και (3-2)), 

πρέπει να είναι σταθεροί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να 

μην είναι αληθές, λόγω των δυναμικών και των πολύπλοκων διαδικασιών των χειρονομιών. Για το λόγο 

αυτό, η μέθοδος εκτίμησης χώρου καταστάσεων (State Space) θεωρείται ότι είναι η προτιμότερη 

μέθοδος επειδή επιτρέπει κάποιους (ή όλους) τους συντελεστές 𝛼 (αλλιώς ονομαζόμενους και ως 

μεταβλητές κατάστασης) να αλλάζουν και να μεταβάλλονται μέσα στο χρόνο, αντί να είναι σταθεροί.   

 

Ένα υπόδειγμα χώρου καταστάσεων παρουσιάζεται με τις δύο παρακάτω εξισώσεις (Hamilton, 

1994; Volioti et al., 2016b): 

 

𝒀𝒕 = 𝜷𝒕 + 𝒁𝒕𝒂𝒕 + 𝜺𝒕 (3-1) 

𝒂𝑡 = 𝜸𝑡−1 +𝑾𝑡−1𝒂𝑡−1 + 𝜼𝑡−1 (3-2) 

 

όπου: 

 

 𝒂𝑡: (πιθανόν) μη παρατηρούμενο διάνυσμα, διαστάσεων m×1 

 𝜷𝑡, 𝒁𝑡, 𝜸𝑡 και 𝑾𝑡: σύμμορφα διανύσματα και μήτρες 

 𝜺𝑡 και 𝜼𝑡: διανύσματα με μέσο μηδέν, Γκαουσιανές διαταράξεις  

 

Το μη παρατηρούμενο διάνυσμα κατάστασης 𝑎𝑡, υποτίθεται ότι μεταβάλλεται με την πάροδο του 

χρόνου ως μοντέλο αυτοπαλινδρόμησης πρώτης τάξης. Τέλος, η Εξίσωση (3-1) αναφέρεται συνήθως 

ως «εξίσωση παρατηρήσεως» ή «εξίσωση μετρήσεως» και η Εξίσωση (3-2) αναφέρεται ως «εξίσωση 

καταστάσεως» ή «εξίσωση μεταβάσεως».   

 

Στο παρακάτω παράδειγμα, περιγράφεται μια απλοποιημένη μορφή του ΛΜΕ, παρουσιάζοντας τις 

χειρονομίες του δεξιού χεριού στη διάσταση X (RHX – Right Hand στη διάσταση X), η οποία έχει ως 

εξής:  

 

𝑹𝑯𝑿𝑡 = 𝒁1𝑡𝒂1 + 𝒁2𝑡𝒂2𝑡 + 𝜺1𝑡 (3-3) 

𝒂2𝑡 = 𝛿1𝒂2𝑡−1 + 𝜼1𝑡 (3-4) 

 

όπου: 

 

 𝒁1𝑡 = [𝑰  𝑹𝑯𝒁𝑡−1 𝑹𝑯𝒀𝑡−1 𝑳𝑯𝑿𝑡−1], 𝒁2𝑡 = [𝑹𝑯𝑿𝑡−1 − 𝑹𝑯𝑿𝑡−2]  

 I = μοναδιαίο διάνυσμα, 𝐙t = [𝐙1t 𝐙2t] και 

 𝜶1 = [𝑎10 𝑎11 𝑎12 𝑎13]
𝛵, 𝒂2t και δ1 είναι οι συντελεστές που πρέπει να εκτιμηθούν.   

 

Άρα οι εξισώσεις που πρέπει να εκτιμηθούν, στην απλοποιημένη αυτή έκδοση του ΛΜΕ (Σχήμα 

3-4) που παρουσιάζει τις χειρονομίες του δεξιού χεριού σε σχέση με τη διάσταση X, είναι οι εξής:  
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𝑅𝐻𝑋𝑡 = 𝑎10 + 𝑎11𝑅𝐻𝑍𝑡−1 + 𝑎12𝑅𝐻𝑌𝑡−1⏟                          
𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

+ 𝑎13 𝐿𝐻𝑋𝑡−1⏟    
𝑠𝑦𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦

+ 𝑎2𝑡 (𝑅𝐻𝑋𝑡−1 − 𝑅𝐻𝑋𝑡−2)⏟            
𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑 𝑜𝑓 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒

+ 휀1𝑡 (3-5) 

𝑎2𝑡 = 𝛿1𝑎2𝑡−1 + 𝜂1𝑡 (3-6) 

 

Η εξίσωση (3-5) αποτελείται από τρία σημαντικά τμήματα (Manitsaris, Glushkova, Katsouli, 

Manitsaris & Volioti, 2015):  

 

 τη δυναμική σύνδεση (dynamic association), που υποδεικνύει ότι η τρέχουσα τιμή του 𝑅𝐻𝑋𝑡 (Right 

Hand στη διάσταση X τη χρονική στιγμή t) μπορεί να εξαρτάται από τις τιμές των διαστάσεων Y 

και Z σε προηγούμενη χρονική στιγμή του ίδιου (δεξιού) χεριού (δηλαδή 𝑅𝐻𝑌𝑡−1 και 𝑅𝐻𝑍𝑡−1), 

 τη συνέργεια (synergy), που δείχνει πότε οι χειρονομίες του άλλου (αριστερού) χεριού σε σχέση με 

τη διάσταση X (𝐿𝐻𝑋𝑡−1) επηρεάζουν τις χειρονομίες του δεξιού χεριού (𝑅𝐻𝑋𝑡), και 

 την ταχύτητα αλλαγής (speed of change), που δείχνει το βαθμό της διαφοράς μεταξύ των διαδοχικών 

χρονικών στιγμών της διάστασης X (δηλαδή, 𝑅𝐻𝑋𝑡−1 − 𝑅𝐻𝑋𝑡−2) του ίδιου (δεξιού) χεριού.  

 

Είναι περιττό να ειπωθεί ότι μπορούν να υπάρξουν αμέτρητες διαφορετικές προδιαγραφές των 

χειρονομιών από εκείνες που αναγράφονται στην εξίσωση (3-5). Ωστόσο, ένα πλήρες ΛΜΕ (Σχήμα 

3-3) έχει 11 σύνολα εξισώσεων:  

 

1. τρεις εξισώσεις για το κεφάλι (𝐻𝐸𝐴𝐷𝑋𝑡, 𝐻𝐸𝐴𝐷𝑌𝑡, 𝐻𝐸𝐴𝐷𝑍𝑡) 

2. τρεις εξισώσεις για τη σπονδυλική στήλη (𝑆𝑃𝐼𝑁𝐸𝑋𝑡, 𝑆𝑃𝐼𝑁𝐸𝑌𝑡, 𝑆𝑃𝐼𝑁𝐸𝑍𝑡) 

3. τρεις εξισώσεις για τους γοφούς (𝐻𝐼𝑃𝑆𝑋𝑡, 𝐻𝐼𝑃𝑆𝑌𝑡, 𝐻𝐼𝑃𝑆𝑍𝑡) 

4. τρεις εξισώσεις για τον αριστερό ώμο (𝐿𝑆𝐻𝑋𝑡, 𝐿𝑆𝐻𝑌𝑡, 𝐿𝑆𝐻𝑍𝑡) 

5. τρεις εξισώσεις για το δεξιό ώμο (𝑅𝑆𝐻𝑋𝑡, 𝑅𝑆𝐻𝑌𝑡, 𝑅𝑆𝐻𝑍𝑡) 

6. τρεις εξισώσεις για τον αριστερό βραχίονα (μπράτσο) (𝐿𝐴𝑅𝑀𝑋𝑡, 𝐿𝐴𝑅𝑀𝑌𝑡, 𝐿𝐴𝑅𝑀𝑍𝑡) 

7. τρεις εξισώσεις για το δεξιό βραχίονα (μπράτσο) (𝑅𝐴𝑅𝑀𝑋𝑡, 𝑅𝐴𝑅𝑀𝑌𝑡, 𝑅𝐴𝑅𝑀𝑍𝑡) 

8. τρεις εξισώσεις για τον αριστερό πήχη χεριού (𝐿𝐹𝑂𝑅𝑋𝑡, 𝐿𝐹𝑂𝑅𝑌𝑡, 𝐿𝐹𝑂𝑅𝑍𝑡) 

9. τρεις εξισώσεις για το δεξιό πήχη χεριού (𝑅𝐹𝑂𝑅𝑋𝑡, 𝑅𝐹𝑂𝑅𝑌𝑡, 𝑅𝐹𝑂𝑅𝑍𝑡) 

10. τρεις εξισώσεις για το αριστερό χέρι (𝐿𝐻𝐴𝑁𝐷𝑋𝑡, 𝐿𝐻𝐴𝑁𝐷𝑌𝑡, 𝐿𝐻𝐴𝑁𝐷𝑍𝑡) 

11. τρεις εξισώσεις για το δεξιό χέρι (𝑅𝐻𝐴𝑁𝐷𝑋𝑡, 𝑅𝐻𝐴𝑁𝐷𝑌𝑡, 𝑅𝐻𝐴𝑁𝐷𝑍𝑡). 

 

Για την περιγραφή του προτεινόμενου ΛΜΕ στην παρούσα φάση θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα 

εξισώσεων των δύο χεριών (αριστερού και δεξιού) (Σχήμα 3-4), το οποίο αναφέρεται σε έξι εξισώσεις, 

το οποίο, μολονότι αποτελεί απλοποίηση του γενικού μοντέλου, εντούτοις, αποτελεί ένα πλήρες ΛΜΕ 

που αντανακλά τις απαραίτητες εκφραστικές χειρονομίες π.χ., τη μουσική χειρονομία για την εκτέλεση 

ενός μουσικού κομματιού ή την τεχνική χειρονομία για τη δημιουργία ενός τεχνουργήματος. 

 

 

LHAND

X

Z

Y

RHAND

X

Z

Y

 
Σχήμα 3-4. Απλοποίηση του ΛΜΕ.  
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3.2.1.1 Διαχείριση δεδομένων  

Για να επιτευχθεί η ανάλυση και η μοντελοποίηση των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού, 

πρώτα πρέπει να γίνει η καταγραφή των συγκεκριμένων χειρονομιών με τη χρήση τεχνολογιών 

σύλληψης της κίνησης. Τα δεδομένα που προέρχονται από τις διαφορετικές επαναλήψεις των ίδιων 

χειρονομιών του ειδικού, ευθυγραμμίζονται στη συνέχεια χρονικά χρησιμοποιώντας την τεχνική της 

Δυναμικής Χρονικής Στρέβλωσης - ΔΧΣ (Dynamic Time Warping). Προκειμένου να επιτευχθεί η 

χρονική ευθυγράμμιση ανάμεσα στις επαναλήψεις, πρέπει πρώτα να επιλεχθεί εκείνη η επανάληψη, η 

οποία θα έχει τα υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης έναντι των υπολοίπων επαναλήψεων. Αυτή η 

επανάληψη στη συνέχεια ορίζεται ως η «χειρονομία αναφοράς» (reference) και οι υπόλοιπες 

στρεβλώνονται χρονικά με βάση αυτήν την επανάληψη. Έτσι, στο τέλος όλες οι επαναλήψεις της ίδιας 

χειρονομίας έχουν την ίδια χρονική διάρκεια με τη «χειρονομία αναφοράς». Έπειτα, από αυτά τα 

μετασχηματισμένα δεδομένα, βρίσκονται οι διαχρονικά μέσες θέσεις ανά μεταβλητή και το 

αποτέλεσμα αυτό χρησιμοποιείται στην εκτίμηση του ΛΜΕ που περιγράφεται παρακάτω. 

3.2.1.2 Εκτίμηση εξισώσεων  

Το ΛΜΕ εκτιμάται στη συνέχεια με τη μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood 

estimation method) και με την παραδοχή ότι οι 휀𝑡 και 𝜂𝑡 είναι Γκαουσιανές κατανομές. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω, όπου 𝑠𝑣𝑗, με j = RHX, RHY, RHZ, LHX, LHY, LHZ, είναι οι 

μεταβλητές κατάστασης για κάθε εξίσωση και παρουσιάζονται στο Σχήμα 3-5 και Σχήμα 3-6 για το 

δεξί και το αριστερό χέρι, αντίστοιχα, και οι αριθμοί στις παρενθέσεις κάτω από τους εκτιμημένους 

συντελεστές δείχνουν τα ακριβή επίπεδα σημαντικότητας: 

 

 Δεξί χέρι (Right hand): 

 

𝑅𝐻𝑋𝑡 =  0.009 − 0.116 𝑅𝐻𝑍𝑡−1 − 0.150 𝑅𝐻𝑌𝑡−1 + 𝑠𝑣𝑅𝐻𝑋 (𝑅𝐻𝑋𝑡−1 − 𝑅𝐻𝑋𝑡−2) + 0.858 𝐿𝐻𝑋𝑡−1 

               (0.119) (0.000)                  (0.000)     (0.000) (3-7) 

𝑅𝐻𝑌𝑡 =  0.050 − 0.298 𝑅𝐻𝑍𝑡−1 + 0.300 𝑅𝐻𝑋𝑡−1 + 𝑠𝑣𝑅𝐻𝑌 (𝑅𝐻𝑌𝑡−1 − 𝑅𝐻𝑌𝑡−2) −  0.787 𝐿𝐻𝑌𝑡−1 

               (0.000) (0.000)                  (0.000)     (0.000) (3-8) 

𝑅𝐻𝑍𝑡 = −0.147 − 0.041 𝑅𝐻𝑋𝑡−1 + 0.137 𝑅𝐻𝑌𝑡−1 + 𝑠𝑣𝑅𝐻𝑍 (𝑅𝐻𝑍𝑡−1 − 𝑅𝐻𝑍𝑡−2) − 0.634 𝐿𝐻𝑋𝑡−1 

               (0.000) (0.031)                  (0.000)     (0.000) (3-9) 

 

 

 

 

 

 

   
Σχήμα 3-5. Μεταβλητές κατάστασης για RHX, RHY, RHZ.  
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 Αριστερό χέρι (Left hand): 

 

𝐿𝐻𝑋𝑡 = −0.029 − 0.001 𝐿𝐻𝑍𝑡−1 − 0.210 𝐿𝐻𝑌𝑡−1 + 𝑠𝑣𝐿𝐻𝑋 (𝐿𝐻𝑋𝑡−1 − 𝐿𝐻𝑋𝑡−2) + 0.878 𝑅𝐻𝑋𝑡−1 

               (0.000) (0.156)                  (0.000)     (0.000) (3-10) 

𝐿𝐻𝑌𝑡 =  0.076 + 0.441 𝐿𝐻𝑍𝑡−1 + 0.033 𝐿𝐻𝑋𝑡−1 + 𝑠𝑣𝐿𝐻𝑌 (𝐿𝐻𝑌𝑡−1 − 𝐿𝐻𝑌𝑡−2) −  1.114 𝑅𝐻𝑌𝑡−1 

               (0.000) (0.000)                  (0.000)     (0.000) (3-11) 

𝐿𝐻𝑍𝑡 = −0.065 − 0.069 𝐿𝐻𝑋𝑡−1 − 0.109 𝐿𝐻𝑌𝑡−1 + 𝑠𝑣𝐿𝐻𝑍 (𝐿𝐻𝑍𝑡−1 − 𝐿𝐻𝑍𝑡−2) − 0.651 𝑅𝐻𝑋𝑡−1 

               (0.000) (0.096)                  (0.000)     (0.000) (3-12) 

 

 

Τα κύρια ευρήματα για την επιβεβαίωση του προτεινόμενου ΛΜΕ σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

εκτίμησης σχετικά με το δεξί χέρι, είναι ότι όλοι οι συντελεστές είναι σημαντικοί. Οι μεταβλητές 

κατάστασης RHX και RHZ παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, υποστηρίζοντας και επιβεβαιώνοντας 

την ένταξή τους στο μοντέλο εκτίμησης χώρου καταστάσεων, ενώ η μεταβλητή κατάστασης RHY 

δείχνει πολύ μικρή διακύμανση, υποδεικνύοντας ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ως σταθερά. 

Υπάρχει (θετικά ή/και αρνητικά) σημαντική δυναμική σύνδεση μεταξύ των τιμών στις τρεις διαστάσεις 

του δεξιού χεριού. Η ταχύτητα αλλαγής είναι μεταβαλλόμενη για την RHX και την RHZ, αλλά φαίνεται 

σταθερή για την RHY. Η συνέργεια μεταξύ των δύο χεριών είναι σημαντική, το αριστερό χέρι 

υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό (θετικά ή/και αρνητικά) το δεξί χέρι.  

Όσον αφορά το αριστερό χέρι επίσης όλοι οι συντελεστές είναι σημαντικοί, και συγκεκριμένα δύο 

από τους συντελεστές είναι σημαντικοί στα υψηλότερα επίπεδα, αυτά των 0.16 και 0.10 αντίστοιχα. Οι 

μεταβλητές κατάστασης LHX και LHZ παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, υποστηρίζοντας και 

επιβεβαιώνοντας την ένταξή τους στο μοντέλο εκτίμησης χώρου καταστάσεων, ενώ η μεταβλητή 

κατάστασης LHY παρουσιάζει ελάχιστη διακύμανση, υποδεικνύοντας ότι θα μπορούσε να 

συμπεριληφθεί ως σταθερά. Υπάρχει (θετικά ή/και αρνητικά) σημαντική δυναμική σύνδεση μεταξύ 

των τιμών στις τρεις διαστάσεις του αριστερού χεριού, αλλά η συσχέτιση αυτή είναι σε χαμηλότερο 

επίπεδο σε σύγκριση με τη δυναμική σύνδεση του δεξιού χεριού. Η ταχύτητα αλλαγής είναι 

μεταβαλλόμενη για την LHX και την LHZ, αλλά φαίνεται σταθερή για την LHY. Τέλος η συνέργεια 

μεταξύ των δύο χεριών είναι επίσης σημαντική, όπου το δεξί χέρι υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό (θετικά 

ή/και αρνητικά) το αριστερό χέρι.  

   
Σχήμα 3-6. Μεταβλητές κατάστασης για LHX, LHY, LHZ.  
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3.2.1.3 Προσομοίωση ΛΜΕ  

3.2.1.3.1 Πρόβλεψη  

Η αξιολόγηση του μοντέλου ως προς την ακρίβεια (accuracy), με την οποία το σύστημα προβλέπει 

τις ενδογενείς μεταβλητές, μπορεί να γίνει με τη διερεύνηση της απόδοσης της πρόβλεψης του 

προσομοιωμένου μοντέλου (Greene, 2008). Πραγματοποιήθηκε δυναμική προσομοίωση 

χρησιμοποιώντας τις Εξισώσεις (3-7) έως (3-12). Για την αξιολόγηση της απόδοσης του 

προσομοιωμένου μοντέλου, χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής ανισότητας του Theil (U) και η ανάλυσή 

του σε τρεις επιμέρους δείκτες, τις αναλογίες ανισοτήτων: α) την αναλογία μεροληψίας (UB - bias 

proportion), β) την αναλογία διακυμάνσεως (UV - variance proportion), και γ) την αναλογία 

συνδιακυμάνσεως (UC - covariance proportion) (Theil, 1966). Σημειώνουμε εδώ ότι όσο μικρότερο 

είναι το U, τόσο καλύτερη είναι η ικανότητα πρόβλεψης του μοντέλου. Επιπλέον, η ικανότητα 

πρόβλεψης του μοντέλου είναι καλύτερη, όταν UB και UV έχουν μικρές τιμές (κοντά στο 0), ενώ η UC 

έχει μεγάλη τιμή (κοντά στο 1). Τα μεγέθη αυτών των συντελεστών, τα οποία αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3-1), δείχνουν ότι η απόδοση πρόβλεψης του προσομοιωμένου μοντέλου 

είναι πολύ ικανοποιητική: 

 

Στο Σχήμα 3-7, Σχήμα 3-8 και Σχήμα 3-9 παρουσιάζονται οι δυναμικά προσομοιωμένες 

μεταβλητές (με κόκκινο), καθώς και οι πραγματικές μεταβλητές (με μπλε χρώμα) για όλες τις τιμές των 

τριών διαστάσεων του δεξιού και του αριστερού χεριού. Είναι φανερό ότι σε όλες τις περιπτώσεις, 

αυτές οι δύο μεταβλητές κινούνται πολύ κοντά, γεγονός που έχει ελεγχθεί από τους αποδεκτούς 

συντελεστές ανισότητας του Theil (Πίνακας 3-1). 

 

Πίνακας 3-1. Οι εκτιμώμενοι συντελεστές ανισότητας του Theil. 

Μεταβλητές 

Συντελεστής 

ανισότητας 

Αναλογία 

μεροληψίας 

Αναλογία 

διακυμάνσεως 

Αναλογία 

συνδιακυμάνσεως 

U UB UV UC 

Δεξί χέρι 

RHX 0.130164 0.000110 0.000112 0.999778 

RHY 0.119229 0.000230 0.000540 0.999230 

RHZ 0.031660 0.000001 0.000201 0.999798 

Αριστερό χέρι 

LHX 0.060765 0.002220 0.062015 0.937765 

LHY 0.173040 0.000010 0.000101 0.999999 

LHZ 0.160638 0.110211 0.068408 0.821381 
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Σχήμα 3-7. Δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης για RHX και LHX.  

  

Σχήμα 3-8. Δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης για RHY και LHY.  

  

Σχήμα 3-9. Δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης για RHZ και LHZ.  
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Επιπλέον, για κάθε εκφραστική χειρονομία, στα παραπάνω σχήματα παρουσιάζονται ένα άνω όριο 

(με πράσινο χρώμα) και ένα κάτω όριο (με μαύρο χρώμα), καθορίζοντας έτσι τα «όρια εμπιστοσύνης» 

ή τη «ζώνη εμπιστοσύνης» για κάθε προσομοιωμένη μεταβλητή. Για να υπολογιστούν τα όρια 

εμπιστοσύνης συμπεριλαμβανομένων του άνω και κάτω ορίου για κάθε εκφραστική χειρονομία, 

χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω εξισώσεις (Volioti et al., 2016b):   

 

𝑅𝐻𝑋_ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑅𝐻𝑋_𝑓𝑡 + 𝑅𝐻𝑋_𝑠𝑒𝑡 (3-13) 

𝑅𝐻𝑋_𝑙𝑜𝑤𝑡 = 𝑅𝐻𝑋_𝑓𝑡 − 𝑅𝐻𝑋_𝑠𝑒𝑡 (3-14) 

 

όπου:  

 

 𝑅𝐻𝑋_ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡 είναι το άνω όριο για το δεξί χέρι στον άξονα X σε διακριτό χρόνο t 

 𝑅𝐻𝑋_𝑓𝑡 είναι η προβλεπόμενη σειρά δεδομένων 

 𝑅𝐻𝑋_𝑠𝑒𝑡 είναι το προβλεπόμενο τυπικό σφάλμα 

 𝑅𝐻𝑋_𝑙𝑜𝑤𝑡 είναι το κάτω όριο για το δεξί χέρι στον άξονα X σε διακριτό χρόνο t. 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3-7, Σχήμα 3-8 και Σχήμα 3-9, τα πραγματικά δεδομένα είναι μεταξύ 

των ορίων, επαληθεύοντας περαιτέρω την ποιότητα του ΛΜΕ που έχει εκτιμηθεί και δυναμικά 

προσομοιωθεί. 

3.2.1.3.2 Ευαισθησία  

Η ευαισθησία του συστήματος μπορεί να διερευνηθεί, εάν εξετασθούν οι δυναμικοί 

πολλαπλασιαστές των ενδογενών μεταβλητών σε σχέση με την εφαρμογή μιας διατάραξης (π.χ., 

αλλαγής) σε προκαθορισμένες μεταβλητές (π.χ., ενδογενείς μεταβλητές με υστερήσεις). Οι 

πολλαπλασιαστές υπολογίστηκαν ως η ποσοστιαία μεταβολή ανάμεσα στην προσομοιωμένη ενδογενή 

μεταβλητή υπό την εφαρμογή μιας δεδομένης διατάραξης σε μια προκαθορισμένη μεταβλητή (ή σε 

όλες) και των αντίστοιχων προσομοιωμένων ενδογενών μεταβλητών πριν από την εφαρμογή αυτής της 

διατάραξης. Για παράδειγμα, το Σχήμα 3-10 παρουσιάζει τους πολλαπλασιαστές M_RHANDZ και 

M_LHANDZ (σε ποσοστά) της διάστασης Z για το δεξί και το αριστερό χέρι, αντίστοιχα, μετά από μια 

διατάραξη κατά 50% από στις τιμές της μεταβλητής RHANDX που αντιστοιχούν στις τρεις πρώτες 

χρονικές στιγμές.  

 
Σχήμα 3-10. Οι πολλαπλασιαστές του RHANDZ και LHANDZ μετά από μια διατάραξη στο LHANDX.  
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Είναι φανερό ότι αυτή η διατάραξη παρήγαγε μια άμεση αύξηση στο RHANDZ για ορισμένες 

αρχικές χρονικές στιγμές και μια άμεση μείωση στο LHANDZ. Αυτοί οι πολλαπλασιαστές 

αντανακλούν στο συγκεκριμένο παράδειγμα όπου ο ειδικός προσπαθεί στην αρχή να οργανώσει τα 

χέρια του για να φέρει όλη τη διαδικασία στη σωστή πορεία. Ωστόσο, βλέπουμε στο Σχήμα 3-10 ότι οι 

ταλαντώσεις των χειρονομιών μειώνονται με το χρόνο και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 

επιτυγχάνεται η ισορροπία τους. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο είναι ευαίσθητο σε αλλαγές, αλλά αυτές 

οι αλλαγές δεν ήταν αρκετές για να καταστρέψουν την εκτέλεση της χειρονομίας.  

3.2.2 Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάστηκε αναλυτικά η δημιουργία, η ανάπτυξη, η εκτίμηση, η 

προσομοίωση και η αξιολόγηση του λειτουργικού μοντέλου του ειδικού (1ο συστατικό στοιχείο της 

μεθοδολογίας, βλέπε Σχήμα 3-1). Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό των σχέσεων μεταξύ 

των διαφόρων τμημάτων του σώματος που εμπλέκονται στην εκτέλεση μιας εκφραστικής χειρονομίας 

και συμβάλει έτσι στη μοντελοποίηση της χειρονομιακής τεχνογνωσίας. 

Τα όρια εμπιστοσύνης που εξάγονται από την εκτέλεση των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού 

χρησιμοποιούνται στην επόμενη ενότητα, όπου σε συνδυασμό με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης το 

προτεινόμενο σύστημα θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει πιθανές εκφραστικές μεταβολές και 

διακυμάνσεις που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας του χρήστη σε 

σχέση με τη χειρονομία του ειδικού. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το ΛΜΕ, ο 

αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο αντίστοιχο άρθρο Manitsaris, et al. (2015). 

3.3 Εκπαίδευση και αναγνώριση εκφραστικών χειρονομιών 

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου διδακτορικού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι να προτείνει μια 

μεθοδολογία όπου, όχι μόνο θα μοντελοποιεί τις εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού, αλλά και θα 

αναγνωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πιθανές εκφραστικές μεταβολές που μπορεί να προκύψουν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των χειρονομιών. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η ποιότητα 

εκτέλεσης μιας χειρονομίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα αυτόν της 

εκφραστικότητας, η οποία είναι μια εκ προθέσεως χειρονομιακή μεταβολή (Volioti et al., 2016b) και 

πρέπει να ληφθεί υπόψη, τόσο κατά τη μοντελοποίηση, μέσω του ΛΜΕ, όσο και κατά την αναγνώριση 

της εκφραστικής χειρονομίας, μέσω της υλοποίησης των ορίων εμπιστοσύνης στον αλγόριθμο 

μηχανικής μάθησης. Πέρα από αυτού του είδους τις μεταβολές, σε δεύτερο επίπεδο ο αλγόριθμος 

αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών μπορεί να αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο αν υπάρχουν 

χρονικές ή χωρικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας (2ο και 3ο συστατικό 

στοιχείο της μεθοδολογίας, βλέπε Σχήμα 3-1, και πιο συγκεκριμένα Σχήμα 3-11). 

Ειδικότερα, στην αναγνώριση εκφραστικών χειρονομιών απαιτείται η εκτίμηση της άγνωστης 

κατάστασης ενός δυναμικού συστήματος που αλλάζει/εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου. Η 

κατάσταση αυτή δεν είναι άμεσα μετρήσιμη και για αυτόν το λόγο καθίσταται εμμέσως μετρήσιμη, 

μέσω ενός συνόλου ή μιας ακολουθίας παρατηρήσεων (μετρήσεων) (Haykin, 2010). Βασικό ρόλο στην 

επίλυση αυτού του προβλήματος παίζει το μοντέλο χώρου καταστάσεων (State Space model). Ο 

προτεινόμενος αλγόριθμος είναι εμπνευσμένος από την εργασία των (Caramiaux et al., 2015b) και 

συγκεκριμένα χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη GVF7, η οποία υλοποιεί τον αλγόριθμο «Φίλτρο 

Σωματιδίων», που είναι μια έμμεση, γενική μέθοδος προσέγγισης του φίλτρου Bayes  (Caramiaux et 

al., 2015b).  

 

 

                                                      
7 https://github.com/bcaramiaux/ofxGVF 
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H καινοτομία στον προτεινόμενο αλγόριθμο είναι, πέρα από την ανάπτυξη του ΛΜΕ, η υλοποίηση 

των ορίων εμπιστοσύνης στον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, με σκοπό αρχικά την αναγνώριση 

πιθανών εκφραστικών μεταβολών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας, και κατ’ επέκταση τη 

βελτίωση της αναγνώρισης των εκφραστικών χειρονομιών.  

 

Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται τα σημαντικότερα στοιχεία της βιβλιοθήκης GVF που 

χρησιμοποιήθηκαν και στην οποία βασίστηκε η ανάπτυξη του προτεινόμενου αλγορίθμου μηχανικής 

μάθησης, αφού όμως πρώτα παρουσιαστούν κάποιες εισαγωγικές και χρήσιμες έννοιες για την 

καλύτερη κατανόηση των βημάτων του αλγορίθμου.  

3.3.1 Χρήσιμες έννοιες 

Η εκφραστική «χειρονομία» ορίζεται ως η κίνηση του σώματος που αντιπροσωπεύεται από μια 

χρονοσειρά δεδομένων ενός σταθερού αριθμού παραμέτρων (χαρακτηριστικών). Συνοπτικά, η 

αναγνώριση της εκφραστικής χειρονομίας επιτυγχάνεται ως εξής: πρώτα το σύστημα εκπαιδεύεται με 

ένα λεξικό χειρονομιών που αποτελείται από 𝛮 πλήθος χειρονομιών 𝑔 = 𝑔1, 𝑔2, … , 𝑔𝑁, όπου 

ονομάζονται «χειρονομίες πρότυπο». Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης, το σύστημα 

συγκρίνει τη χειρονομία που εισάγεται για αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο ή αλλιώς την 

«εισερχόμενη χειρονομία» ή «εκτελούμενη χειρονομία» 𝑧 =  𝑧1, 𝑧2, … , 𝑧𝑇 (όπου ο αριθμός 𝛮 μπορεί 

να είναι διαφορετικού μήκους από τον 𝑇) με τις «χειρονομίες πρότυπο», επιλέγοντας αυτήν που 

ταιριάζει περισσότερο, δηλαδή την καλύτερη αντιστοιχία από τις προ-εγγεγραμμένες χειρονομίες 

πρότυπο.   

Τα ακολουθιακά αυτά δεδομένα των χαρακτηριστικών της εκφραστικής χειρονομίας αποτελούν τις 

μετρήσεις (παρατηρήσεις) που λαμβάνονται από τους αισθητήρες, καθώς το δυναμικό σύστημα 

εξελίσσεται. Σκοπός είναι η πρόβλεψη της μελλοντικής συμπεριφοράς (κατάστασης) του συστήματος 

 
Σχήμα 3-11. Εκπαίδευση του συστήματος και αναγνώριση εκφραστικών χειρονομιών.  
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ή η εξαγωγή πληροφορίας για την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος βάση της πληροφορίας που 

εξάγεται από τις υπάρχουσες παρατηρήσεις. Στην επίλυση αυτού του προβλήματος παίζει σημαντικό  

ρόλο το μοντέλο χώρου καταστάσεων, το οποίο περιγράφεται στην Ενότητα 3.3.1.3. 

3.3.1.1 Συμβολισμοί και παραδοχές  

Η εκτίμηση της κατάστασης του δυναμικού συστήματος είναι το επίκεντρο της Bayesian 

μεθοδολογίας. Το ζητούμενο είναι η κατασκευή της εκ των υστέρων συνάρτησης πυκνότητας 

πιθανότητας (posterior probability density function - pdf) κάθε χρονική στιγμή με βάση όλες τις 

διαθέσιμες παρατηρήσεις (μετρήσεις) (Ζαμπογιάννης, 2014). 

 

Η παρακάτω σημειογραφία θα ακολουθηθεί στην παρούσα διδακτορική διατριβή: 

 

 𝑥𝑘 είναι το διάνυσμα που εκπροσωπεί την κατάσταση συστήματος (system state) την τρέχουσα 

χρονική στιγμή 𝑘  

 𝑧𝑘 είναι το διάνυσμα που εκπροσωπεί την παρατήρηση που λαμβάνουμε τη χρονική στιγμή αυτή 

 𝑥0:𝑘 = {𝑥𝑖, 𝑖 = 0,… , 𝑘} είναι το ιστορικό των καταστάσεων 

 𝑧1:𝑘 = {𝑧𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝑘} είναι το σύνολο όλων των διαθέσιμων παρατηρήσεων 

 𝑝(𝑥𝑘|𝑧1:𝑘) είναι η εκ των υστέρων συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της τρέχουσας κατάστασης 

𝑥𝑘 (για απλοποίηση, εφ’ εξής, θα χρησιμοποιείται ο όρος «εκ των υστέρων κατανομή») 

 

Επιπρόσθετα, θεωρείται δεδομένο ότι ισχύει η παρακάτω υπόθεση (Ζαμπογιάννης, 2014), η οποία 

αναφέρει ότι το μοντέλο χώρου καταστάσεων περιγράφεται από μια Μαρκοβιανή διαδικασία πρώτης 

τάξης (first-order Markov process): 

 

𝑝(𝑥𝑘|𝑥0:𝑘−1) = 𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1) (3-15) 

 

Πρακτικά το παραπάνω σημαίνει ότι η τρέχουσα κατάσταση 𝑥𝑘 εξαρτάται μόνο από την αμέσως 

προηγούμενη κατάσταση 𝑥𝑘−1. 

3.3.1.2 Βασικές εργασίες συμπερασμού σε ακολουθιακά δεδομένα  

Το ζητούμενο όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ο υπολογισμός της εκ των υστέρων κατανομής 

𝑝(𝑥𝑘|𝑧1:𝑘). Για το λόγο αυτό διακρίνονται τρεις βασικές εργασίες συμπερασμού (Σχήμα 3-12), 

σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία (Haykin, 2010; Russell & Norvig, 2005; Särkkä, 2010): 

 

 Φιλτράρισμα (filtering) ή παρακολούθηση (monitoring): αυτή είναι η πιο συνηθισμένη εργασία 

συμπερασμού και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εκ των υστέρων κατανομής επί της 

τρέχουσας κατάστασης τη χρονική στιγμή 𝑘 με δεδομένες όλες τις μέχρι τότε παρατηρήσεις. Ο 

υπολογισμός των παραμέτρων γίνεται με αναδρομικό τρόπο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την εκ των 

υστέρων κατανομή της κατάστασης 𝑥𝑘−1 τη χρονική στιγμή 𝑘 − 1, ως 𝑝(𝑥𝑘−1|𝑧1:𝑘−1). Τότε η 

ενημερωμένη τιμή της εκ των υστέρων κατανομής της κατάστασης τη χρονική στιγμή 𝑘 που 

διέπεται από δύο στάδια, το στάδιο πρόβλεψης (prediction) και το στάδιο ενημέρωσης (update), 

είναι η εξής: 

 

𝑝(𝑥𝑘|𝑧1:𝑘),         𝑘 = 1,… , 𝑇 (3-16) 

 

 Πρόβλεψη (prediction): χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εκ των υστέρων κατανομής επί 



 

64 

της μελλοντικής κατάστασης 𝑥𝑘+𝑛 με δεδομένες όλες τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις 

 

𝑝(𝑥𝑘+𝑛|𝑧1:𝑘),         𝑘 = 1,… , 𝑇      𝑛 = 1, 2, … (3-17) 

 

 Εξομάλυνση (smoothing): χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εκ των υστέρων κατανομής επί 

μιας παρελθούσας κατάστασης με δεδομένες τις παρατηρήσεις μέχρι την τρέχουσα χρονική στιγμή 

(𝑇 > 𝑘) 

 

𝑝(𝑥𝑘|𝑧1:𝑇),         𝑘 = 1,… , 𝑇 (3-18) 

 

Συνοψίζοντας, το φιλτράρισμα (filtering) είναι το είδος του συμπερασμού με το οποίο ασχολείται 

η παρούσα προτεινόμενη μεθοδολογία. Για τον ορισμό του προβλήματος του άγνωστου συστήματος, 

απαιτείται αρχικά η γνώση του μοντέλου χώρου καταστάσεων, το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια.  

3.3.1.3 Συνεχές μοντέλο καταστάσεων  

Το μοντέλο χώρου καταστάσεων μπορεί να μορφοποιηθεί με το ακόλουθο δυναμικό σύστημα 

(Caramiaux et al., 2015b): 

 

{
𝑥𝑘 = 𝑓𝑇𝑅(𝑥𝑘−1, 𝑣𝑘−1)
𝑧𝑘 = 𝑓𝑂𝐵 (𝑥𝑘, 𝑤𝑘; 𝑔)

 (3-19) 

 

όπου:  

 

 𝑘 είναι η τρέχουσα διακριτή χρονική στιγμή  

 𝑓𝑇𝑅 είναι η συνάρτηση που περιγράφει την εξέλιξη της μετάβασης από τη μια κατάσταση στην 

άλλη και εξαρτάται από το 𝑥𝑘−1 και από έναν ανεξάρτητο και πανομοιότυπα κατανεμημένο θόρυβο 

𝑣𝑘 

 𝑓𝑂𝐵 είναι η συνάρτηση που παράγει τις παρατηρήσεις και εξαρτάται α) από την κατάσταση του 

συστήματος 𝑥𝑘, β) από έναν ανεξάρτητο και πανομοιότυπα κατανεμημένο θόρυβο 𝑤𝑘 και γ) από 

μια χειρονομία πρότυπο 

 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη εξίσωση είναι το μοντέλο που περιγράφει την εξέλιξη της κατάστασης του 

συστήματος στη συνάρτηση του χρόνου («μοντέλο μετάβασης»). Η δεύτερη είναι το μοντέλο που 

περιγράφει όσο το δυνατόν πιο πιστά την υποκείμενη φυσική πραγματικότητα του υπό μελέτη 

συστήματος, δηλαδή περιγράφει τη σχέση παρατηρήσεων με την πραγματική (κρυφή) κατάσταση του 

 
Σχήμα 3-12. Βασικές εργασίες συμπερασμού, όπου η μπλε χρωματισμένη περιοχή δείχνει το χρονικό διάστημα των 

διαθέσιμων μετρήσεων (παρατηρήσεων) αναφορικά με τη χρονική στιγμή στην οποία εκτιμάται η κατάσταση.  
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συστήματος («μοντέλο παρατήρησης»). 

Έχοντας κατανοήσει κάποιες εισαγωγικές και χρήσιμες έννοιες, στη συνέχεια παρατίθεται 

αναλυτικά η περιγραφή των βημάτων του γενικού αλγορίθμου του Φίλτρου Σωματιδίων (Ενότητα 

3.3.2) καθώς και το πώς αυτός ο αλγόριθμος ενσωματώθηκε στην προτεινόμενη μεθοδολογία (Ενότητα 

3.3.3). 

3.3.2 Αλγόριθμος Φίλτρου Σωματιδίων 

Η εκτίμηση των καταστάσεων του δυναμικού συστήματος σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιείται 

με τον αλγόριθμο «Φίλτρο Σωματιδίων», μια ειδική περίπτωση της ακολουθιακής μεθόδου Monte 

Carlo. Η βασική ιδέα του αλγορίθμου είναι η αναπαράσταση της απαιτούμενης εκ των υστέρων 

κατανομής με ένα σύνολο τυχαίων δειγμάτων που φέρουν ένα βάρος. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός 

εκτίμησης γίνεται βάσει των δειγμάτων αυτών και των αντίστοιχων βαρών τους. Ο αλγόριθμος 

λειτουργεί αναδρομικά, υλοποιώντας την Ακολουθιακή Δειγματοληψία Σημαντικότητας (Sequential 

Importance Sampling – SIS) που περιγράφεται παρακάτω. 

3.3.2.1 Ακολουθιακή Δειγματοληψία Σημαντικότητας  

Έστω ένα τυχαίο σύνολο 𝛮 στατιστικά ανεξάρτητων δειγμάτων πανομοιότυπης κατανομής, το 

οποίο περιγράφει την εκ των υστέρων κατανομή 𝑝(𝑥0:𝑘
𝑖 |𝑧1:𝑘) (Arulampalam, Maskell, Gordon & 

Clapp, 2002): 

 

𝑝(𝑥0:𝑘
𝑖 |𝑧1:𝑘) =  {𝑥𝑘

𝑖 , 𝑤𝑘
𝑖 }
𝑖=1

𝛮s
 (3-20) 

 

όπου:  

 

 𝑥0:𝑘
𝑖 , 𝑖 =  1,… ,𝑁𝑠, είναι το σύνολο των τυχαίων σωματιδίων (particles – σε αυτό οφείλεται και 

το όνομα του φίλτρου) με βάρη 𝑤𝑘
𝑖 , 𝑖 =  1, … , 𝑁𝑠 και 

 𝑥0:𝑘 = 𝑥𝑗, 𝑗 = 1,… , 𝑘 είναι η ακολουθία όλων των καταστάσεων μέχρι τη χρονική στιγμή 𝑘 

 

Τα βάρη είναι κανονικοποιημένα, έτσι ώστε να δίνουν άθροισμα μονάδα ∑ 𝑤𝑘
𝑖𝑁s

𝑖=1 = 1 και 

επομένως η εκ των υστέρων κατανομή προσεγγίζεται από την παρακάτω σχέση: 

 

𝑝(𝑥0:𝑘|𝑧1:𝑘) ≈∑ 𝑤𝑘
𝑖

𝑁s

𝑖=1
𝛿 (𝑥0:𝑘 − 𝑥0:𝑘

𝑖 ) (3-21) 

 

όπου 𝛿 είναι η συνάρτηση Δέλτα του Dirac (Dirac Delta).  

 

Λόγω του ότι η εκ των υστέρων κατανομή είναι άγνωστη, είναι αδύνατο να γίνει δειγματοληψία 

απευθείας από την 𝑝(𝑥0:𝑘|z1:𝑘). Για το λόγο αυτό, η επιλογή των βαρών γίνεται με βάση την αρχή της 

δειγματοληψίας σημαντικότητας (importance sampling), η οποία χρησιμοποιείται όταν είναι δύσκολο 

να γίνει απευθείας δειγματοληψία από την εκ των υστέρων κατανομή 𝑝(𝑥0:𝑘|z1:𝑘), ή αλλιώς 

πραγματική κατανομή, και προκειμένου να παρακαμφθεί αυτή η πρακτική δυσκολία, αντλούνται 

δείγματα από μια άλλη κατανομή, που ονομάζεται κατανομή σημαντικότητας 𝑞(𝑥0:𝑘|z1:𝑘) (importance 

density), ή αλλιώς υποθετική κατανομή (Ζαμπογιάννης, 2014). Άρα, επειδή όπως αναφέρθηκε είναι 

αδύνατο να γίνει δειγματοληψία απευθείας από την πραγματική κατανομή 𝑝(𝑥0:𝑘|z1:𝑘), γίνεται 

δειγματοληψία από την υποθετική 𝑞(𝑥0:𝑘|z1:𝑘). Για να μπορεί η κατανομή σημαντικότητας να είναι 
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πιστή προσέγγιση της εκ των υστέρων κατανομής 𝑝(𝑥0:𝑘|z1:𝑘), τα δείγματα σταθμίζονται με βάρη που 

υπολογίζονται από την εξής σχέση (Van Der Merwe, Doucet, De Freitas & Wan, 2001; Arulampalam 

et al., 2002): 

 

𝑤𝑘
𝑖 ∝  𝑤𝑘−1

𝑖
𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘

𝑖 )𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1
𝑖 )

𝑞(𝑥𝑘
𝑖 |𝑥𝑘−1

𝑖 ,  𝑧𝑘)
 (3-22) 

 

και η εκ των υστέρων κατανομή υπολογίζεται τελικά από τη σχέση:  

 

𝑝(𝑥𝑘|𝑧1:𝑘) ≈∑ 𝑤𝑘
𝑖

𝑁s

𝑖=1
𝛿 (𝑥𝑘 − 𝑥𝑘

𝑖 ) (3-23) 

 

Η Ακολουθιακή Δειγματοληψία Σημαντικότητας (Sequential Importance Sampling – SIS) διαδίδει 

τα βάρη σημαντικότητας σε κάθε χρονικό βήμα, δηλαδή μόλις παραληφθεί μια νέα παρατήρηση. 

Επίσης μπορεί να αποδειχθεί ότι καθώς ο αριθμός των σωματιδίων 𝑁s προσεγγίζει το άπειρο, η εξίσωση 

(3-23) προσεγγίζει την εκ των υστέρων κατανομή 𝑝(𝑥𝑘|𝑧1:𝑘).   

 

Συνοπτικά τα παραπάνω βήματα υλοποιούνται στον παρακάτω αλγόριθμο: 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 1:  SIS Particle Filter 

[{𝑥𝑘
𝑖 , 𝑤𝑘

𝑖 }𝑖=1
𝑁𝑠 ] = SIS [{𝑥𝑘−1

𝑖 , 𝑤𝑘−1
𝑖 }𝑖=1

𝑁𝑠 ,  𝑧𝑘] 

for  𝑖 =  1 ∶ 𝑁𝑠  do  

     𝑥𝑘
𝑖~ 𝑞(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1

𝑖 ,  𝑧𝑘)                          : Λήψη σωματιδίου   

      𝑤𝑘
𝑖 ∝  𝑤𝑘−1

𝑖
𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘

𝑖
)𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1

𝑖
)

𝑞(𝑥𝑘
𝑖
|𝑥𝑘−1
𝑖 ,  𝑧𝑘)

       : Ανάθεση βάρους   

end 

 

3.3.2.2 Πρόβλημα εκφυλισμού των βαρών και τρόποι αντιμετώπισης  

Το πρόβλημα του εκφυλισμού (degeneracy problem) είναι ένα συχνό πρόβλημα του SIS 

αλγορίθμου. Ο εκφυλισμός περιγράφει μια κατάσταση στην οποία μετά από μερικές επαναλήψεις του 

αλγορίθμου, όλα τα σωματίδια αποκτούν πολύ μικρό, αμελητέο (πρακτικά μηδενικό) βάρος, εκτός από 

ένα που φέρει σημαντικό βάρος. Αν ο αλγόριθμος συνεχίσει να εκτελείται σε ένα εκφυλισμένο σύνολο, 

αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι μόνο ένα δείγμα/σωματίδιο συνεισφέρει στην προσέγγιση της εκ των 

υστέρων κατανομής και η πιθανότητα η εκτίμηση να είναι λάθος, είναι πολύ μεγάλη. Η αποφυγή του 

φαινομένου είναι αδύνατη, καθώς αυξάνεται με το χρόνο. 

Για την αποτροπή του προβλήματος του εκφυλισμού των βαρών όμως, ένας τρόπος μέτρησης του 

εκφυλισμού χρειάζεται να οριστεί. O Liu (1996) πρότεινε το αποτελεσματικό μέγεθος δείγματος 

(effective sample size) 𝑁𝑒𝑓𝑓 που ορίζεται ως εξής: 

 

𝑁𝑒𝑓𝑓 =  
𝑁𝑠

1 + 𝑉𝑎𝑟(𝑤𝑘
∗𝑖)

 (3-24) 
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όπου 𝑤𝑘
∗𝑖 =  

𝑝(𝑥𝑘
𝑖
|𝑧1:𝑘)

𝑞(𝑥𝑘
𝑖
|𝑥𝑘−1
𝑖 ,  𝑧𝑘)

 θεωρούνται τα «πραγματικά βάρη». Επειδή, όμως δεν μπορούν να 

αξιολογηθούν επακριβώς, για αυτό γίνεται μια εκτίμηση που λαμβάνεται από την παρακάτω σχέση 

(Arulampalam et al., 2002): 

 

𝑁eff̂ =  
1

∑ (𝑤𝑘
𝑖 )2

𝑁𝑠
𝑖=1

 (3-25) 

 

όπου 𝑤𝑘
𝑖  είναι το κανονικοποιημένο βάρος σημαντικότητας. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι 𝑁𝑒𝑓𝑓 ≤ 𝑁𝑠. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του 𝑁𝑒𝑓𝑓 τόσο ισχυρότερος 

εκφυλισμός παρατηρείται. Άρα μια λύση είναι η χρήση μεγάλου 𝑁𝑠. Αυτό όμως πρακτικά είναι 

δύσκολο, για αυτό παρατίθενται παρακάτω εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης και αντιμετώπισης του 

προβλήματος: α) η βέλτιστη επιλογή της κατανομής σημαντικότητας και β) η χρήση 

επαναδειγματοληψίας. 

3.3.2.2.1 Βέλτιστη επιλογή της κατανομής σημαντικότητας  

Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος εκφυλισμού είναι η επιλογή της βέλτιστης 

κατανομής σημαντικότητας (optimal importance density) με τρόπο που να στοχεύει στη μεγιστοποίηση 

του 𝑁𝑒𝑓𝑓 και στην ελαχιστοποίηση του 𝑉𝑎𝑟(𝑤𝑘
∗𝑖). Αυτή η κατανομή έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται 

με τη σχέση (Doucet, Godsill & Andrieu, 2000; Cappé, Godsill & Moulines, 2007; Ristic, Arulampalam 

& Gordon, 2004; Arulampalam et al., 2002): 

 

𝑞𝑜𝑝𝑡(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1
𝑖 , 𝑧𝑘) =  𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1

𝑖 , 𝑧𝑘)  

                                      = 
𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘) 𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1

𝑖
)

𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘−1
𝑖

)
 (3-26) 

 

στη συνέχεια, αντικαθιστώντας την εξίσωση (3-26) στην (3-22), η εξίσωση ενημέρωσης των βαρών 

γίνεται:   

 

𝑤𝑘
𝑖 ∝  𝑤𝑘−1

𝑖 𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘−1
𝑖 ) =  ∫ℝ𝑛𝑥𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘)𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1

𝑖 ) 𝑑𝑥𝑘 (3-27) 

 

Το σημαντικό μειονέκτημα όμως της βέλτιστης κατανομής σημαντικότητας 𝑞𝑜𝑝𝑡(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1
𝑖 , 𝑧𝑘) 

είναι ότι απαιτεί δειγματοληψία από την εκ των υστέρων κατανομή 𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1
𝑖 , 𝑧𝑘), που δεν είναι 

πάντοτε απλή υπόθεση γιατί δεν είναι πάντα δυνατή και εφικτή. Δύο είναι οι περιπτώσεις όπου είναι 

εφικτή αυτή η δειγματοληψία, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία (Doucet, Godsill & Andrieu, 2000): 

 

 το 𝑥𝑘 να είναι μέλος ενός πεπερασμένου συνόλου, όπου το ολοκλήρωμα της Εξίσωσης (3-27) 

γίνεται πεπερασμένο άθροισμα, 

 η εκ των υστέρων κατανομή 𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1
𝑖 , 𝑧𝑘) να είναι Γκαουσιανή. 

 

Τέλος, μια συνηθισμένη επιλογή για την κατανομή σημαντικότητας είναι: 
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𝑞(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1
𝑖 , 𝑧𝑘) =  𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1

𝑖 ) (3-28) 

 

οπότε και τα βάρη δίνονται από την παρακάτω σχέση:  

 

𝑤𝑘
𝑖 ∝ 𝑤𝑘−1

𝑖  𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘
𝑖 ) (3-29) 

 

3.3.2.2.2 Επαναδειγματοληψία 

Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος του εκφυλισμού είναι η επαναδειγματοληψία 

(resampling). Η βασική ιδέα της επαναδειγματοληψίας είναι η εξάλειψη των δειγμάτων που έχουν 

μικρό ή αμελητέο βάρος και πραγματοποιείται όταν η διακύμανση των μη κανονικοποιημένων βαρών 

είναι κατώτερη από ένα προκαθορισμένο κατώφλι 𝑁𝑡ℎ𝑟 (Haykin, 2010), δηλαδή όταν το 𝑁𝑒𝑓𝑓 < 𝑁𝑡ℎ𝑟. 

Σκοπός της επαναδειγματοληψίας είναι η παραγωγή ενός νέου συνόλου σταθμισμένων δειγμάτων. Έτσι 

όταν 𝑁𝑒𝑓𝑓 < 𝑁𝑡ℎ𝑟, η διαδικασία της ακολουθιακής δειγματοληψίας σημαντικότητας (SIS) σταματάει 

προσωρινά, εκτελείται το βήμα επαναδειγματοληψίας και μετά ο αλγόριθμος SIS συνεχίζεται 

κανονικά. 

Η επαναδειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες τεχνικές. Η Συστηματική 

επαναδειγματοληψία (Systematic Resampling) προτιμάται γιατί είναι απλή στην εφαρμογή της και έχει 

πολυπλοκότητα 𝑂(𝑁𝑠). Παρακάτω συνοψίζεται ο αλγόριθμος της Συστηματικής 

επαναδειγματοληψίας, όπου 𝑈[𝑎, 𝑏] είναι η ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [𝑎, 𝑏] και CDF η 

Αθροιστική Συνάρτηση Πιθανότητας (Cumulative Distribution Function) (Arulampalam et al., 2002): 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 2:  Resampling Algorithm 

[{𝑥𝑘
𝑗∗
, 𝑤𝑘

𝑗
,  𝑖𝑗}𝑗=1

𝑁𝑠 ] = RESAMPLE [{𝑥𝑘
𝑗
, 𝑤𝑘

𝑗
}𝑖=1
𝑁𝑠 ] 

𝑐1 =  0   : Αρχικοποίηση της CDF  

for  𝑖 =  2 ∶ 𝑁𝑠  do  

     𝑐𝑖 = 𝑐𝑖−1 +   𝑤𝑘
𝑖      : Κατασκευή της CDF  

end 

𝑖 = 0  : Αρχή στη βάση της CDF 

𝑢1 ~ 𝑈[0,  𝑁𝑠
−1]  : Επιλογή σημείου εκκίνησης  

for  𝑗 =  1 ∶ 𝑁𝑠  do  

     𝑢𝑗 = 𝑢1 +   𝑁𝑠
−1 (𝑗 − 1)     : Κίνηση κατά μήκος της CDF  

     while 𝑢𝑗 > 𝑐𝑖  

         ∗ 𝑖 = 𝑖 + 1  

     end  

     𝑥𝑘
𝑗∗
=  𝑥𝑘

𝑖                            : Ανάθεση δείγματος 

     𝑤𝑘
𝑗
=  𝑁𝑠

−1                       : Ανάθεση βάρους 

     𝑖𝑗 = 𝑖 : Ανάθεση δείκτη 
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end 

 

3.3.2.3 Γενικός αλγόριθμος Φίλτρου Σωματιδίων  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μια γενικευμένη περιγραφή του αλγορίθμου Φίλτρου 

Σωματιδίων δίνεται παρακάτω (Arulampalam et al., 2002): 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 3:  Generic Particle Filter 

[{𝑥𝑘
𝑖 , 𝑤𝑘

𝑖 }𝑖=1
𝑁𝑠 ] = PF [{𝑥𝑘−1

𝑖 , 𝑤𝑘−1
𝑖 }𝑖=1

𝑁𝑠 ,  𝑧𝑘]  

for  𝑖 =  1 ∶ 𝑁𝑠  do   

     𝑥𝑘
𝑖~ 𝑞(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1

𝑖 ,  𝑧𝑘) : Λήψη σωματιδίου 

     𝑤𝑘
𝑖 ∝  𝑤𝑘−1

𝑖
𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘

𝑖
)𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1

𝑖
)

𝑞(𝑥𝑘
𝑖
|𝑥𝑘−1
𝑖 ,  𝑧𝑘)

     : Ανάθεση βάρους 

end 

∑ 𝑤𝑘
𝑖

𝑁s

𝑖=1
= 1 : Κανονικοποίηση των βαρών 

𝑁eff̂ =  
1

∑ (𝑤𝑘
𝑖 )2

𝑁𝑠
𝑖=1

 : Υπολογισμός 

if  𝑁𝑒𝑓𝑓 < 𝑁𝑡ℎ𝑟  then   

     Επαναδειγματοληψία με χρήση του Αλγορίθμου 2: 

     ∗ [{𝑥𝑘
𝑖 , 𝑤𝑘

𝑖 ,  −}𝑗=1
𝑁𝑠 ] = RESAMPLE [{𝑥𝑘

𝑖 , 𝑤𝑘
𝑖 }𝑖=1
𝑁𝑠 ] 

end 

 

3.3.3 Προτεινόμενη μεθοδολογία με ενσωμάτωση Φίλτρου Σωματιδίων 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί αναλυτικά πώς έχει υλοποιηθεί ο αλγόριθμος Φίλτρου 

Σωματιδίων στην προτεινόμενη μεθοδολογία που στοχεύει στην αναγνώριση των πιθανών 

εκφραστικών μεταβολών και διακυμάνσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

χειρονομίας του χρήστη σε σχέση με τη χειρονομία του ειδικού. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση 

των ορίων εμπιστοσύνης που εξάγονται από τις διαφορετικές επαναλήψεις/εκτελέσεις του ειδικού.  

Στις επόμενες ενότητες περιγράφονται αναλυτικά οι μεταβλητές κατάστασης 𝑥𝑘, το μοντέλο 

μετάβασης, το μοντέλο παρατήρησης καθώς και τα όρια εμπιστοσύνης. 

3.3.3.1 Μοντέλο χώρου καταστάσεων  

Οι μεταβλητές κατάστασης 𝑥𝑘 του συστήματος είναι τα διάφορα χαρακτηριστικά της εκφραστικής 

χειρονομίας που πρέπει να εκτιμηθούν με την πάροδο του χρόνου. Τα χαρακτηριστικά της εκφραστικής 

χειρονομίας εδώ αναφέρονται στις χρονικές διακυμάνσεις (π.χ., η ταχύτητα) και χωρικές διακυμάνσεις 

(π.χ., το μέγεθος). Λόγω του ότι τα χαρακτηριστικά αυτά ενημερώνονται/ανανεώνονται σε κάθε 

χρονικό βήμα, η διαδικασία είναι προσαρμοστική. Η κατάσταση του συστήματος τη χρονική στιγμή 𝑘 
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συμβολίζεται ως εξής (Caramiaux et al., 2015b): 

 

𝑥𝑘 =

(

 
 

𝑥𝑘(1)
.
.
.

𝑥𝑘(𝐷))

 
 
∈  ℝ𝐷 (3-30) 

 

όπου 𝐷 είναι η διάσταση του μοντέλου χώρου καταστάσεων (Caramiaux et al., 2015b). 

 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται 

και που αντιστοιχούν σε κάθε διάσταση του μοντέλου χώρου καταστάσεων. Η πρώτη διάσταση 𝑥𝑘(1) 

έχει οριστεί να είναι η φάση (phase) 𝑝𝑘 σε διακριτό χρόνο 𝑘, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ο χρόνος 

εξέλιξης (time progression) της χειρονομίας, ή πιο συγκεκριμένα η 𝑝𝑘 αντιπροσωπεύει τη χρονική 

ευθυγράμμιση (time alignment) μεταξύ της χειρονομίας πρότυπο και της εισερχόμενης χειρονομίας τη 

χρονική στιγμή 𝑘 (Σχήμα 3-13). Η 𝑝𝑘 είναι κανονικοποιημένη στο εύρος [0,1], όπου «0» είναι η αρχή 

και «1» το τέλος της χρονικής διάρκειας της εκτέλεσης της χειρονομίας (Caramiaux et al., 2015b). 

 

Το μοντέλο χώρου καταστάσεων μπορεί να περιέχει και άλλες διαστάσεις, για το λόγο αυτό ο 

συγκεκριμένος αλγόριθμος (Caramiaux et al., 2015b) μπορεί να επεκταθεί για να συμπεριλάβει και 

άλλα χαρακτηριστικά της εκφραστικής χειρονομίας όπως: α) την ταχύτητα 𝑣𝑘 τη χρονική στιγμή 𝑘, 

δηλαδή ο λόγος ταχύτητας μεταξύ της ταχύτητας της εισερχόμενης χειρονομίας (πρώτη παράγωγος της 

φάσης) προς την ταχύτητα της χειρονομίας πρότυπο, β) το μέγεθος (λόγος πλάτους, Σχήμα 3-13), ή γ) 

τις γωνίες περιστροφής στις τρεις διαστάσεις. 

3.3.3.2 Κατάσταση μετάβασης  

Στην προτεινόμενη μεθοδολογία, το μοντέλο μετάβασης 𝑓𝑇𝑅 (Εξίσωση (3-19)) έχει τη μορφή 

(Caramiaux et al., 2015b): 

 

𝑝(𝑥𝑘|𝑥𝑘−1) = 𝒩(𝑥𝑘|𝐴𝑥𝑘−1, Σ) (3-31) 

Σ = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝜎1…𝜎𝐷)  

 

όπου 𝒩(𝑥𝑘|𝐴𝑥𝑘−1, Σ) συμβολίζεται μια Γκαουσιανή κατανομή, που δίνεται από τη μήτρα 𝐴, και 

διαμορφώνεται στοχαστικά. 

 
Σχήμα 3-13. Οπτικοποίηση της ευθυγράμμισης, όπου η εισερχόμενη χειρονομία z ευθυγραμμίζεται με βάση τη χειρονομία 

πρότυπο g.  
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3.3.3.3 Συνάρτηση παρατήρησης και όρια εμπιστοσύνης  

Η συνάρτηση παρατήρησης υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ της εισερχόμενης εκφραστικής 

χειρονομίας και της χειρονομίας πρότυπο. Η συνάρτηση παρατήρησης 𝑓𝑂𝐵 (Εξίσωση (3-19)) ακολουθεί 

Γκαουσιανή κατανομή και παίρνει την εξής μορφή:  

 

𝑓𝑂𝐵(𝑧𝑘) =  
1

𝜎√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 [−

‖𝑧𝑘 − 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑔)‖
2

2𝜎2
] (3-32) 

 

όπου 𝑧𝑘 είναι η παρατήρηση τη χρονική στιγμή 𝑘 και 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑔) είναι η συνάρτηση της χειρονομίας 

πρότυπο 𝑔 και η τιμή της κατάστασης την ίδια χρονική στιγμή. 

 

Επιπρόσθετα, η συνάρτηση παρατήρησης 𝑓𝑂𝐵 εξαρτάται από την παράμετρο 𝜎, που είναι η τυπική 

απόκλιση και η οποία αναφέρεται στη μεταβλητότητα μεταξύ των διαφορετικών εκτελέσεων της ίδιας 

εκφραστικής χειρονομίας. Δεδομένου όμως, ότι η εκπαίδευση του συστήματος γίνεται με ένα μόνο 

δείγμα (one-shot learning), δεν μπορεί η παράμετρος 𝜎 να εκτιμηθεί και για αυτόν το λόγο οι 

υπάρχουσες μεθοδολογίες (Caramiaux et al., 2015b) προτείνουν η παράμετρος αυτή να επιλέγεται και 

να προσαρμόζεται από τον ίδιο το χρήστη μέσω της παραμέτρου που ονομάζεται ανοχή (tolerance) και 

επιπρόσθετα να είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας (Zamborlin et al., 

2014).  

 

Η επιλογή και η προσαρμογή όμως της τιμής της παραμέτρου ανοχής από τον ίδιο το χρήστη, δεν 

προσδίδει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα της επιτυχημένης αναγνώρισης, όπως έχει ήδη περιγραφεί. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο λόγους:  

 

1. η επιλεγμένη τιμή μπορεί να μην αντιπροσωπεύει την τυπική απόκλιση της συγκεκριμένης 

χειρονομίας πρότυπο σε σχέση με την εισερχόμενη χειρονομία και 

2. η τιμή της παραμέτρου ανοχή που επιλέγει ο χρήστης παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης της χειρονομίας. 

 

Οι παραπάνω λόγοι οδηγούν στην πιθανότητα ότι το σύστημα μπορεί να αποτύχει να αναγνωρίσει 

κάποιες εκφραστικές μεταβολές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας ακόμα 

και να μην αναγνωρίσει επιτυχώς την εισερχόμενη χειρονομία, γιατί μπορεί το σύστημα να απαιτεί ανά 

συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μια ελαφρώς υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή αυτής της παραμέτρου 

ανοχής.  

 

Για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη μεθοδολογία προτείνει τα όρια εμπιστοσύνης, ως την παράμετρο 

που επηρεάζει την τυπική απόκλιση 𝜎 της εξίσωσης (3-32), τα οποία: 

 

1. είναι μεταβαλλόμενες τιμές, αντί σταθερές, λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις εκφραστικές μεταβολές 

που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας και  

2. βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα, και όχι στην κρίση του εκάστοτε χρήστη, δηλαδή είναι τιμές 

που εξάγονται από το ΛΜΕ και συγκεκριμένα από τις διαφορετικές επαναλήψεις των εκφραστικών 

χειρονομιών του ειδικού. 

 

Τέλος, ο υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας και της 

χειρονομίας πρότυπο επιτυγχάνεται μέσω της Ευκλείδειας απόστασης 𝑑. Συγκεκριμένα, η απόσταση 𝑑 
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μεταξύ της προσαρμοσμένης χειρονομίας πρότυπο και της εισερχόμενης χειρονομίας δίνεται από τη 

σχέση (Caramiaux et al., 2015b): 

 

𝑑(𝑧𝑘 , 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑔)) =  √[𝑧𝑘 − 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑔)]
𝑇 Σ−1[𝑧𝑘 − 𝑓(𝑥𝑘 , 𝑔)] (3-33) 

 

3.3.3.4 Εκτίμηση μεταβλητών κατάστασης  

Τελευταίο βήμα του αλγορίθμου είναι η εκτίμηση των μεταβλητών κατάστασης 𝑥𝑘 τη χρονική 

στιγμή 𝑘, που δίνεται από την παρακάτω σχέση (Caramiaux et al., 2015b):  

 

𝑥�̂� =  ∑𝑤𝑘
𝑖𝑥𝑘
𝑖

𝑁𝑠

𝑖=1

 (3-34) 

 

όπου 𝑁𝑠 είναι ο αριθμός των δειγμάτων/σωματιδίων. Η εξίσωση (3-34) ορίζει την εκτίμηση 

ελαχίστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Minimum Mean Square Error – MMSE), με βάση το σύνολο 

των σταθμισμένων δειγμάτων (Ζαμπογιάννης, 2014). 

3.3.3.5 Συμπερασμός αλγορίθμου Φίλτρου Σωματιδίων  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται συνολικά ο προτεινόμενος αλγόριθμος: 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ 4:  Proposed Algorithm 

# 𝑇 : πλήθος προτύπων 

for  𝑖 =  1 …  𝑇  do   

     Προσθήκη χειρονομίας πρότυπο 

end 

# 𝐿 : μήκος εισερχόμενης χειρονομίας 

# 𝐷 : διάσταση του μοντέλου χώρου καταστάσεων 

for  𝑖 = 1 … 𝑁𝑠  do 

     for  𝑙 =  1…𝐷  do 

      𝑥0
𝑖 (𝑙) = 𝑈𝑛𝑖𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙)  : Ορισμός σωματιδίων 

     end 

 𝑤𝑖 =
1

𝑁𝑠
 : Ομοιόμορφη κατανομή των βαρών  

end 

for  𝑘 = 1 …  𝐿  do 

     [{𝑥𝑘
𝑖 , 𝑤𝑘

𝑖 }𝑖=1
𝑁𝑠 ] = PF [{𝑥𝑘−1

𝑖 , 𝑤𝑘−1
𝑖 }𝑖=1

𝑁𝑠 ,  𝑧𝑘]  

     for  𝑖 =  1 ∶ 𝑁𝑠  do  
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      𝑥𝑘
𝑖~ 𝒩(𝑥𝑘|𝐴𝑥𝑘−1, Σ) : Λήψη σωματιδίου 

      𝑝𝑘
𝑖 ∶= 𝑥𝑘(1) : Φάση 

      𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘
𝑖 ) = 𝑓𝑂𝐵(𝑧𝑘|𝑓(𝑥𝑘 , 𝑔(𝑝𝑘)), 𝜇, 𝜎

2)    
: Συνάρτηση παρατήρησης και όρια 

εμπιστοσύνης 

      𝑤𝑘
𝑖 ∝  𝑤𝑘−1

𝑖 𝑝(𝑧𝑘|𝑥𝑘
𝑖 ) : Ανάθεση βάρους   

     end  

     ∑ 𝑤𝑘
𝑖𝑁s

𝑖=1 = 1 : Κανονικοποίηση των βαρών 

         𝑁eff̂ =  
1

∑ (𝑤𝑘
𝑖 )2

𝑁𝑠
𝑖=1

 : Υπολογισμός 

     if  𝑁𝑒𝑓𝑓 < 𝑁𝑡ℎ𝑟  then  

      Επαναδειγματοληψία με χρήση του Αλγορίθμου 2:  

      ∗ [{𝑥𝑘
𝑖 , 𝑤𝑘

𝑖 ,  −}𝑗=1
𝑁𝑠 ] = RESAMPLE [{𝑥𝑘

𝑖 , 𝑤𝑘
𝑖 }𝑖=1
𝑁𝑠 ] 

     end 

     return  𝑥�̂� =  ∑ 𝑤𝑘
𝑖𝑥𝑘
𝑖𝑁𝑠

𝑖=1  

     Εμφάνιση πιθανοτήτων αναγνώρισης των εκφραστικών χειρονομιών 

     Εμφάνιση τρέχουσας κατάστασης (φάση, μέγεθος, κτλ.)  

end 

 

3.3.4 Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάστηκε αναλυτικά ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που 

χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση εκφραστικών χειρονομιών (2ο και 3ο συστατικό στοιχείο της 

μεθοδολογίας, βλέπε Σχήμα 3-1), ο οποίος υλοποιεί τον αλγόριθμο Φίλτρου Σωματιδίων. Επίσης 

παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκαν τα όρια εμπιστοσύνης στον αλγόριθμο, τα 

οποία, σε αντίθεση με τις υπάρχουσες μεθοδολογίες, δίνουν τη δυνατότητα στο σύστημα να λαμβάνει 

υπόψη και να αναγνωρίζει πιθανές εκφραστικές μεταβολές που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της χειρονομίας. Επιπρόσθετα, ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε λαμβάνει υπόψη του και 

άλλου είδους διακυμάνσεις, όπως χρονικές και χωρικές.  

Επιπρόσθετος στόχος της προτεινόμενης μεθοδολογίας και της υλοποίησης των ορίων 

εμπιστοσύνης, πέρα από τη μοντελοποίηση και την αναγνώριση πιθανών μεταβολών κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της εκφραστικής χειρονομίας, είναι ότι, μέσω της ηχοποίησης της εκφραστικής χειρονομίας, 

παράγεται/επανασυντίθεται ήχος ανάλογα με την ποιότητα εκτέλεσης της εκφραστικής χειρονομίας. 

Άρα όσο πιο πιστή είναι η εισερχόμενη χειρονομία στη χειρονομία πρότυπο και όσο πιο ικανοποιητικά 

και σωστά ο αλγόριθμος αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη εκφραστική χειρονομία, τόσο πιο πιστή θα είναι 

η επανασύνθεση του ήχου σε σχέση με τον πρωτότυπο ήχο. Η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας 

καθώς και οι μέθοδοι σύνθεσης ήχου που χρησιμοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν στη προτεινόμενη 

μεθοδολογία, περιγράφονται στην επόμενη ενότητα. 
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3.4 Σχεδιασμός Ηχητικής Αλληλεπίδρασης 

Στο σχεδιασμό της ηχητικής αλληλεπίδρασης, σημαντικό ρόλο έπαιξε η ηχοποίηση της 

εκφραστικής χειρονομίας (4ο συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας, βλέπε Σχήμα 3-1, και 

συγκεκριμένα Σχήμα 3-14), μέσω της οποίας δημιουργήθηκαν ηχητικές αλληλεπιδράσεις που 

κωδικοποιούν τα δεδομένα, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να τα αντιληφθεί ή/και να τα ερμηνεύσει. 

Χρησιμοποιήθηκε επίσης έμμεση ηχοποίηση, στην οποία απαιτείται ένα στάδιο εκπαίδευσης 

δεδομένων. Η έμμεση ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας που υλοποιήθηκε καθώς και τα μοντέλα 

ηχητικής αλληλεπίδρασης που χρησιμοποιήθηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. 

3.4.1 Έμμεση ηχοποίηση εκφραστικής χειρονομίας 

Η έμμεση ηχοποίηση εκφραστικής χειρονομίας που χρησιμοποιήθηκε, βασίζεται στη μέθοδο 

χρονικής αντιστοίχισης (temporal mapping) υλοποιώντας τον αλγόριθμο Φίλτρου Σωματιδίων. Το 

βασικό πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι η χρονική στρέβλωση που υφίσταται ο ήχος που 

παράγεται/επανασυντίθεται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την ταχύτητα που πραγματοποιείται η 

εισερχόμενη εκφραστική χειρονομία σε σχέση με τη χειρονομία πρότυπο. Πραγματοποιείται ένα είδος 

χρονικού τεντώματος ή/και συμπίεσης του ήχου ανάλογα με την ποιότητα εκτέλεσης της εισερχόμενης 

χειρονομίας. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε χειρονομία πρότυπο αντιστοιχίζεται ένα δείγμα ήχου, δηλαδή 

συνδέονται οι χρονικές καταστάσεις του ήχου με τις χρονικές καταστάσεις της χειρονομίας πρότυπο.  

Η έμμεση ηχοποίηση περιλαμβάνει δύο φάσεις: τη φάση της εκπαίδευσης και τη φάση της 

αναγνώρισης. Στη φάση της εκπαίδευσης, το σύστημα εκπαιδεύεται με τις εκφραστικές χειρονομίες 

πρότυπο του ειδικού και με τα αντίστοιχα δείγματα ήχου. Στη φάση της αναγνώρισης, ο χρήστης (π.χ., 

μαθητευόμενος) επαναλαμβάνει/μιμείται τις ίδιες εκφραστικές χειρονομίες, έχοντας τη δυνατότητα να 

ελέγχει και να τροποποιεί τον ήχο που παράγεται/επανασυντίθεται συνεχόμενα και σε πραγματικό 

χρόνο. Άρα η αναγνώριση γίνεται με «ελλιπή δεδομένα», δηλαδή ενώ η εκπαίδευση πραγματοποιείται 

με δεδομένα χειρονομίας και με δεδομένα ήχου, η αναγνώριση γίνεται μόνο με δεδομένα χειρονομίας 

και το σύστημα προσπαθεί να προβλέψει το αποτέλεσμα του ήχου. 

Η βάση της μιμητικής διαδικασίας είναι ο χρήστης να εκτελέσει μια εκφραστική χειρονομία, η 

οποία να είναι αρκετά όμοια με τη χειρονομία πρότυπο για την επανασύνθεση της πειστικής μίμησης 

του πρωτότυπου ηχητικού δείγματος. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο κοντά είναι η εισερχόμενη χειρονομία 

στη χειρονομία πρότυπο, τόσο πιο κοντά είναι ο παραγόμενος ήχος στον πρωτότυπο ήχο. Εάν για 

παράδειγμα, η εισερχόμενη χειρονομία εκτελείται με πιο αργό ρυθμό από ότι εκτελέστηκε η χειρονομία 

πρότυπο, ο ήχος θα παράγεται/επανασυντίθεται επίσης σε πιο αργό ρυθμό. Αν η εισερχόμενη 

χειρονομία εκτελείται με πιο γρήγορο ρυθμό, τότε και ο ήχος θα παράγεται/επανασυντίθεται σε πιο 

γρήγορο ρυθμό. Στόχος του συστήματος είναι να ευθυγραμμίσει χρονικά την εισερχόμενη χειρονομία 

με τη χειρονομία πρότυπο με σκοπό: α) την καλύτερη αναγνώριση της εκφραστικής χειρονομίας αλλά 

και β) την καλύτερη επανασύνθεση του ήχου. Άρα, η εκ νέου σύνθεση του ήχου εξαρτάται από το πόσο 

σωστά ο χρήστης εκτελεί την εισερχόμενη χειρονομία. 

Οι μέθοδοι σύνθεσης ήχου που χρησιμοποιήθηκαν είναι (Schwarz, Beller, Verbrugghe & Britton, 

2006) α) η μικροδομική σύνθεση (granular synthesis) και β) η σύνθεση με συνένωση (concatenative 

 
Σχήμα 3-14. Διαδικασία ηχοποίησης εκφραστικής χειρονομίας.  
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synthesis), οι οποίες στοχεύουν στην αναπαραγωγή και επανασύνθεση μιας αλληλουχίας ηχητικών 

δειγμάτων από προ-εγγεγραμμένους ήχους. Δηλαδή χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων με ηχητικά 

δείγματα τα οποία είναι τεμαχισμένα και βρίσκουν την αλληλουχία των τεμαχισμένων δειγμάτων ήχου 

που αντιστοιχούν στον ήχο που πρέπει να αναπαραχθεί/επανασυνθεθεί σε πραγματικό χρόνο.    

Γενικά είναι δυο μέθοδοι σύνθεσης ήχου που μοιάζουν πολύ, με τη μόνη διαφορά ότι, στη σύνθεση 

με συνένωση οι μονάδες προσδιορίζονται έπειτα από μια ανάλυση που γίνεται στον πρωτότυπο ήχο, 

με σκοπό να ταιριάζουν καλύτερα στην επανασύνθεση της αλληλουχίας των ηχητικών δειγμάτων 

(Schwarz, 2011). Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικότερα τα μοντέλα ηχητικής αλληλεπίδρασης 

που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν, αυτό α) του χειρισμού του ήχου και β) της σύνθεσης της 

μουσικής. 

3.4.2 Μοντέλα ηχητικής αλληλεπίδρασης 

3.4.2.1 Χειρισμός του ήχου  

Το μοντέλο χειρισμού του ήχου αποσκοπεί στο χειρονομιακό έλεγχο του ήχου υλοποιώντας την 

έμμεση ηχοποίηση και τη χρονική αντιστοίχιση. Όπως περιγράφηκε και στην προηγούμενη ενότητα, 

αφού εκπαιδευτεί το σύστημα με τις εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού και τα αντίστοιχα δείγματα 

ήχων, ο χρήστης εκτελεί/μιμείται τις ίδιες χειρονομίες, με απώτερο σκοπό τον έλεγχο του ηχητικού 

αποτελέσματος συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτό το μοντέλο οι εκφραστικές χειρονομίες 

και οι ήχοι είναι επιλεγμένοι από τον ειδικό. 

3.4.2.2 Σύνθεση μουσικής  

Το μοντέλο σύνθεσης του ήχου είναι παρόμοιο με αυτό του χειρισμού του ήχου, δηλαδή 

συμπεριλαμβάνει το στάδιο της εκπαίδευσης των εκφραστικών χειρονομιών και των αντίστοιχων 

ηχητικών δειγμάτων, με τη διαφορά ότι τις εκφραστικές χειρονομίες και τους ήχους μπορεί να τους 

επιλέξει ο εκάστοτε χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να δημιουργήσει 

ένα πεπερασμένο σύνολο χειρονομιών (λεξικό) και στη συνέχεια να αντιστοιχίσει την κάθε εκφραστική 

χειρονομία με έναν ήχο της επιλογής του, συνθέτοντας με αυτόν τον τρόπο μουσική μέσω της 

εκτέλεσης χειρονομιών. Ο στόχος του μοντέλου σύνθεσης μουσικής είναι να παρέχεται στο χρήστη ένα 

γενικευμένο και προσαρμοστικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. 

3.4.3 Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφηκε ο σχεδιασμός της ηχητικής αλληλεπίδρασης, που περιλαμβάνει 

έμμεση ηχοποίηση και βασίζεται στη χρονική αντιστοίχιση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια 

της αναγνώρισης της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας να πραγματοποιείται ένα χρονικό 

τέντωμα ή/και συμπίεση στον ήχο ανάλογα με την ποιότητα εκτέλεσης της εισερχόμενης χειρονομίας.  

Επίσης με την εφαρμογή των δύο μοντέλων ηχητικής αλληλεπίδρασης αυτών α) του χειρισμού του 

ήχου και β) της σύνθεσης μουσικής, δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα τόσο της «εκμάθησης» της 

συγκεκριμένης δεξιότητας και των συγκεκριμένων εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού (χεισρισμός 

του ήχου), όσο και της ελευθερίας να δημιουργήσει ο ίδιος ο χρήστης ένα σύστημα με δικές του 

εκφραστικές χειρονομίες και να τις αντιστοιχίσει σε ηχητικά δείγματα της επιλογής του με απώτερο 

σκοπό τον πειραματισμό και τη σύνθεση μουσικής.  

3.5 Γενικά συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάστηκε η προτεινόμενη 

μεθοδολογία μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού. 
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Σκοπός της παρούσας μεθοδολογίας είναι αρχικά η μοντελοποίηση των εκφραστικών χειρονομιών του 

ειδικού, μέσω της δημιουργίας του ΛΜΕ (1ο συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας, βλέπε Σχήμα 3-1).  

Εν συνεχεία, αφού εντοπιστούν οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του σώματος που 

εμπλέκονται στην εκτέλεση της εκφραστικής χειρονομίας, εξάγονται τα όρια εμπιστοσύνης, τα οποία 

σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, και συγκεκριμένα τον αλγόριθμο Φίλτρο 

Σωματιδίων, το σύστημα είναι ικανό να αναγνωρίσει πιθανές εκφραστικές μεταβολές που μπορεί να 

συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας (2ο και 3ο συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας, 

βλέπε Σχήμα 3-1). Επιπρόσθετα, το σύστημα, πέρα από αυτού του είδους τις εκφραστικές μεταβολές, 

σε δεύτερο επίπεδο μπορεί να αναγνωρίσει σε πραγματικό χρόνο αν υπάρχουν χρονικές ή χωρικές 

διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας, να ευθυγραμμίσει χρονικά την εκτελούμενη 

χειρονομία με τη χειρονομία πρότυπο και να εμφανίσει σε πραγματικό χρόνο τις πιθανότητες 

αναγνώρισης της εκφραστικής χειρονομίας.   

Τελικό συστατικό της προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η έμμεση ηχοποίηση της εκφραστικής 

χειρονομίας, δηλαδή η αντιστοίχιση της εκφραστικής χειρονομίας σε δείγματα ήχου με τη χρήση ενός 

σταδίου εκπαίδευσης δεδομένων (4ο συστατικό στοιχείο της μεθοδολογίας, βλέπε Σχήμα 3-1). 

Βασίζεται στη χρονική αντιστοίχιση, η οποία επιτρέπει τη χρονική στρέβλωση του ήχου ανάλογα με 

την ταχύτητα εκτέλεσης της εισερχόμενης χειρονομίας. Όσο πιο κοντά είναι η εκτέλεση της 

εισερχόμενης χειρονομίας προς τη χειρονομία πρότυπο, τόσο πιο κοντά είναι ο ήχος που παράγεται/ 

επανασυντίθεται στον πρωτότυπο ήχο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να χειρίζεται και να 

ελέγχει τον παραγόμενο ήχο με τις εκφραστικές χειρονομίες του συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο 

με σκοπό την εκμάθηση της χειρονομιακής τεχνογνωσίας, αλλά και να επιλέγει χειρονομίες και ήχους 

της επιλογής του, μέσω της γενίκευσης του συστήματος, με σκοπό να συνθέσει μουσική σε πραγματικό 

χρόνο.   

Στα επόμενα κεφάλαια, η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται σε πραγματική περίπτωση χρήσης και 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
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Κεφάλαιο 4  

Ηχοποίηση εκφραστικής χειρονομίας στην 

περίπτωση της μουσικής αλληλεπίδρασης 

4.1 Σύνοψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

(Κεφάλαιο 3) που στοχεύει στην αναγνώριση της εκφραστικής χειρονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πιθανές εκφραστικές διακυμάνσεις και μεταβολές που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της χειρονομίας. Εφαρμόζεται στην περίπτωση της μουσικής και συγκεκριμένα στην αναγνώριση της 

εκφραστικής χειρονομίας κατά την εκτέλεση πιανιστικών μουσικών αποσπασμάτων.  

Αρχικά, παρουσιάζονται οι διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης όπου εφαρμόστηκε η μεθοδολογία, 

καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν την τεχνική υλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας, τους 

συμμετέχοντες, τη διαδικασία διεξαγωγής του πειράματος καθώς και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που 

χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των εκφραστικών χειρονομιών.  

Περιγράφεται έπειτα η μοντελοποίηση των εκφραστικών χειρονομιών, και πιο συγκεκριμένα το 

πώς επιτεύχθηκε η διαδικασία εξαγωγής των ορίων εμπιστοσύνης από τα χειρονομιακά δεδομένα του 

ειδικού. Η εκπαίδευση του συστήματος και η αναγνώριση των εκφραστικών πιανιστικών χειρονομιών, 

καθώς και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ηχοποίηση αυτών των χειρονομιών, 

παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Τέλος, παρατίθεται η αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και του συστήματος στις 

περιπτώσεις χρήσης στις οποίες εφαρμόστηκε. Η αξιολόγηση βασίζεται στην ακρίβεια, στην ορθότητα 

και στην αξιοπιστία τόσο της αναγνώρισης των εκφραστικών χειρονομιών όσο και του ηχητικού 

σήματος που παράγεται σε πραγματικό χρόνο από τα χειρονομιακά δεδομένα. Πέρα από αυτό, 

περιγράφεται η συγκριτική μελέτη που έγινε ανάμεσα στο σύστημα x2Gesture, έναντι άλλων 

αλγορίθμων γνωστών από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

4.2 Περιγραφή περιπτώσεων χρήσης 

Όπως φαίνεται και από τη βιβλιογραφική επισκόπηση (Κεφάλαιο 2), η πλειοψηφία των 

αλγορίθμων μηχανικής μάθησης εφαρμόστηκε κυρίως σε δημιουργικούς σκοπούς και συγκεκριμένα σε 

παραστάσεις (μουσικές ή χορευτικές), σε διαδραστικές εγκαταστάσεις (installations), κ.τ.λ.. Τι γίνεται 

όμως στην περίπτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας; Μπορούν οι υπάρχοντες αλγόριθμοι να 

αναγνωρίσουν επιτυχώς τις εκφραστικές μεταβολές της εισερχόμενης χειρονομίας του χρήστη (π.χ., 

μαθητευόμενου) σε σχέση με τη χειρονομία πρότυπο του ειδικού; Για το λόγο αυτό, η προτεινόμενη 

μεθοδολογία εφαρμόστηκε σε δύο περιπτώσεις χρήσης (use cases): η μια αναφέρεται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και η δεύτερη αναφέρεται σε δημιουργικούς σκοπούς. Η προσέγγιση αυτή 

επιλέχθηκε με σκοπό να καλυφθεί πλήρως το πεδίο, αξιολογώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία στις 

πιθανές περιπτώσεις της μουσικής αλληλεπίδρασης.  

Πιο αναλυτικά, οι δύο περιπτώσεις χρήσης που η μεθοδολογία εφαρμόστηκε είναι: α) ένα σενάριο 
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μάθησης (learning) συγκεκριμένων μουσικών χειρονομιών του ειδικού από ένα πλήθος μαθητευόμενων 

και β) ένα σενάριο εκτέλεσης (performing) συγκεκριμένων εκφραστικών χειρονομιών από μουσικούς 

ερμηνευτές. 

 

Η επιλογή των συγκεκριμένων εκφραστικών πιανιστικών χειρονομιών έγινε μετά από συζήτηση 

και με την καθοδήγηση δύο μουσικών ειδικών. Μεταξύ άλλων, τα βασικότερα κριτήρια επιλογής ήταν 

οι μουσικές χειρονομίες να είναι:  

 

 εκφραστικές, δηλαδή να περιλαμβάνουν διαφορετικά στυλ μουσικής (π.χ., legato, staccato), αλλά 

και διαφορετικό ρυθμό (tempo) εκτέλεσης (π.χ., moderato, allegro, κ.τ.λ.),  

 εύκολες, δηλαδή να μην απαιτούν προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις ούτε ανεπτυγμένες πρακτικές 

δεξιότητες, έτσι, οι συμμετέχοντες δεν θα χρειάζονταν να εξασκηθούν πριν τη διεξαγωγή του 

πειράματος, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις, και τέλος 

 μικρής διάρκειας, για να μην είναι κουραστικές στο χρήστη και να μειώνεται η επίδοση και η 

αποδοτικότητά του με το πέρασμα του χρόνου.   

 

Πιο συγκεκριμένα, το λεξικό χειρονομιών αποτελείται από τρεις μουσικές χειρονομίες (Πίνακας 

4-1): α) την ανιούσα κλίμακα (ascending scale) εκτελεσμένη με legato στυλ, β) το κατιόν αρπέζ 

(descending arpeggio) εκτελεσμένο με staccato στυλ, και γ) ένα μικρό απόσπασμα από γνωστό ελληνικό 

τραγούδι (Χάρτινο το φεγγαράκι, του Μάνου Χατζιδάκι). Όλες οι εκφραστικές χειρονομίες έχουν 

διάρκεια περίπου 10-15 sec και ο κάθε χρήστης καλείται να επαναλάβει κάθε χειρονομία πέντε φορές. 

Εκτός από αυτό, ο χρήστης επαναλαμβάνει επιπλέον κάθε μουσική χειρονομία σε δύο διαφορετικές 

ταχύτητες (tempo), αργά και γρήγορα (δύο επαναλήψεις για το καθένα) (Πίνακας 4-1). 

4.2.1 Περίπτωση Χρήσης I: Σενάριο μάθησης εκφραστικών χειρονομιών από 

μαθητευόμενους 

Η εκμάθηση των χειρονομιακών δεξιοτήτων του ειδικού από μαθητευόμενους δεν σημαίνει μόνο 

την απόκτηση εγκυκλοπαιδικών γνώσεων σχετικά με τις χειρονομίες, αλλά την «εκμάθηση» της 

Πίνακας 4-1. Λεξικό εκφραστικών χειρονομιών και οι διαφορετικοί ρυθμοί (tempo). 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Αργά – 72 bps (adagio) Αργά – 80 bps (andante) Αργά – 72 bps (adagio) 

Normal – 100 bps (andante) Normal – 112 bps (moderato) Normal – 100 bps (andante) 

Γρήγορα – 116 bps (moderato) Γρήγορα – 126 bps (allegro) Γρήγορα – 116 bps (moderato) 
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συγκεκριμένης δεξιότητας του ειδικού. Για την απόκτηση τέτοιου είδους τεχνογνωσίας (know-how), 

οργανώθηκε το σενάριο μάθησης (learning) εκφραστικών χειρονομιών, στο οποίο ο γενικότερος σκοπός 

είναι η πιστή αναπαραγωγή των χειρονομιών από τους μαθητευόμενους, που είναι εκτελεσμένες από 

ένα πιανίστα ειδικό καθώς και ο έλεγχος του ήχου σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το σενάριο βασίζεται 

στην εφαρμογή του μοντέλου του χειρισμού του ήχου. 

4.2.1.1 Συμμετέχοντες  

Σε αυτό το πείραμα συμμετείχαν συνολικά επτά χρήστες, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο πιανίστας 

ειδικός (Σχήμα 4-1(α)) και οι υπόλοιποι έξι ήταν οι μαθητευόμενοι (Σχήμα 4-1 (β)). Τέσσερις από 

αυτούς ήταν γυναίκες, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού. Η ηλικία όλων των συμμετεχόντων 

κυμαινόταν από 20 έως 37 χρονών, με Μ.Ο. ηλικίας 24.42 και τυπική απόκλιση 6.57. Οι μαθητευόμενοι 

είχαν ικανοποιητικές γνώσεις πιάνου, με την ενασχόλησή τους στο πιάνο να κυμαίνεται από 5 έως 10 

χρόνια (Μ.Ο. 8.0 και τυπική απόκλιση 2.31). 

 

4.2.1.2 Διαδικασία  

Η εκτέλεση των εκφραστικών χειρονομιών από τους χρήστες έγινε τόσο σε α) πραγματικές 

συνθήκες όσο και σε β) εικονικές συνθήκες. Οι πραγματικές συνθήκες αναφέρονται στη χρήση 

πραγματικού πιάνου, ενώ οι εικονικές συνθήκες αναφέρονται στην εκτέλεση των εκφραστικών 

χειρονομιών στον αέρα με τη βοήθεια ενός οριζόντιου επιπέδου. Αυτό το οριζόντιο επίπεδο ονομάζεται 

Άυλο Μουσικό Όργανο (ΑΜΟ) και θα περιγραφεί αναλυτικά στην Ενότητα 4.3.2. Στο Σχήμα 4-2 

φαίνονται το μέρος και οι συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων.  

 

Η επιλογή των δύο τρόπων εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών έγινε για τους εξής λόγους: 

 

 Πραγματικές συνθήκες (offline): για να διερευνηθεί το κατά πόσο τα χειρονομιακά δεδομένα των 

μαθητευόμενων διαφοροποιούνται και αποκλίνουν (χρονικά και χωρικά) από αυτά του ειδικού. 

Επίσης με αυτόν τον τρόπο θα εξεταστεί και θα αξιολογηθεί η ακρίβεια αναγνώρισης των 

εκφραστικών χειρονομιών του συγκεκριμένου αλγορίθμου μηχανικής μάθησης, που υλοποιεί τα 

όρια εμπιστοσύνης και που χρησιμοποιείται στην προτεινόμενη μεθοδολογία. 

 Εικονικές συνθήκες (online): για να διερευνηθεί όχι μόνο η ακρίβεια αναγνώρισης όπως και 

παραπάνω, αλλά επιπρόσθετα, να διερευνηθεί κυρίως το κατά πόσο η χρονική ευθυγράμμιση είναι 

«ομαλή» και συνεχόμενη, δηλαδή χωρίς να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ανάμεσα στις 

διαφορετικές κλάσεις ταξινόμησης (χειρονομίες πρότυπο), οδηγώντας έτσι σε ομαλή ηχοποίηση 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σχήμα 4-1. Διαφορετικοί ρόλοι χρηστών: (α) ειδικός, (β) μαθητευόμενος και (γ) μουσικός ερμηνευτής.  
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της εκφραστικής χειρονομίας, συνθέτοντας και ελέγχοντας οι μαθητευόμενοι σε πραγματικό χρόνο 

το σωστό μουσικό ηχητικό αποτέλεσμα.  

 

Τόσο στις πραγματικές όσο και στις εικονικές συνθήκες, ο κάθε χρήστης (είτε ειδικός είτε 

μαθητευόμενος) ενημερωνόταν ατομικά για τα βήματα που θα ακολουθηθούν στο πείραμα και στη 

συνέχεια του παρουσιαζόταν λεπτομερώς με πραγματική επίδειξη, είτε στο πιάνο είτε στο οριζόντιο 

επίπεδο, η κάθε μια εκφραστική χειρονομία καθώς και οι διαφορετικοί ρυθμοί εκτέλεσής της. 

Επιπρόσθετα υπήρχε η βοήθεια της μουσικής παρτιτούρας καθώς και του μετρονόμου για το ρυθμό. 

Έπειτα δινόταν επαρκής χρόνος στον καθένα ώστε να εξασκηθεί σε κάθε μια χειρονομία.   

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις πραγματικές συνθήκες, περιλάμβανε την 

καταγραφή και την αποθήκευση των τριών εκφραστικών χειρονομιών εκτελούμενες σε πραγματικό 

πιάνο από τον πιανίστα ειδικό. Η καταγραφή έγινε με τη χρήση συστημάτων σύλληψης κίνησης (motion 

capture system), π.χ., κάμερες ή/και αισθητήρες. Η κάθε χειρονομία επαναλήφθηκε τουλάχιστον πέντε 

φορές, και επιπρόσθετα εκτελέστηκε και σε αργό και σε γρήγορο ρυθμό. Ο ήχος που παράχθηκε από 

το πιάνο επίσης καταγράφηκε και ορίστηκε ως ο πρωτότυπος ήχος, έτσι ώστε στις εικονικές συνθήκες 

να αντιστοιχηθεί σε κάθε μια εκφραστική χειρονομία. Έπειτα τα όρια εμπιστοσύνης υπολογίστηκαν 

από τις διαφορετικές επαναλήψεις των χειρονομιακών δεδομένων του ειδικού.  

Στη συνέχεια οι μαθητευόμενοι προσπάθησαν να μιμηθούν και να εκτελέσουν τις ίδιες εκφραστικές 

χειρονομίες, οι οποίες επίσης καταγράφηκαν και αποθηκεύτηκαν. Αφού ολοκληρώθηκε η καταγραφή 

των χειρονομιακών δεδομένων τόσο του ειδικού όσο και των μαθητευόμενων, έγινε η εκπαίδευση του 

συστήματος μόνο με τα δεδομένα του ειδικού. Κατόπιν, χρησιμοποιήθηκαν τα αποθηκευμένα δεδομένα 

των μαθητευόμενων (offline), από όλες τις επαναλήψεις και από όλους τους ρυθμούς εκτέλεσης, 

  

 

Σχήμα 4-2. Συνθήκες διεξαγωγής των πειραμάτων.  
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προκειμένου το σύστημα να αναγνωρίσει τις εκφραστικές χειρονομίες, επιλέγοντας ταυτόχρονα τα όρια 

εμπιστοσύνης που αντιστοιχούσαν σε κάθε μια χειρονομία πρότυπο του ειδικού. Τα βήματα αυτά, θα 

αναλυθούν περαιτέρω στις παρακάτω ενότητες.  

Στις εικονικές συνθήκες, η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που μόλις περιγράφηκε. Αρχικά έγινε 

η καταγραφή και η αποθήκευση των δεδομένων του ειδικού, ο οποίος εκτέλεσε τις ίδιες τρεις 

εκφραστικές χειρονομίες σε ένα οριζόντιο επίπεδο (στο ΑΜΟ που επεξηγείται στην Ενότητα 4.3.2) και 

στη συνέχεια έγινε η εξαγωγή των ορίων εμπιστοσύνης. Η διαφορά με τις πραγματικές συνθήκες 

έγκειται σε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, η εκπαίδευση του συστήματος έγινε όχι μόνο με τα 

χειρονομιακά δεδομένα του ειδικού, αλλά και με τα ηχητικά αποσπάσματα που είχαν καταγραφεί και 

αποθηκευτεί από το πραγματικό πιάνο (πρωτότυποι ήχοι). Έτσι, κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, σε κάθε 

μια χειρονομία πρότυπο αντιστοιχήθηκε ένας πρωτότυπος ήχος. Δεύτερον, η αναγνώριση των 

εκφραστικών χειρονομιών έγινε, όχι με αποθηκευμένα δεδομένα των μαθητευόμενων, αλλά με 

δεδομένα που καταγράφηκαν από τα συστήματα σύλληψης κίνησης σε πραγματικό χρόνο (online). Με 

αυτόν τον τρόπο, ο κάθε μαθητευόμενος είχε τη δυνατότητα, μέσω της εκτέλεσης της χειρονομίας να 

ελέγχει το ηχητικό αποτέλεσμα αλλά και να αναπαράγει και να επανασυνθέτει το ηχητικό απόσπασμα 

σε πραγματικό χρόνο. 

4.2.2 Περίπτωση Χρήσης II: Σενάριο εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών από 

μουσικούς ερμηνευτές 

Προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πιθανές χρήσεις της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

υλοποιήθηκε και η δεύτερη περίπτωση χρήσης, που είναι το σενάριο εκτέλεσης (performing) 

εκφραστικών χειρονομιών από μουσικούς ερμηνευτές, και που αναφέρεται κυρίως στην αλληλεπίδραση 

που στοχεύει σε δημιουργικούς σκοπούς, και όχι τόσο σε εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός αυτού του 

πειράματος είναι διττός, να διερευνηθεί: α) εάν ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιείται 

μπορεί να αναγνωρίσει πιθανές εκφραστικές μεταβολές που μπορεί να συμβούν, είτε εσκεμμένα είτε 

όχι, στα χειρονομιακά δεδομένα του ίδιου του χρήστη, και β) εάν η ηχοποίηση της εκφραστικής 

χειρονομίας είναι εξίσου ομαλή. Με αυτόν τον τρόπο η μεθοδολογία και το σύστημα μπορούν να 

γενικευθούν και να χρησιμοποιηθούν σε μουσικές παραστάσεις ή σε διαδραστικές εγκαταστάσεις 

(installations). Αυτό το σενάριο βασίζεται στην εφαρμογή του μοντέλου της σύνθεσης ήχου. 

4.2.2.1 Συμμετέχοντες  

Συνολικά συμμετείχαν έξι χρήστες (μουσικοί ερμηνευτές) (Σχήμα 4-1(γ)) σε αυτό το πείραμα, εκ 

των οποίων τρεις ήταν γυναίκες. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν από 19 έως 36 χρονών, με 

Μ.Ο. ηλικίας 24.33 και τυπική απόκλιση 6.77. Επίσης η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν πολύ 

εξοικειωμένη με τη μουσική και είχε προχωρημένες γνώσεις πιάνου, συγκεκριμένα το 66.66% των 

συμμετεχόντων ασχολούταν με το πιάνο για περισσότερα από 10 χρόνια (Μ.Ο. 10.5 και τυπική 

απόκλιση 3.39). 

4.2.2.2 Διαδικασία  

Η διαδικασία στο σενάριο εκτέλεσης (performing) εκφραστικών χειρονομιών είναι παρόμοια με 

αυτήν που περιγράφηκε στις εικονικές συνθήκες του σεναρίου μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή 

έγινε, για κάθε μουσικό ερμηνευτή (performer), η περιγραφή και επίδειξη των εκφραστικών 

χειρονομιών καθώς και η φάση εξοικείωσης με το οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή το ΑΜΟ (Ενότητα 4.3.2). 

Στη συνέχεια έγινε η καταγραφή και η αποθήκευση των χειρονομιακών δεδομένων του κάθε ερμηνευτή 

και έπειτα υπολογίστηκαν τα όρια εμπιστοσύνης για κάθε μια εκφραστική χειρονομία και για κάθε έναν 

ερμηνευτή. Το σύστημα εκπαιδεύτηκε με τις εκφραστικές χειρονομίες του κάθε ερμηνευτή καθώς και 

με τους αντίστοιχους πρωτότυπους ήχους. Η διαφορά δηλαδή με τις εικονικές συνθήκες του σεναρίου 
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μάθησης είναι, ότι κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης, το σύστημα συνέκρινε τις εισερχόμενες 

χειρονομίες του κάθε ερμηνευτή με τις χειρονομίες πρότυπο που είχε εισάγει ο ίδιος, επανασυνθέτοντας 

το ηχητικό αποτέλεσμα και ελέγχοντάς το σε πραγματικό χρόνο. 

4.2.3 Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάστηκαν οι δύο περιπτώσεις χρήσης, στις οποίες εφαρμόστηκε η 

προτεινόμενη μεθοδολογία, και συγκεκριμένα το σενάριο μάθησης και το σενάριο εκτέλεσης 

εκφραστικών χειρονομιών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επιλογή των συγκεκριμένων σεναρίων 

αποσκοπεί στη γενίκευση της μεθοδολογίας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην εκπαιδευτική 

και μαθησιακή διαδικασία, όσο και για δημιουργικούς σκοπούς. 

4.3 x2Gesture: Επισκόπηση του συστήματος εκπαίδευσης και αναγνώρισης 

εκφραστικής χειρονομίας 

Σε αυτήν την ενότητα, περιγράφεται το σύστημα το οποίο ονομάζεται x2Gesture (eXpert 

eXpressive Gesture, δηλαδή εξειδικευμένη εκφραστική χειρονομία) και που υλοποιεί τα βήματα που 

συνθέτουν την προτεινόμενη μεθοδολογία. Πιο συγκεκριμένα, το x2Gesture στηρίζει τόσο τη μάθηση 

εκφραστικών χειρονομιών από μαθητευόμενους όσο και τη live εκτέλεση εκφραστικών χειρονομιών 

από μουσικούς ερμηνευτές, μέσω της ηχοποίησης των χειρονομιών αυτών.  

Αρχικά παρουσιάζεται η τεχνολογία σύλληψης και καταγραφής των εκφραστικών χειρονομιών που 

χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των δύο περιπτώσεων χρήσης καθώς και το οριζόντιο επίπεδο που 

ονομάζεται Άυλο Μουσικό Όργανο (ΑΜΟ). Έπειτα περιγράφονται τα στάδια του x2Gesture, που είναι 

η στοχαστική μοντελοποίηση των εκφραστικών χειρονομιών, η εκπαίδευση του συστήματος και η 

αναγνώριση των χειρονομιών αυτών. Τέλος παρουσιάζεται η ηχοποίηση αυτών των εκφραστικών 

χειρονομιών. 

4.3.1 Σύλληψη και καταγραφή εκφραστικής χειρονομίας 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά ο τεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, 

όπως για παράδειγμα τι είδους κάμερες και αισθητήρες ικανοποιούσαν τις ανάγκες των δύο 

περιπτώσεων χρήσης που περιγράφηκαν παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η κάμερα με 

χάρτη βάθους Kinect Xbox 3608 (Σχήμα 4-3(α)), η οποία αρχικά αναπτύχθηκε για βιντεοπαιχνίδια. Η 

κάμερα Kinect Xbox 360 διαθέτει μια RGB κάμερα, ένα πομπό υπερύθρων και ένα αισθητήρα βάθους 

για να παρέχει πλήρη τρισδιάστατη απεικόνιση του κινούμενου αντικειμένου ή του ανθρώπινου 

σώματος. Επίσης είναι σε θέση να καταγράψει δεδομένα σε ένα εύρος που κυμαίνεται από 1.2 m έως 

3.5 m. Αυτού του είδους η κάμερα είναι μεγάλης εμβέλειας, για αυτό και είναι πολύ ικανοποιητική και 

παρέχει ακριβή πληροφορία, για τα διάφορα τμήματα του σώματος, όπως το κεφάλι, ώμοι, χέρια, αλλά 

δεν δίνει καθόλου πληροφορία για την παλάμη και συγκεκριμένα για τα δάχτυλα. 

Προκειμένου να επιλυθεί αυτή η αδυναμία, και δεδομένου ότι τα προτεινόμενα σενάρια χρήσης 

επικεντρώνονται κυρίως σε πιανιστικές χειρονομίες, και κατ’ επέκταση στην αναγνώριση και 

καταγραφή των δαχτυλισμών, χρησιμοποιήθηκε μια δεύτερη κάμερα, η Leap Motion Controller9 

(Σχήμα 4-3(β)). Η Leap Motion Controller χρησιμοποιεί δύο μονοχρωματικές κάμερες και τρία 

υπέρυθρα LEDs, παρέχοντας μια λεπτομερή περιγραφή του σκελετικού μοντέλου του χεριού. Είναι 

μικρής εμβέλειας κάμερα και για αυτό, το πεδίο εντοπισμού της φτάνει μέχρι τα 60 cm, με άνοιγμα 

150ο σε πλάτος και 120ο σε βάθος. 

                                                      
8 www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows 
9 www.leapmotion.com 
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Χρησιμοποιήθηκαν επιπρόσθετα δύο αδρανειακοί αισθητήρες από το ρούχο σύλληψης κίνησης 

(motion capture suit) Animazoo IGS-15010 (Σχήμα 4-3(γ)). Οι αδρανειακοί αυτοί αισθητήρες 

τοποθετήθηκαν στους δύο καρπούς του κάθε χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 

4-3), φαίνονται α) ο τεχνολογικός εξοπλισμός καθώς και β) η μορφή των δεδομένων που 

χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, στο Παράρτημα Δ παρουσιάζεται η σύντηξη δεδομένων (data fusion), η 

οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου σκελετού που περιλαμβάνει τόσο δεδομένα από το πάνω 

μέρος του σώματος, όσο και δεδομένα από τις παλάμες των χεριών, συμπεριλαμβανομένων των 

δαχτύλων. Τα δεδομένα του ενιαίου σκελετού έχουν ληφθεί από τους προαναφερθέντες αισθητήρες.  

 

Αξίζει να επισημανθεί ότι, υπήρχαν και μερικοί τεχνολογικοί περιορισμοί. Συγκεκριμένα, η κάμερα 

Kinect Xbox 360 και η Leap Motion Controller είναι ευαίσθητες στις συνθήκες φωτισμού, και μπορεί 

να είναι ασταθείς α) κάτω από έντονο φωτισμό, για παράδειγμα εάν είναι κόντρα στον φωτισμό, ειδικά 

αν ο φωτισμός αυτός προέρχεται από κάποιο παράθυρο (ηλιακό φως) και β) σε περιπτώσεις που η 

επιφάνεια δεν αντανακλά την υπέρυθρη ακτινοβολία. Επίσης, ένας άλλος περιορισμός είναι οι 

αποκρύψεις που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εκφραστικών χειρονομιών, με 

αποτέλεσμα να οδηγούν σε σφάλμα εντοπισμού των αντίστοιχων τμημάτων του σώματος και κατ’ 

επέκταση στην απώλεια δεδομένων. Τέλος, όσον αφορά τους αδρανειακούς αισθητήρες Animazoo, ο 

περιορισμός είναι η διάρκεια της μπαταρίας, η οποία ανάμεσα στις καταγραφές χρειαζόταν φόρτιση, 

προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια δεδομένων. Για αυτό, αν σε κάποιες επαναλήψεις υπήρχε 

απώλεια δεδομένων από οποιαδήποτε κάμερα ή αισθητήρα, η καταγραφή επαναλαμβανόταν μέχρις 

ότου να καταγραφούν τουλάχιστον πέντε επιτυχείς επαναλήψεις.  

Στην επόμενη ενότητα, θα παρουσιαστεί τι είναι το οριζόντιο επίπεδο που χρησιμοποιήθηκε, πού 

αποσκοπεί, τα στάδια υλοποίησής του, καθώς και πώς τοποθετήθηκε σε αυτό ο τεχνολογικός 

εξοπλισμός που μόλις περιγράφηκε. 

4.3.2 Άυλο Μουσικό Όργανο 

Το Άυλο Μουσικό Όργανο (ΑΜΟ) είναι το τρισδιάστατο επίπεδο πάνω στο οποίο ο χρήστης μπορεί 

να αλληλεπιδράσει με το σύστημα εκτελώντας τις εκάστοτε εκφραστικές (μουσικές) χειρονομίες. Η 

χρησιμότητά του έγκειται στο ότι οριοθετεί ουσιαστικά το πεδίο αλληλεπίδρασης του χρήστη. Δηλαδή 

το ΑΜΟ μπορεί να θεωρηθεί ως το πλαίσιο αναφοράς για τα χέρια και κατ’ επέκταση για τα δάχτυλα 

του χρήστη. Τοποθετώντας τα δάχτυλά του ο χρήστης πάνω στην κατασκευή, τον βοηθάει να 

επαναλαμβάνει σωστότερα την κάθε χειρονομία, οδηγώντας έτσι σε καλύτερα και πιο εύρωστα 

αποτελέσματα αναγνώρισης.   

 

                                                      
10 http://synertial.com/ 

 

 
 

 

καρτεσιανές συντεταγμένες καρτεσιανές συντεταγμένες γωνίες Euler 

Σχήμα 4-3. (α) Kinect Xbox 360, (β) Leap Motion Controller και (γ) Δύο αδρανειακοί αισθητήρες Animazoo IGS-150.  
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Στην προκειμένη περίπτωση των δύο προτεινόμενων σεναρίων, το ΑΜΟ είναι εμπνευσμένο κυρίως 

από το πιάνο, γιατί χρησιμοποιεί μεταφορές (metaphors) από πιανιστικές χειρονομίες. Ωστόσο, θα 

πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος του ΑΜΟ δεν είναι να αντικαταστήσει το πιάνο (ούτε οποιοδήποτε 

άλλο μουσικό όργανο), αλλά να ανοίξει τον δρόμο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 

υφιστάμενων ακουστικών μουσικών οργάνων, συνδυάζοντάς τα με την ηλεκτρονική μουσική, την 

υπολογιστική μουσική. Παρακάτω περιγράφονται τα στάδια υλοποίησης της κατασκευής του ΑΜΟ. 

4.3.2.1 Πρώτο πρωτότυπο 

Το αρχικό πορωτότυπο του ΑΜΟ ήταν μια κατασκευή από Plexiglas και ξύλο, σε σχήμα που 

μοιάζει με τραπέζι, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να τοποθετήσει τα χέρια του με άνεση πάνω σε αυτό 

(Σχήμα 4-4). Οι διαστάσεις του ΑΜΟ έχουν μήκος 70 cm, πλάτος 40 cm και ύψος 13 cm. Η 

εγκατάσταση αυτή τοποθετείται πάνω σε ένα τραπέζι, ώστε συνολικά να έχει ύψος 76 cm, με 

αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να εκτελεί καθιστός και με άνεση τις χειρονομίες, χωρίς να του είναι 

πολύ ψηλά ή πολύ χαμηλά η εγκατάσταση. Αυτό το οριζόντιο επίπεδο ουσιαστικά βοηθά το χρήστη να 

στηρίζει τα χέρια του και τους καρπούς του ανάμεσα από τις χειρονομιακές εκτελέσεις. Έτσι του δίνεται 

η δυνατότητα να αλληλεπιδράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να νιώσει κάποια κούραση ή 

ατονία. 

 

Σε αυτήν την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε μια κάμερα Kinect Xbox 360 σε απόσταση 1.30 m από 

το χρήστη και 1.50 m από το έδαφος. Δύο κάμερες Leap Motion Controller τοποθετήθηκαν κάτω από 

το Plexiglas, μια για κάθε χέρι, έτσι ώστε να καλύπτουν όλη την έκταση του Plexiglas (70x40cm). 

Τέλος, οι δύο αδρανειακοί αισθητήρες Animazoo, όπως αναφέρθηκε, τοποθετήθηκαν στους καρπούς 

του κάθε χρήστη.  

Το μειονέκτημα με αυτήν την κατασκευή, είναι ότι η θέση του τεχνολογικού εξοπλισμού δεν ήταν 

σταθερή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επαναληφθεί η ίδια καταγραφή σε διαφορετική μέρα, γιατί 

μπορεί κατά λάθος ο εξοπλισμός να μετακινούνταν. Επίσης το ότι το ΑΜΟ ήταν ξεχωριστό από το 

κάτω τραπέζι ήταν κάπως προβληματικό, γιατί κατά τη μεταφορά του ή έπρεπε να μεταφέρεται και το 

δεύτερο τραπέζι ή έπρεπε να βρεθεί τραπέζι όπου να έχει το ανάλογο ύψος. 

4.3.2.2 Δεύτερο πρωτότυπο 

Το ανανεωμένο πρωτότυπο του ΑΜΟ έγινε μετά από συνεννόηση με ειδικό του Σχεδιασμού 

Βιομηχανικών Προϊόντων, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση που να συνδυάζει τις απαιτήσεις της 

τεχνολογίας με τη μεγαλύτερη άνεση χρήσης αλλά και με την ευελιξία μετακίνησης του ΑΜΟ από το 

χρήστη. Όπως είναι κατανοητό οι δύο βασικές παράμετροι, στις οποίες δόθηκε μεγάλη σημασία είναι: 

 
Σχήμα 4-4. Πρώτο πρωτότυπο Άυλου Μουσικού Οργάνου (ΑΜΟ).  



 Ηχοποίηση εκφραστικής χειρονομίας στην περίπτωση της μουσικής αλληλεπίδρασης 

 85 

α) η θέση του τεχνολογικού εξοπλισμού και β) η εργονομία του ΑΜΟ.   

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην πρώτη παράμετρο, η κατασκευή παρέχει προτεινόμενες 

θέσεις για τον τεχνολογικό εξοπλισμό, οι οποίες όμως είναι πλήρως μεταβαλλόμενες στο ύψος, στο 

πλάτος και στο μήκος (Σχήμα 4-5). Όσον αφορά την εργονομία του ΑΜΟ, υπάρχει μια εμφανής κλίση 

στην άκρη της πάνω ξύλινης επιφάνειας, στην οποία μπορεί ο χρήστης πιο άνετα να τοποθετεί τα χέρια 

του για να ξεκουραστεί. Επίσης παρέχονται δύο αποσπώμενα συρτάρια πάνω στα οποία μπορούν να 

τοποθετηθούν οι υπολογιστές. Τέλος, η κατασκευή είναι ενσωματωμένη με αποσπώμενα πόδια ώστε 

να μπορεί το ΑΜΟ να αποσυναρμολογείται και να μετακινείται. Έτσι δεν υπάρχει η ανάγκη εύρεσης 

ενός δεύτερου τραπεζιού, όπως στο πρώτο πρωτότυπο του ΑΜΟ.  

 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-2) φαίνεται συγκεντρωτικά ο τεχνολογικός εξοπλισμός που 

χρησιμοποιήθηκε για την κάθε περίπτωση χρήσης: 

 

Σχήμα 4-5. Δεύτερο πρωτότυπο Άυλου Μουσικού Οργάνου (ΑΜΟ).  

Πίνακας 4-2. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των εκφραστικών χειρονομιών στις δύο περιπτώσεις 

χρήσης. 

Σενάριο μάθησης Σενάριο εκτέλεσης 

Πραγματικές Συνθήκες 

(Πιάνο) 

Εικονικές Συνθήκες 

(ΑΜΟ) 

Εικονικές Συνθήκες 

(ΑΜΟ) 

Αισθητήρες Animazoo 

Αισθητήρες Animazoo Αισθητήρες Animazoo 

Kinect Xbox Kinect Xbox 

Leap Motion Controller Leap Motion Controller 
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4.3.3 Μοντελοποίηση εκφραστικής χειρονομίας 

Η συνολική καταγραφή των χειρονομιακών δεδομένων περιέχει δεδομένα για κάθε μια εκφραστική 

χειρονομία που ανήκει στο λεξικό, από κάθε ένα χρήστη (ειδικό, μαθητευόμενο, ερμηνευτή) και με 

τουλάχιστον πέντε επαναλήψεις για την κάθε μια μουσική χειρονομία. Έχοντας αυτήν τη βάση 

δεδομένων, το επόμενο στάδιο σύμφωνα και με τη μεθοδολογία, είναι η ανάλυση και η μοντελοποίηση 

αυτών των εκφραστικών χειρονομιών, για να υπολογιστούν στη συνέχεια τα όρια εμπιστοσύνης.  

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε μια εκφραστική χειρονομία πρέπει να επιλεχθεί η βέλτιστη επανάληψη 

η οποία ορίζεται ως η «χειρονομία αναφοράς», και εν συνεχεία, οι υπόλοιπες επαναλήψεις 

ευθυγραμμίζονται χρονικά με βάση αυτήν τη «χειρονομία αναφοράς». Η διαδικασία επιλογής της 

βέλτιστης επανάληψης περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

4.3.3.1 Επιλογή βέλτιστης επανάληψης  

Στο σενάριο μάθησης των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού από τους μαθητευόμενους, η 

διαδικασία αυτή έγινε μόνο στα χειρονομιακά δεδομένα του ειδικού. Ο σκοπός ήταν η εύρεση του 

βέλτιστου συνδυασμού των δεδομένων του ειδικού, ο οποίος περιλάμβανε τη βέλτιστη επανάληψη για 

κάθε μια εκφραστική χειρονομία. Άρα συνολικά, ο βέλτιστος συνδυασμός αποτελείται από τις τρεις 

βέλτιστες επαναλήψεις, όπου κάθε μια βέλτιστη επανάληψη αντιστοιχεί σε μια εκφραστική χειρονομία. 

Το σύστημα στη συνέχεια, εκπαιδεύτηκε με αυτόν το βέλτιστο συνδυασμό, και έπειτα τροφοδοτήθηκε 

με τα χειρονομιακά δεδομένα των μαθητευόμενων, με τα οποία έγινε και η αναγνώριση.  

Το βασικότερο κριτήριο εύρεσης της βέλτιστης επανάληψης για μια συγκεκριμένη χειρονομία, 

είναι τα υψηλότερα (καλύτερα) ποσοστά αναγνώρισης που είχε η συγκεκριμένη επανάληψη έναντι των 

υπολοίπων επαναλήψεων της ίδιας χειρονομίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η σύγκριση και να 

αναδειχθεί η βέλτιστη επανάληψη ανάμεσα στις υπόλοιπες, χρησιμοποιήθηκε η εξαντλητική σταυρωτή 

αξιολόγηση (exhaustive cross validation), η οποία βρίσκει και αξιολογεί όλους τους πιθανούς 

συνδυασμούς ανάμεσα στα δεδομένα εκπαίδευσης (η εκάστοτε επανάληψη από κάθε χειρονομία 

ορίζεται ως δεδομένα εκπαίδευσης) και στα δεδομένα αναγνώρισης (οι επαναλήψεις από κάθε 

χειρονομία που απομένουν ορίζονται ως δεδομένα αναγνώρισης), αξιολογώντας έτσι πλήρως το 

μοντέλο. 

Στο Σχήμα 4-6 φαίνεται η υλοποίηση της μεθόδου αυτής. Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι στον πρώτο 

υπολογιστικό κύκλο της μεθόδου για δεδομένα εκπαίδευσης επιλέγεται το υποσύνολο δεδομένων που 

περιλαμβάνει την πρώτη επανάληψη από κάθε χειρονομία, και η αναγνώριση επιτυγχάνεται με το 

υποσύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις υπόλοιπες τέσσερις επαναλήψεις των τριών εκφραστικών 

χειρονομιών. Στο δεύτερο υπολογιστικό κύκλο, ορίζεται το υποσύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει 

τη δεύτερη επανάληψη από κάθε χειρονομία και αντίστοιχα το υποσύνολο δεδομένων που 

περιλαμβάνει τις εναπομείνασες τέσσερις επαναλήψεις χρησιμοποιείται για την αναγνώριση. Στον 

τρίτο υπολογιστικό κύκλο χρησιμοποιείται το υποσύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει την τρίτη 

επανάληψη, και ούτω καθεξής, μέχρι να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και για αναγνώριση όλοι οι 

δυνατοί συνδυασμοί επαναλήψεων, δηλαδή όλα τα πιθανά υποσύνολα δεδομένων με τη διαδικασία των 

επαναληπτικών διατάξεων. 

Στο σενάριο δηλαδή της μάθησης των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού από τους 

μαθητευόμενους, εκτελέστηκαν τρεις εκφραστικές χειρονομίες από πέντε επαναλήψεις η κάθε μια, άρα 

το σύνολο είναι 53 = 125 πιθανοί συνδυασμοί, άρα 125 υπολογιστικοί κύκλοι. Το βασικό μειονέκτημα 

όμως αυτής της μεθόδου είναι το μεγάλο υπολογιστικό κόστος που προκύπτει. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση όμως, επειδή ο σκοπός είναι η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού, και προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτό πρέπει να εξεταστούν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί αναγνώρισης και εκπαίδευσης 

ανάμεσα στις επαναλήψεις των χειρονομιών, χρησιμοποιήθηκε τελικά η συγκεκριμένη εξαντλητική 

μέθοδος, παρά το μεγάλο υπολογιστικό της κόστος. 
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Με την ολοκλήρωση της εξαντλητικής σταυρωτής αξιολόγησης, αναδείχθηκε ο βέλτιστος 

συνδυασμός που περιλάμβανε τις τρεις καλύτερες επαναλήψεις των χειρονομιακών δεδομένων του 

ειδικού, αυτές δηλαδή που είχαν τα υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης, έναντι των υπολοίπων 

επαναλήψεων. Αυτές οι επαναλήψεις ορίστηκαν ως χειρονομίες αναφοράς και χρησιμοποιήθηκαν για 

τη χρονική ευθυγράμμιση των υπολοίπων επαναλήψεων. Το πώς επιτεύχθηκε η χρονική ευθυγράμμιση 

παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα.  

Όσον αφορά το δεύτερο σενάριο εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών από τους μουσικούς 

ερμηνευτές, δεν εφαρμόστηκε η παραπάνω διαδικασία γιατί ως χειρονομία αναφοράς χρησιμοποιήθηκε 

η πρώτη εκτέλεση (δηλαδή η πρώτη επανάληψη) από κάθε μια εκφραστική χειρονομία και για κάθε 

ένα μουσικό ερμηνευτή. 

4.3.3.2 Χρονική ευθυγράμμιση  

Αφού επιλέχθηκε ο βέλτιστος συνδυασμός των καλύτερων επαναλήψεων για κάθε μια εκφραστική 

χειρονομία, η χρονική ευθυγράμμιση έγινε ανάμεσα στη χειρονομία αναφοράς και στις υπόλοιπες 

επαναλήψεις της ίδιας χειρονομίας και επιτεύχθηκε με την τεχνική της ΔΧΣ. Με την ολοκλήρωση της 

χρονικής ευθυγράμμισης, όλες οι επαναλήψεις στρεβλώθηκαν έτσι ώστε να έχουν την ίδια χρονική 

διάρκεια με την αντίστοιχη χειρονομία αναφοράς.  

 
Σχήμα 4-6. Εξαντλητική σταυρωτή αξιολόγηση (exhaustive cross validation).  
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Παρακάτω φαίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα της χρονικής ευθυγράμμισης (Σχήμα 4-7), το οποίο 

περιλαμβάνει δεδομένα του ειδικού από τους αδρανειακούς αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί στους 

καρπούς του και η πληροφορία που δίνουν είναι Euler γωνίες. Ειδικότερα είναι δεδομένα από την 

πρώτη εκφραστική χειρονομία (ανιούσα κλίμακα) του δεξιού χεριού του ειδικού, στους άξονες Χ, Y 

και Z (Euler γωνίες). 

 

 

  
Σχήμα 4-7. Χρονική ευθυγράμμιση ανάμεσα στη χειρονομία αναφοράς και στη δεύτερη επανάληψη της πρώτης 

εκφραστικής χειρονομίας του ειδικού.  
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Από αυτά τα μετασχηματισμένα δεδομένα βρέθηκαν οι διαχρονικά μέσες θέσεις ανά μεταβλητή, 

οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία και την εκτίμηση του ΛΜΕ και κατ’ 

επέκταση για την εξαγωγή των ορίων εμπιστοσύνης. 

4.3.3.3 Όρια εμπιστοσύνης  

Αφού εφαρμόστηκε το μοντέλο χώρου καταστάσεων, έγινε στη συνέχεια ο υπολογισμός των ορίων 

εμπιστοσύνης, χρησιμοποιώντας τις Εξισώσεις (3-13) και (3-14) που περιγράφηκαν αναλυτικά στην 

Ενότητα 3.2.1.3.1. Ο υπολογισμός των ορίων εμπιστοσύνης πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του 

στατιστικού πακέτου EViews11.  

Πιο αναλυτικά, στο Σχήμα 4-8 φαίνονται τα όρια εμπιστοσύνης για την πρώτη εκφραστική 

χειρονομία (ανιούσα κλίμακα) του δεξιού χεριού του ειδικού, στους άξονες Χ, Y και Z (Euler γωνίες): 

 

 

 

                                                      
11 http://eviews.com/ 
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Τα όρια εμπιστοσύνης, όπως φαίνονται και στο Σχήμα 4-8, δεν είναι σταθερές τιμές ούτε η μεταξύ 

τους απόσταση είναι πάντα σταθερή, αλλά το ίδιο το ΛΜΕ, όπως έχει αναλυτικά παρουσιαστεί στην 

Ενότητα 3.2.1, εξάγει τα όρια εμπιστοσύνης ανάλογα με τα εκάστοτε χειρονομιακά δεδομένα με τα 

οποία έχει τροφοδοτηθεί η μέθοδος εκτίμησης χώρου καταστάσεων. 

Αφού έχουν εξαχθεί τα όρια εμπιστοσύνης, το σύστημα εκπαιδεύεται με τα χειρονομιακά δεδομένα 

του ειδικού, και στη συνέχεια αναγνωρίζει τα δεδομένα του μαθητευόμενου, επιλέγοντας ταυτόχρονα 

εκείνα τα όρια εμπιστοσύνης που αντιστοιχούν στη χειρονομία πρότυπο της συγκεκριμένης 

εισερχόμενης χειρονομίας. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 4-9), για να αναγνωριστεί 

η εισερχόμενη εκφραστική χειρονομία του μαθητευόμενου ως σωστή πρέπει να βρίσκεται εντός των 

ορίων εμπιστοσύνης, τα οποία, όπως έχει αναφερθεί, έχουν εξαχθεί από τη χειρονομία πρότυπο του 

ειδικού, η οποία βρίσκεται πάντα εντός του εύρους αυτού. Στο παρακάτω σχήμα τα δεδομένα 

αποτυπώνονται μετά από χρήση τεχνικής εξομάλυνσης (smoothing) και κανονικοποίησης 

(normalization), για αυτό το εύρος των δεδομένων είναι [-1, 1]. 

 
Σχήμα 4-9. Οπτικοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης (άνω και κάτω όριο) για τα χειρονομιακά δεδομένα του μαθητευόμενου 

(εισερχόμενη χειρονομία) σε σχέση με του ειδικού (χειρονομία πρότυπο).  

 
Σχήμα 4-8. Οπτικοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης (άνω και κάτω όριο) για την πρώτη εκφραστική χειρονομία του ειδικού.  
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Άρα πιο συγκεκριμένα, στο σενάριο μάθησης των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού από τους 

μαθητευόμενους, η διαδικασία υπολογισμού των ορίων εμπιστοσύνης εφαρμόστηκε μόνο στα 

δεδομένα του ειδικού (για κάθε μια εκφραστική χειρονομία) και η αναγνώριση έγινε με τα δεδομένα 

των μαθητευόμενων. Στο σενάριο εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών από τους μουσικούς 

ερμηνευτές όμως, εφαρμόστηκε στα δεδομένα κάθε ερμηνευτή, γιατί σε εκείνην την περίπτωση το 

σύστημα εκπαιδευόταν κάθε φορά με τα χειρονομιακά δεδομένα του ερμηνευτή και αναγνώριζε τις 

εισερχόμενες εκφραστικές χειρονομίες του ίδιου, επιλέγοντας εκείνα τα όρια εμπιστοσύνης που 

αντιστοιχούσαν στη συγκεκριμένη εκφραστική χειρονομία του συγκεκριμένου ερμηνευτή. 

4.3.4 Εκπαίδευση, αναγνώριση και ηχοποίηση εκφραστικής χειρονομίας 

Το σύστημα εκπαίδευσης και αναγνώρισης x2Gesture, που εφαρμόζει την προτεινόμενη 

μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 3 και συγκεκριμένα στην Ενότητα 3.3.3, υλοποιεί όπως 

έχει αναφερθεί, το μοντέλο χώρου καταστάσεων και τον αλγόριθμο Φίλτρου Σωματιδίων. Όσον αφορά 

το μοντέλο χώρου καταστάσεων, οι μεταβλητές κατάστασης που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή 

των συγκεκριμένων σεναρίων είναι τα εξής χαρακτηριστικά της εκφραστικής χειρονομίας: α) ο χρόνος 

εξέλιξης της εκφραστικής χειρονομίας, β) η ταχύτητα, καθώς και γ) το μέγεθος της εκφραστικής 

χειρονομίας. Το α) και β) ανήκουν στα χρονικά χαρακτηριστικά, ενώ το γ) στα χωρικά χαρακτηριστικά.  

Το x2Gesture περιλαμβάνει τη φάση της εκπαίδευσης και τη φάση της αναγνώρισης. Στη φάση της 

εκπαίδευσης το σύστημα εκπαιδεύτηκε με ένα μόνο παράδειγμα ανά εκφραστική χειρονομία 

(χειρονομία πρότυπο) μαζί με ένα δείγμα ήχου πάλι ανά χειρονομία, το οποίο είναι ουσιαστικά ο προ-

εγγεγραμμένος ήχος από την καταγραφή με το πραγματικό πιάνο (πρωτότυπος ήχος). Με αυτόν τον 

τρόπο η χειρονομία πρότυπο αντιστοιχήθηκε στον πρωτότυπο ήχο, συνδέοντας έτσι τις χρονικές 

καταστάσεις της χειρονομίας πρότυπο με τις χρονικές καταστάσεις του πρωτότυπου ήχου. Αυτή η 

διαδικασία εκπαίδευσης επαναλήφθηκε μέχρις ότου το σύστημα είχε εκπαιδευτεί με όλες τις 

χειρονομίες πρότυπο, οι οποίες είχαν αντιστοιχηθεί στους αντίστοιχους πρωτότυπους ήχους. Στην 

προκειμένη περίπτωση τρεις ήταν οι εκφραστικές χειρονομίες, άρα υπήρχαν τρεις χειρονομίες πρότυπο 

που αντιστοιχήθηκαν σε τρεις πρωτότυπους ήχους.  

Στη φάση της αναγνώρισης ο χρήστης εκτέλεσε τις ίδιες εκφραστικές χειρονομίες μιμούμενος κάθε 

φορά την εκάστοτε χειρονομία πρότυπο. Για κάθε μια εισερχόμενη χειρονομία, το x2Gesture επέλεγε 

τα κατάλληλα όρια εμπιστοσύνης, τα οποία αντιστοιχήθηκαν στη χειρονομία πρότυπο της 

συγκεκριμένης εισερχόμενης χειρονομίας. Ταυτόχρονα, το μοντέλο ευθυγράμμιζε χρονικά την 

εισερχόμενη εκφραστική χειρονομία με τη χειρονομία πρότυπο, υπολογίζοντας παράλληλα τις χρονικές 

και χωρικές διακυμάνσεις της χειρονομίας. Επιπρόσθετα, το σύστημα συνέθετε παράλληλα με την 

εκτέλεση της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας μια πειστική απομίμηση του πρωτότυπου 

ηχητικού δείγματος. Η σύνθεση του ήχου έγινε με τη χρήση των μεθόδων σύνθεσης ήχου και 

συγκεκριμένα της μικροδομικής σύνθεσης (granular synthesis) και της σύνθεσης με συνένωση 

(concatenative synthesis)12. Ο βαθμός πειστικότητας της σύνθεσης του ήχου, εξαρτάται από την 

ποιότητα της εκτέλεσης της εισερχόμενης χειρονομίας του χρήστη. Όσο καλύτερη είναι η εκτέλεση της 

εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας, τόσο καλύτερη είναι η αναγνώριση και τόσο καλύτερη είναι 

και η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας, η επανασύνθεση δηλαδή του ήχου.  

Πιο συγκεκριμένα, στο σενάριο μάθησης των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού από τους 

μαθητευόμενους, η εκπαίδευση έγινε με τις χειρονομίες πρότυπο του ειδικού, και η αναγνώριση με τα 

χειρονομιακά δεδομένα των μαθητευόμενων επιλέγοντας τα όρια εμπιστοσύνης που εξήχθησαν από τα 

δεδομένα του ειδικού. Αντίστοιχα στο σενάριο εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών από τους 

                                                      
12 Παρόλο που και οι δύο μέθοδοι σύνθεσης ήχου υλοποιήθηκαν στο x2Gesture, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δύο περιπτώσεων 

χρήσης, αποδείχθηκε ότι καλύτερα ηχητικά αποτελέσματα είχε η σύνθεση με συνένωση (concatenative synthesis), με αποτέλεσμα μόνο αυτή 

τελικά να χρησιμοποιηθεί. 
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μουσικούς ερμηνευτές, η εκπαίδευση έγινε με τις χειρονομίες πρότυπο που αντιστοιχούν σε κάθε έναν 

ερμηνευτή, και η αναγνώριση με τα χειρονομιακά δεδομένα του εκάστοτε ερμηνευτή, επιλέγοντας το 

σύστημα πάλι τα σωστά όρια εμπιστοσύνης που αντιστοιχούσαν στη συγκεκριμένη εκφραστική 

χειρονομία του συγκεκριμένου ερμηνευτή. 

4.3.5 Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφηκε αναλυτικά το πώς υλοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν τα στάδια 

της μεθοδολογίας στις δύο περιπτώσεις χρήσης. Αυτό επιτεύχθηκε με την υλοποίηση του συστήματος 

x2Gesture που αναπτύχθηκε για αυτόν τον σκοπό. Παρουσιάστηκε επίσης ο τεχνολογικός εξοπλισμός 

που χρησιμοποιήθηκε καθώς και κάποιοι περιορισμοί που αναδείχθηκαν στην πράξη. Επιπρόσθετα, 

περιγράφηκε αναλυτικά το ΑΜΟ καθώς και το πώς μπορεί αυτό να συμβάλει ενισχυτικά στην εκτέλεση 

εκφραστικών χειρονομιών. Στην επόμενη ενότητα θα γίνει η αξιολόγηση της μεθοδολογίας και του 

συστήματος για κάθε ένα σενάριο στο οποίο εφαρμόστηκε. 

4.4 Αξιολόγηση συστήματος  

Η αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας βασίζεται στην ακρίβεια, στην ορθότητα και στην 

αξιοπιστία α) της αναγνώρισης των χειρονομιακών δεδομένων καθώς και β) του αποτελέσματος της 

ηχοποίησης της εκφραστικής χειρονομίας που επασυνθέτεται σε πραγματικό χρόνο. Όσον αφορά το 

α), η αξιολόγηση επιτεύχθηκε με τη χρήση της μεθόδου Jackknife, η οποία εφαρμόστηκε τόσο για την 

αξιολόγηση της μεθοδολογίας με αποθηκευμένα δεδομένα (offline), όσο και με δεδομένα τα οποία 

λαμβάνονταν σε πραγματικό χρόνο από τους αισθητήρες (online). Η αξιολόγηση του β) επιτεύχθηκε 

με τον υπολογισμό του χρόνου απόκρισης και της σταθερότητας του συστήματος καθώς και με τη 

σύγκριση ομοιότητας του παραγόμενου ήχου με τον πρωτότυπο ήχο, προκειμένου να αξιολογηθεί η 

ομαλότητα (fluidity) και η αμεσότητα (immediacy) του ηχητικού δείγματος (αποτελέσματος) που 

επασυνθέτεται/παράγεται σε πραγματικό χρόνο.  

Πέρα από την αξιολόγηση του συστήματος που βασίστηκε στη μέθοδο Jackknife, διεξάχθηκε 

επιπρόσθετα και μια συγκριτική αξιολόγηση όπου το προτεινόμενο σύστημα, x2Gesture, συγκρίθηκε 

με άλλους δύο αλγορίθμους μηχανικής μάθησης από τη βιβλιογραφική επισκόπηση (Κεφάλαιο 2, 

Ενότητα 2.3), οι οποίοι είναι γνωστοί και ευρέως χρησιμοποιούμενοι τα τελευταία χρόνια και 

αναγνωρίζουν χειρονομίες σε πραγματικό χρόνο με υψηλά ποσοστά. Όλα τα παραπάνω περιγράφονται 

αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. 

4.4.1 Μέθοδος επικύρωσης Jackknife 

Η μέθοδος «Jackknife» (Abdi & Williams, 2010) εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας, η οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, χρησιμοποιείται για να υπολογίσει 

την ακρίβεια, την ορθότητα και την αξιοπιστία της αναγνώρισης των συγκεκριμένων εκφραστικών 

χειρονομιών. Η μέθοδος Jackknife ή διαφορετικά άσε-ένα-έξω τεχνική (leave-one-out) (Witten & 

Frank, 2000) είναι μια περίπτωση της σταυρωτής αξιολόγησης και συγκεκριμένα της 𝑘-fold σταυρωτής 

αξιολόγησης (𝑘-fold cross-validation), όπου το 𝑘 αναφέρεται στον αριθμό των επαναλήψεων του 

συνόλου δεδομένων, δηλαδή για ένα σύνολο δεδομένων με 𝑘 επαναλήψεις, επιτυγχάνονται 𝑘 

υπολογιστικοί κύκλοι (Witten & Frank, 2000). Άρα είναι απλούστερης μορφής από την εξαντλητική 

σταυρωτή αξιολόγηση (exhaustive cross validation) η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εύρεση του 

βέλτιστου συνδυασμού των χειρονομιακών δεδομένων του ειδικού. Επίσης η μέθοδος αυτή προτιμάται 

στις περιπτώσεις εκείνες όπου το σύνολο των δεδομένων είναι μικρό, άρα και το σύνολο των 

υπολογιστικών κύκλων είναι μικρό, με αποτέλεσμα και το υπολογιστικό κόστος να είναι μικρό.  

Η μέθοδος Jackknife αποσκοπεί στην εκπαίδευση του συστήματος με ένα υποσύνολο δεδομένων 
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(αυτό που αφήνεται εκτός από το σύνολο δεδομένων 𝑘) που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο 

βέλτιστος συνδυασμός, και η αναγνώριση στη συνέχεια γίνεται με τα υπόλοιπα υποσύνολα. (Σχήμα 

4-10). 

 

Για την εκτίμηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων αναγνώρισης, χρησιμοποιήθηκαν οι 

παρακάτω δύο μετρικές αξιολόγησης: 

 

1. η ακρίβεια (Precision), όπου υπολογίζει το ποσοστό των χειρονομιακών δεδομένων που 

ταξινομήθηκαν στη σωστή κλάση, λαμβάνοντας υπόψη τις λανθασμένες αναγνωρίσεις: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
#𝑇𝑟𝑢𝑒_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

#𝑇𝑟𝑢𝑒_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + #𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
    (4-1) 

 

2. η ανάκληση (Recall), όπου υπολογίζει το ποσοστό του πόσα από τα χειρονομιακά δεδομένα 

ταξινομήθηκαν σωστά σε μια συγκεκριμένη κλάση: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
#𝑇𝑟𝑢𝑒_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

#𝑇𝑟𝑢𝑒_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 + #𝑀𝑖𝑠𝑠𝑒𝑑_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
    (4-2) 

 

όπου: 

 

 #𝑇𝑟𝑢𝑒_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠: αναφέρεται στο πλήθος των «σωστών» ταξινομήσεων (αναγνωρίσεων) 

 #𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠: αναφέρεται στο πλήθος των «λανθασμένων» ταξινομήσεων 

(αναγνωρίσεων)  

 #𝑀𝑖𝑠𝑠𝑒𝑑_𝑅𝑒𝑐𝑜𝑔𝑛𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠: αναφέρεται στο πλήθος των «χαμένων» ταξινομήσεων (αναγνωρίσεων)  

 

 

4.4.1.1 Αξιολόγηση συστήματος αναγνώρισης στην Περίπτωση Χρήσης I  

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται τόσο η αξιολόγηση του σεναρίου μάθησης των εκφραστικών 

χειρονομιών του ειδικού από τους μαθητευόμενους. Η αξιολόγηση αποσκοπεί στην ακρίβεια και στην 

αξιοπιστία αρχικά των χειρονομιακών δεδομένων του ίδιου του ειδικού και των ορίων εμπιστοσύνης 

που εξήχθησαν από τα δεδομένα του, καθώς και στην ορθότητα της αναγνώρισης των συγκεκριμένων 

εκφραστικών χειρονομιών, οι οποίες έχουν εκτελεστεί από τους μαθητευόμενους.  

Έχοντας λοιπόν εφαρμόσει την εξαντλητική σταυρωτή αξιολόγηση στα χειρονομιακά δεδομένα 

του ειδικού, ο βέλτιστος συνδυασμός που περιλαμβάνει τις τρεις καλύτερες επαναλήψεις του ειδικού 

έχει βρεθεί. Επίσης, έχοντας εφαρμόσει τη μεθοδολογία για την εξαγωγή των ορίων εμπιστοσύνης, τα 

όρια εμπιστοσύνης για τις συγκεκριμένες εκτελέσεις των τριών χειρονομιών έχουν υπολογιστεί. Στη 

συνέχεια προκειμένου να γίνει η επικύρωση του βέλτιστου αυτού συνδυασμού και κατ’ επέκταση η 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας των χειρονομιακών δεδομένων του ειδικού, το σύστημα εκπαιδεύεται με 

 
Σχήμα 4-10. Μέθοδος Jackknife ή αλλιώς άσε-ένα-έξω (leave-one-out).  
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το βέλτιστο αυτό συνδυασμό των δεδομένων και έπειτα η αναγνώριση πραγματοποιείται με τις 

υπόλοιπες τέσσερις επαναλήψεις των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού, λαμβάνοντας υπόψη και 

τα κατάλληλα όρια εμπιστοσύνης.  

Ο Πίνακας 4-3 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που έδωσε το x2Gesture για την εκπαίδευση του 

μοντέλου 𝑀𝑖 ανά εκφραστική χειρονομία 𝐺𝑖 του ειδικού. Όπως φαίνεται (Πίνακας 4-3), η συνολική 

ακρίβεια και ανάκληση αγγίζουν το 100%, κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι το σύστημα έχει 

εκπαιδευτεί με το βέλτιστο συνδυασμό των τριών εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού και για 

αναγνώριση έχουν δοθεί οι υπόλοιπες τέσσερις επαναλήψεις των χειρονομιών του ίδιου. Επιπλέον, τα 

όρια εμπιστοσύνης που έχουν εξαχθεί αναφέρονται στα χειρονομιακά δεδομένα του ίδιου του ειδικού 

με αποτέλεσμα τα δεδομένα του να μην είναι ποτέ εκτός των ορίων εμπιστοσύνης. Παρόλα αυτά όμως, 

δόθηκε περισσότερη έμφαση στα παρακάτω αποτελέσματα, προκειμένου να επικυρωθεί η αξιοπιστία 

και η ορθότητά τους.  

 

Για το λόγο αυτό διεξάχθηκε μια συγκριτική μελέτη του προτεινόμενου συστήματος, x2Gesture, 

με άλλους δύο αλγορίθμους μηχανικής μάθησης γνωστούς από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η υβριδική προσέγγιση των ΚΜΜ και της ΔΧΣ, η οποία είναι ευρέως 

γνωστή και αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο χειρονομιακά δεδομένα. Το εργαλείο που εφαρμόζει 

αυτήν την υβριδική προσέγγιση είναι το Gesture Follower (GF). Ο δεύτερος αλγόριθμος μηχανικής 

μάθησης που χρησιμοποιήθηκε στη σύγκριση είναι το Φίλτρο Σωματιδίων και το εργαλείο το οποίο 

ενσωματώνει αυτόν τον αλγόριθμο είναι το Gesture Variation Follower (GVF). Η σύγκριση του 

x2Gesture με το GVF αποσκοπεί επιπλέον στην επικύρωση της αξίας και της συμβολής των ορίων 

εμπιστοσύνης στα ποσοστά αναγνώρισης των εκφραστικών χειρονομιών, μιας και ο αλγόριθμος 

μηχανικής μάθησης είναι και στα δύο συστήματα ο ίδιος, το Φίλτρο Σωματιδίων.  

Ως εκ τούτου, ο Πίνακας 4-4 παρουσιάζει συνοπτικά τις τιμές της ακρίβειας και της ανάκλησης 

ανά χειρονομία 𝐺𝑖 από την εκπαίδευση και την αναγνώριση των ίδιων δεδομένων του ειδικού με τη 

χρήση του GF και του GVF, όπως ακριβώς έγινε και με το x2Gesture. Επιπρόσθετα, η τιμή που 

χρησιμοποιήθηκε για την παράμετρο ανοχής (tolerance) στους δύο αυτούς αλγορίθμους (GF και GVF) 

είναι η τιμή 0.1, που με βάση τη βιβλιογραφία και τις μελέτες των συγγραφέων των εργαλείων αυτών 

θεωρείται default και λειτουργεί ικανοποιητικά στην πλειοψηφία των παραδειγμάτων και των τεστ που 

έχουν διεξαχθεί (Caramiaux et al., 2015b). 

 

 

 

Πίνακας 4-3. Ακρίβεια και Ανάκληση για τις εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού (x2Gesture). 

Μέγιστες Πιθανότητες 

  𝑀1 𝑀2 𝑀3 Ανάκληση 
Συνολική 

Ανάκληση 

Παρατηρήσεις 

(χειρονομιακά 

δεδομένα) 

𝐺1 4 - - 100% 100% 

𝐺2 - 4 - 100%  

𝐺3 - - 4 100%  

 

Ακρίβεια 100% 100% 100%   

Συνολική 

Ακρίβεια 
100%     
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Τα εξίσου υψηλά ποσοστά αναγνώρισης του GF και του GVF με αυτά του x2Gesture, 

αποδεικνύουν ότι τα πρωτογενή χειρονομιακά δεδομένα είναι ορθά, καθώς και ότι ο βέλτιστος 

συνδυασμός που έχει επιλεχθεί από την εξαντλητική σταυρωτή αξιολόγηση, περιλαμβάνει όντως τις 

τρεις καλύτερες επαναλήψεις των χειρονομιακών δεδομένων του ειδικού, αυτές δηλαδή που έχουν τα 

υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης. Μόνο το GVF αναγνώρισε μια φορά λάθος την τρίτη εκφραστική 

χειρονομία (𝐺3) ως 𝐺1, και για αυτό δεν έχει 100% ποσοστό αναγνώρισης.  

Επίσης, μια άλλη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί για την επεξήγηση των υψηλών ποσοστών 

αναγνώρισης είναι ότι ο συγκεκριμένος πιανίστας (ειδικός) που καταγράφηκε ήταν πολύ αφοσιωμένος 

και συγκεντρωμένος ως προς τη σωστή απόδοση και ακριβή εκτέλεση των συγκεκριμένων μουσικών 

χειρονομιών, που είχε ως αποτέλεσμα να μην συμβούν σημαντικές εκφραστικές διακυμάνσεις και 

μεταβολές που να επηρεάσουν το αποτέλεσμα αναγνώρισης, ακόμα και υποσυνείδητα, μεταξύ των 

διαφορετικών επαναλήψεων και εκτελέσεων των χειρονομιών. 

 

Η πρώτη αξιολόγηση, στην οποία το σύστημα τροφοδοτήθηκε με τα χειρονομιακά δεδομένα του ειδικού 

τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αναγνώριση, έδειξε υψηλά ποσοστά αναγνώρισης και για τους 

τρεις αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (με ποσοστό ακρίβειας για το x2Gesture: 100%, GF:100% και 

GVF:93%), υποδεικνύοντας την ορθότητα και την αξιοπιστία των πρωτογενών δεδομένων. 

 

Έχοντας αξιολογήσει την ορθότητα και την αξιοπιστία των πρωτογενών χειρονομιακών 

δεδομένων, του βέλτιστου συνδυασμού καθώς και των ορίων εμπιστοσύνης από τα δεδομένα του 

ειδικού, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση και η συγκριτική μελέτη των εκφραστικών χειρονομιών 

των μαθητευόμενων σε σχέση με τα χειρονομιακά δεδομένα του ειδικού. Στο συγκεκριμένο σενάριο 

εκμάθησης, το σύστημα εκπαιδεύεται με το βέλτιστο συνδυασμό των χειρονομιακών δεδομένων του 

ειδικού και η αναγνώριση πραγματοποιείται με τα δεδομένα των μαθητευόμενων και τα όρια 

εμπιστοσύνης που έχουν εξαχθεί από τα δεδομένα του ειδικού και που αντιστοιχούν σε κάθε μια 

εκφραστική χειρονομία 𝐺𝑖. Άρα το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την αναγνώριση 

περιέχει, (6 μαθητευόμενους) x (3 εκφραστικές χειρονομίες) x (5 επαναλήψεις η κάθε μια) = 90 

παραδείγματα εκφραστικών χειρονομιών. Τέλος, στις 5 αυτές επαναλήψεις ανά μαθητευόμενο, 

περιέχονταν εκφραστικές χειρονομίες που είχαν εκτελεστεί με διαφορετικό ρυθμό (tempo), αργό, 

κανονικό ή/και γρήγορο. Η επιλογή του ρυθμού εκτέλεσης γινόταν τυχαία.  

Στη συγκριτική αξιολόγηση με τους μαθητευόμενους η τιμή της παραμέτρου ανοχής (tolerance) 

για το GF είναι 0.2 και για το GVF είναι 0.1. Αυτές οι τιμές επιλέχθηκαν μετά από τη διεξαγωγή πολλών 

πειραμάτων, και ήταν αυτές που έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα αναγνώρισης για τις 

συγκεκριμένες εκφραστικές χειρονομίες σε σύγκριση με μικρότερες ή μεγαλύτερες τιμές. Το εύρος 

τιμών της συγκεκριμένης παραμέτρου στο οποίο έγιναν τα πειράματα ήταν από 0.08 έως 0.35.  

Πίνακας 4-4. Ακρίβεια και Ανάκληση για τις εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού (GF και GVF). 

  GF GVF 

  Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση 

Παρατηρήσεις 

(χειρονομιακά 

δεδομένα) 

𝐺1 100% 100% 80% 100% 

𝐺2 100% 100% 100% 100% 

𝐺3 100% 100% 100% 75% 

 Σύνολο 100% 100% 93% 92% 
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Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4-5, Πίνακας 4-6 και Πίνακας 4-7) φαίνονται αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της ακρίβειας και της ανάκλησης για τα δεδομένα των μαθητευόμενων σε σχέση με τα 

δεδομένα του ειδικού για κάθε ένα σύστημα, GF, GVF και x2Gesture: 

 

 

 

 

Πίνακας 4-5. Εκπαίδευση με δεδομένα ειδικού και αναγνώριση με δεδομένα μαθητευόμενων (GF). 

Μέγιστες Πιθανότητες 

  𝑀1 𝑀2 𝑀3 Ανάκληση 
Συνολική 

Ανάκληση 

Παρατηρήσεις 

(χειρονομιακά 

δεδομένα) 

𝐺1 17 3 10 57% 59% 

𝐺2 7 11 12 37%  

𝐺3 5 - 25 83%  

 

Ακρίβεια 59% 79% 53%   

Συνολική 

Ακρίβεια 
64%     

 

Πίνακας 4-6. Εκπαίδευση με δεδομένα ειδικού και αναγνώριση με δεδομένα μαθητευόμενων (GVF). 

Μέγιστες Πιθανότητες 

  𝑀1 𝑀2 𝑀3 Ανάκληση 
Συνολική 

Ανάκληση 

Παρατηρήσεις 

(χειρονομιακά 

δεδομένα) 

𝐺1 16 10 4 53% 55% 

𝐺2 4 13 13 43%  

𝐺3 3 6 21 70%  

 

Ακρίβεια 70% 45% 55%   

Συνολική 

Ακρίβεια 
57%     

 

Πίνακας 4-7. Εκπαίδευση με δεδομένα ειδικού και αναγνώριση με δεδομένα μαθητευόμενων (x2Gesture). 

Μέγιστες Πιθανότητες 

  𝑀1 𝑀2 𝑀3 Ανάκληση 
Συνολική 

Ανάκληση 

Παρατηρήσεις 

(χειρονομιακά 

δεδομένα) 

𝐺1 21 1 8 70% 63% 

𝐺2 - 11 19 37%  

𝐺3 - 5 25 83%  

 

Ακρίβεια 100% 65% 48%   

Συνολική 

Ακρίβεια 
71%     
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Συνοψίζοντας τα παραπάνω ποσοστά αναγνώρισης από τη συγκριτική μελέτη ανάμεσα στο GF, 

στο GVF και στο x2Gesture, συμπεραίνεται ότι το x2Gesture δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα έναντι 

των άλλων δύο συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, το x2Gesture έχει συνολική ακρίβεια 71% και 

συνολική ανάκληση 63%, και η εκφραστική χειρονομία με την μικρότερη ακρίβεια είναι η 𝐺3, όπου 5 

φορές από τις 30 το σύστημα την αναγνώρισε ως 𝐺2. Δεύτερο στην κατάταξη των ποσοστών 

αναγνώρισης έρχεται το GF με συνολική ακρίβεια 64% και συνολική ανάκληση 59%. Και σε αυτό το 

σύστημα, η εκφραστική χειρονομία με τη μικρότερη ακρίβεια είναι η 𝐺3, όπου το GF την αναγνώρισε 

ως 𝐺1, 5 φορές. Τελευταίο έρχεται το GVF, όπου έχει συνολική ακρίβεια 57% και συνολική ανάκληση 

55%. Η εκφραστική χειρονομία 𝐺3, αναγνωρίστηκε από το σύστημα 6 φορές ως 𝐺2 και 3 φορές ως 𝐺1. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η εκφραστική χειρονομία 𝐺3 έχει μερικά κοινά σημεία με τις 

𝐺1 και 𝐺2. Οι 𝐺1 και 𝐺2 είναι εκφραστικές χειρονομίες με διαφορετικό σημείο έναρξης (η μια είναι 

ανιούσα κλίμακα και η άλλη είναι κατιόν αρπέζ), ενώ η 𝐺3 είναι απόσπασμα από μουσικό κομμάτι το 

οποίο περιλαμβάνει σημεία τα οποία, όπως φαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες, αναγνωρίστηκαν 

από τα συστήματα ως σημεία που ανήκουν είτε στη 𝐺1 είτε στη 𝐺2 χειρονομία.  

Συνολικά από την παρούσα συγκριτική μελέτη, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα αναγνώρισης 

μπορούν να βελτιωθούν με την υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης, τα οποία αναγνωρίζουν με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τις εκφραστικές μεταβολές που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση της 

χειρονομίας του μαθητευόμενου σε σχέση με τη χειρονομία του ειδικού.  

 

Η συγκριτική αξιολόγηση που επιτεύχθηκε στο σενάριο μάθησης των εκφραστικών χειρονομιών του 

ειδικού από τους μαθητευόμενους, έδειξε ότι το x2Gesture δίνει υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης 

έναντι των άλλων δύο συστημάτων (με ποσοστό ακρίβειας για το GF:64%, GVF:57% και x2Gesture: 

71%). Δύο είναι τα σημεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της αναγνώρισης με το 

x2Gesture: 

 

 η υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης έναντι του GVF, καθώς και τα δύο συστήματα είναι 

βασισμένα στον ίδιο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης (Φίλτρο Σωματιδίων), και  

 η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού χειρονομιακών δεδομένων από όλες τις εκτελέσεις 

(επαναλήψεις) του χρήστη, με τη μέθοδο της εξαντλητικής σταυρωτής αξιολόγησης.  

 

4.4.1.2 Αξιολόγηση συστήματος αναγνώρισης στην Περίπτωση Χρήσης II  

Στην αξιολόγηση του δεύτερου σεναρίου που απευθύνεται στην εκτέλεση εκφραστικών 

χειρονομιών από τους μουσικούς ερμηνευτές με τη χρήση του ΑΜΟ, εφαρμόστηκε η συγκριτική 

μελέτη ανάμεσα στο GF, στο GVF και στο x2Gesture, προκειμένου να αναδειχθεί το σύστημα με τα 

υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών. Το σύνολο των δεδομένων για την 

περίπτωση αυτή περιλαμβάνει ανά χρήστη, (3 εκφραστικές χειρονομίες) x (5 επαναλήψεις η κάθε μια) 

= 15 παραδείγματα εκφραστικών χειρονομιών.  

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την περίπτωση, δεν εφαρμόστηκε η εξαντλητική σταυρωτή 

αξιολόγηση γιατί όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 4.3.3.1, ως χειρονομία αναφοράς για την 

εξαγωγή των ορίων εμπιστοσύνης επιλέχθηκε για όλους τους χρήστες, η πρώτη εκτέλεση (επανάληψη) 

από κάθε μια εκφραστική χειρονομία. Άρα έχοντας υπολογίσει τα όρια εμπιστοσύνης για κάθε ένα 

μουσικό ερμηνευτή, το σύστημα στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε με την πρώτη εκτέλεση των 

χειρονομιακών δεδομένων του κάθε χρήστη για κάθε μια εκφραστική χειρονομία. Στην εκπαίδευση 

πέρα από τις χειρονομίες πρότυπο, το σύστημα τροφοδοτήθηκε και με τους πρωτότυπους ήχους που 

είχαν καταγραφεί εκτελώντας τις χειρονομίες σε πραγματικό πιάνο. Με αυτόν τον τρόπο 

αντιστοιχήθηκε σε κάθε μια εκφραστική χειρονομία και ένας πρωτότυπος ήχος. Συνολικά εφόσον 
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υπήρχαν τρεις εκφραστικές χειρονομίες, υπήρχαν και τρεις πρωτότυποι ήχοι.  

Εν συνεχεία, στη φάση της αναγνώρισης, ζητήθηκε από τους μουσικούς ερμηνευτές να εκτελέσουν 

τις ίδιες εκφραστικές χειρονομίες με διαφορετικό ρυθμό (tempo). Η επιλογή του ρυθμού σε κάθε 

επανάληψη γινόταν τυχαία. Επίσης το x2Gesture ήταν σε θέση να επιλέξει τα κατάλληλα όρια 

εμπιστοσύνης που αντιστοιχούσαν στις χειρονομίες πρότυπο ανάλογα με τις εισερχόμενες εκφραστικές 

χειρονομίες που εκτελούνταν σε πραγματικό χρόνο από τους ερμηνευτές, επανασυνθέτοντας έτσι ο 

χρήστης σε πραγματικό χρόνο τον ήχο, με τη χρήση της σύνθεσης με συνένωση (concatenative 

synthesis).  

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-8) παρατίθενται τα αποτελέσματα αναγνώρισης από τη 

συγκριτική μελέτη των συστημάτων (GF, GVF, x2Gesture) στα χειρονομιακά δεδομένα των μουσικών 

ερμηνευτών. Η τιμή της παραμέτρου ανοχής (tolerance) στα συστήματα GF και GVF είναι 0.1, όπως 

και στην περίπτωση αναγνώρισης των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού, γιατί η εκπαίδευση και 

η αναγνώριση επιτυγχάνεται με χειρονομιακά δεδομένα από τον ίδιο το χρήστη. 

Πίνακας 4-8. Ακρίβεια και Ανάκληση για τις εκφραστικές χειρονομίες των μουσικών ερμηνευτών (GF, GVF και x2Gesture). 

  GF GVF x2Gesture 

  Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση 

Χ
ρ

ή
σ

τ
η

ς 
1
 

𝐺1 75% 75% 68% 85% 64% 80% 

𝐺2 82% 90% 76% 65% 71% 75% 

𝐺3 83% 75% 61% 55% 79% 55% 

 Σύνολο 80% 80% 68% 68% 71% 70% 

     

Χ
ρ

ή
σ

τ
η

ς 
2

 

𝐺1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

𝐺2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

𝐺3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

     

Χ
ρ

ή
σ

τ
η

ς 
3
 

𝐺1 100% 100% 95% 95% 87% 65% 

𝐺2 100% 100% 100% 100% 100% 90% 

𝐺3 100% 100% 95% 95% 67% 90% 

 Σύνολο 100% 100% 97% 97% 85% 82% 

     

Χ
ρ

ή
σ

τ
η

ς 
4
 

𝐺1 71% 50% 78% 90% 95% 95% 

𝐺2 54% 35% 95% 90% 91% 100% 

𝐺3 55% 90% 89% 80% 100% 90% 

 Σύνολο 60% 58% 87% 87% 95% 95% 
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Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα αναγνώρισης των τριών εκφραστικών 

χειρονομιών τόσο για κάθε ένα μουσικό ερμηνευτή ξεχωριστά (Σύνολο) όσο και για όλους τους 

μουσικούς ερμηνευτές υπολογίζοντας το μέσο όρο των αναγνωρίσεων (Μ.Ο. Συνόλου) ανά αλγόριθμο 

μηχανικής μάθησης και ανά σύστημα (GF, GVF και x2Gesture).   

Αν η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνει ανά μουσικό ερμηνευτή (Σύνολο), τότε φαίνεται ότι το 

GF δίνει καλύτερα αποτελέσματα αναγνώρισης σε σχέση με τα άλλα συστήματα. Το GF αναγνωρίζει 

τέσσερις χρήστες με ποσοστό 100% σε ακρίβεια και ανάκληση, αλλά έχει και το χαμηλότερο ποσοστό 

αναγνώρισης χειρονομιακών δεδομένων για το Χρήστη 4, σε σχέση με τα άλλα δύο συστήματα. 

Επόμενο φαίνεται να είναι το x2Gesture όπου αναγνωρίζει τρεις χρήστες με ποσοστό 100% σε ακρίβεια 

και ανάκληση. Επίσης το x2Gesture αναγνωρίζει με τα υψηλότερα ποσοστά τους τέσσερις από τους έξι 

χρήστες (Χρήστης 2, 4, 5, 6), εκτός από το Χρήστη 1 και 3 όπου έχει χαμηλότερο ποσοστό από το GF. 

Τελευταίο έρχεται το GVF, όπου αναγνωρίζει με ποσοστό 100% μόνο το Χρήστη 2, αλλά έχει αρκετά 

ποσοστά αναγνώρισης κοντά στο 100%, δηλαδή 98%, 97%, πράγμα που σημαίνει ότι το μοντέλο δεν 

κατάφερε να αναγνωρίσει σωστά μόνο μια ή δύο εκφραστικές χειρονομίες.  

Εναλλακτικά, αν η ερμηνεία των αποτελεσμάτων γίνει σύμφωνα με την τελευταία σειρά όπου 

αναγράφεται ο μέσος όρος όλων των αναγνωρίσεων των μουσικών ερμηνευτών (Μ.Ο. Συνόλου), το 

x2Gesture δίνει τα υψηλότερα αποτελέσματα αναγνώρισης, με το GVF και ύστερα το GF να 

ακολουθούν.  

Μετά από πειράματα με τα συγκεκριμένα δεδομένα των μουσικών ερμηνευτών, αποδεικνύεται ότι 

το x2Gesture δεν είχε υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης στο Χρήστη 1 και 3, γιατί δεν επιλέχθηκε 

αρχικά με σωστό τρόπο η χειρονομία αναφοράς από την οποία υπολογίστηκαν τα όρια εμπιστοσύνης. 

Στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 4-9) φαίνονται τα αποτελέσματα αναγνώρισης από το πείραμα στο 

οποίο βρέθηκε ο βέλτιστος συνδυασμός δεδομένων μέσω της εξαντλητικής σταυρωτής αξιολόγησης, 

εξήχθησαν από αυτόν νέα όρια εμπιστοσύνης, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξανά η αναγνώριση 

για τους Χρήστες 1 και 3 όπου είχε αρχικά, σε σχέση με το GF, χαμηλότερα ποσοστά αναγνώρισης. 

 

 

 

 

     
Χ

ρ
ή

σ
τ
η

ς 
5
 

𝐺1 100% 100% 95% 100% 100% 100% 

𝐺2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

𝐺3 100% 100% 100% 95% 100% 100% 

 Σύνολο 100% 100% 98% 98% 100% 100% 

     

Χ
ρ

ή
σ

τ
η

ς 
6
 

𝐺1 100% 100% 95% 100% 100% 100% 

𝐺2 100% 100% 100% 95% 100% 100% 

𝐺3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Σύνολο 100% 100% 98% 98% 100% 100% 

 
Μ.Ο. 

Συνόλου 
90% 90% 91% 91% 92% 91% 

 



 

100 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, το x2Gesture μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων 

αναγνώρισης, αρκεί να επιλεχθεί η σωστή χειρονομία αναφοράς, ή αν υπάρχουν πολλές επαναλήψεις 

(εκτελέσεις), μέσω της εξαντλητικής σταυρωτής αξιολόγησης, να βρεθεί ο βέλτιστος συνδυασμός που 

περιέχει τις καλύτερες επαναλήψεις των χειρονομιακών δεδομένων του εκάστοτε χρήστη. Στη συνέχεια 

πρέπει να υπολογιστούν από αυτά τα χειρονομιακά δεδομένα τα όρια εμπιστοσύνης και να 

τροφοδοτηθεί το σύστημα με αυτά, όπου κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης, το x2Gesture, θα επιλέξει 

τα κατάλληλα όρια εμπιστοσύνης που θα αντιστοιχούν στη σωστή χειρονομία πρότυπο, με σκοπό τη 

σωστή ταξινόμηση (αναγνώριση) της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας. 

 

Η συγκριτική αξιολόγηση που επιτεύχθηκε στο σενάριο εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών από τους 

μουσικούς ερμηνευτές με τη χρήση του ΑΜΟ, έδειξε ότι το x2Gesture δίνει υψηλότερα ποσοστά 

αναγνώρισης έναντι των άλλων δύο συστημάτων (με ποσοστό ακρίβειας για το GF:90%, GVF:91% 

και x2Gesture: 92%, συνολικά για όλους τους χρήστες).  

Σημαντικό εύρημα από αυτήν την αξιολόγηση είναι ότι αν ο συνδυασμός που επιλεχθεί για την εξαγωγή 

των ορίων εμπιστοσύνης δεν είναι ο βέλτιστος, τότε το σύστημα μπορεί να μην δώσει τα υψηλότερα 

ποσοστά αναγνώρισης. Άρα ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή πρέπει να δίνεται κάθε φορά στο βέλτιστο 

συνδυασμό δεδομένων από τον οποίο εξάγονται τα όρια εμπιστοσύνης.   

 

4.4.2 Αξιολόγηση του παραγόμενου ηχητικού σήματος 

Σε αυτήν την ενότητα, θα αξιολογηθεί η ποιότητα της ηχοποίησης της εκφραστικής χειρονομίας 

και συγκεκριμένα, του παραγόμενου ήχου που επανασυντίθεται σε πραγματικό χρόνο από το χρήστη 

ως προς α) τη σταθερότητα της αναγνώρισης, β) το χρόνο απόκρισης του προτεινόμενου συστήματος, 

x2Gesture, σε σχέση με τα άλλα δύο συστήματα (GF και GVF) και γ) την ομοιότητα του παραγόμενου 

ηχητικού σήματος σε σχέση με το πρωτότυπο. 

Πίνακας 4-9. Ακρίβεια και Ανάκληση για τις εκφραστικές χειρονομίες των μουσικών ερμηνευτών (GF, GVF και x2Gesture). 

  GF GVF x2Gesture 

  Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση 

Χ
ρ

ή
σ

τ
η

ς 
1
 

𝐺1 75% 75% 68% 85% 78% 90% 

𝐺2 82% 90% 76% 65% 95% 90% 

𝐺3 83% 75% 61% 55% 89% 80% 

 Σύνολο 80% 80% 68% 68% 87% 87% 

     

Χ
ρ

ή
σ

τ
η

ς 
3

 

𝐺1 100% 100% 95% 95% 100% 100% 

𝐺2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

𝐺3 100% 100% 95% 95% 100% 100% 

 Σύνολο 100% 100% 97% 97% 100% 100% 
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4.4.2.1 Σταθερότητα αναγνώρισης  

Προτού γίνει η αξιολόγηση της σταθερότητας της αναγνώρισης του προτεινόμενου συστήματος, 

x2Gesture, σε σχέση με τα άλλα δύο συστήματα (GF και GVF), καλό είναι να επισημανθεί σε αυτό το 

σημείο ένα πρόσθετο πλεονέκτημα των ορίων εμπιστοσύνης σε σχέση με τη χρονική ευθυγράμμιση 

(time alignment) ανάμεσα στη χειρονομία πρότυπο (χειρονομία με την οποία έχει εκπαιδευτεί το 

σύστημα) και την εισερχόμενη εκφραστική χειρονομία. Πιο συγκεκριμένα, το Σχήμα 4-11, παρουσιάζει 

το χρόνο εξέλιξης (time progression) της εκφραστικής χειρονομίας για μια συγκεκριμένη χειρονομία 

(𝐺3) από ένα συγκεκριμένο χρήστη (Χρήστη 2) του δεύτερου σεναρίου εκτέλεσης εκφραστικών 

χειρονομιών από τους μουσικούς ερμηνευτές με τη χρήση του ΑΜΟ: 

 

Ο δείκτης χρονικής εξέλιξης (time index) «0» υποδεικνύει την αρχή (έναρξη) της εκφραστικής 

χειρονομίας, ενώ ο δείκτης «1» το τέλος (λήξη) της χειρονομίας. Για παράδειγμα, αν η εκτέλεση της 

χειρονομίας από το χρήστη δεν ολοκληρωθεί, τότε και η χρονική ευθυγράμμιση δεν θα ολοκληρωθεί, 

με συνέπεια α) ο δείκτης χρονικής εξέλιξης να σταματήσει στο σημείο μέχρι το οποίο η εισερχόμενη 

χειρονομία του χρήστη μπορούσε να ευθυγραμμιστεί χρονικά με τη χειρονομία πρότυπο, β) η 

αναγνώριση να σταματήσει στο ίδιο σημείο και γ) η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας επίσης 

να σταματήσει και να φτάσει μέχρι το σημείο όπου η διαδικασία της αναγνώρισης ήταν επιτυχής.   

Αφού έχουμε κατανοήσει τη σημασία της χρονικής εξέλιξης της εκφραστικής χειρονομίας, στο 

Σχήμα 4-11, η εξέλιξη της εκφραστικής χειρονομίας με το x2Gesture, σε σύγκριση με τα άλλα δύο 

συστήματα (GF και GVF), είναι πιο σταθερή και ομαλή κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης, χωρίς να 

ταλαντώνεται ή να διακόπτεται (κόκκινη γραμμή). Το GF (μπλε γραμμή) όμως έχει δύο απότομες 

ταλαντώσεις, μια στην αρχή και μια λίγο μετά τη μέση, ενώ το GVF (πράσινη γραμμή) έχει μια στην 

αρχή μαζί με το GF. Οι ταλαντώσεις αυτές υποδηλώνουν ότι το GF και GVF, ναι μεν έχουν 

αναγνωρίσει στο τέλος σωστά την εισερχόμενη χειρονομία, παρόλα αυτά είτε λάθη (σφάλματα) κατά 

τη διάρκεια της χρονικής ευθυγράμμισης που αναφέρονται σε αλληλοεπικαλύψεις ανάμεσα στις 

κλάσεις ταξινόμησης, είτε τυχόν καθυστερήσεις στην αναγνώριση μπορεί να προκαλέσουν αυτού του 

είδους τις ταλαντώσεις, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και τη χρονική εξέλιξη της χειρονομίας. 

Όμως κατά την αλληλεπίδραση με συστήματα που στοχεύουν α) στην αναγνώριση, β) στην 

 
Σχήμα 4-11. Δείκτης χρονικής εξέλιξης για τη 𝐺3 μέσω της χρονική ευθυγράμμισης των αλγορίθμων GF, GVF και 

x2Gesture.  
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ηχοποίηση εκφραστικών χειρονομιών και γ) στον έλεγχο του ήχου συνεχόμενα και σε πραγματικό 

χρόνο, η μείωση του ποσοστού αυτού του είδους λαθών (σφαλμάτων) με σκοπό μια πιο σταθερή 

απόκριση του συστήματος είναι ζωτικής σημασίας. Εκ πρώτης όψεως αυτή η σταθερότητα φαίνεται 

ότι επιτυγχάνεται με την υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης, τα οποία έχουν υπολογιστεί από υπαρκτά 

χειρονομιακά δεδομένα, με τα οποία έχει εκπαιδευτεί το σύστημα, με αποτέλεσμα τα πιθανά αυτά λάθη 

να μειώνονται σημαντικά. Επίσης αυτό έχει ως συνέπεια όχι μόνο η αναγνώριση αλλά και η ηχοποίηση 

της εκφραστικής χειρονομίας να είναι πιο ομαλές (fluid) και άμεσες (immediate).  

Το παραπάνω πόρισμα μπορεί να επιβεβαιωθεί και από το Σχήμα 4-12, το Σχήμα 4-13 και το Σχήμα 

4-14, τα οποία παρουσιάζουν τις μέγιστες στιγμιαίες πιθανότητες αναγνώρισης ανά εκφραστική 

χειρονομία (𝐺1, 𝐺2 και 𝐺3) και ανά σύστημα (GF, GVF και x2Gesture) για το παραπάνω παράδειγμα, 

δηλαδή τη χειρονομία (𝐺3) από το Χρήστη 2 του σεναρίου εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών από 

τους μουσικούς ερμηνευτές.  

Πιο συγκεκριμένα, το Σχήμα 4-12 παρουσιάζει τις στιγμιαίες πιθανότητες του GF ανά καρέ 

(frame). Η στιγμιαία πιθανότητα του GF για τη 𝐺3 (πράσινη γραμμή) αρχίζει να αυξάνεται μετά το 75 

καρέ (δηλαδή 1.9 sec περίπου) και παραμένει η υψηλότερη από το 145 καρέ και μετά (3.6 sec περίπου). 

Το GF φαίνεται ότι από την έναρξη της εκφραστικής χειρονομίας μέχρι να αποφασίσει και να 

αναγνωρίσει (ταξινομήσει) σωστά την 𝐺3, ταλαντεύτηκε ανάμεσα και στη 𝐺1 (μπλε γραμμή) και στη 

𝐺2 (κόκκινη γραμμή). Τέλος, στα 415 καρέ (μετά από 10 sec περίπου), το GF πάει πάλι να ταλαντευτεί, 

μειώνοντας την τιμή της στιγμιαίας πιθανοτήτας της 𝐺3 και αυξάνοντας την τιμή της στιγμιαίας 

πιθανοτήτας 𝐺1, αλλά τελικά υπερίσχυσε η 𝐺3, όπου πάλι άρχισε να αυξάνεται η τιμή της στιγμιαίας 

πιθανοτήτας της 𝐺3.  

 

Στο Σχήμα 4-13 φαίνονται οι στιγμιαίες πιθανότητες που έδωσε το GVF για τα ίδια χειρονομιακά 

δεδομένα του Χρήστη 2. Πιο συγκεκριμένα, το GVF, σε αυτό το παράδειγμα φαίνεται πιο σταθερό από 

το GF, αλλά και αυτό ταλαντεύεται ανάμεσα στη 𝐺3 και στη 𝐺2 στην αρχή. Η στιγμιαία πιθανότητα 

της 𝐺3 αρχίζει να αυξάνεται μετά το 75 καρέ (1.9 sec περίπου) αλλά η σταθεροποίηση στη μέγιστη τιμή 

της στιγμιαίας πιθανότητας του GVF για τη 𝐺3, γίνεται μετά το 112 καρέ, παρουσιάζοντας μια 

 
Σχήμα 4-12. Στιγμιαίες πιθανότητες ανά καρέ (frame) με το GF.  
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καθυστέρηση (latency) των 2.8 sec περίπου. 

 

Τέλος, το Σχήμα 4-14, παρουσιάζει τις στιγμιαίες πιθανότητες που καταγράφηκαν από το 

προτεινόμενο σύστημα x2Gesture. Το x2Gesture αναγνωρίζει τη 𝐺3, από την αρχή σχεδόν και 

συγκεκρικένα από το 5 καρέ (δηλαδή 0.13 sec) αυξάνοντας την τιμή της στιγμιαίας πιθανότητας που 

αναφέρεται στη 𝐺3 κατευθείαν, και μειώνοντας αντίστοιχα τις στιγμιαίες πιθανότητες της 𝐺1 και της 

𝐺2. Αναγνωρίζει δηλαδή τη 𝐺3 και σταθεροποιείται γρηγορότερα από τα άλλα δύο συστήματα. Επίσης 

μέχρι την ολοκλήρωση της εκφραστικής χειρονομίας, η πιθανότητα της 𝐺3 δεν ταλαντεύεται καθόλου. 

 

 

 
Σχήμα 4-13. Στιγμιαίες πιθανότητες ανά καρέ (frame) με το GVF.  

 
Σχήμα 4-14. Στιγμιαίες πιθανότητες ανά καρέ (frame) με το x2Gesture.  
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Ως εκ τούτου, ενώ συνολικά και τα τρία συστήματα αναγνώρισαν στο τέλος σωστά τη 𝐺3, η 

σταθερότητα του συστήματος αλλά και η ποιότητα του παραγόμενου ήχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της εκφραστικής χειρονομίας διαφέρουν αρκετά και σημαντικά. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι 

κατανοητό ότι όταν συμβαίνουν ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης ή σφάλματα στη 

χρονική απόκριση, τότε και η σταθερότητα του εκάστοτε συστήματος μειώνεται.  

Επίσης, η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας λαμβάνει χώρα με το που ξεκινάει η διαδικασία 

της αναγνώρισης. Ο παραγόμενος ήχος είναι σωστός και όμοιος με τον πρωτότυπο ήχο, μόνο όταν και 

η αναγνώριση της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας είναι σωστή και ομαλή. Αν η αναγνώριση 

δεν είναι ομαλή, λόγω σφαλμάτων που οφείλονται στις αλληλοεπικαλύψεις των κλάσεων ταξινόμησης, 

τότε και ο παραγόμενος ήχος επηρεάζεται, αυξάνοντας τις αλληλοεπικαλύψεις ανάμεσα στους 

πρωτότυπους ήχους που αντιστοιχούν στις χειρονομίες πρότυπο. Αν όμως η αναγνώριση είναι σωστή, 

ομαλή και άμεση, τότε και το ηχητικό σήμα που επανασυντίθεται είναι όσο πιο κοντά στο πρωτότυπο 

ηχητικό δείγμα γίνεται, αυτό ουσιαστικά με το οποίο το σύστημα έχει εκπαιδευτεί και έχει 

αντιστοιχηθεί στη συγκεκριμένη χειρονομία πρότυπο.  

 

Η ποιότητα του ήχου που επανασυντίθεται σε πραγματικό χρόνο από τα χειρονομιακά δεδομένα των 

εκάστοτε χρηστών, εξαρτάται κυρίως από τις παρακάτω παραμέτρους: 

 

 την αναγνώριση των εκφραστικών χειρονομιών, δηλαδή όσο καλύτερη είναι η εκτέλεση της 

εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας, τόσο καλύτερη είναι η αναγνώριση και τόσο καλύτερη 

είναι και η επανασύνθεση του ήχου, και 

 το δείκτη χρονικής εξέλιξης, δηλαδή όσο πιο ομαλός και συνεχόμενος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο 

πιο ομαλός και άμεσος είναι και ο ήχος που παράγεται. 

 

Τέλος, το παραπάνω συγκεκριμένο παράδειγμα έδειξε ότι το x2Gesture αναγνωρίζει γρηγορότερα και 

πιο σταθερά τα χειρονομιακά δεδομένα, συγκριτικά με τα άλλα συστήματα, με συνέπεια να 

επανασυνθέτει και πιο ομαλά τον παραγόμενο ήχο.  

 

4.4.2.2 Χρόνος απόκρισης του συστήματος  

Επιπρόσθετα με το παραπάνω παράδειγμα στο οποίο το x2Gesture αναγνωρίζει σωστά, 

γρηγορότερα και πιο σταθερά την εκφραστική χειρονομία αλλά και ο ήχος που παράγεται σε 

πραγματικό χρόνο είναι πιο ομαλός και άμεσος σε σχέση με τους άλλους δύο αλγορίθμους και κατ’ 

επέκταση τα άλλα δύο συστήματα, στη συνέχεια παρατίθεται μια ακόμα αξιολόγηση, στην οποία 

υπολογίζονται συνολικά οι μέσοι χρόνοι απόκρισης του συστήματος στους οποίους το κάθε σύστημα 

(GF, GVF και x2Gesture) αναγνωρίζει σωστά την κάθε μια εκφραστική χειρονομία (Πίνακας 4-10).  

Προκειμένου να αξιολογηθεί ο χρόνος απόκρισης του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, η βάση 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι από την Περίπτωση Χρήσης I με το σενάριο μάθησης των 

εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού από τους μαθητευόμενους. Ως χρόνος απόκρισης ορίζεται εκείνη 

η χρονική στιγμή από την οποία αρχίζει η τιμή της πιθανότητας αναγνώρισης που αντιστοιχεί στη 

σωστή χειρονομία πρότυπο να αυξάνεται και να λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη των υπολοίπων 

πιθανοτήτων που αντιστοιχούν στις άλλες δύο χειρονομίες πρότυπο. Επίσης από αυτή τη χρονική 

στιγμή και έπειτα στο σύστημα δεν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις ανάμεσα στις χειρονομίες, εάν όμως 

υπάρχουν, καταχωρείται εκείνη η χρονική στιγμή από την οποία έπειτα δεν υπάρχει καμιά 

αλληλοεπικάλυψη και η τιμή της πιθανότητας που αντιστοιχεί στη σωστή χειρονομία πρότυπο 

παραμένει μεγαλύτερη σε σχέση με τις άλλες δύο.  

Πιο συγκεκριμένα, στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4-10) παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέσοι 
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χρόνοι απόκρισης σε δευτερόλεπτα ανά εκφραστική χειρονομία (𝐺1, 𝐺2 και 𝐺3) και ανά σύστημα (GF, 

GVF και x2Gesture): 

 

Ο συνολικός μέσος όρος (Συνολικός Μ.Ο.) του χρόνου απόκρισης για το GF, δείχνει ότι σε 3.51 

sec (με τυπικό σφάλμα 1.14) αναγνωρίζει σωστά την εισερχόμενη χειρονομία, το GVF μετά από 2.65 

sec (με τυπικό σφάλμα 0.72) ενώ το x2Gesture, έχει το μικρότερο χρόνο, δηλαδή χρειάζεται μόλις 1.61 

sec (με τυπικό σφάλμα 0.33) για να αναγνωρίσει την εισερχόμενη εκφραστική χειρονομία του χρήστη 

σωστά και να τη διατηρήσει χωρίς να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις με τις υπόλοιπες χειρονομίες.  

Αναλυτικότερα, στην εκφραστική χειρονομία 𝐺1, το x2Gesture έχει μικρότερη τιμή μέσου όρου 

(Μ.Ο.) και τυπικής απόκλισης συγκριτικά με το GF και το GVF. Συγκεκριμένα η μικρότερη χρονική 

τιμή (Min.) στην οποία το GF αναγνωρίζει σωστά τη 𝐺1 είναι 0.95 sec και η μέγιστη τιμή (Max.) είναι 

13.96 sec. Για το GVF η μικρότερη τιμή είναι 0.98 sec ενώ η μέγιστη είναι 4.74 sec και για το x2Gesture 

είναι 0.11 sec και 6.87 sec αντίστοιχα. Αυτό υποδηλώνει ότι το x2Gesture, αναγνωρίζει τις 

περισσότερες φορές γρηγορότερα τη 𝐺1 σε σχέση με τα άλλα συστήματα. Όσον αφορά τη 𝐺2, πάλι το 

x2Gesture έχει μικρότερη τιμή Μ.Ο. και τυπικής απόκλισης, συγκεκριμένα η μικρότερη τιμή είναι 0.18 

sec και η μέγιστη 6.8 sec, ακολουθεί το GVF όπου η μικρότερη τιμή είναι 1.07 sec και η μέγιστη 4.96 

sec και τέλος είναι το GF, όπου η μικρότερη τιμή είναι 0.49 sec και η μέγιστη 7.62 sec.  

Σύμφωνα με τις μικρότερες τιμές του μέσου όρου (Μ.Ο.) και της τυπικής απόκλισης του χρόνου 

απόκρισης για τις παραπάνω χειρονομίες σε σχέση με το GF και GVF, μπορεί να επιβεβαιωθεί 

περαιτέρω ότι το x2Gesture μπορεί να αναγνωρίσει πιο γρήγορα και πιο σταθερά τις εκφραστικές 

χειρονομίες 𝐺1 και 𝐺2, χωρίς να υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των υπολοίπων χειρονομιών. 

Ωστόσο, στη 𝐺3, το GF έχει μικρότερη τιμή Μ.Ο. από το x2Gesture, αλλά μεγαλύτερη τυπική 

απόκλιση. Αυτό υποδηλώνει ότι το GF αναγνώρισε μερικές φορές πιο γρήγορα τη 𝐺3 από ότι το 

x2Gesture, με διαφορά 0.02 sec (μικρότερη τιμή του GF είναι 0.11 sec, ενώ του x2Gesture είναι 0.13 

Πίνακας 4-10. Ο μέσος χρόνος απόκρισης (σε sec) όπου τα GF, GVF και x2Gesture αναγνωρίζουν σωστά την κάθε 

εκφραστική χειρονομία. 

 GF GVF x2Gesture 

 Μ.Ο. Τυπ. Απόκλιση Μ.Ο. Τυπ. Απόκλιση Μ.Ο. Τυπ. Απόκλιση 

𝐺1 7.88΄ 6.49΄ 2.25΄ 1.65΄ 2.23΄ 1.53΄ 

  
Min. Max. 

 
Min. Max.  

 

Min. Max. 

0.95΄ 13.96΄ 0.98΄ 4.74΄ 0.11΄ 6.87΄ 

𝐺2 1.94΄ 3.17΄ 3.25΄ 2.56΄ 1.65΄ 1.73΄ 

  
Min. Max. 

 
Min. Max.  

 

Min. Max. 

0.49΄ 7.62΄ 1.07΄ 4.96΄ 0.18΄ 6.8΄ 

𝐺3 0.71΄ 1.34΄ 2.46΄ 2.43΄ 0.96΄ 0.68΄ 

  
Min. Max. 

 
Min. Max.  

 

Min. Max. 

0.11΄ 5.02΄ 0.18΄ 10.34΄ 0.13΄ 3.01΄ 

Συνολικός 

Μ.Ο. 
3.51΄   2.65΄   1.61΄   

Τυπικό 

Σφάλμα 
 1.14  0.72  0.33 
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sec), οδηγώντας το μέσο όρο του GF να έχει μικρότερη τιμή από αυτήν του x2Gesture. Παρόλα αυτά 

όμως οι τιμές απόκρισης για τη σωστή αναγνώριση του GF έχουν μεγαλύτερο εύρος (min. 0.11 sec και 

max. 5.02 sec) από ότι το x2Gesture (min. 0.13 sec και max. 3.01 sec) με αποτέλεσμα η τυπική 

απόκλιση του x2Gesture να έχει μικρότερη τιμή (0.68 sec) έναντι του GF (1.34 sec).  

 

Η συγκριτική αξιολόγηση που επιτεύχθηκε στο χρόνο απόκρισης του συστήματος στο σενάριο μάθησης 

των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού από τους μαθητευόμενους, έδειξε ότι το x2Gesture 

αναγνώρισε γρηγορότερα τις σωστές εκφραστικές χειρονομίες έναντι των άλλων δύο συστημάτων 

(με Μ.Ο. χρόνου απόκρισης για το GF:3.51΄, GVF: 2.65΄ και x2Gesture: 1.61΄). 

 

4.4.2.3 Ομοιότητα του παραγόμενου ηχητικού σήματος σε σχέση με το πρωτότυπο  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όσο πιο ομαλή και συνεχής είναι η αναγνώριση, τόσο πιο ομαλός και 

συνεχής είναι και ο παραγόμενος ήχος που επασυνθέτεται σε πραγματικό χρόνο. Σε αυτήν την ενότητα 

θα γίνει προσπάθεια ποσοτικοποίησης της ομοιότητας του παραγόμενου ήχου με τον πρωτότυπο, 

χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη SAT (Sound Analysis Tools) για Matlab13, η οποία είναι όμοια της 

βιβλιοθήκης SAP2011 (Sound Analysis Pro)14 και η οποία κάνει χρήση των curve fitting toolbox και 

signal analysis toolbox. Η SAT μετρά το ποσοστό ομοιότητας και ακρίβειας του παραγόμενου ηχητικού 

σήματος σε σχέση με το πρωτότυπο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η ποσοτικοποίηση της ομοιότητας 

μεταξύ δύο ηχητικών δειγμάτων μπορεί να είναι δύσκολη και υποκειμενικά νοθευμένη, για αυτό η SAT 

μετρά παραμετρικά την ομοιότητα ανάμεσα σε δύο ηχητικά αποτελέσματα μέσω μιας 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας (Tchernichovski, Nottebohm, Ho, Bijan & Mitra, 2000).   

Συνοπτικά, η SAT χρησιμοποιεί την τεχνική γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (fast Fourier 

transformation – FFT) για να μετασχηματίσει ένα τμήμα του ηχητικού σήματος στο πεδίο της 

συχνότητας. Το παράθυρο (FFT window), ή το καρέ δεδομένων είναι ένα σύντομο διάστημα από 

πρωτογενή δεδομένα ήχου, τα οποία αποτελούν τη μονάδα της φασματικής ανάλυσης. Η φασματική 

δομή του κάθε καρέ συνοψίζεται με τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών του ήχου (π.χ., τονικότητα – 

pitch, Wiener εντροπία, κ.τ.λ.). Κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά έχει διαφορετικές μονάδες και 

διαφορετικές στατιστικές κατανομές. Προκειμένου να υπολογιστεί συνολικά η ομοιότητα ανάμεσα σε 

δύο ηχητικά σήματα, οι μονάδες του κάθε χαρακτηριστικού μετατρέπονται σε μονάδες στατιστικών 

αποστάσεων. Για παράδειγμα μπορούν οι μονάδες της τονικότητας (Hz) να μετατραπούν σε μονάδες 

τυπικής απόκλισης. Η SAT όμως αντί να χρησιμοποιεί την τυπική απόκλιση εφαρμόζει ένα παρόμοιο 

μέτρο απόκλισης που ονομάζεται Μέση Απόλυτη Απόκλιση από τη διάμεσο (Median Absolute 

Deviation from the median – MAD) (Tchernichovski et al., 2000). Έπειτα υπολογίζεται η Ευκλείδεια 

απόσταση σε όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν εξαχθεί.  

Έμφαση δίνεται στη σωστή επιλογή του διαστήματος του παραθύρου, γιατί εάν τα χρονικά 

διαστήματα είναι αρκετά μεγάλα, τότε πολύ πιθανό είναι να περιέχουν αρκετές πληροφορίες και 

μερικές σημαντικές ομοιότητες που θα περιέχονται σε μικρότερα τμήματα, να απορρίπτονται. Για κάθε 

ζεύγος παραθύρων λοιπόν, η ομοιότητα ανάμεσα σε δύο ηχητικά σήματα, υπολογίζεται ως η 

πιθανότητα να έχει συμβεί το ταίριασμα των συγκεκριμένων ηχητικών τμημάτων από τύχη. Για το λόγο 

αυτό, υπολογίζονται μια σειρά από τιμές 𝑃, όπου όσο χαμηλότερη είναι η τιμή 𝑃, τόσο υψηλότερη είναι 

η ομοιότητα. Για ευκολία υπολογίζεται τελικά το 1 − 𝑃, για παράδειγμα αν υπάρχει ομοιότητα 99% 

μεταξύ ενός ζεύγους παραθύρων, σημαίνει ότι η πιθανότητα το ταίριασμα των συγκεκριμένων 

ηχητικών τμημάτων να συνέβαινε από τύχη, είναι μικρότερη από 1%. Στην περίπτωση αυτή, το 99% 

ομοιότητα δεν σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά του ενός σήματος είναι κατά 99% όμοια με το δεύτερο 

                                                      
13 http://soundanalysispro.com/matlab-sat 
14 http://soundanalysispro.com/ 
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σήμα που συγκρίνεται, αλλά ότι τείνουν τα δύο αυτά ηχητικά σήματα να είναι πολύ όμοια μεταξύ τους. 

 

Η τελική μέτρηση της ομοιότητας εξάγεται από τις παρακάτω δύο μετρικές:  

 

1. Ομοιότητα (similarity), η οποία χρησιμοποιείται για τη μείωση της ασάφειας. Συγκεκριμένα είναι 

το ποσοστό των ηχητικών τμημάτων του πρωτότυπου ήχου που περιλαμβάνεται στον παραγόμενο 

ήχο. Η τιμή 𝑃 χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αυτών των τμημάτων και υπολογίζεται για όλο 

το ηχητικό δείγμα (σε επίπεδο ms).   

2. Ακρίβεια (accuracy), η οποία χρησιμοποιείται για να ληφθεί μια λεπτομερής ποσοτικοποίηση της 

ομοιότητας, είναι δηλαδή η μέση τοπική ομοιότητα σε όλο τον παραγόμενο ήχο (σε επίπεδο ms). 

 

Έχοντας κατανοήσει τη λειτουργία της βιβλιοθήκης SAT, παρακάτω θα παρουσιαστούν ενδεικτικά 

ποσοστά ομοιότητας του παραγόμενου ηχητικού σήματος σε σχέση με το πρωτότυπο. Πιο 

συγκεκριμένα, η πρώτη μέτρηση ομοιότητας έγινε στο παράδειγμα που αναλυτικά περιγράφηκε στην 

Ενότητα 4.4.2.1 και στο Σχήμα 4-12, στο Σχήμα 4-13 και στο Σχήμα 4-14 και αναφέρεται στην 

εκφραστική χειρονομία (𝐺3) από το Χρήστη 2 του σεναρίου εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών από 

τους μουσικούς ερμηνευτές. Η μέτρηση της ομοιότητας διεξάχθηκε ανάμεσα στον πρωτότυπο ήχο που 

είχε καταγραφεί από το πραγματικό πιάνο και στον παραγόμενο ήχο που επανασυντίθεται από κάθε 

έναν αλγόριθμο μηχανικής μάθησης (GF, GVF και x2Gesture) (Σχήμα 4-15): 

 
(α) πρωτότυπος ήχος 

 
(β) x2Gesture -> ομοιότητα: 96% και ακρίβεια: 81% 
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Πιο συγκεκριμένα, στα παραπάνω διαγράμματα αποτυπώνεται το ηχόγραμμα (sonogram) και η 

καμπύλη τονικότητας (pitch). Αφού έγινε η τμηματοποίηση των σημάτων, υπολογίστηκαν τα ποσοστά 

ομοιότητας και ακρίβειας. Ο παραγόμενος ήχος με το x2Gesture από το Χρήστη 2, όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα 4-15 (α) και (β), έχει ομοιότητα 96% και ακρίβεια 81% με τον πρωτότυπο ήχο του ειδικού, 

με τον οποίο εκπαιδεύτηκε το σύστημα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ομοιότητα στις καμπύλες 

της τονικότητας (Σχήμα 4-15 (α) και (β)). Ο ήχος του x2Gesture για τη συγκεκριμένη εκτέλεση της 

εκφραστικής χειρονομίας και ο πρωτότυπος ήχος είναι κατά 96% όμοιοι μεταξύ τους. Το πόρισμα αυτό 

συμβαδίζει με τα υψηλά ποσοστά αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών που έδωσε το x2Gesture στο 

Σχήμα 4-14 (Ενότητα 4.4.2.1), τα οποία παρουσιάζουν την ομαλότητα και την αμεσότητα του 

παραγόμενου ήχου, καθώς και τη μη διακοπή ή ταλάντωση αυτού ανάμεσα στους ήχους των άλλων 

δύο χειρονομιών. Άρα συμπεραίνεται ότι τα υψηλά ποσοστά αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών 

συνδέονται άμεσα με τα υψηλά ποσοστά ομοιότητας, και επιβεβαιώνεται ότι όσο πιο υψηλά είναι τα 

ποσοστά αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών, δηλαδή όσο πιο κοντά είναι η εκτελούμενη 

χειρονομία στη χειρονομία πρότυπο, τόσο πιο όμοιος θα είναι και παραγόμενος ήχος στον πρωτότυπο.  

Ο ήχος που παράχθηκε από το GVF (Σχήμα 4-15 (γ)) σε σχέση με τον πρωτότυπο ήχο, έχει ίδιο 

 
(γ) GVF -> ομοιότητα: 96% και ακρίβεια: 79% 

 
(δ) GF -> ομοιότητα: 96% και ακρίβεια: 78% 

Σχήμα 4-15. Ομοιότητα και ακρίβεια για τη 𝐺3: (α) πρωτότυπος ήχος και ο παραγόμενος ήχος από (β) x2Gesture, (γ) GVF 

και (δ) GF.  
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ποσοστό ομοιότητας με το x2Gesture αλλά μικρότερο ποσοστό ακρίβειας, πιο συγκεκριμένα ομοιότητα 

96% και ακρίβεια 79%. Επίσης ο παραγόμενος ήχος του GF (Σχήμα 4-15 (δ)), έχει ομοιότητα 96% και 

ακρίβεια 78%. Αυτό υποδεικνύει ότι ο παραγόμενος ήχος και ο πρωτότυπος μοιάζουν συνολικά σε 

μεγάλο βαθμό και στα τρία συστήματα (96%), αλλά η ομοιότητα σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή ανά ζεύγος 

παραθύρων (window) δεν είναι η ίδια, πράγμα που σημαίνει ότι σε τοπικό επίπεδο ο παραγόμενος ήχος 

και ο πρωτότυπος, ανά ζεύγος παραθύρων μοιάζουν περισσότερο στο x2Gesture (81%), έπειτα στο 

GVF (79%) και τέλος στο GF (78%). Αυτό συμβαδίζει όχι μόνο με την ομοιότητα στις καμπύλες της 

τονικότητας, αλλά και με τα ποσοστά αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών (Σχήμα 4-12 και Σχήμα 

4-13 στην Ενότητα 4.4.2.1). Συγκεκριμένα, και τα δύο συστήματα στην αρχή καθυστέρησαν κάποια 

δευτερόλεπτα μέχρι να αναγνωρίσουν σωστά τη 𝐺3, λόγω των αλληλοεπικαλύψεων που προέκυψαν 

ανάμεσα στις εκφραστικές χειρονομίες και κατ’ επέκταση ανάμεσα στους δύο αντίστοιχους 

πρωτότυπους ήχους, με αποτέλεσμα η ομοιότητα ανά ζεύγος παραθύρων να μειώνεται αναλογικά.  

Μερικά ακόμα ενδεικτικά παραδείγματα από άλλους δύο τυχαίους χρήστες με το x2Gesture, 

παρουσιάζονται παρακάτω για τις εκφραστικές χειρονομίες 𝐺1 (Σχήμα 4-16) και 𝐺2 (Σχήμα 4-17).  

 
(α) πρωτότυπος ήχος 

 
(β) x2Gesture -> ομοιότητα: 96% και ακρίβεια: 77% 

Σχήμα 4-16. Ομοιότητα και ακρίβεια για τη 𝐺1: (α) πρωτότυπος ήχος και (β) παραγόμενος ήχος από x2Gesture. 
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Όπως φαίνεται, ο ήχος που παράχθηκε με το x2Gesture για τη 𝐺1 σε σχέση με τον πρωτότυπο έχει 

ομοιότητα 96% και ακρίβεια 77% (Σχήμα 4-16), ενώ για τη 𝐺2 έχει ομοιότητα 96% και ακρίβεια 78% 

(Σχήμα 4-17). Και σε αυτές τις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα ομοιότητας και ακρίβειας είναι 

υψηλά. Επίσης το πόρισμα αυτό επιβεβαιώνεται και από την ομοιότητα στις καμπύλες τονικότητας. 

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα που επιλέχθηκε για τη 𝐺2 (Σχήμα 4-17 (β)), όπου όπως φαίνεται και 

στο ηχόγραμμα (sonogram), στο 1 sec περίπου διακρίνεται μια διακοπή, καθυστέρηση στον ήχο. Αυτή 

η καθυστέρηση συνδέεται με καθυστέρηση εκτέλεσης των χειρονομιακών δεδομένων από το 

συγκεκριμένο χρήστη. Παρόλη την εσκεμμένη ή όχι καθυστέρηση, η οποία μπορεί να θεωρηθεί και ως 

εκφραστικό στοιχείο, το x2Gesture, δεν επηρεάστηκε από αυτήν την καθυστέρηση και συνέχισε να 

αναγνωρίζει (ταξινομεί) την εκφραστική χειρονομία σωστά, επανασυνθέτοντας το ηχητικό αποτέλεσμα 

σε πραγματικό χρόνο, με το μειονέκτημα όμως της ύπαρξης θορύβου στον παραγόμενο ήχο.  

 

 
(α) πρωτότυπος ήχος 

 
(β) x2Gesture -> ομοιότητα: 96% και ακρίβεια: 78% 

Σχήμα 4-17. Ομοιότητα και ακρίβεια για τη 𝐺2: (α) πρωτότυπος ήχος και (β) παραγόμενος ήχος από x2Gesture. 
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Πιθανές καθυστερήσεις στην εκτέλεση εκφραστικών χειρονομιών του χρήστη, οι οποίες μπορεί 

να θεωρηθούν ως εκφραστικό στοιχείο, δεν επηρεάζουν τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, ούτε 

το σύστημα x2Gesture, αλλά με τη βοήθεια των ορίων εμπιστοσύνης συνεχίζει το σύστημα να την 

αναγνωρίζει (ταξινομεί) ως σωστή εκφραστική χειρονομία, παράγοντας/επανασυνθέτοντας το σωστό 

ηχητικό αποτέλεσμα σε πραγματικό χρόνο. 

 

4.4.3 Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάστηκε η αξιολόγηση του x2Gesture ως προς την αναγνώριση των 

εκφραστικών χειρονομιών και την ποιότητα των ηχητικών σημάτων που επανασυντίθονται σε 

πραγματικό χρόνο από το χρήστη (μαθητευόμενο ή ερμηνευτή). Η αξιολόγηση διεξάχθηκε τόσο με 

offline δεδομένα που δόθηκαν στο σύστημα από αποθηκευμένα αρχεία, όσο και με online δεδομένα 

που δόθηκαν από τους αισθητήρες στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκε ο 

χρόνος απόκρισης και η σταθερότητα του συστήματος καθώς και η ομοιότητα του παραγόμενου ήχου 

με τον πρωτότυπο. Τέλος, έγινε μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στο προτεινόμενο σύστημα και σε 

συστήματα που υλοποιούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης γνωστούς στη βιβλιογραφία.  

Παρουσιάστηκαν αρκετά παραδείγματα στα οποία: α) τα υψηλά ποσοστά αναγνωρίσεων 

εκφραστικών χειρονομιών, β) η σταθερότητα και γ) η γρηγορότερη απόκριση του συστήματος 

x2Gesture (σε σχέση με άλλα συστήματα), καταδεικνύουν ότι υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα στον 

παραγόμενο ήχο και στον πρωτότυπο ήχο. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της συγκριτικής 

αξιολόγησης είτε στο σενάριο μάθησης των εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού από τους 

μαθητευόμενους, είτε στο σενάριο εκτέλεσης εκφραστικών χειρονομιών από τους μουσικούς 

ερμηνευτές με τη χρήση του ΑΜΟ, έδειξαν ότι το x2Gesture συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών σε σχέση με τα άλλα συστήματα, αλλά και στην 

ομαλότητα του παραγόμενου ήχου που επανασυντίθεται από τις εκφραστικές χειρονομίες σε πραγματικό 

χρόνο. Αναδεικνύεται επίσης, ότι η βελτίωση αυτής της αναγνώρισης και η σταθερότητα του 

συστήματος έγκειται στην εφαρμογή και υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης. Πολύ σημαντικό βήμα 

στην αποδοτικότητα των ορίων εμπιστοσύνης είναι η επιλογή της σωστής χειρονομίας αναφοράς, ή αν 

υπάρχουν πολλές επαναλήψεις (εκτελέσεις), η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού που περιέχει τις 

καλύτερες επαναλήψεις των χειρονομιακών δεδομένων του χρήστη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της εκφραστικής χειρονομίας, πιθανές εκφραστικές μεταβολές που μπορεί να συμβαίνουν 

είτε εσκεμμένα είτε όχι, αναγνωρίζονται με την υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης που επιλέγονται 

αυτόματα από το ίδιο το σύστημα, x2Gesture κατά τη φάση της αναγνώρισης. Αν η αναγνώριση των 

εκφραστικών χειρονομιών είναι σωστή και ομαλή, τότε και η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας 

θα είναι εξίσου άμεση και ομαλή, κάτι που αποδεικνύεται από την αξιολόγηση του x2Gesture που 

περιγράφηκε σε αυτήν την ενότητα.  

4.5 Γενικά συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δύο περιπτώσεις χρήσης στις οποίες 

εφαρμόστηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία όπως επίσης και η αξιολόγηση του συστήματος x2Gesture 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διδακτορικού αυτού. Η προστιθέμενη αξία της μεθοδολογίας αυτής 

και του x2Gesture, έναντι των υπολοίπων συστημάτων που υλοποιούν γνωστούς αλγορίθμους 

μηχανικής μάθησης από τη βιβλιογραφία, είναι κυρίως η υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης. Με 

την υλοποίηση αυτή, κατά τη διάρκεια της αναγνώρισης, το σύστημα αποτρέπει αριθμητικά σφάλματα 

που μπορεί να συμβούν λόγω μεταβολών και διακυμάνσεων, που γίνονται είτε εσκεμμένα είτε όχι, και 

τα οποία μπορούν επίσης να θεωρηθούν ως εκφραστικά στοιχεία της εκτέλεσης της χειρονομίας. Αυτή 
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η μείωση των σφαλμάτων έχει ως αποτέλεσμα, τα όρια εμπιστοσύνης να συμβάλλουν στη βελτίωση 

της αναγνώρισης των εκφραστικών χειρονομιών και κατ’ επέκταση στην ομαλότερη ηχοποίηση της 

εκφραστικής χειρονομίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα όρια εμπιστοσύνης εξάγονται από το 

ΛΜΕ, άρα από υπαρκτά δεδομένα, και συγκεκριμένα από το βέλτιστο συνδυασμό χειρονομιών και δεν 

αντιπροσωπεύουν μια σταθερή τιμή, η οποία επιλέγεται από το χρήστη κατά τη διάρκεια της 

αναγνώρισης, όπως συμβαίνει σε άλλα συστήματα.  

Συνοψίζοντας από τη συγκριτική αξιολόγηση που περιγράφηκε παραπάνω το x2Gesture έδωσε τα 

υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών, έναντι των άλλων δύο συστημάτων, και 

συγκεκριμένα από το GF και το GVF. Δύο είναι τα σημεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση 

της αναγνώρισης: α) η υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης και β) η εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού 

χειρονομιακών δεδομένων. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η ποιότητα του παραγόμενου ήχου που 

επανασυντίθεται σε πραγματικό χρόνο από τα χειρονομιακά δεδομένα του χρήστη, εξαρτάται άμεσα 

από την ποιότητα αναγνώρισης των εκφραστικών χειρονομιών, δηλαδή όσο καλύτερη είναι η εκτέλεση 

της εισερχόμενης χειρονομίας, τόσο καλύτερη, ομαλότερη και χωρίς ταλαντώσεις είναι η αναγνώριση 

και άρα τόσο καλύτερη και ομαλότερη είναι και η επανασύνθεση του ήχου. Για περισσότερες 

πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση του x2Gesture, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο 

αντίστοιχο άρθρο Volioti et al. (2016).
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Κεφάλαιο 5  

Δημιουργική αξιοποίηση και αξιολόγηση 

ευχρηστίας του συστήματος  

5.1 Σύνοψη 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και 

του συστήματος x2Gesture από ένα δείγμα χρηστών με σκοπό τη μέτρηση και την ποσοτικοποίηση 

συγκεκριμένων παραμέτρων του συστήματος. Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφεται η αξιοποίηση του 

συστήματος μέσω εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και τον πειραματισμό 

χρηστών με το ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται από το x2Gesture και το ΑΜΟ, οι οποίοι δεν 

ήταν υποχρεωτικά γνώστες μουσικής ή πληροφορικής. Οι εκδηλώσεις και η συναναστροφή με το 

ευρύτερο κοινό βοήθησε στο να αναπτυχθούν εποικοδομητικές συζητήσεις παρέχοντας ουσιαστικά 

σχόλια και ανατροφοδότηση για τη συγκεκριμένη προσπάθεια.  

Στη συνέχεια περιγράφονται οι εκπαιδευτικές επιδείξεις και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που 

οργανώθηκαν κυρίως στα πλαίσια του προγράμματος i-Treasures. Επίσης παρουσιάζεται η αξιολόγηση 

ευχρηστίας μέσω ερωτηματολογίου του προτεινόμενου συστήματος. Δόθηκε σε δύο διαφορετικές 

φάσεις και σε διαφορετικούς χρήστες το ίδιο ερωτηματολόγιο, όπου στην πρώτη φάση οι χρήστες 

αξιολογούσαν την πρώτη έκδοση του συστήματος (pre test), και στη δεύτερη φάση αξιολόγησαν τη 

δεύτερη και βελτιωμένη έκδοση του συστήματος (post test).  

5.2 Αξιοποίηση του συστήματος μέσω εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

που διεξάχθηκαν σε χώρους του πανεπιστημίου, σε ωδεία, σε συνέδρια, σε επιστημονικά φεστιβάλ, 

κ.α. στα πλαίσια του προγράμματος i-Treasures και απευθύνονταν σε άτομα με διαφορετικό θεωρητικό 

και επιστημονικό υπόβαθρο, όπως καθηγητές, φοιτητές, μαθητές, μουσικοί, πληροφορικοί. Η 

κατηγοριοποίησή τους έγινε ανά έτος, ξεκινώντας από το 2014. 

Το έτος 2014 οργανώθηκαν οι παρακάτω εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου 

κοινού. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν ημερίδες και οργανώθηκαν στα εξής μέρη (Πίνακας 5-1): 

 

 

Πίνακας 5-1. Εκδηλώσεις έτους 2014. 

Τόπος Διεξαγωγής Ημερομηνία Χρήστες Ηλικία 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΙΕΚ) Θέρμης 

(Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 

1/12/14 

Φοιτητές εργαστηρίου 

«Μουσικοκινητικής 

αγωγής» 

18-25 
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Το έτος 2015, πέρα από την ημερίδα που οργανώθηκε στο Κολέγιο «Ανατόλια», η ομάδα του 

προγράμματος i-Treasures κυρίως συμμετείχε στο α) forum για τη Μουσική που διοργανώθηκε από το 

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης με σκοπό την επίγνωση και συζήτηση καίριων ζητημάτων, ένα εκ των 

οποίων ήταν η ενημέρωση των μουσικών για εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης μουσικής με τη 

χρήση τεχνολογίας και β) στο 1ο φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη (Πίνακας 

5-2): 

 

Το έτος 2016 οι εκδηλώσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε στοχευμένο κοινό με ανώτερες γνώσεις 

είτε μουσικής, είτε πληροφορικής, ή και των δύο, με σκοπό αρχικά την κατανόηση της λειτουργίας του 

συστήματος και στη συνέχεια, την εποικοδομητική ανατροφοδότηση από τους χρήστες. Αυτό 

επιτεύχθηκε με τη συμμετοχή σε Demonstrations (Demo – επιδείξεις) που οργανώθηκαν σε διεθνή 

συνέδρια (Πίνακας 5-3): 

 

 

Πίνακας 5-2. Εκδηλώσεις έτους 2015. 

Τόπος Διεξαγωγής Ημερομηνία Χρήστες Ηλικία 

Κολέγιο «Ανατόλια» 

(Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 
28/02/15 Μαθητές 13-15 

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, με 

τίτλο «Τα Μαθήματα Αλλιώς» 

(Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 

28/02/15 – 

08/03/15 

Μουσικοί: 

 καθηγητές 

 μαθητές 

17-50 

Thessaloniki Science Festival, 

φεστιβάλ Επιστήμης και 

Καινοτομίας 

(Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) 

14/03/15 – 

17/03/15 

 Μαθητές 

 Φοιτητές 

 Καθηγητές 

 Ερευνητές 

 Μουσικοί, κ.τ.λ. 

8-45 

 

Ωδείο Καλαμαριάς (Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα) 
2/12/14 

Μουσικοί: 

 καθηγητές 

 μαθητές 

10-35 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

(ΠαΜακ), τμήμα Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα) 

4/12/14 
Φοιτητές Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής 
18-22 

 

Πίνακας 5-3. Εκδηλώσεις έτους 2016. 

Τόπος Διεξαγωγής Ημερομηνία Χρήστες Ηλικία 

Ετήσια συνάντηση του 

προγράμματος i-Treasures (Demo) 

(Λουξεμβούργο) 

2/12/14 
 Καθηγητές 

 Ερευνητές 
10-35 
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Το έτος 2016, πέρα από τις εκδηλώσεις που στόχευαν στον πειραματισμό των χρηστών με το 

προτεινόμενο σύστημα, οργανώθηκε και η μουσική παράσταση με τίτλο «ΙΔΕΑΣΜΟΣ», η οποία 

πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (06/07/2016) στα πλαίσια του 

συνεδρίου MOCO (3rd International Symposium on Movement and Computing) και επαναλήφθηκε 

στο Παρίσι (07/09/2016) στο φεστιβάλ «Musique aux Mines» στο MINES ParisTech.  

Πιο συγκεκριμένα, ο ΙΔΕΑΣΜΟΣ είναι ένα έργο για κουαρτέτο εγχόρδων, άυλων μουσικών 

οργάνων και κρουστών. Τα άυλα μουσικά όργανα βασίζονται στη διαδραστική μηχανική μάθηση 

καθώς και στη μουσική εν-σωμάτωση (embodiment). Συνθέτρια του έργου είναι η κ. Βασιλική 

Τσεκουροπούλου. Συμμετείχε επίσης το κουαρτέτο εγχόρδων «Linx» (1o Βιολί: Marin Lamacque, 2o 

Βιολί: Florian Blot, Alto: Hans-Ljuben Richard και Cello: Marc-Antoine Novel), καθώς και δύο Άυλα 

Μουσικά Όργανα (ΑΜΟ), ένα εκ των οποίων είχε υλοποιημένη την προτεινόμενη μεθοδολογία που 

παρουσιάζεται στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή.  

 

Σύμφωνα με τη συνθέτρια:  

 

Η ιδέα του μουσικού κομματιού ΙΔΕΑΣΜΟΣ αιωρείται σε δύο κόσμους. Ο πραγματικός κόσμος, 

αυτός που βλέπουμε και αγγίζουμε και ο άυλος, ο κόσμος των ιδεών που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 

πλήρως και που υπάρχει πέρα από τα φαινόμενα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κόσμων: των 

ακουστικών και των «άυλων» μουσικών οργάνων, είναι προφανής και μπορεί να γίνει αισθητή. 

Ταυτόχρονα, κρύβουν ιδιαίτερες σχέσεις που βασίζονται στη γνώση και στη διάνοια που γίνεται αντιληπτή 

μόνο από κάποιον που μπορεί να «δει και να διαβάσει ανάμεσα στις γραμμές». 

 

Παρακάτω υπάρχουν μερικές ενδεικτικές φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις, τις επιδείξεις και τη 

μουσική παράσταση που διοργανώθηκαν τα τρία αυτά χρόνια (Σχήμα 5-1): 

(α) ΙΕΚ Θέρμης (β) Ωδείο Καλαμαριάς 

 

3rd International Symposium on 

Movement and Computing 

(MOCO, Demo) (Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα) 

05/07/16 – 

06/07/16 

 Φοιτητές 

 Καθηγητές 

 Ερευνητές 

 Μουσικοί, κ.τ.λ. 

19-50 

16th International Conference on 

New Interfaces for Musical 

Expression (NIME, Demo) 

(Brisbane, Αυστραλία) 

11/07/16 – 

15/07/16 

 Φοιτητές 

 Καθηγητές 

 Ερευνητές 

 Μουσικοί, κ.τ.λ. 

19-50 
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(γ) Κολέγιο Ανατόλια (δ) Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 

 
(ε) Thessaloniki Science Festival (στ) Ετήσια συνάντηση i-Treasures 

(ζ) MOCO16 (η) NIME16 

(θ) Ιδεασμός στο Μέγαρο Μουσικής (ι) Ιδεασμός στο MINES ParisTech  

Σχήμα 5-1. Στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις, τις επιδείξεις και τη μουσική παράσταση.  
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5.2.1 Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι εκδηλώσεις που οργανώθηκαν για α) την ενημέρωση 

του ευρύτερου κοινού και β) τον πειραματισμό των χρηστών με το προτεινόμενο σύστημα (x2Gesture 

και ΑΜΟ), με σκοπό τον ουσιαστικό σχολιασμό για τη βελτίωση του συστήματος.  

5.3 Αξιολόγηση ευχρηστίας του συστήματος  

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η αξιολόγηση ευχρηστίας που διεξάχθηκε στο προτεινόμενο 

σύστημα, x2Gesture και ΑΜΟ. Σε όλες τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις και επιδείξεις δόθηκε στους 

χρήστες ένα ερωτηματολόγιο. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας, σε κάθε χρήστη 

παρουσιαζόταν το σύστημα και στη συνέχεια πειραματιζόταν με αυτό. Συγκεκριμένα, είχε τη 

δυνατότητα είτε: α) να εκτελέσει τις υπάρχουσες εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού με σκοπό την 

παραγωγή και την επανασύνθεση του ήχου σε πραγματικό χρόνο, ή β) να εισάγει τις δικές του 

εκφραστικές χειρονομίες και να τις αντιστοιχίσει σε ήχους της επιλογής του από μια μικρή βάση 

δεδομένων που περιείχε ενδεικτικά πέντε ηχητικά δείγματα. 

5.3.1 Εργαλείο 

Το ερωτηματολόγιο ευχρηστίας (Παράρτημα Ε) περιείχε δεκατέσσερις (𝑛 = 14) ερωτήσεις, οι 

οποίες ήταν ομαδοποιημένες στις εξής θεματικές ενότητες: α) στοιχεία ερωτώμενου, β) ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του x2Gesture και του ΑΜΟ και γ) επίδοση του x2Gesture και του ΑΜΟ. Το παρόν 

ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο User Interface Satisfaction ερωτηματολόγιο (Lund, 2001) και 

συμπεριέλαβε τις ερωτήσεις με τους παρακάτω αριθμούς 3, 9, 10, 11 (user friendly), 24 και 3015. Οι 

υπόλοιπες ερωτήσεις που προστέθηκαν αξιολογούσαν την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων 

αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών (π.χ., τις στιγμιαίες πιθανότητες αναγνώρισης, τη χρονική 

ευθυγράμμιση της εκφραστικής χειρονομίας, κ.ά.) και την ποιότητα του παραγόμενου ήχου. Επίσης το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη φάση (έτος 2014 και 2015) αξιολογούσε την πρώτη 

έκδοση του συστήματος, ενώ στη δεύτερη φάση (έτος 2016) το ερωτηματολόγιο αξιολογούσε τη 

δεύτερη και βελτιωμένη έκδοση του συστήματος. 

Οι ερωτήσεις ήταν τύπου κλίμακας Likert 5 βαθμίδων, όπου κυμαίνονταν από το 1 «Strongly 

Disagree» (Διαφωνώ απόλυτα) έως 5 «Strongly Agree» (Συμφωνώ απόλυτα). Οι απαντήσεις 

αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Sciences, 

έκδοση 20.0). Σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εφαρμόστηκε περιγραφική ανάλυση, και η 

συνολική αξιοπιστία των ερωτήσεων εκτιμήθηκε υψηλή με 𝑎 = 0.81 (Cronbach’s Alpha). 

5.3.2 Συμμετέχοντες 

Συνολικά σαράντα χρήστες (𝑛 = 40) συμμετείχαν στην παρούσα αξιολόγηση ευχρηστίας. Από τα 

δύο πρώτα χρόνια (2014 και 2015) επιλέχθηκε τυχαία ένα δείγμα είκοσι ατόμων (𝑛 = 20), οι οποίοι 

αξιολόγησαν την πρώτη έκδοση του συστήματος (pre test), και από το έτος 2016, επιλέχθηκε επίσης 

τυχαία ένα δείγμα είκοσι ατόμων (𝑛 = 20) το οποίο συμμετείχε εθελοντικά στα demos των συνεδρίων 

MOCO και ΝΙΜΕ και αξιολόγησε τη δεύτερη έκδοση του συστήματος (post test).  

Το συνολικό δείγμα αποτελείται από 18 άνδρες και 22 γυναίκες, με Μ.Ο. ηλικίας τα 27.80 έτη και 

τυπική απόκλιση 11.17 (min = 14 και max = 42). Επίσης το 65% των ερωτηθέντων έχει ανώτατη 

εκπαίδευση (AEI/TEI) και πάνω και το 60% έχουν μέτρια έως πάρα πολύ εξοικείωση με τη μουσική. 

 

 

                                                      
15 http://hcibib.org/perlman/question.cgi?form=USE 
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5.3.3 Αποτελέσματα 

5.3.3.1 Περιγραφική ανάλυση  

Η περιγραφική ανάλυση για κάθε ερώτηση παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που αναφέρονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του x2Gesture και του 

ΑΜΟ παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 5-4): 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους Μ.Ο. και τις τυπικές αποκλίσεις για τις ερωτήσεις που 

αναφέρονται στην επίδοση του x2Gesture και του ΑΜΟ (Πίνακας 5-5): 

 

Πίνακας 5-4. Περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του x2Gesture και του ΑΜΟ. 

 Χρήστες (𝑛 = 40)   

A.A. Εκφώνηση ερώτησης Min Max M.O. 
Τυπ. 

Απόκλιση 

E05 Είναι χρήσιμο 1 5 3.40 1.10 

E06 

Είναι εύκολο στη χρήση (δηλαδή να 

τοποθετήσω τα χέρια μου σωστά και να 

εκτελέσω τις μουσικές χειρονομίες) 

1 5 3.55 0.95 

E07 
Είναι απλό στη χρήση (δηλαδή να 

εκτελέσω τις χειρονομίες) 
1 5 3.55 1.10 

E08 

Η οπτικοποίηση των πιθανοτήτων 

αναγνώρισης και η χρονική 

ευθυγράμμιση της χειρονομίας με 

βοήθησε να βελτιώσω/διορθώσω τη 

χειρονομία μου εύκολα και γρήγορα 

1 5 3.13 1.30 

E09 

Ο παραγόμενος ήχος με βοήθησε να 

βελτιώσω/διορθώσω τη χειρονομία μου 

εύκολα και γρήγορα  

1 5 3.40 1.00 

E10 Είναι ευχάριστο στη χρήση του 1 5 3.55 0.90 

E11 Μπορώ να εκφραστώ μέσα από αυτό 1 5 3.30 0.91 

 

Πίνακας 5-5. Περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων για την επίδοση του x2Gesture και του ΑΜΟ. 

 Χρήστες (𝑛 = 40)   

A.A. Εκφώνηση ερώτησης Min Max M.O. 
Τυπ. 

Απόκλιση 

E12 
Το σύστημα πληροί τους σκοπούς του 

(αποτελεσματικό) 
1 5 3.20 0.82 

E13 

Το σύστημα ανταποκρίνεται 

ικανοποιητικά και σε σύντομο χρονικό 

διάστημα στις χειρονομίες και στην 

παραγωγή ήχου (αποδοτικότητα) 

1 5 3.10 0.90 

E14 
Είμαι ικανοποιημένος με αυτό 

(ικανοποίηση) 
2 5 3.60 1.15 
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5.3.3.2 Mann-Whitney U τεστ  

Πέρα από την παραπάνω περιγραφική ανάλυση που έγινε στο συνολικό δείγμα, στη συνέχεια 

παρουσιάζεται μια σύγκριση που έγινε ανάμεσα στα δύο ανεξάρτητα δείγματα (pre test και post test) 

προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφορές τους. Το ένα δείγμα αναφέρεται στους χρήστες (𝑛 = 20) που 

αξιολόγησαν την πρώτη έκδοση του συστήματος (pre test) και το άλλο, στους χρήστες (𝑛 = 20) που 

αξιολόγησαν τη βελτιωμένη έκδοση (post test). Η σύγκριση αυτή έγινε με το Mann-Whitney U Test for 

Independent Samples, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των Rank-Order τεστ και αποτελεί τμήμα των 

μη παραμετρικών τεστ.  

 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για αυτό το τεστ είναι οι εξής: 

 

Υπόθεση 1: Η εξαρτημένη μεταβλητή πρέπει να είναι τακτική (ordinal) ή συνεχής (continuous). 

Παραδείγματα τακτικής μεταβλητής περιλαμβάνουν μεταβλητές τύπου κλίμακας Likert. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε μεταβλητές τύπου κλίμακας Likert. Άρα η Υπόθεση 1 

ικανοποιείται.  

 

Υπόθεση 2: Η ανεξάρτητη μεταβλητή πρέπει να αποτελείται από δύο ανεξάρτητες ομάδες. 

Παραδείγματα τέτοιων μεταβλητών είναι το φύλο (δύο ομάδες: αρσενικό ή θηλυκό), η επαγγελματική 

κατάσταση (δύο ομάδες: εργαζόμενος ή άνεργος), κ.ά.. 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε δύο ανεξάρτητες ομάδες οι οποίες είναι α) οι χρήστες του 

pre test και β) οι χρήστες του post test. Άρα η Υπόθεση 2 ικανοποιείται.  

 

Υπόθεση 3: Πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία των παρατηρήσεων, δηλαδή οι παρατηρήσεις σε κάθε 

μια ομάδα δεν πρέπει να έχουν σχέση μεταξύ τους ούτε ανάμεσα στις ομάδες. Για παράδειγμα, πρέπει 

να υπάρχουν διαφορετικοί συμμετέχοντες σε κάθε μια ομάδα, και κανείς συμμετέχων να μην ανήκει 

σε περισσότερες από μια ομάδες.  

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκαν εντελώς διαφορετικοί χρήστες για το pre test 

από αυτούς που συμμετείχαν στο post test. Άρα η Υπόθεση 3 ικανοποιείται. 

 

Υπόθεση 4: Το Mann-Whitney U τεστ χρησιμοποιείται όταν οι μεταβλητές δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή.  

Αυτή η υπόθεση δεν ξέρουμε αν ικανοποιείται.  

 

Προκειμένου να αποδειχθεί αν οι μεταβλητές ακολουθούν κανονική ή όχι κατανομή, εφαρμόστηκε 

το τεστ Kolmogorov-Smyrnov, όπου τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

5-6):  

 

Ισχύει Sig. < 0.05 για όλες τις μεταβλητές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ισχύει η κανονικότητα και 

άρα η Υπόθεση 4 ικανοποιείται.  

Πίνακας 5-6. Τεστ κανονικότητας Kolmogorov-Smyrnov. 

 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 

Kolmogorov-

Smyrnov 
Sig. 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Shapiro-

Wilk 
Sig. 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000 
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Εφόσον και οι τέσσερις υποθέσεις του Mann-Whitney U τεστ ικανοποιούνται, στον παρακάτω 

πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα του τεστ, παρουσιάζοντας το Μ.Ο. (mean) και το άθροισμα (sum) 

των διατακτικών αριθμών (rank) για τις δύο ομάδες (pre και post test) ανά ερώτηση (Πίνακας 5-7):  

Πίνακας 5-7. Mann-Whitney U τεστ. 

 Pre & Post test N Mean Rank Sum of Ranks 

E05 

Pre test 20 15.00 300.00 

Post test 20 26.00 520.00 

Total 40   

E06 

Pre test 20 16.08 321.50 

Post test 20 24.93 498.50 

Total 40   

E07 

Pre test 20 13.38 267.50 

Post test 20 27.63 552.50 

Total 40   

E08 

Pre test 20 15.38 307.50 

Post test 20 25.63 512.50 

Total 40   

E09 

Pre test 20 12.30 246.00 

Post test 20 28.70 574.00 

Total 40   

E10 

Pre test 20 19.40 388.00 

Post test 20 21.60 432.00 

Total 40   

E11 

Pre test 20 12.23 244.50 

Post test 20 28.78 575.50 

Total 40   

E12 

Pre test 20 15.33 306.50 

Post test 20 25.68 513.50 

Total 40   

E13 

Pre test 20 17.05 341.00 

Post test 20 23.95 479.00 

Total 40   
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Ο παραπάνω πίνακας είναι χρήσιμος διότι δείχνει ποια ομάδα θεωρείται ότι έχει τα υψηλότερα 

ποσοστά θετικών απαντήσεων σε κάθε ερώτηση, δηλαδή η ομάδα με το υψηλότερο Mean Rank. Στην 

προκειμένη περίπτωση η ομάδα post test έχει απαντήσει θετικότερα σε όλες τις ερωτήσεις, σε σχέση με 

την ομάδα pre test. 

Τέλος, ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 5-8) δείχνει το στατιστικό αποτέλεσμα του Mann-Whitney 

U τεστ, καθώς και την ασυμπτωτική σημαντικότητα (2-tailed) p-value για κάθε μια ερώτηση:  

5.3.4 Συζήτηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης ευχρηστίας  

Σε αυτήν την ενότητα θα γίνει ανάλυση των παραπάνω στατιστικών αποτελεσμάτων όσον αφορά 

τη θεματική ενότητα α) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του x2Gesture και του ΑΜΟ και β) της 

επίδοσης του x2Gesture και του ΑΜΟ. Επίσης θα αναλυθούν στατιστικά δύο ερωτήσεις που 

προστέθηκαν μόνο στο post test ερωτηματολόγιο ευχρηστίας και που αξιολογούν την ποιότητα του 

παραγόμενου ήχου. 

5.3.4.1 Ποιοτικά χαρακτηριστικά του x2Gesture και του ΑΜΟ  

Πιο αναλυτικά, στη θεματική ενότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του x2Gesture και του 

ΑΜΟ και συγκεκριμένα στην ερώτηση για αν το x2Gesture τους φάνηκε χρήσιμο (Ε05), οι χρήστες 

του post test απάντησαν θετικότερα από τους χρήστες του pre test (Mean Rank: pre test = 15.00, post 

test = 26.00 και p-value = 0.002, εμφανίζοντας δηλαδή στατιστικά σημαντική διαφορά, αφού p-value 

< 0.05). Επίσης το 75% των χρηστών του post test απάντησε ότι τους φάνηκε χρήσιμο (το 20% 

ουδέτερα και το 5% αρνητικά), σε αντίθεση με το 35% των χρηστών του pre test που απάντησε θετικά 

(το 30% ουδέτερα και το 35% αρνητικά).  

Πίνακας 5-8. Αποτελέσματα του ελέγχου Mann-Whitney U τεστ. 

 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

E05 90.000 300.000 -3.130 0.002 

E06 111.500 321.500 -2.562 0.010 

E07 57.500 267.500 -4.043 0.000 

E08 97.500 307.500 -2.855 0.004 

E09 36.000 246.000 -4.671 0.000 

E10 178.000 388.000 -0.646 0.518 

E11 34.500 244.500 -4.746 0.000 

E12 96.500 306.500 -3.013 0.003 

E13 131.000 341.000 -1.977 0.048 

E14 61.500 271.500 -3.961 0.000 

 

E14 

Pre test 20 13.58 271.50 

Post test 20 27.43 548.50 

Total 40   
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Το πόρισμα που βγήκε για την Ε05 που αναφέρεται στο ότι οι χρήστες του post test απάντησαν 

θετικότερα από τους χρήστες του pre test, ισχύει και για τις υπόλοιπες ερωτήσεις της πρώτης θεματικής 

ενότητας, εκτός από την ερώτηση που αναφέρεται στο αν το x2Gesture και το ΑΜΟ τους φαίνεται 

ευχάριστο στη χρήση του (Ε10). Σε αυτήν την ερώτηση παρόλο που οι χρήστες του post test φαίνεται 

ότι απάντησαν θετικότερα από τους χρήστες του pre test (Mean Rank: pre test = 19.40, post test = 

21.60), δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά (p-value = 0.518, άρα αφού p-value > 0.05), 

πράγμα που σημαίνει ότι η κατανομή των παρατηρήσεων της ομάδας pre test είναι σχεδόν ίδια με την 

κατανομή της ομάδας post test. Αυτό ενισχύεται και από τα παρακάτω ποσοστά όπου το 50% των 

χρηστών του post test απάντησε ότι τους φάνηκε χρήσιμο (το υπόλοιπο 50% απάντησε ουδέτερα), σε 

σχέση με το παρόμοιο ποσοστό των χρηστών (40%) του pre test που απάντησε επίσης θετικά (το 50% 

απάντησε ουδέτερα και το 10% αρνητικά).  

Στο Σχήμα 5-2 φαίνονται συνοπτικά οι Μ.Ο. και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων ανά 

ερώτηση για την πρώτη θεματική ενότητα: 

(Ε05) Χρήσιμο (Ε06) Εύκολο 

(Ε07) Απλό (Ε08) Η οπτικοποίηση είναι βοηθητική 

(Ε09) Ο παραγόμενος ήχος είναι βοηθητικός (Ε10) Ευχάριστο 
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Επιπρόσθετα στο Σχήμα 5-3 φαίνεται συνολικά η αύξηση των απαντήσεων ανά ερώτηση των 

χρηστών του post test σε σχέση με τις απαντήσεις των χρηστών του pre test. Συγκεκριμένα, σε όλες τις 

ερωτήσεις υπάρχει σημαντική αύξηση του συνολικού Μ.Ο. των απαντήσεων, πέρα από μια ερώτηση 

στην οποία δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αύξηση. Αυτή είναι η ερώτηση που αναφέρεται στο αν το 

x2Gesture και το ΑΜΟ φάνηκε στους χρήστες ευχάριστο ως προς τη χρήση του (Ε10). Αυτό το πόρισμα 

ενισχύεται και από την παραπάνω στατιστική ανάλυση, η οποία έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p-value = 0.518) ανάμεσα στην κατανομή των παρατηρήσεων της ομάδας pre test 

με αυτήν της ομάδας post test. 

 

Η αξιολόγηση των ερωτήσεων που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του x2Gesture και του ΑΜΟ, 

έδειξε ότι οι χρήστες του post test απάντησαν θετικότερα σε σχέση με τους χρήστες του pre test 

στις περισσότερες ερωτήσεις. 

 

5.3.4.2 Επίδοση του x2Gesture και του ΑΜΟ  

Όσον αφορά τη δεύτερη θεματική ομάδα που αναφέρεται στην επίδοση του x2Gesture και του 

ΑΜΟ, και στις τρεις ερωτήσεις οι χρήστες του post test απάντησαν θετικότερα από τους χρήστες του 

pre test (Mean Rank: Ε12: pre test = 15.33, post test = 25.68, Ε13: pre test = 17.05, post test = 23.95, 

Ε14: pre test = 13.58, post test = 27.43) εμφανίζοντας στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 

κατανομές των παρατηρήσεων των ομάδων (Ε12: p-value = 0.003, Ε13: p-value = 0.048, Ε14: p-value 

 

(Ε11) Έκφραση 

Σχήμα 5-2. Μ.Ο. και οι τυπικές αποκλίσεις απαντήσεων που αξιολογούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του x2Gesture και του 

ΑΜΟ.  

 

Σχήμα 5-3. Συνολικοί Μ.Ο. ανά ερώτηση στο pre test και στο post test.  
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= 0.000). Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση για το αν το σύστημα πληροί τους σκοπούς του (Ε12), από 

τους χρήστες του post test, το 55% απάντησε ότι τους πληροί (το υπόλοιπο 45% ουδέτερα), σε αντίθεση 

με τους χρήστες του pre test, όπου μόνο το 20% απάντησε θετικά (το 45% απάντησε ουδέτερα και το 

υπόλοιπο 35% αρνητικά). Στην ερώτηση σχετικά με την αποδοτικότητα του συστήματος (Ε13), το 45% 

των χρηστών του post test απάντησε θετικά (το 35% ουδέτερα και το 20% αρνητικά), σε αντίθεση με 

το μόλις 15% των χρηστών του pre test να απαντά θετικά (το 50% απάντησε ουδέτερα και το 35% 

αρνητικά). Τέλος, στην ερώτηση για το αν ο χρήστης είναι ικανοποιημένος με το x2Gesture και το 

ΑΜΟ (Ε14), το 95% των χρηστών post test απάντησε ότι είναι ικανοποιημένο (το υπόλοιπο 5% 

ουδέτερα), σε αντίθεση με το μόλις 35% των χρηστών του pre test που απάντησε θετικά (το 50% 

απάντησε ουδέτερα και το 35% αρνητικά).  

Στο Σχήμα 5-4 φαίνονται συνοπτικά οι Μ.Ο. και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων ανά 

ερώτηση για τη δεύτερη θεματική ενότητα:  

 

Τέλος, στο Σχήμα 5-5 φαίνεται συνολικά η αύξηση των συνολικών Μ.Ο. των απαντήσεων ανά 

ερώτηση των χρηστών του post test σε σχέση με τις απαντήσεις των χρηστών του pre test: 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ε12) Αποτελεσματικό 

 
(Ε13) Αποδοτικό 

                                                                 

(Ε14) Ικανοποίηση 

                                                                 

(Ε14) Ικανοποίηση 

                                                                 

(Ε14) Ικανοποίηση 

Σχήμα 5-4. Μ.Ο. και τυπικές αποκλίσεις απαντήσεων που αξιολογούν την επίδοση του x2Gesture και του ΑΜΟ.  
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Η αξιολόγηση των ερωτήσεων που αφορούν την επίδοση του x2Gesture και του ΑΜΟ, έδειξε ότι οι 

χρήστες του post test απάντησαν θετικότερα σε σχέση με τους χρήστες του pre test σε όλες τις 

ερωτήσεις. 

 

5.3.4.3 Πρόσθετες ερωτήσεις του post test ερωτηματολογίου  

Στο post test ερωτηματολόγιο ευχρηστίας προστέθηκαν α) δύο επιπλέον ερωτήσεις που 

αξιολογούσαν το ηχητικό αποτέλεσμα που παραγόταν από τις εκφραστικές χειρονομίες των χρηστών 

σε πραγματικό χρόνο, καθώς και β) μια ερώτηση ανοιχτού τύπου (προαιρετική) στην οποία ο χρήστης 

μπορούσε να συμπληρώσει τυχόν θετικές ή/και αρνητικές πτυχές του συστήματος που του έκαναν 

εντύπωση.  

Όσο αφορά το α), οι δύο ερωτήσεις που προστέθηκαν έχουν υψηλή αξιοπιστία συνολικά, με 𝑎 =

0.83 (Cronbach’s Alpha). Η περιγραφική τους ανάλυση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 

5-9): 

 

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το αν ο παραγόμενος ήχος είναι ομαλός (Ε15), το 70% των 

χρηστών απάντησε ότι είναι ομαλός, το 20% ουδέτερα ενώ το 10% απάντησε αρνητικά. Στην ερώτηση 

για το αν ο παραγόμενος ήχος είναι άμεσος (Ε16), το 85% απάντησε ότι είναι, το 10% ουδέτερα ενώ 

μόλις το 5% απάντησε αρνητικά. 

Στο Σχήμα 5-6 φαίνονται συνοπτικά οι Μ.Ο. και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων για αυτές 

τις δύο ερωτήσεις: 

 

 

 

 

Πίνακας 5-9. Περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του x2Gesture και του ΑΜΟ. 

 Χρήστες (𝑛 = 20)   

A.A. Εκφώνηση ερώτησης Min Max M.O. 
Τυπ. 

Απόκλιση 

E15 Ο παραγόμενος ήχος είναι ομαλός 2 5 3.85 0.93 

E16 Ο παραγόμενος ήχος είναι άμεσος 2 5 4.15 0.81 

 

 

Σχήμα 5-5. Συνολικοί Μ.Ο. ανά ερώτηση στο pre test και στο post test.  
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Τέλος, όσον αφορά την ερώτηση ανοιχτού τύπου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν μερικά από τα σχόλια 

των χρηστών. Συγκεκριμένα ένας χρήστης έγραψε ότι «το x2Gesture σε συνδυασμό με το ΑΜΟ είναι 

πολύ καινοτόμο». Επίσης δύο σχολίασαν την άμεση απόκριση του συστήματος, εκ των οποίων ο ένας 

σχολίασε ότι «το x2Gesture αποκρίθηκε γρηγορότερα και αμεσότερα σε σχέση με άλλα συστήματα που 

έχω δοκιμάσει».  

Ένας χρήστης που σχολίασε με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος επισήμανε το εξής: «ο 

παραγόμενος ήχος του συστήματος (ηχητική ανάδραση) δεν ακουγόταν καθόλου καλά, με αποτέλεσμα να 

μην μπορώ να προσαρμόσω τις χειρονομίες μου αναλόγως». Αυτό οφειλόταν σε ένα τεχνικό πρόβλημα 

των ηχείων, το οποίο διορθώθηκε αμέσως μετά τη συγκεκριμένη παρατήρηση του χρήστη, με 

αποτέλεσμα οι επόμενοι χρήστες να μην σχολιάσουν αρνητικά τον παραγόμενο ήχο. Επίσης ένας άλλος 

χρήστης σχολίασε ότι «είναι λίγο δύσκολο να μάθω το σύστημα και τις χειρονομίες που πρέπει να κάνω 

στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά πιστεύω ότι αν είχα περισσότερο χρόνο θα μπορούσα να το 

χρησιμοποιήσω με ευκολία και άνεση».  

 

Η αξιολόγηση των ερωτήσεων που αξιολογούν τον παραγόμενο ήχο, έδειξε ότι μεγάλο ποσοστό των 

χρηστών θεωρεί ότι ο παραγόμενος ήχος είναι ομαλός και άμεσος (70% και 85% αντίστοιχα).  

 

5.3.5 Συμπεράσματα 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάστηκε η αξιολόγηση ευχρηστίας του προτεινόμενου συστήματος, 

x2Gesture και ΑΜΟ, μέσω ερωτηματολογίου που δόθηκε σε δύο διαφορετικές φάσεις και σε 

διαφορετικούς χρήστες. Η πρώτη φάση ήταν το pre test, στο οποίο οι χρήστες αξιολόγησαν την πρώτη 

έκδοση του συστήματος και η δεύτερη ήταν το post test, στο οποίο διαφορετικοί χρήστες αξιολόγησαν 

την ανανεωμένη και βελτιωμένη έκδοση. Επίσης η στατιστική ανάλυση έγινε με βάση τις εξής 

θεματικές ενότητες, την αξιολόγηση α) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του x2Gesture και του ΑΜΟ, 

β) της επίδοσης του x2Gesture και του ΑΜΟ και γ) δύο ερωτήσεων που αναφέρονται στην ποιότητα 

του παραγόμενου ήχου.  

Τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές έδειξαν ότι οι χρήστες του post test αξιολόγησαν θετικότερα 

το x2Gesture και το ΑΜΟ σε σχέση με τους χρήστες του pre test. Αυτό το πόρισμα εξάχθηκε από τα 

αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης Mann-Whitney U τεστ. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά του x2Gesture και του ΑΜΟ, τους φάνηκε πολύ πιο χρήσιμη η εφαρμογή, 

πολύ πιο εύκολη και απλή στη χρήση της, η οπτικοποίηση των πιθανοτήτων της αναγνώρισης 

εκφραστικών χειρονομιών και της χρονικής ευθυγράμμισης βοήθησε τους χρήστες περισσότερο να 

 

Σχήμα 5-6. Μ.Ο. και τυπικές αποκλίσεις απαντήσεων στις ερωτήσεις που αναφέρονται στην ομαλότητα (Ε14) και στην 

αμεσότητα (Ε15) του παραγόμενου ήχου.  
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βελτιώσουν την εκτέλεση των εκφραστικών χειρονομιών τους καθώς επίσης και ο παραγόμενους ήχος 

τους βοήθησε περισσότερο στην εκτέλεση των χειρονομιών τους. Η μόνη ερώτηση που δεν εμφάνισε 

στατιστικά σημαντική διαφορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά στα ποσοστά των 

Μ.Ο. των απαντήσεων των χρηστών του post test και του pre test, είναι αν τους φάνηκε το x2Gesture 

και το ΑΜΟ περισσότερο ευχάριστο στη χρήση του. Όσον αφορά την επίδοση του x2Gesture και του 

ΑΜΟ, οι χρήστες θεώρησαν ότι το σύστημα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, αποδοτικό και ικανοποιεί 

περισσότερο τις ανάγκες των χρηστών. Τέλος, οι χρήστες του post test αξιολόγησαν τον παραγόμενο 

ήχο που επανασυντίθεται σε πραγματικό χρόνο από τις χειρονομιακές εκτελέσεις του εκάστοτε χρήστη, 

ότι είναι πολύ ομαλός και πολύ άμεσος, με ποσοστά πάνω από 70%. 

5.4 Γενικά συμπεράσματα 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν αρχικά οι εκπαιδευτικές επιδείξεις και οι καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις που οργανώθηκαν τα έτη 2014-2016, και οι οποίες στόχευαν στην ενημέρωση και στον 

πειραματισμό των χρηστών με το x2Gesture και το ΑΜΟ, καθώς και στη συμβολή τους στην 

αξιολόγηση ευχρηστίας του προτεινόμενου συστήματος μέσω ερωτηματολογίου. Η αξιολόγηση 

ευχρηστίας του x2Gesture και του ΑΜΟ μέσω ερωτηματολογίου που αφορά τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, την επίδοση και τον παραγόμενο ήχο του συστήματος, περιγράφηκε αναλυτικά στη 

συνέχεια. Οι χρήστες επιλέχθηκαν τυχαία και είχαν διαφορετικό θεωρητικό και επιστημονικό 

υπόβαθρο (π.χ., καθηγητές, φοιτητές, μαθητές, μουσικοί, ερευνητές) τόσο στο pre test όσο και στο post 

test.  

Συνοψίζοντας, οι χρήστες του post test συνολικά αξιολόγησαν θετικότερα το βελτιωμένο σύστημα 

από τους χρήστες του pre test που αξιολόγησαν την πρώτη έκδοση, όσον αφορά τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά αλλά και την επίδοση του x2Gesture και του ΑΜΟ. Επίσης η αξιολόγηση των 

ερωτήσεων που αξιολογούν τον παραγόμενο ήχο, έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών του 

post test θεωρεί ότι ο ήχος που επανασυντίθεται σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα είναι ομαλός 

και άμεσος. Τα υψηλά αυτά αποτελέσματα οφείλονται στην υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης, τα 

οποία κατά τη διάρκεια αναγνώρισης και κατά την εκτέλεση της εκφραστικής χειρονομίας από το 

χρήστη, βοηθούν το σύστημα να αναγνωρίσει πιθανές εκφραστικές μεταβολές και διακυμάνσεις που 

μπορεί να συμβούν ανάμεσα στην εισερχόμενη χειρονομία του χρήστη και στη χειρονομία πρότυπο 

του ειδικού. Με αυτόν τον τρόπο τα αριθμητικά σφάλματα μειώνονται, οδηγώντας σε υψηλότερα 

ποσοστά αναγνώρισης εκφραστικών χειρονομιών καθώς και σε ομαλότερη, αμεσότερη και 

ποιοτικότερη παραγωγή του ήχου. 
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Κεφάλαιο 6  

Συμπεράσματα  

6.1 Σύνοψη 

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία της διδακτορικής διατριβής, 

επισημαίνοντας τη συνεισφορά και την πρωτοτυπία της προτεινόμενης μεθοδολογίας και του 

συστήματος. Εντοπίζονται επίσης μερικοί περιορισμοί και παρουσιάζονται παράλληλα προτάσεις για 

μελλοντικές βελτιώσεις, καθώς και πιθανές επεκτάσεις της μεθοδολογίας. 

6.2 Περίληψη συνεισφοράς 

Παρακινούμενη από την ανάγκη της μοντελοποίησης των μεταβολών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της εκφραστικής χειρονομίας, η παρούσα διδακτορική διατριβή προτείνει την ανάπτυξη μιας 

μεθοδολογίας που στοχεύει στη μοντελοποίηση, στην αναγνώριση και στην ηχοποίηση των 

εκφραστικών χειρονομιών του ειδικού, υλοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και 

λαμβάνοντας υπόψη εκφραστικές μεταβολές και διακυμάνσεις που ενδέχεται να συμβούν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της χειρονομίας. Οι πιθανές αυτές μεταβολές αναγνωρίζονται από το σύστημα 

x2Gesture με την υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης, τα οποία υπολογίζονται από το ΛΜΕ. Η 

ηχοποίηση των εκφραστικών χειρονομιών, μέσω της αντιστοίχισης των χειρονομιών πρότυπο σε 

ηχητικά δείγματα, αποσκοπεί στον έλεγχο του παραγόμενου ήχου συνεχόμενα και σε πραγματικό 

χρόνο.  

 

Η συνεισφορά της παρούσας διατριβής συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία: 

 

 Επιβεβαιώθηκε πως το Λειτουργικό Μοντέλο του Ειδικού μπορεί να συμβάλει στη μοντελοποίηση 

της χειρονομιακής γνώσης του ειδικού, ξεκλειδώνοντας το «μαύρο κουτί» του μηχανισμού που 

σχετίζει τα χαρακτηριστικά της εκφραστικής χειρονομίας με την ποιότητα εκτέλεσης της 

χειρονομίας. Αυτό επιτεύχθηκε με την περιγραφή του «πώς» οι εκφραστικές χειρονομίες του 

ειδικού εκτελούνται, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 

διαφορετικών τμημάτων του σώματος. 

 

 Επιβεβαιώθηκε πως η προτεινόμενη μεθοδολογία και το x2Gesture είναι ικανά να αναγνωρίσουν 

με επιτυχία τις πιθανές εκφραστικές μεταβολές και διακυμάνσεις που μπορεί να συμβούν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της εκφραστικής χειρονομίας του χρήστη (π.χ., μαθητευόμενου, ερμηνευτή) 

σε σχέση με τη χειρονομία πρότυπο του ειδικού, είτε εσκεμμένα ή όχι. Αυτό επιτεύχθηκε με την 

υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης, τα οποία είναι μεταβλητές τιμές και υπολογίζονται από το 

ΛΜΕ.  

 

 Επιβεβαιώθηκε πως η προτεινόμενη μεθοδολογία και το x2Gesture είναι: α) ανεξάρτητα του 

πεδίου εφαρμογής, καθώς ο χρήστης μπορεί να επιλέξει οποιεσδήποτε χειρονομίες για να 

εκπαιδεύσει το σύστημα, β) ανεξάρτητα των δεδομένων εισόδου, όπως για παράδειγμα κάμερες, 
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αισθητήρες, μικρόφωνα και γ) εφαρμόσιμα τόσο σε δημιουργικούς όσο και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

6.3 Περιορισμοί και ανοιχτά ερωτήματα 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται μερικοί περιορισμοί και μερικά ανοιχτά ερωτήματα που 

προκύπτουν από την τρέχουσα διδακτορική διατριβή. Ένας βασικός περιορισμός είναι το κατά πόσο η 

χρήση της εφαρμογής απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις από τον εκάστοτε χρήστη (π.χ., ειδικό, 

μαθητευόμενο, ερευνητή) (Françoise, 2015). Όπως είναι κατανοητό, αρκετές πτυχές μπορεί να είναι 

περιοριστικές για έναν αρχάριο χρήστη. Για παράδειγμα η εξαγωγή των ορίων εμπιστοσύνης απαιτεί 

μια τεχνογνωσία που ένας αρχάριος χρήστης μπορεί να μην την έχει. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει ο ίδιος 

ο χρήστης να εφαρμόσει το ΛΜΕ και να υπολογίσει στη συνέχεια τα όρια εμπιστοσύνης. Παράλληλα 

πρέπει να γίνει έλεγχος ορθότητας των προ-εγγεγραμμένων χειρονομιακών δεδομένων. Αυτά είναι 

ζητήματα τα οποία ένας αρχάριος χρήστης αδυνατεί να εφαρμόσει. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να 

αναπτυχθεί μια μεθοδολογία και ένα σύστημα το οποίο θα έχει επίκεντρο το χρήστη (user-centered) 

και θα στοχεύει στην ποιοτικότερη και ευκολότερη αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα, 

επιτρέποντας στο χρήστη να επαναλάβει ολόκληρη τη διαδικασία γρήγορα και εύκολα (Françoise, 

2015). 

Ένα ανοιχτό ερώτημα που προκύπτει στα συστήματα που εκπαιδεύονται με ένα μόνο δείγμα, είναι 

η πιθανότητα εκπαίδευσης του συστήματος με κακής ποιότητας χειρονομιακά δεδομένα που μπορεί να 

οφείλεται είτε: α) στην κακή ποιότητα εκτέλεσης της χειρονομίας πρότυπο από τον ειδικό (Argall, 

Chernova, Veloso & Browning, 2009; Françoise, 2015) ή β) στην ύπαρξη θορύβου από τους 

αισθητήρες. Προφανώς αυτή η αδυναμία μπορεί να συμβεί και στην προτεινόμενη μεθοδολογία, αφού 

οι χρήστες εκπαιδεύουν το σύστημα με ένα μόνο δείγμα χειρονομίας. Παρατηρήθηκε όμως από τα 

πειράματα που διεξάχθηκαν, ότι παρόλο που μπορεί το σύστημα να έχει εκπαιδευτεί με μια κακής 

ποιότητας χειρονομία πρότυπο, οι μαθητευόμενοι προσπαθούσαν να προσαρμόσουν αρκετά τις 

χειρονομίες τους προκειμένου να αναπαράγουν το επιθυμητό ηχητικό αποτέλεσμα (Françoise, 2015). 

Πιο συγκεκριμένα, πολλοί μαθητευόμενοι στην αρχή της μαθησιακής διαδικασίας, υπερέβαλαν στην 

εκτέλεση των εκφραστικών χειρονομιών (Françoise, 2015), π.χ., οι χειρονομίες τους καταλάμβαναν 

μεγαλύτερη έκταση ή τις εκτελούσαν πιο αργά σε σχέση με τις χειρονομίες πρότυπο. Καθώς όμως 

εξοικειώνονταν με την εκτέλεση των συγκεκριμένων χειρονομιών και καθώς αποκτούσαν τη 

χειρονομιακή τεχνογνωσία του ειδικού, η εκτέλεση των χειρονομιών γινόταν πιο ομαλή και 

φυσιολογική, χωρίς υπερβολές. Πέρα από την προσαρμογή των ίδιων των χρηστών στο σύστημα, το 

ίδιο το προτεινόμενο σύστημα προσπαθεί να προσπεράσει αυτήν την αδυναμία με την εύρεση του 

βέλτιστου συνδυασμού χειρονομιών, αυτού δηλαδή που περιλαμβάνει τις καλύτερες επαναλήψεις των 

χειρονομιακών δεδομένων του ειδικού, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα το σύστημα να έχει 

εκπαιδευτεί με χειρονομιακά δεδομένα κακής ποιότητας. Παρόλες όμως τις προσπάθειες αυτές (του 

χρήστη ή του συστήματος μέσω του βέλτιστου συνδυασμού), η πιθανότητα το σύστημα να εκπαιδευτεί 

με κακής ποιότητας χειρονομία πρότυπο παραμένει μεγάλη.  

6.4 Προτάσεις και μελλοντική έρευνα 

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται μερικές προτάσεις που μπορεί να οδηγήσουν στην απαλοιφή 

των προαναφερθέντων περιορισμών και ανοιχτών ερωτημάτων, καθώς και στη μελλοντική επέκταση 

της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

Ο πρώτος περιορισμός αναφέρεται στο ότι οι χρήστες μπορεί να μην έχουν τις ειδικές τεχνικές 

γνώσεις για να υλοποιήσουν όλα τα βήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Μια πρόταση και μια 

μελλοντική επέκταση της μεθοδολογίας, η οποία ξεπερνά τον παραπάνω περιορισμό, είναι να 
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υλοποιηθεί και να ενσωματωθεί το ΛΜΕ στον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, τόσο 

το ΛΜΕ όσο και ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης που χρησιμοποιείται (Φίλτρο Σωματιδίων), 

υλοποιούν το μοντέλο χώρου καταστάσεων (State Space model). Κατά συνέπεια θα μπορούσε να 

βρεθεί μια μεθοδολογία που να συνδυάζει το μοντέλου χώρου καταστάσεων του ΛΜΕ με το μοντέλο 

χώρου καταστάσεων του Φίλτρου Σωματιδίων. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναπτυσσόταν ένα ενιαίο 

σύστημα, στο οποίο ο χρήστης θα είχε τη δυνατότητα να καταγράφει τις διαφορετικές εκτελέσεις για 

κάθε μια χειρονομία και να επιλέγει τα ηχητικά δείγματα στα οποία θα αντιστοίχιζε την κάθε 

εκφραστική χειρονομία. Στη συνέχεια το ίδιο το σύστημα με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία θα 

υπολόγιζε τα όρια εμπιστοσύνης καθώς και το βέλτιστο συνδυασμό χειρονομιών, με τον οποίο το 

σύστημα πρέπει να εκπαιδευτεί. Έπειτα, ο χρήστης θα μπορούσε να πειραματιστεί προσομοιώνοντας 

τις χειρονομίες πρότυπο και ελέγχοντας τον παραγόμενο ήχο συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο. 

Αυτό το ενιαίο σύστημα με την αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαγωγής των ορίων εμπιστοσύνης, 

στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο έχει επίκεντρο το χρήστη (user-centered) καθώς 

και στην ποιοτικότερη και ευκολότερη αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. 

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα που αναφέρεται στην πιθανότητα εκπαίδευσης του συστήματος 

με κακής ποιότητας χειρονομία πρότυπο, θα μπορούσε το σύστημα αυτόματα να αξιολογεί και να 

ελέγχει τις χειρονομίες πρότυπο με βάση διάφορα χαρακτηριστικά ποιότητας (π.χ., έλεγχος ροής 

δεδομένων ως προς την ομαλότητα, τη συνέχεια, το θόρυβο), προκειμένου να επιτευχθεί μια καλής 

ποιότητας εκτέλεση της χειρονομίας πρότυπο με την οποία στη συνέχεια το σύστημα θα εκπαιδευτεί. 

Μια άλλη μελλοντική επέκταση της υπάρχουσας μεθοδολογίας θα μπορούσε να είναι η προσθήκη 

ενός νέου τύπου ανάδρασης (feedback), πέρα από την οπτική (π.χ., τα ποσοστά πιθανοτήτων 

αναγνώρισης των χειρονομιών, τη χρονική ευθυγράμμιση) και την ηχητική (παραγόμενος ήχος από τις 

χειρονομίες του χρήστη) ανάδραση που παρέχεται αυτήν τη στιγμή από το σύστημα στο χρήστη. Ο 

νέος αυτός τύπος ανάδρασης θα βασίζεται στην αισθητηριοκινητική μάθηση (sensorimotor 

learning), δηλαδή στην απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με κάποια χειρονομία και θα 

στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για την ποιότητα της χειρονομίας που πρόκειται να εκτελεστεί, 

ανεξαρτήτως του αν η τρέχουσα εισερχόμενη χειρονομία του χρήστη (π.χ., μαθητευόμενου) είναι 

σωστή ή όχι. Αυτό θα προϋποθέτει την προσθήκη ανάδρασης η οποία θα προέρχεται από τις επόμενες 

καταστάσεις της χειρονομίας στις οποίες θα πρέπει αυτή να εξελιχθεί (feedforward). Συγκριτικά με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι ελάχιστες έως μηδαμινές οι περιπτώσεις στις οποίες η ανάδραση αυτή 

(feedforward) περιγράφει την ποιότητα της χειρονομίας σε πραγματικό χρόνο, αν και πρακτικά έχει 

αποδειχθεί ότι η μετάδοση των χειρονομιακών γνώσεων βασίζεται κυρίως στην επικοινωνία και 

επιβάλει την επί τόπου καθοδήγηση από κάποιον ειδικό (Faulkner, 2006).  

Τέλος, η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και του x2Gesture σε άλλα πεδία εφαρμογής 

με σκοπό τη γενίκευση του συστήματος, όπως για παράδειγμα σε τεχνικές χειρονομίες κ.α., καθώς 

και η αξιολόγηση των χειρονομιών αυτών από ένα ικανοποιητικό δείγμα χρηστών, μπορεί να 

αποτελέσει μια πρόσθετη μελλοντική επέκταση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Στο Παράρτημα 

Α παρουσιάζονται κάποιες πρώτες προσπάθειες που έγιναν προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του 

x2Gesture σε άλλα πεδία εφαρμογής, πέρα από τη μουσική και πιο συγκεκριμένα σε τεχνικές 

χειρονομίες αγγειοπλαστικής και σε απλές καθημερινές χειρονομίες. 

6.5 Επισκόπηση διατριβής και πρωτοτυπία 

Ο σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η ανάπτυξη μιας 

πρωτότυπης μεθοδολογίας που στοχεύει στη μοντελοποίηση, στην αναγνώριση και στην ηχοποίηση 

της εκφραστικής χειρονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές εκφραστικές διακυμάνσεις και 

μεταβολές που μπορεί να συμβούν κατά την εκτέλεση της χειρονομίας. Επιπρόσθετα, μέσω της 

αντιστοίχισης της εισερχόμενης χειρονομίας σε ηχητικά δείγματα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
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παράγει ήχο κατά τη φάση της αναγνώρισης, ελέγχοντάς τον συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο με 

την εκφραστική χειρονομία του.   

Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 1 περιγράφηκαν οι στόχοι της διατριβής, οι οποίοι συνετέλεσαν 

στην ενσάρκωση της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Συνοπτικά οι επιμέρους στόχοι που επιτεύχθηκαν 

στην παρούσα μεθοδολογία είναι: α) η μοντελοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας του ειδικού, β) η 

ανάπτυξη μεθοδολογίας που λαμβάνει υπόψη τις διακυμάνσεις της εκφραστικής χειρονομίας και γ) η 

ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας.  

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης διδακτορικής 

διατριβής καθώς και η βιβλιογραφική επισκόπηση των πιο γνωστών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση χειρονομίας, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα του καθενός. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι βασικότερες στρατηγικές ηχοποίησης 

της χειρονομίας. Όπως φάνηκε και από τα συμπεράσματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης, αναδύθηκε 

η ανάγκη επίλυσης της αδυναμίας που παρουσιάζουν οι υπάρχουσες εφαρμογές και αλγόριθμοι 

μηχανικής μάθησης, ως προς την αναγνώριση των πιθανών εκφραστικών διακυμάνσεων που μπορεί να 

συμβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εισερχόμενης χειρονομίας σε σχέση με τη χειρονομία 

πρότυπο. Αυτό αποτέλεσε και το βασικό κίνητρο για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης διδακτορικής 

διατριβής. 

Στο Κεφάλαιο 3 αναλύθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία καθώς και τα στάδιά της. Τα στάδια είναι: 

α) η δημιουργία του ΛΜΕ, β) η στοχαστική μοντελοποίηση και η εκπαίδευση του συστήματος με τις 

εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού, γ) η αναγνώριση εκφραστικών χειρονομιών του χρήστη και τέλος 

δ) η ηχοποίηση της εκφραστικής χειρονομίας. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφηκαν οι δύο περιπτώσεις χρήσης στις οποίες εφαρμόστηκε η 

προτεινόμενη μεθοδολογία καθώς και η αξιολόγηση του συστήματος x2Gesture που αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια του διδακτορικού αυτού. Από την αξιολόγηση συμπεραίνεται ότι το x2Gesture έδωσε 

υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης έναντι των άλλων συστημάτων που υλοποιούν γνωστούς 

αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι η ποιότητα του παραγόμενου ήχου 

εξαρτάται άμεσα από την αναγνώριση των εκφραστικών χειρονομιών, δηλαδή όσο καλύτερη είναι η 

εκτέλεση της εισερχόμενης χειρονομίας, τόσο καλύτερη, ομαλότερη και χωρίς ταλαντώσεις είναι η 

αναγνώριση και άρα τόσο καλύτερη και ομαλότερη είναι και η επανασύνθεση του ήχου. Η 

προστιθέμενη αξία της μεθοδολογίας και του x2Gesture, έναντι των υπολοίπων συστημάτων, με βάση 

και την αξιολόγηση, είναι η υλοποίηση των ορίων εμπιστοσύνης. Με την υλοποίηση αυτή, το σύστημα 

αποτρέπει αριθμητικά σφάλματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια αναγνώρισης των 

εκφραστικών χειρονομιών λόγω μεταβολών και διακυμάνσεων. 

Στο Κεφάλαιο 5 επιτεύχθηκε η αξιολόγηση ευχρηστίας του συστήματος x2Gesture και του ΑΜΟ 

μέσω ερωτηματολογίου. Συνοψίζοντας, οι χρήστες του post test (δηλαδή της δεύτερης φάσης) 

συνολικά αξιολόγησαν θετικότερα το βελτιωμένο σύστημα από τους χρήστες του pre test (δηλαδή της 

πρώτης φάσης) που αξιολόγησαν την πρώτη έκδοση. Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών 

αξιολόγησε ότι ο παραγόμενος ήχος που επανασυντίθεται σε πραγματικό χρόνο από το x2Gesture είναι 

ομαλός και άμεσος. Τα υψηλά αυτά αποτελέσματα οφείλονται στην υλοποίηση των ορίων 

εμπιστοσύνης, τα οποία κατά τη διάρκεια αναγνώρισης και κατά την εκτέλεση της εκφραστικής 

χειρονομίας από το χρήστη, βοηθούν το σύστημα να αναγνωρίσει πιθανές εκφραστικές μεταβολές και 

διακυμάνσεις που μπορεί να συμβούν ανάμεσα στην εισερχόμενη χειρονομία του χρήστη και στη 

χειρονομία πρότυπο. 

 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω συμπεράσματα της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής, 

αναδεικνύεται ταυτόχρονα η πρωτοτυπία της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η 

πρωτοτυπία συνοψίζεται στα παρακάτω σημεία: 

 



 Συμπεράσματα 

 133 

 στο Λειτουργικό Μοντέλο Ειδικού: γιατί ξεκλειδώνει το «μαύρο κουτί» του μηχανισμού που 

σχετίζει τα χαρακτηριστικά της εκφραστικής χειρονομίας με την ποιότητα εκτέλεσης της 

εκφραστικής χειρονομίας, περιγράφοντας το «πώς» οι εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού 

εκτελούνται και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των διαφορετικών 

τμημάτων του σώματος. 

 

 στα όρια εμπιστοσύνης: γιατί με την υλοποίηση αυτών το σύστημα είναι ικανό να αναγνωρίσει με 

επιτυχία τις πιθανές εκφραστικές μεταβολές και διακυμάνσεις που ενδέχεται να συμβούν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της εκφραστικής χειρονομίας του μαθητευόμενου σε σχέση με τη χειρονομία 

πρότυπο του ειδικού, μειώνοντας ταυτόχρονα τυχόν αριθμητικά σφάλματα. Επιπρόσθετα με τη 

βελτίωση της αναγνώρισης της εκφραστικής χειρονομίας του χρήστη τα όρια εμπιστοσύνης 

συμβάλλουν και στη βελτίωση της ηχοποίησης της εκφραστικής χειρονομίας, δηλαδή στην 

ποιοτικότερη επανασύνθεση του ηχητικού αποτελέσματος.  

 

 στην ανεξαρτησία της μεθοδολογίας: ως προς α) το πεδίο εφαρμογής, καθώς ο χρήστης μπορεί 

να επιλέξει να εκπαιδεύσει το σύστημα με χειρονομίες της επιλογής του, β) των δεδομένων εισόδου 

και γ) την εφαρμογή της τόσο σε δημιουργικούς όσο και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

6.6 Τελικά συμπεράσματα 

Η μηχανική μάθηση μελετά και ερμηνεύει την ανθρώπινη χειρονομία μέσω μαθηματικών 

μοντέλων και αλγορίθμων. Από την πλευρά των υπολογιστών, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης 

συμβάλλουν στην κατανόηση της γλώσσας του ανθρώπινου σώματος, αναλύοντας τις εκφραστικές 

χειρονομίες. Αυτού του είδους η αναγνώριση μπορεί να θεωρηθεί για τους υπολογιστές, ως ένας 

«φυσικός τρόπος επικοινωνίας» με τους ανθρώπους, δημιουργώντας έτσι μια πιο πλούσια γέφυρα 

μεταξύ μηχανών και ανθρώπων. Από την πλευρά των ανθρώπων, οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης 

συμβάλλουν στη βαθύτερη κατανόηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του ειδικού όπως για 

παράδειγμα στη μουσική, όπου συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των φυσικών αλληλεπιδράσεων 

των χρηστών στον έλεγχο ηχητικών διαδικασιών. Παρόλα αυτά όμως, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά 

δύσκολο για έναν ερμηνευτή να αλληλεπιδράσει με τον ίδιο φυσικό τρόπο με τον υπολογιστή, όπως θα 

αλληλεπιδρούσε με ένα ακουστικό μουσικό όργανο καθώς και για ένα μαθητευόμενο να προσπαθήσει 

να προσομοιώσει τις εκφραστικές χειρονομίες του ειδικού, γνωρίζοντας ότι το σύστημα είναι ικανό να 

υπολογίσει σε πραγματικό χρόνο το κατά πόσο η εκτέλεση της εισερχόμενης χειρονομίας είναι 

διαφορετική από τη χειρονομία πρότυπο του ειδικού.  

 

Για τους παραπάνω λόγους, η παρούσα διδακτορική διατριβή ανέπτυξε μια πρωτότυπη 

μεθοδολογία που αναγνωρίζει εκφραστικές χειρονομίες και λαμβάνει υπόψη τις μεταβολές και 

διακυμάνσεις που μπορεί να συμβούν στην εκτέλεση της χειρονομίας. Ταυτόχρονα προσφέρει ένα 

εύχρηστο σύστημα, το x2Gesture, όπου σε συνδυασμό με το Άυλο Μουσικό Όργανο (ΑΜΟ), ο χρήστης 

μπορεί να αλληλεπιδράσει με σκοπό είτε την εκμάθηση μουσικών χειρονομιών ή τη σύνθεση μουσικής 

σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκαν σε 

πραγματικούς χρήστες, είναι αρκετά υποσχόμενα όσον αφορά α) την ακρίβεια της αναγνώρισης 

εκφραστικών χειρονομιών, β) την ομαλή χρονική ευθυγράμμιση μεταξύ της εισερχόμενης χειρονομίας 

και της χειρονομίας πρότυπο καθώς και γ) την ομαλή αλλά και ποιοτική επανασύνθεση του 

παραγόμενου ήχου σε σχέση με τον πρωτότυπο ήχο του ειδικού.  

Συνοψίζοντας, η αρμονική συνύπαρξη του χρήστη (άνθρωπος) με το x2Gesture (μηχανή) και το 

ΑΜΟ (μουσικό όργανο), οδήγησε στη δημιουργία νέων προτύπων φυσικής αλληλεπίδρασης, 



 

134 

διευκολύνοντας έτσι το χρήστη να χρησιμοποιήσει τις δικές του χειρονομίες, ανάλογα με τις 

προτιμήσεις του, προκειμένου να ελέγξει τον παραγόμενο ήχο συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο.  
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Παράρτημα Α  

Γενίκευση Μεθοδολογίας  

Σε αυτό το παράρτημα παρουσιάζονται κάποιες πρώτες προσπάθειες που έγιναν προς την 

κατεύθυνση της εφαρμογής του x2Gesture σε άλλα πεδία εφαρμογής, πέρα από τη μουσική και πιο 

συγκεκριμένα σε τεχνικές χειρονομίες αγγειοπλαστικής και σε απλές καθημερινές χειρονομίες. Το 

δείγμα όμως των χρηστών καθώς και το πλήθος των χειρονομιών είναι πολύ μικρό, για αυτό 

περισσότερη έρευνα πρέπει να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση μελλοντικά, ώστε να επιβεβαιωθεί και 

να ενισχυθεί περαιτέρω η γενίκευση της μεθοδολογίας. 

Α.1 Πεδίο εφαρμογής: αγγειοπλαστική  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε για την αναγνώριση δύο τεχνικών χειρονομιών που 

χρησιμοποιούνται στην αγγειοπλαστική εκτελεσμένες από ένα δεξιοτέχνη αγγειοπλάστη (ειδικός), ο 

οποίος καταγράφηκε στα πλαίσια μιας παράλληλης έρευνας (Manitsaris, Glushkova, Bevilacqua & 

Moutarde, 2014; Volioti, Manitsaris & Manitsaris, 2014). Ο συγκεκριμένος αγγειοπλάστης 

καταγράφηκε ενώ εκτελούσε τέσσερις χειρονομίες προκειμένου να δημιουργήσει ένα πήλινο 

αντικείμενο και συγκεκριμένα ένα μπολ. 

 

Συνοπτικά οι τέσσερις τεχνικές χειρονομίες ήταν:  

 

1. 𝐺1: κεντράρισμα του πηλού και άνοιγμα του πάτου, 

2. 𝐺2: σήκωμα του πηλού, 

3. 𝐺3: διαμόρφωση του σχήματος και  

4. 𝐺4: τελική διαμόρφωση και αφαίρεση του αντικειμένου από τον τροχό.  

 

Για τις ανάγκες αυτού του πειράματος, χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά δύο χειρονομίες, η 𝐺1 και η 

𝐺4. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά αναγνώρισης χειρονομιών με τη μέθοδο Jackknife 

από την αναγνώριση με τη χρήση του GF, του GVF και του x2Gesture. Συγκεκριμένα τα ποσοστά 

ακρίβειας και ανάκλησης για αυτές τις δύο τεχνικές χειρονομίες του αγγειοπλάστη (Πίνακας 6-1): 

Πίνακας 6-1. Ακρίβεια και Ανάκληση για χειρονομίες αγγειοπλαστικής (GF, GVF και x2Gesture). 

  GF (ανοχή: 0.1) GVF (ανοχή: 0.1) x2Gesture 

  Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση 

Π
α

ρ
. 𝐺1 100% 90% 100% 100% 100% 100% 

𝐺4 91% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Σύνολο 96% 95% 100% 100% 100% 100% 
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Α.2 Πεδίο εφαρμογής: απλές καθημερινές χειρονομίες  

Στο δεύτερο αυτό σύντομο πείραμα που έγινε, καταγράφηκε ένας χρήστης εκτελώντας τρεις απλές 

καθημερινές χειρονομίες. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση και των δύο χεριών του εκτέλεσε τις 

παρακάτω χειρονομίες: 

 

1. 𝐺1: μια ευθεία οριζόντια γραμμή, 

2. 𝐺2: ένα κύκλο και  

3. 𝐺3: μια ευθεία κάθετη γραμμή.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά της ακρίβειας και της ανάκλησης για αυτές τις 

χειρονομίες με τη χρήση του GF, του GVF και του x2Gesture (Πίνακας 6-2):  

Α.3 Συμπεράσματα  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα διαφαίνεται ότι το x2Gesture μπορεί να αναγνωρίσει 

ικανοποιητικά χειρονομίες από διαφορετικά πεδία εφαρμογής, παρουσιάζοντας υψηλότερα ποσοστά 

αναγνώρισης σε σχέση άλλα συστήματα που υλοποιούν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης συχνά 

χρησιμοποιούμενους στη βιβλιογραφία.

Πίνακας 6-2. Ακρίβεια και Ανάκληση για απλές, καθημερινές χειρονομίες (GF, GVF και x2Gesture). 

  GF (ανοχή: 0.1) GVF (ανοχή: 0.1) x2Gesture 

  Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση Ακρίβεια Ανάκληση 

Π
α

ρ
α

τ
η

ρ
. 𝐺1 94% 75% 100% 100% 100% 100% 

𝐺2 83% 100% 95% 100% 100% 100% 

𝐺3 75% 75% 100% 95% 100% 100% 

 Σύνολο 84% 83% 98% 98% 100% 100% 
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Παράρτημα Β  

Περιγραφή x2Gesture 

 Σε αυτό το παράρτημα περιγράφεται το λογισμικό x2Gesture, το οποίο έχει υλοποιηθεί σε C++. 

Επίσης, έχει γίνει compilation του κώδικα σε αντικείμενο (external object) του προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος Max/MSP16. Τέλος, η διεπαφή της εφαρμογής, επίσης έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί 

στο προγραμματιστικό περιβάλλον Max/MSP. Η διεπαφή παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 

6-1):  

 

Φάση εκπαίδευσης 

Κατά τη φάση της εκπαίδευσης, ο χρήστης μπορεί να εκπαιδεύσει το σύστημα με τις εκφραστικές 

χειρονομίες της επιλογής του. Πιο συγκεκριμένα, έχει τη δυνατότητα να δει την οπτικοποίηση του 

σκελετικού του μοντέλου, ανάλογα με τις χειρονομίες που εκτελεί (Σημείο Α). Στη συνέχεια, σέρνει 

(drag and drop) το φάκελο που περιλαμβάνει τα προ-εγγεγραμμένα δείγματα ήχου που θέλει να 

αντιστοιχίσει σε κάθε εκφραστική χειρονομία, προκειμένου να παράγεται/επανασυντίθεται ήχος σε 

πραγματικό χρόνο (Σημείο Β). Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό, διότι με αυτήν τη διαδικασία 

συνδέεται κάθε ηχητικό δείγμα σε μια χειρονομία πρότυπο.  

                                                      
16 https://cycling74.com/ 

 
Σχήμα 6-1. Διεπαφή του x2Gesture.  
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Έπειτα, εκπαιδεύει το σύστημα με τις εκφραστικές του χειρονομίες (Σημείο Γ). Μπορεί είτε α) να 

εκπαιδεύσει το σύστημα με προ-εγγεγραμμένες χειρονομίες πρότυπα, δηλαδή εκφραστικές χειρονομίες 

που έχει καταγράψει και αποθηκεύσει σε αρχεία και δεν χρειάζεται να τις επαναλάβει (offline 

εκπαίδευση συστήματος), είτε β) να εκπαιδεύσει το σύστημα με τα χειρονομιακά δεδομένα από τις 

χειρονομίες που εκτελεί σε πραγματικό χρόνο (online εκπαίδευση συστήματος). Ο αριθμός της εκάστοτε 

χειρονομίας πρότυπο με την οποία εκπαιδεύεται το σύστημα εμφανίζεται στο Σημείο Δ. Επίσης από 

κάτω, στο Σημείο Ε, εμφανίζεται η ροή των χειρονομιακών δεδομένων.  

 

Φάση αναγνώρισης 

Στη φάση της αναγνώρισης, πρέπει πρώτα ο χρήστης να επιλέξει τον φάκελο στον οποίο είναι 

αποθηκευμένα τα αρχεία που περιέχουν τα όρια εμπιστοσύνης, ώστε το σύστημα να μπορεί αυτόματα 

να επιλέξει τα κατάλληλα όρια εμπιστοσύνης, τα οποία έχουν εξαχθεί από τις χειρονομίες πρότυπο, 

ανάλογα με την εισερχόμενη εκφραστική χειρονομία (Σημείο ΣΤ).  

Στη συνέχεια, ο χρήστης (π.χ., μαθητευόμενος, ερμηνευτής) εκτελεί τις εκφραστικές χειρονομίες, 

προσπαθώντας να μιμηθεί τις χειρονομίες πρότυπο (Σημείο Ζ). Σκοπός του είναι να μιμηθεί όσο 

καλύτερα μπορεί τη χειρονομία πρότυπο, ώστε να έχει σωστή και ομαλή αναγνώριση και κατ’ 

επέκταση να έχει μια πειστική μίμηση του πρωτότυπου ήχου. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια 

αναγνώρισης, το σύστημα είναι σε θέση να επιλέξει τα κατάλληλα όρια εμπιστοσύνης που αντιστοιχούν 

στην εισερχόμενη εκφραστική χειρονομία, προκειμένου να την αναγνωρίσει σωστά και να την 

ταξινομήσει στη σωστή κλάση (χειρονομία πρότυπο), ανεξάρτητα από τις πιθανές εκφραστικές 

μεταβολές και διακυμάνσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εκάστοτε 

χειρονομίας.  

 

Καθώς η εισερχόμενη χειρονομία του χρήστη αναγνωρίζεται σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα 

υπολογίζει παράλληλα τις πιθανότητες αναγνώρισης της εκφραστικής χειρονομίας σε πραγματικό 

χρόνο και συνεχόμενα. Ως αποτέλεσμα, το σύστημα παρέχει συνεχώς πληροφορίες στο χρήστη για την 

εισερχόμενη χειρονομία, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 

α. το δείκτη χρονικής εξέλιξης (Σημείο Η) και  

β. την εκτίμηση των πιθανοτήτων από την ταξινόμηση στις κλάσεις.  

 

Υπάρχουν δύο τύποι πιθανοτήτων:  

 

α. η στιγμιαία πιθανότητα (Σημείο Θ), η οποία δίνει σε πραγματικό χρόνο τη στιγμιαία πιθανότητα 

της εισερχόμενης εκφραστικής χειρονομίας έναντι των χειρονομιών πρότυπο και  

β. η μέση πιθανότητα (Σημείο Ι), η οποία δίνει τη μέση πιθανότητα της εισερχόμενης χειρονομίας 

έναντι των χειρονομιών πρότυπο και υπολογίζεται από το μέσο όρο των στιγμιαίων πιθανοτήτων. 

 

Παράλληλα με τη χρονική ευθυγράμμιση και τις πιθανότητες της αναγνώρισης των εκφραστικών 

χειρονομιών, ο χρήστης επανασυνθέτει και παράγει ήχο σε πραγματικό χρόνο. Όσο πιο κοντά είναι η 

εισερχόμενη χειρονομία στη χειρονομία πρότυπο, τόσο πιο κοντά είναι και ο παραγόμενος ήχος στον 

πρωτότυπο ήχο. 
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Παράρτημα Γ  

Εφαρμογή συστήματος στο i-Treasures 

Εδώ θα παρουσιαστεί το πώς έχει εφαρμοστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία και το προτεινόμενο 

σύστημα, x2Gesture και ΑΜΟ, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα i-Treasures. Το σενάριο σύνθεσης μουσικής 

του προγράμματος στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο μοντελοποιεί, αναγνωρίζει και 

ηχοποιεί την εκφραστική χειρονομία Ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη τη συναισθηματική κατάσταση του 

μουσικού ερμηνευτή, η οποία μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα του παραγόμενου ήχου στο επίπεδο 

της σύνθεσης σε πραγματικό χρόνο και συνεχόμενα.  

Η περιγραφή της συναισθηματικής κατάστασης του μουσικού ερμηνευτή γίνεται με βάση το 

μοντέλο συναισθηματικού σθένους – συναισθηματικής εγρήγορσης (Σχήμα 6-2 (α)). Το μοντέλο αυτό 

προτάθηκε από τον Russell στις αρχές της δεκαετίας του ’80 (Russell, 1980). Περιγράφει την εκάστοτε 

συναισθηματική κατάσταση του χρήστη με δύο παραμέτρους, αυτή του σθένους (valence) και αυτή της 

εγρήγορσης (arousal), αποτυπώνοντας τέσσερις συναισθηματικές καταστάσεις (θυμό, πλήξη, χαρά, 

ηρεμία). Το σθένος δηλώνει αν το συναίσθημα είναι θετικό ή αρνητικό, ενώ η εγρήγορση αναφέρεται 

στο επίπεδο της διέγερσης και του ενθουσιασμού (έντονη ή ήπια) που συνοδεύει την κάθε 

συναισθηματική κατάσταση (Russell, 1980). 

 

 

 
(α) (β) 

Σχήμα 6-2. (α) Μοντέλο συναισθηματικού σθένους – συναισθηματικής εγρήγορσης και (β) η αντιστοίχιση της 

συναισθηματικής κατάστασης σε ηχητικές παραμέτρους.  
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Προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος του παραγόμενου ήχου από τη συναισθηματική κατάσταση 

του χρήστη συνεχόμενα και σε πραγματικό χρόνο, σε κάθε μια συναισθηματική κατάσταση 

αντιστοιχήθηκε και μια ηχητική παράμετρος (ηχοποίηση συναισθηματικής κατάστασης). Η στρατηγική 

ηχοποίησης που χρησιμοποιήθηκε για την αντιστοίχιση της συναισθηματικής κατάστασης σε ηχητικές 

παραμέτρους είναι η άμεση αντιστοίχιση και συγκεκριμένα η ένα-προς-ένα αντιστοίχιση. Πιο 

αναλυτικά, η ηχοποίηση αυτή περιλάμβανε την αντιστοίχιση του σθένους και της εγρήγορσης, σε δύο 

ηχητικές παραμέτρους. Οι ηχητικές παράμετροι επιλέχθηκαν μετά από έρευνα και μετά από 

βιβλιογραφική επισκόπηση (Volioti, Hadjidimitriou, Manitsaris, Hadjileontiadis, Charisis & 

Manitsaris, 2016a), και είναι η παράμετρος της έντασης και η παράμετρος της τονικότητας.  

Η ένταση του παραγόμενου ήχου μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί εκθετικά με βάση το επίπεδο της 

εγρήγορσης, ενώ η τονικότητα του παραγόμενου ήχου μπορεί να αλλάξει από μείζονα σε ελάσσονα 

ανάλογα με το αν η συναισθηματική κατάσταση του ερμηνευτή αλλάξει από θετικό σθένος - έντονη 

εγρήγορση, σε αρνητικό σθένος - ήπια εγρήγορση (Σχήμα 6-2 (β)). Για περισσότερες πληροφορίες που 

αφορούν την ηχοποίηση της συναισθηματικής κατάστασης, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στο 

αντίστοιχο άρθρο «On mapping emotional states and implicit gestures to sonification output from the 

‘Intangible Musical Instrument’», MOCO16. 

Γ.1 Επαυξημένη Μουσική Παρτιτούρα  

Πέρα από την παραπάνω ηχοποίηση  της συναισθηματικής κατάστασης, αναπτύχθηκε στα πλαίσια 

του i-Treasures μια διεπαφή που ονομάστηκε «Επαυξημένη Μουσική Παρτιτούρα» (Augmented Music 

Score) και η οποία στοχεύει στο να διευκολύνει την πρόσβαση στη γνώση του συνθέτη όχι μόνο όσον 

αφορά τη χειρονομία, αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση. Η προτεινόμενη «Επαυξημένη 

Μουσική Παρτιτούρα» ενσωματώνει και αποτυπώνει τα εξής: 

 

 τη μουσική παρτιτούρα του συνθέτη  

 τις επισημειώσεις που αναφέρονται στη χειρονομία (δηλαδή δισδιάστατες μινιμαλιστικές 

αναπαραστάσεις του πάνω μέρους του σώματος και των δαχτύλων του μουσικού ερμηνευτή), και 

 τις επισημειώσεις που αναφέρονται στη συναισθηματική κατάσταση του ερμηνευτή (δηλαδή  

εικόνες που αντιστοιχούν η κάθε μια σε μια από τις τέσσερις συναισθηματικές καταστάσεις) 

(Σχήμα 6-3) 

 

Τα χρώματα που αντιπροσωπεύουν τα τεταρτημόρια του μοντέλου συναισθηματικού σθένους – 

 

Σχήμα 6-3. Επισημειώσεις των τεσσάρων συναισθηματικών καταστάσεων.  
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συναισθηματικής εγρήγορσης (Σχήμα 6-3) είναι αντιπροσωπευτικά της συναισθηματικής κατάστασης 

που αντιστοιχεί σε κάθε ένα τεταρτημόριο. Πιο συγκεκριμένα, στο Σχήμα 6-3 (Charisis, Hadjidimitriou, 

Hadjileontiadis, Uğurca & Yilmaz, 2015): 

 

 το σκούρο κόκκινο (πάνω αριστερά τεταρτημόριο) αντιπροσωπεύει συνήθως το θυμό ή το φόβο, 

δηλαδή τα συναισθήματα που παρουσιάζουν αρνητικό σθένος και έντονη εγρήγορση, 

 το σκούρο γκρι (κάτω αριστερά τεταρτημόριο) συμβολίζει το συναίσθημα που παρουσιάζει 

αρνητικό σθένος αλλά ήπια εγρήγορση, δηλαδή τη θλίψη, 

 το μπλε χρώμα (κάτω δεξιά τεταρτημόριο) συνδέεται με την αίσθηση της ηρεμίας και της γαλήνης 

(θετικό σθένος και ήπια εγρήγορση), ενώ  

 το πορτοκαλί (πάνω δεξιά τεταρτημόριο) είναι αντιπροσωπευτικό του ενθουσιασμού και της χαράς 

(θετικό σθένος και ήπια εγρήγορση).  

 

Η αντιστοιχία των συναισθηματικών καταστάσεων με τα συγκεκριμένα χρώματα έχει βασιστεί στη 

στατιστική έρευνα του Cherry (2016), παρόλο που δεν υπάρχει μια καθολική συμφωνία σχετικά με τη 

σύνδεση των συναισθηματικών καταστάσεων με τα χρώματα. Αυτό συμβαίνει γιατί η σύνδεση αυτή 

εξαρτάται από το πολιτιστικό υπόβαθρο και την προσωπική προτίμηση του κάθε χρήστη.  

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα της «Επαυξημένης Μουσικής Παρτιτούρας», η οποία 

αποτυπώνει τόσο τις μουσικές νότες, όσο και  τις επισημειώσεις που αναφέρονται στη χειρονομία και 

στη συναισθηματική κατάσταση (Σχήμα 6-4). Η διεπαφή αυτή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με την 

ομάδα του εργαστηρίου «Μονάδας Επεξεργασίας Σήματος και Βιοϊατρικής τεχνολογίας» του κ. 

Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη, η οποία ασχολήθηκε αποκλειστικά με το κομμάτι της καταγραφής, 

μοντελοποίησης και αναγνώρισης της συναισθηματικής κατάστασης του ερμηνευτή, όπου ήταν και τα 

δεδομένα εισόδου στην εφαρμογή που αναπτύχθηκε.  

 

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα (x2Gesture) εκπαιδεύεται αρχικά με τις εκφραστικές χειρονομίες 

του ειδικού, δηλαδή χειρονομιακές επισημειώσεις που αποτυπώνονται στο Σχήμα 6-4 και με τα 

αντίστοιχα ηχητικά δείγματα. Στη συνέχεια, ο ερμηνευτής χρησιμοποιώντας το ΑΜΟ, προσπαθεί να 

συνθέσει το σωστό ηχητικό αποτέλεσμα. Προκειμένου να επιτευχθεί το σωστό ηχητικό αποτέλεσμα, ο 

ερμηνευτής προσπαθεί να μιμηθεί 

 

α. την εκφραστική χειρονομία του ειδικού και 

β. τη συναισθηματική κατάσταση που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες μουσικές φράσεις 

 

Αφού πατήσει ο χρήστης το Start, η μωβ μπάρα αρχίζει να προχωράει υποδεικνύοντας στο χρήστη 

ποια χειρονομία και ποια συναισθηματική κατάσταση αντιστοιχούν στην κάθε χρονική στιγμή. Αφού 

ολοκληρωθεί μια μουσική φράση, τότε αποτυπώνεται στη διεπαφή μια πράσινη ή μια κόκκινη μπάρα 

πάνω από τις επισημειώσεις της συναισθηματικής κατάστασης ή κάτω από τις χειρονομιακές 

επισημειώσεις. Το χρώμα της κάθε μπάρας (πράσινο ή κόκκινο) υποδεικνύει στο χρήστη αν έχει νιώσει 

τη σωστή ή τη λάθος συναισθηματική κατάσταση ή αν έχει εκτελέσει σωστά ή λάθος την εκφραστική 

χειρονομία αντίστοιχα. Ο χρήστης δηλαδή μέσω της διεπαφής της Επαυξημένης Μουσικής 

Παρτιτούρας πέρα από την ηχητική ανάδραση (feedback), δηλαδή τον παραγόμενο ήχο, έχει και την 

οπτική ανάδραση, δηλαδή τις κόκκινες και τις πράσινες μπάρες. 
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Σχήμα 6-4. Επαυξημένη Μουσική Παρτιτούρα.  
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Παράρτημα Δ  

Σύντηξη Δεδομένων (Data Fusion) 

 Σε αυτό το παράρτημα παρουσιάζεται η σύντηξη δεδομένων (data fusion), δουλειά που 

επιτεύχθηκε σε συνεργασία με τον ερευνητή Raoul De Charette, ο οποίος ήταν υποψήφιος Post-Doc 

του εργαστηρίου «Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης (Multimedia, Security and Networking 

laboratory − MSN lab)» στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 

Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για έξι μήνες (09/2014-02/2015).  

Ο σκοπός της σύντηξης δεδομένων είναι η δημιουργία ενός ενιαίου σκελετού ο οποίος 

περιλαμβάνει τόσο δεδομένα από το πάνω μέρος του σώματος, όσο και δεδομένα από τις παλάμες των 

χεριών, συμπεριλαμβανομένων των δαχτύλων. Τα δεδομένα αυτά λαμβάνονται από N αισθητήρες. Η 

διαδικασία είναι επεκτάσιμη, που σημαίνει ότι μπορεί να ανακτήσει δεδομένα από διαφορετικούς 

αισθητήρες, πέρα από αυτούς που έχουν ήδη υλοποιηθεί, δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο σκελετό και 

συγχωνεύοντας τα δεδομένα με μια αυτόματη διαδικασία βαθμονόμησης (calibration). 

Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό ITSkeletonFusion έχει αναπτυχθεί για την ανάκτηση κάθε είδους 

σκελετικών δεδομένων εφόσον στέλνονται με τη μορφή Open Sound Control (OSC) πακέτων. Τα 

προγράμματα που ανακτούν τα δεδομένα από έναν αισθητήρα και τα προωθούν σε OSC πακέτα, 

ονομάζονται «SensorClient». Για να καταστεί δυνατή η επεκτασιμότητα, κάθε αισθητήρας 

(SensorClient) πρέπει να στέλνει τα δεδομένα εξόδου σε διαφορετική θύρα (port). Οι SensorClient της 

κάμερας Kinect, της κάμερας Leap Motion Controller και του ρούχου IGS Animazoo, έχουν αναπτυχθεί 

και υλοποιηθεί (ή προσαρμοστεί από υπάρχοντα λογισμικά) για τις ανάγκες της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής και κατ’ επέκταση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα i-Treasures.  

Προκειμένου να λειτουργήσει η σύντηξη δεδομένων, απαιτείται από ένα SensorClient να ξεκινήσει 

να στέλνει δεδομένα. Όποτε έρχονται νέα δεδομένα από τον αισθητήρα, η σύντηξη εφαρμόζεται και ο 

ενιαίος σκελετός στέλνεται μέσω πακέτων OSC. Για να επιτευχθεί η σύντηξη δεδομένων από όλους 

τους αισθητήρες, πρέπει να εφαρμοστούν κάποιοι «κανόνες σύντηξης», οι οποίοι ορίζουν τον τρόπο με 

τον οποίο τα δεδομένα του αισθητήρα A θα συνδεθούν με τα δεδομένα του αισθητήρα B. Σε γενικές 

γραμμές, ένας κανόνας αρκεί για κάθε σύντηξη (π.χ., το αριστερό χέρι να συνδεθεί με την αριστερή 

παλάμη), αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότεροι (π.χ., αριστερό χέρι να 

συνδεθεί με την αριστερή παλάμη και το δεξί χέρι να συνδεθεί με τη δεξιά παλάμη).  

Όποτε καταφθάνουν νέα δεδομένα από τους αισθητήρες, η τρέχουσα θέση τους προστίθεται σε ένα 

προσωρινό νέφος σημείων (point cloud) (Σχήμα 6 3), έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα σύνολο δεδομένων 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ύστερα για την αυτόματη βαθμονόμηση. Επίσης σημαντική είναι η 

υπόθεση που γίνεται ότι οι αισθητήρες δεν μετακινούνται από τη θέση τους. Για την αυτόματη 

βαθμονόμηση (calibration), η εγγραφή των δεδομένων επιτυγχάνεται με τη χρήση του πίνακα σε 

ιδιάζουσες τιμές (Singular Value Decomposition – SVD), προκειμένου να εξαχθεί ο πίνακας 

περιστροφής και ο πίνακας μετασχηματισμού, που μετασχηματίζουν τα δεδομένα του αισθητήρα A σε 

δεδομένα του αισθητήρα B. Για να αποφευχθεί η εγγραφή να συγκλίνει σε μια μοναδική τιμή, 

εφαρμόζεται ένα φίλτρο το οποίο εμποδίζει τα σημεία του νέφους να είναι πάρα πολύ πυκνά σε τοπικό 

επίπεδο. Επιπλέον, για να αποφευχθεί η απόκλιση των προσωρινών σημείων του νέφους και 

ταυτόχρονα να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα δεδομένα εισόδου μπορεί να είναι θορυβώδη, 

εφαρμόζεται ένας στατιστικός αλγόριθμος αφαίρεσης της ακραίας τιμής (outlier), ο οποίος αφαιρεί τα 
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δεδομένα στα οποία ισχύει το εξής: 

 

𝑃𝑡𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 − 𝑎𝑣𝑔(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠) > 2 ∗ 𝑠𝑡𝑑𝐷𝑒𝑣(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠) (6-1) 

 

Υποθέτουμε ότι το σφάλμα εγγραφής (registration error) είναι Γκαουσιανό, το οποίο φαίνεται να 

είναι αποδεκτό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι δεν παίρνουμε την απόλυτη τιμή, ωθώντας έτσι τα 

δεδομένα στο να συγκλίνουν σε ένα μικρό σφάλμα εγγραφής.  

 

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι τρέχουμε το λογισμικό ITSkeletonFusion με το SensorClient 

της Kinect και το SensorClient της Leap Motion Controller. Η κάμερα Kinect,όπως έχει αναφερθεί 

καταγράφει το πάνω μέρος του σώματος και η κάμερα Leap Motion Controller αποτυπώνει το 

σκελετικό μοντέλο του χεριού. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η άρθρωση «l_hand» (δηλαδή το 

αριστερό χέρι) από το SensorClient της Kinect, θα πρέπει να συγχωνευθεί με την άρθρωση «l_palm» 

(δηλαδή αριστερή παλάμη) από το SensorClient της Leap Motion Controller. Οι «κανόνες σύντηξης» 

θα χρησιμοποιηθούν αυτόματα για τη βαθμονόμηση των δεδομένων από τον αισθητήρα A στον 

αισθητήρα B. Η επίπτωση είναι ότι οι «κανόνες σύντηξης» δεν είναι συμμετρικοί. Ως εκ τούτου, εάν 

γίνει σύντηξη του αισθητήρα A ως προς τον αισθητήρα B, τότε το σύνολο των δεδομένων θα 

εκφράζεται με σημείο αναφοράς τον αισθητήρα B. Με άλλα λόγια, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι η παλάμη από τη Leap Motion Controller προστίθενται στο σκελετό της Kinect.

 

Σχήμα 6-5. Σύντηξη δεδομένων.  
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Παράρτημα Ε  

Ερωτηματολόγιο 

Σε αυτό το παράρτημα παρατίθεται το ερωτηματολόγιο ευχρηστίας (στα αγγλικά) που δόθηκε 

στους χρήστες του pre test και του post test. Η μόνη διαφορά είναι ότι στο ερωτηματολόγιο του pre test 

δεν υπήρχαν οι ενότητες 4 και 5 (δηλαδή Section 4 και Section 5). 
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QUESTIONNAIRE 
 

 

SECTION 1: RESPONDENT DETAILS 

 

01. Gender:    Male  1 Female  2 

 

02. Age:    ............................................. 

 

03. Educational level (tick the highest): 

Primary Secondary College University Post Grad 

1 2 3 4 5 

 

04. Perceived Music Literacy:  

Not at all Not very Mediocre Quite Very much 

1 2 3 4 5 

  

 
SECTION 2: CHARACTERISTICS OF INTANGIBLE MUSICAL INSTRUMENT 

No. Characteristics  

Strongly  

disagree 

Strongly 

agree 

1 2 3 4 5 

05 It is useful       

06 It is easy to use (i.e. to place my hands correctly and start performing)      

07 It is simple to use (i.e. to perform/reproduce musical gestures)      

08 The visualization of the recognition likelihoods and the time 

alignment in real time helps me to improve/correct my gesture quickly 

and easily  

     

09 The resynthesized sound that I produced in real time helps me to 

improve/correct my gesture quickly and easily (audio feedback)  

     

10 It is pleasant to use      

11 I can express myself through the IMI      

 

 
SECTION 3: PERFORMANCE OF IM 

No. Performance Measures 

Strongly  

disagree 

Strongly 

agree 

1 2 3 4 5 

12 IMI meets its objectives (effectiveness)      

13 IMI responses satisfactorily and in short time in gestures and sound 

production (efficiency) 

     

14 I am satisfied with it (satisfaction)       

 

 
SECTION 4: RESYNTHESIZED SOUND 

No. Resynthesized Sound 

Strongly  

disagree 

Strongly 

agree 

1 2 3 4 5 

15 The resynthesized sound is fluid      

16 The resynthesized sound is immediate      

 

 
SECTION 5: (optional) 

  List the most positive aspect(s):  List the most negative aspect(s): 

   

Thank you very much for your co-operation. 
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