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Περίληψη  
 
 

 

 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται μία πρωτότυπη προσέγγιση για 
την εκπαίδευση ενός νέου ψάλτη (μαθητή) μέσα από μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης 
της ερμηνείας του, σε σχέση με την αντίστοιχη ερμηνεία του δασκάλου. Η προτεινόμενη 
προσέγγιση περιλαμβάνει τη διαχείριση πολυτροπικού - πολυμεσικού σήματος (ήχου και 
βίντεο) και τη συνδυασμένη αξιοποίηση καινοτόμων συσκευών για την επικοινωνία 
ανθρώπου - υπολογιστή. Ακόμη, περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός συστήματος 
αναγνώρισης ύμνων από μία συλλογή η οποία προήλθε από καταγραφές ερμηνειών των 
δασκάλων και των μαθητών.  
 Για τους σκοπούς της προσέγγισης αυτής διαμορφώθηκε μια πρωτότυπη 
μεθοδολογία εκπαίδευσης με αξιοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του συστήματος βασίζονται στη 
μοντελοποίηση του πολυτροπικού σήματος με χρήση των τεχνικών των Κρυφών 
Μαρκοβιανών Μοντέλων (ΗΜΜ) και της Δυναμικής Περιτύλιξης Χρόνου. (DTW). Έτσι, αφού 
αναγνωριστεί η ερμηνεία του μαθητή (ύμνος) σε σχέση με την αντίστοιχη του δασκάλου, 
επιχειρείται η σύγκριση των δύο ύμνων. Κατά τη διαδικασία της σύγκρισης εξετάζεται η 
μουσική ομοιότητα των δύο ύμνων ως προς την τονικότητα. Τα σήματα των δυο ύμνων 
τεμαχίζονται χρονικά βάσει του μουσικού χαρακτηριστικού τους beat. Για την εύρεση του 
μουσικού beat εφαρμόζονται κατάλληλες για την επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή 
τεχνολογίες όρασης υπολογιστή. Έτσι, από την σύλληψη της κίνησης του δεξιού χεριού του 
δασκάλου ή του μαθητή εξάγεται το μουσικό beat της ερμηνείας του. Τα αποτελέσματα της 
σύγκρισης των δύο ύμνων εξάγονται ως ανάδραση του συστήματος. Στο πλαίσιο αυτής της 
αλληλεπίδρασης, ο νέος ψάλτης πληροφορείται για την ορθότητα της ερμηνείας του σε 
σχέση με την αντίστοιχη ερμηνεία του δασκάλου.     
 Η αξιολόγηση του συστήματος που βασίζεται στην αναγνώριση των ύμνων με 
χρήση πολυτροπικού σήματος έγινε μέσω συγκριτικής μελέτης σχετικών ερευνητικών 
εργασιών και έδειξε υψηλότερα ποσοστά επιτυχούς αναγνώρισης ύμνων.  Όσον αφορά τη 
διαδικασία σύγκρισης δύο αναγνωρισθέντων ύμνων με χρήση τεχνολογιών όρασης 
υπολογιστή, τα θετικά αποτελέσματα από την ανάδραση του συστήματος ως προς την 
τονική ομοιότητα των ύμνων επιβεβαιώνουν την αποδοτική χρήση της μεθοδολογίας 
εκπαίδευσης για την βελτίωση της ερμηνείας του μαθητή. 
 Η προτεινόμενη μεθοδολογία εκπαίδευσης κινείται στο ευρύτερο πεδίο της 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην 
διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και συγκεκριμένα της Βυζαντινής 
Μουσικής (ΒΜ). 
 

Λέξεις κλειδιά: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή (HCI), Όραση Η/Υ (Computer 
Vision), Ακουστικό σήμα (Sound signal), Σήμα Κίνησης (Motion signal), Επεξεργασία 
πολυτροπικού - πολυμεσικού σήματος (Multi-Modal - Μultimedia signal processing), 
Μοντελοποίηση (Modeling), Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hidden-Markov-Models - HMM), 
Δυναμική Περιτύλιξη Χρόνου (Dynamic Time Wrapping - DTW), Διασταυρούμενη 
επικύρωση (Cross Validation Leave-one or Jackknife), Λεξικό λαθών (Errors Dictionary), 
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Αισθητηριοκινητική Μάθηση (Sensorimotor Learning), Βυζαντινή Μουσική (Byzantine 
Music). 
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Abstract 
 
 

 

 In this dissertation, an innovative approach for the training of a new chanter 
(apprentice) through a continuous improvement process of interpretation in relation to the 
same interpretation of a teacher is presented. The proposed approach utilizes the 
multimodal – multimedia signal handling (sound and video) and the combined use of 
innovative appliances for human-computer interaction. Moreover, it includes the formation 
of a hymn-recognition system based on a collection which has developed from recordings 
of teachers and apprentices’ interpretations.  

For the purposes of the proposed approach, an innovative training methodology 
that utilizes machine learning techniques has been developed. More specifically, the 
methods used for system’s training are based on modeling of multimodal signal through 
the use of Hidden-Markov-Models (HMM) and Dynamic Time Wrapping (DTW) techniques. 
In this way, after the recognition of the apprentice’s interpretation in relation to the 
corresponding interpretation of the teacher, a comparison between the two hymns is 
performed based on the musical similarity of their tonality. The signals of the two hymns 
are temporarily fragmented based on their musical beat characteristic. In order to find the 
musical beat, suitable for human-computer interaction techniques of computer vision are 
implemented. Therefore, the perception of the movement of the teacher’s or the 
apprentice’s right hand leads to the extraction of the musical beat of their interpretation. 
The results of the two hymns comparison are exported as feedback from the system. In 
the context of this interaction, the new chanter is being informed about the correctness of 
his/hers interpretation in relation with the same interpretation of the teacher. 
 The evaluation of the system based on the recognition of the hymns through the 
use of multimodal signal has been accomplished through a comparative study of related 
research works and has shown higher percentages of successful recognition of hymns. As 
far as it concerns the process of comparing two recognized hymns by using computer 
vision technologies, the positive results coming from the retroaction of the system, 
regarding the musical similarity of their tonality, confirm the efficient use of the training 
methodology in order the apprentice’s interpretation to be improved.  
 The proposed training methodology belongs to the domain of human-computer 
interaction and is expected to contribute significantly in the preservation and spread of our 
cultural legacy and more specifically of the Byzantine Music (BM). 
 
Keywords: Human Computer Interaction (HCI), Computer Vision, Sound signal, Motion 
signal, Multi-Modal - Μultimedia signal processing, Modeling, Hidden-Markov-Models 
(HMM), Dynamic Time Wrapping (DTW), Cross Validation Leave-one or Jackknife, Errors 
Dictionary, Sensorimotor Learning, Byzantine Music. 
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Πρόλογος και Ευχαριστίες 
 
 

 

 Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην σημερινή εποχή 
παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη. Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι η σχέση της επικοινωνίας 
του ανθρώπου με την τεχνολογία, γενικότερα, γίνεται όλο και πιο εξαρτημένη. Ο τρόπος 
που ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή εξελίσσεται συνεχώς ενώ παράλληλα 
αναζητούνται νέοι τρόποι αποτελεσματικότερης αλληλεπίδρασης. Με γνώμονα το γεγονός 
ότι η αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή (HCI) μπορεί αποδεδειγμένα να 
χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην εκπαίδευση, η παρούσα διδακτορική διατριβή στοχεύει προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
 Το παρόν πόνημα είναι το αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας ερευνητικής προσπάθειας. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μία εκπαιδευτική μεθοδολογία με την οποία μπορεί να 
εκπαιδευτεί ένας νέος ψάλτης, από ψηφιακά καταγεγραμμένες ερμηνείες ενός δασκάλου, με 
απώτερο σκοπό την βελτίωση της ερμηνείας του. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι με την βοήθεια του προτεινόμενου εκπαιδευτικού συστήματος, καθίσταται, ταυτόχρονα 
εφικτή η διάδοση και η διάσωση της Βυζαντινής Μουσικής, η οποία αποτελεί μέρος της 
άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς μας.  
 Όμως, αυτή η ερευνητική προσπάθεια δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την 
καθοδήγηση και τη στήριξη όλων αυτών που με τον τρόπο τους και την στάση τους 
συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής.  
 Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή κ. 
Αθανάσιο Μανιτσάρη  για την πολύτιµη καθοδήγηση και βοήθεια που µου παρείχε σε όλη 
την πορεία αυτής της προσπάθειας, καθώς και για την ευκαιρία που μου έδωσε για να 
ασχοληθώ με ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα και να εκπονήσω τη συγκεκριμένη διδακτορική 
διατριβή. Τον συνεπιβλέποντα καθηγητή κ. Χατζηγεωργίου Αλέξανδρο, του οποίου η 
συνδρομή ήταν ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς και τον συνεπιβλέποντα καθηγητή κ. Ρεφανίδη 
Ιωάννη για τις πολύτιμες συμβουλές του.  
 Επίσης, ευχαριστώ θερµά τον ερευνητή του Πανεπιστημίου MINES ParisTech της 
Γαλλίας, κ. Μανιτσάρη Σωτήριο, για τις συζητήσεις, τις προτάσεις που κατά διαστήματα 
ανταλλάσαμε, αλλά και για τις κατευθύνσεις που μου παρείχε για την πρόοδο της 
διδακτορικής διατριβής μου. Από το ακαδημαϊκό περιβάλλον επίσης, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τον Επίκουρο Καθηγητή του Α.ΤΕΙ Θεσ/νίκης κ. Τσαγκάρη Απόστολο για την 
πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε σε θέματα οργάνωσης, υλοποίησης, δημοσιεύσεων 
εργασιών και εν γένει ολοκλήρωσης της έρευνάς µου. 
 Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες από το εργαστήριο 
«Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης», την διδάκτορα Βολιώτη Χριστίνα, την υποψήφια 
διδάκτορα Στεργιάκη Αθανασία όπως επίσης και τις νεότερες υποψήφιες την Ιωάννα, την 
Παρασκευή και την Μαρία για τις πολύτιµες συζητήσεις που είχαμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
αξίζει στον απόφοιτο του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και διάκο Αναστάση 
Παναγή για την πολύ ευχάριστη και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε στα πλαίσια 
των κοινών ενδιαφερόντων μας δηλαδή, του μουσικού προγραμματισμού  και της 
Βυζαντινής Μουσικής. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους συνάδελφους και 
συνεργάτες Αρβανιτάκη Σταματία και Τρακατέλη Γεώργιο για την βοήθεια που μου 
παρείχαν καθημερινά.  
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 Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για την αµέριστη 
συμπαράσταση και υποστήριξη που µου παρείχε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της 
διδακτορικής διατριβής μου. 
 
 Κλείνοντας θα ήθελα να αφιερώσω τη διδακτορική διατριβή μου στη σύζυγό µου 
Ζωή.  
 
 
 
        Κων/νος-Ηρακλής  Κοκκινίδης 
        Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2017 
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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή  

 
 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
1.2. ΚΙΝΗΤΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
1.3. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
1.4. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
1.5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΕΙΩΝ 
 

 

 Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) οδηγεί στην 
αξιοποίηση τους σε ολοένα και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες. Σημαντικό 
παράγοντα για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ αποτελεί η επικοινωνία μεταξύ δύο 
διαφορετικών συστημάτων, του ανθρώπου και του υπολογιστή. Επομένως γίνεται όλο και 
πιο επιτακτική η ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μορφών σύλληψης, καταγραφής, 
επεξεργασίας και παραγωγής νέων σημάτων προκειμένου να υποστηριχθούν νέα πεδία 
εφαρμογών στην βάση της αξιοποίησης των ΤΠΕ. 
 Βασικό κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για την διάσωση και διάδοση της Βυζαντινής Μουσικής (ΒΜ) η οποία 
αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Το πλαίσιο της 
προσέγγισης που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την εκπαίδευση νέων ψαλτών 
αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους με αυτήν της πρωτότυπης εκτέλεσης κάθε ύμνου 
από τον αντίστοιχο δάσκαλο. Ο εν δυνάμει ψάλτης ορίζεται ως εκπαιδευόμενος (Learner or 
Student) ενώ ο δάσκαλος ορίζεται ως ειδικός (Expert).  
 Αναμένεται ότι με την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού συστήματος των νέων 
ψαλτών θα γίνει εφικτή η διάδοση και διάσωση της ΒΜ και κατ’ επέκταση της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομίας μας ακόμα και εάν εκλείψουν οι ζωντανοί φορείς της ΒΜ, ώστε 
αυτή να συνεχίζει να μεταδίδεται σε μεγάλο βάθος χρόνου. 
 Το επιδιωκόμενο εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται στην ιδέα της καταγραφής και 
εισαγωγής των ψηφιακών αποτυπωμάτων των ύμνων στο υπολογιστή προκειμένου να 
δοθεί η δυνατότητα για κατάλληλη επεξεργασία τους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εκπαίδευσης των νέων ψαλτών.  
Η ευρύτερη επιστημονική περιοχή στην οποία εξελίσσεται η παρούσα διδακτορική διατριβή 
είναι αυτή της αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή, δηλαδή της διαδραστικής 
επικοινωνίας του χρήστη με τον υπολογιστή μέσω μιας διεπαφής στην οποία ο χρήστης 
επικοινωνεί με οπτικά ή/και ηχητικά σήματα. Το πεδίο εφαρμογής όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω είναι η διάδοση και διάσωση της Βυζαντινής μουσικής. 
Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται με χρήση τεχνολογιών σύλληψης και επεξεργασίας 
πολυτροπικού πολυμεσικού σήματος, δηλαδή σήματος ήχου και βίντεο. Η σύλληψη γίνεται 
με κατάλληλους αισθητήρες καταγραφής των σημάτων αυτών. Ως πολυτροπικό ορίζεται το 
σήμα που προέρχεται από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας πχ. κανάλι ήχου (μικρόφωνο) 
και κανάλι βίντεο, αλλά περιγράφει το ίδιο φαινόμενο, πχ. Την ερμηνεία ενός Βυζαντινού 
ύμνου.  
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Το κύριο κριτήριο επιλογής της προτεινόμενης προσέγγισης, η οποία εξελίσσεται στη βάση 
της διαχείρισης του πολυτροπικού πολυμεσικού σήματος, εκτιμάται, ότι παρόλη την 
πολυπλοκότητα που εισάγει κατά την επεξεργασία, οδηγεί τελικά σε καλύτερα 
αποτελέσματα σε σχέση με άλλες προσεγγίσεις οι οποίες συνήθως βασίζονται σε 
μονοτροπικά σήματα. Στη συνέχεια της διδακτορικής διατριβής επιδιώκεται η ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων που παρέχει η προτεινόμενη προσέγγιση και παρουσιάζονται τρόποι 
υλοποίησης της.  

1.1  Αντικείμενο διατριβής 

 Ως αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής ορίζεται η αξιοποίηση τεχνικών 
μηχανικής μάθησης και τεχνολογιών αναγνώρισης φωνής & κίνησης για την <σχεδίαση και 
ανάπτυξη ενός αλληλεπιδραστικού συστήματος  αισθητηριοκινητικής μάθησης για την 
μετάδοση γνώσης>.  
Εφαρμογή στην  Βυζαντινή Μουσική. 
 Οι δυνατότητες του προτεινόμενου αλληλεπιδραστικού συστήματος 
αισθητηριοκινητικής μάθησης είναι αφενός η σύλληψη, η ανάλυση, η μοντελοποίηση 
χαρακτηριστικών πολυτροπικών σημάτων (ακουστικό σήμα και ρυθμική κίνηση), η 
εκπαίδευση του συστήματος και η αναγνώριση των ερμηνειών («τραγουδιστικών φωνών 
(βυζαντινός ύμνος) – χειρονομιών (ρυθμικές κινήσεις)») των ειδικών και των 
εκπαιδευομένων και αφετέρου η εκτίμηση της απόστασης μεταξύ ερμηνειών σε σχέση με 
το «εύρος ανοχής» του ειδικού και η παροχή ανάδρασης μέσω οπτικοποιημένων 
μηνυμάτων για την αισθητηριοκινητική μάθηση. 
 Η αισθητηριοκινητική μάθηση υλοποιήθηκε βάσει της μουσικής ομοιότητας των 
συγκρινόμενων ύμνων και συγκεκριμένα συγκρίνοντας το τονικό ύψος ανά μουσικό beat 
της ερμηνείας. 

1.2  Κίνητρα, σκοπός και στόχοι 

 Τα κίνητρα για την εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής είναι:  
 

• η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης εξειδικευμένων συσκευών στην 
αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή,  

• η αποτελεσματική και συνδυασμένη σύλληψη και επεξεργασία σημάτων από 
διαφορετικά πολυμεσικά κανάλια επικοινωνίας (πολυτροπισμός) και τέλος  

• η βελτίωση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας κατά την διαδικασία σύγκρισης των 
πολυμεσικών σημάτων. 

 

 Σκοπός του διδακτορικού είναι η ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση και εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων σύλληψης και 
επεξεργασίας πολυτροπικών σημάτων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης ανθρώπου από 
ηλεκτρονικό υπολογιστή στην εκμάθηση της Βυζαντινής μουσικής. 
 
 Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού θέτονται οι παρακάτω στόχοι: 
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� Σύλληψη και καταγραφή Βυζαντινών ύμνων με παραπάνω από ένα κανάλια 
(πολυμεσικά - ήχος & βίντεο) με κατάλληλους αισθητήρες με σκοπό την δημιουργία 
μίας συλλογής (corpus) ύμνων. 

� Μετά από κατάλληλη επεξεργασία του πολυτροπικού σήματος επιδιώκεται η 
συγχρονισμένη αναπαραγωγή του στο πλαίσιο αναζήτησης μουσικής ομοιότητας ή 
ανομοιότητας η οποία θα αξιολογείται. 

� Δημιουργία ενός συστήματος αναγνώρισης Βυζαντινών ύμνων με χρήση μηχανικής 
μάθησης. 

� Χρήση τεχνικών στοχαστικής μοντελοποίησης του πολυτροπικού σήματος, με 
συνδυασμό Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και Δυναμικής Περιτύλιξης Χρόνου. 

� Παροχή δυναμικής ανάδρασης από το σύστημα σε ανιχνεύσιμα λάθη μετά από 
έλεγχο μουσικής ομοιότητας ως προς την τονικότητα βάσει του μουσικού beat. 

1.3  Συνεισφορά  

 Η συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής έγκειται στην καινοτόμο 
μεθοδολογία σχεδίασης και  ανάπτυξης ενός αλληλεπιδραστικού συστήματος 
αισθητηριοκινητικής μάθησης, για την μετάδοση της γνώσης της βυζαντινής μουσικής με 
χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.  
 
Η μεθοδολογία αυτή είναι οργανωμένη στους παρακάτω  βασικούς άξονες: 
 

I.  Δημιουργίας συλλογής (corpus)  «τραγουδιστικών φωνών  - χειρονομιών» του 
ειδικού και του εκπαιδευόμενου 

 
 Η συλλογή περιλαμβάνει <m> επαναλήψεις για κάθε έναν από τους <n> 
βυζαντινούς ύμνους «τραγουδιστικές φωνές-χειρονομίες» από τον ειδικό και τον 
εκπαιδευόμενο, βάση πρωτοκόλλου και με χρήση τεχνολογιών σύλληψης  ήχου και 
χειρονομιών (κάμερες, μικρόφωνα, αισθητήρες, κλπ). 

 

II.  Εξαγωγής χαρακτηριστικών από πολυμεσικό σήμα & on-line μοντελοποίηση 
αυτών 
 
 Εξάγονται από τις καταγραφές του corpus τα  πολυμεσικά σήματα 
(ακουστικά σήματα & ρυθμικές κινήσεις) του ειδικού και του εκπαιδευόμενου 
(corpus). 

• τραγουδιστικές φωνές: τα κατάλληλα χρονικά και φασματικά 
χαρακτηριστικά (θεμελιώδεις συχνότητες (pitch) F0, συντελεστές 
MFCC, Zero Crossing Rate, Sort Time Energy, κλπ), αφού προηγηθεί 
σχετική προ επεξεργασία (αποθορυβοποίηση, αφαίρεση σιωπής, κλπ) 
και τμηματοποίηση αυτών (αριθμός πλαισίων, επικάλυψη-βήμα, 
παραθύρωση, κλπ) & 

• χειρονομίες: το κέντρο μάζας (mass Centroid) της παλάμης του 
χεριού του ειδικού και του εκπαιδευόμενου. 
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 Η on-line μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών του πολυμεσικού σήματος 
αυτή βασίζεται: 

• στον συνδυασμό Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (HMM) και 
Δυναμικής Στρέβλωσης Χρόνου (DTW) 

 

III.  Εκπαίδευση  αλληλεπιδραστικού συστήματος αισθητηριοκινητικής μάθησης & 
Αναγνώριση τραγουδιστικών φωνών – χειρονομιών 
 

 Η εκπαίδευση του αλληλεπιδραστικού συστήματος με τον «βέλτιστο 
συνδυασμό των τραγουδιστικών φωνών – χειρονομιών» του ειδικού από το corpus 
προϋποθέτει:  

• off-line μοντελοποίηση  και αναγνώριση των τραγουδιστικών φωνών 
- χειρονομιών των ειδικών, όπου η εκπαίδευση και η αναγνώριση 
βασίζονται στον συνδυασμό Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (ΗMM) 
και Δυναμικής Στρέβλωσης Χρόνου (DTW), «κάθε μοντέλο 
εκπαιδεύεται με μοναδιαία ακολουθία (one-shot-learning), βάση των 
προαναφερθέντων χαρακτηριστικών (θεμελιώδεις συχνότητες (pitch) 
F0, συντελεστές MFCC και του κέντρου μάζας).  
 

 Η αναγνώριση των τραγουδιστικών φωνών - χειρονομιών των 
εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιείται:  

• με βάση τον παραπάνω βέλτιστο συνδυασμό του ειδικού. 
 

IV.  Εκτίμηση της απόστασης μεταξύ ερμηνειών και παροχή ανάδρασης για την 
αισθητηριοκινητική μάθηση  
 
 Η εκτίμηση της απόστασης μεταξύ των τραγουδιστικών φωνών του 
ειδικού (corpus)  και εκπαιδευομένου (σε πραγματικό χρόνο), για κάθε χρονική 
στιγμή, προϋποθέτει τον συγχρονισμό των ακουστικών σημάτων (εκτελέσεις 
βυζαντινών ύμνων) ανά μουσικό beat (σταθερό ή δυναμικά μεταβαλλόμενο). 
 
 Η παροχή ανάδρασης, μέσω οπτικοποιημένων μηνυμάτων, έτσι ώστε 
ανάλογα της «απόστασης» σε σχέση με το «εύρος ανοχής» του ειδικού, να 
βελτιώνεται αντίστοιχα η ερμηνεία του εκπαιδευομένου σε σχέση με αυτή του 
ειδικού. 
Η εκτίμηση της απόστασης και η παροχή ανάδρασης επιτυγχάνεται με την χρήση 
του αισθητήρα Kinect και την υλοποίηση τεχνικών ανίχνευσης του μουσικού beat 
και ελέγχου της μουσικής  ομοιότητας ως προς την τονικότητα, με βάσει το μουσικό 
beat το οποίο δύναται να είναι σταθερό ή μεταβαλλόμενο (ανάλογα με την ερμηνεία 
του ειδικού).  

 

V. Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης του συστήματος, Αναγνώρισης τραγουδιστικών 
φωνών - χειρονομιών και Παροχής ανάδρασης 
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 Η παραπάνω αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε  με την χρήση των μεθόδων 
Jackknife & Cross Validation με στόχο τον υπολογισμό των μετρικών Precision, 
Recall, Accuracy, κλπ. Από τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρικών 
επιβεβαιώθηκε, η ορθότητα της επιλογής των χαρακτηριστικών, ο προσδιορισμός 
του βέλτιστου συνδυασμού των τραγουδιστικών φωνών - χειρονομιών του ειδικού 
από το corpus για την εκπαίδευση του συστήματος, η αναγνώριση των 
τραγουδιστικών φωνών - χειρονομιών των εκπαιδευομένων και η χρησιμότητα της 
παροχής ανάδρασης κατά τη διάρκεια της ερμηνείας.  

 

VI.  Ποιοτική αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού συστήματος 
αισθητηριοκινητικής μάθησης 
 
 Η ποιοτική αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού συστήματος 
αισθητηριοκινητικής μάθησης  πραγματοποιήθηκε, βάσει δομημένων 
ερωτηματολογίων.  Χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο του μοντέλου ΤΑΜ 
(Technology Acceptance Model) και το ερωτηματολόγιο User Satisfaction 
Questionnaire του Lund. Η επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS και τα 
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά.  

1.4 Δομή της διατριβής 

 Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από έξι κεφάλαια.  
 Στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζεται το αντικείμενο, τα κίνητρα, ο σκοπός και οι στόχοι 
της διδακτορικής διατριβής. Επίσης διατυπώνεται η συνεισφορά και οι καινοτομίες που 
εισάγει. Τέλος, γίνεται μία ανασκόπηση της δομής της διδακτορικής διατριβής και 
παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκπόνησής της.  
 Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την αλληλεπίδραση 
ανθρώπου - υπολογιστή. Επίσης, γίνεται μία σύντομη αναδρομή στις θεωρίες μάθησης, από 
την εμφάνιση τους μέχρι σήμερα. Τέλος γίνεται μία εκτεταμένη αναφορά στις τεχνικές 
μηχανικής μάθησης και την εφαρμογή τους στον τομέα της αλληλεπίδρασης ανθρώπου - 
υπολογιστή.  
 Στο κεφάλαιο 3 περιγράφονται οι τεχνολογίες σύλληψης και επεξεργασίας 
πολυτροπικού σήματος δηλαδή σήματος ήχου και βίντεο. Περιγράφονται τεχνικές 
στοχαστικής μοντελοποίησης και διαδικασίες μηχανικής μάθησης με χρήση σήματος ήχου 
και βίντεο.  
 Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται λεπτομερώς η προτεινόμενη μεθοδολογία για την 
εκπαίδευση ενός εν δυνάμει ψάλτη μέσω υπολογιστή. Επίσης, περιγράφεται η υλοποίηση 
που έγινε για την υποστήριξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Περιγράφεται λεπτομερώς 
η υλοποίηση κάθε σταδίου της μεθοδολογίας με πειραματικά δεδομένα και αποδεικνύεται η 
ορθότητά της με στατιστικές τεχνικές επικύρωσης. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται μία 
πρωτότυπη μέθοδος εύρεσης - επισημείωσης του μουσικού beat ενός ύμνου με χρήση 
τεχνολογιών όρασης υπολογιστή. Τέλος, με βάση το μουσικό beat επιχειρείται σύγκριση 
δύο αποσπασμάτων Βυζαντινών ύμνων με σκοπό την εύρεση μουσικής ομοιότητας ως προς 
την τονικότητα. 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 Σελίδα 22 

 Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα από την εφαρμογή 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τη λειτουργία του συστήματος που προέκυψε και 
γίνεται αξιολόγηση του συνολικού συστήματός. Επίσης, αναδεικνύεται η παραμετρικότητα 
του λογισμικού και η προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής. 
 Στο Κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα και η συνεισφορά 
της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Επίσης, αναφέρονται οι περιορισμοί του 
συστήματος. Τέλος, παρατίθενται προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 

1.5  Δημοσιεύσεις εργασιών 
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1. Αθανάσιος Μανιτσάρης, Κωνσταντίνος Κοκκινίδης, Αλίνα Γκλούσκοβα, Σωτήρης 

Μανιτσάρης, (2014) "Αναγνώριση και άμεσος χαρακτηρισμός ψαλτικής φωνής σε 
πραγματικό χρόνο στη Βυζαντινή μουσική", Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής 
(ΕΛ.ΙΝ.Α) - Ακουστική 2014. 

  
 
 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή συνέδρια με κριτές 

 

2. Konstantinos-Hercules Kokkinidis, Athanasios Manitsaris, (2015) "Intelligent 
Sensorimotor Learning for Byzantine music", 4th International Conference on 
Modern Circuits and Systems Technologies - MO.C.A.S.T. 2015 - IEEE Greece 
Section. 

3. K. Kokkinidis, A. Panagi and A. Manitsaris, (2016) "Finding the optimum training 
solution for Byzantine Music Recognition - a Max/Msp approach ", 5th International 
Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MO.C.A.S.T. 2016 - 
IEEE Greece Section. 

4. K. Kokkinidis, A. Stergiaki, A. Tsagaris, (2016) "Error prooving and sensorimotor 
feedback for singing voice ", 3rd International Symposium on Movement and 
Computing - MO.CO. 2016 - ACM. 

5. K. Kokkinidis, A. Stergiaki, A. Tsagaris, (2017) "Machine learning via multimodal 
signal processing", 6th International Conference on Modern Circuits and Systems 
Technologies - MO.C.A.S.T. 2017 - IEEE Greece Section. 

 
 
 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά με κριτές 

 

6. Apostolos Tsagaris, Konstantinos-Hercules Kokkinidis and Athanasios 
Manitsaris, (2015) "Intelligent Speech Interaction with Mechatronic System using 
HMM", International Journal of Mechanical &Mechatronics Engineering (IJMME-
IJENS Vol:15 No:01). 
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Κεφάλαιο 2  -  Θεωρητική θεμελίωση 

 
 
2.1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 2.1.1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΑΥ 
 2.1.2. ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 
 2.1.3. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
  2.1.3.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
  2.1.3.2. ΜΟΝΤΕΛΟ NORMAN 
  2.1.3.3. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
 2.1.4. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ  
 2.1.5. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΝΗΜΗ  
 2.1.6. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ 
 
2.2. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  
 2.2.1. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
  2.2.1.1. ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 
  2.2.1.2. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ 
  2.2.1.3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
  2.2.1.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
  2.2.1.5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
 2.2.2. ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 
  2.2.2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
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2.3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
 2.3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 2.3.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΕΣ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΜΗΧΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
 2.3.3. ΚΡΥΦΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Markov 
  2.3.3.1. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
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  2.3.3.5. ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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2.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 2.5.1. Holdout 
 2.5.2. Cross Validation 
  2.5.2.1. Random Subsampling 
  2.5.2.2. K-Fold 
  2.5.2.3. Jackknife 
 2.5.3. Bootstrap 
 
 
 

2.1  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου –  Υπολογιστή 

 

Στη σημερινή εποχή οι χρήστες των υπολογιστών, αποτελούμενοι κυρίως από ευρέα 
κοινωνικά στρώματα δεν έχουν ως επί το πλείστον επαρκή γνώση των υπολογιστικών 
συστημάτων. Παρόλα αυτά έχουν υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την χρηστικότητα τους 
από τους σχεδιαστές των εν λόγω συστημάτων ώστε με τον βέλτιστο σχεδιασμό τους να 
είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ποικίλες ανάγκες τους, (από την αναζήτηση πληροφορίας, 
την διασκέδαση και ψυχαγωγία τους μέχρι τη σύνταξη και οργάνωση κειμένων και την 
επικοινωνία τους με άλλους χρήστες). Το γεγονός αυτό αν και εντοπίστηκε αρχικά από τον 
Norman (1988) εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα και μάλιστα σε πιο έντονη μορφή. 
Αρκεί να αναλογιστεί κανείς, παραδείγματος χάριν, τις πρώτες εφαρμογές αυτοματισμού 
γραφείου οι οποίες εμφανίστηκαν την δεκαετία του 1980 με το σύστημα Star της Xerox και 
την ανάπτυξη και εξέλιξη τους σήμερα με αντίστοιχα συστήματα όπως πχ. το Microsoft 
Word. Τέλος , η διάσταση της εξέλιξης της επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή αυξάνει 
εκθετικά εάν συνυπολογιστούν στην εξέλιξη αυτή και οι διάφορες συσκευές 
αλληλεπίδρασης που αναπτύχθηκαν για τον σκοπό αυτό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κινητές 
συσκευές και τις συσκευές εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας κ.α. (Shneiderman et 
al. 2010).  

Ο όρος Human Computer Interaction (HCI) τείνει να αντικαταστήσει τον παλαιότερο 
διεθνή όρο Man-Machine Interaction (MMI). Η εμφάνιση του πρώτου προσωπικού 
υπολογιστή με γραφική διεπιφάνεια χρήστη (GUI, Graphical User Interface) στη δεκαετία 
του ’70 με την βοήθεια της οποίας ο χρήστης για πρώτη φορά αλληλεπιδρούσε με τον Η/Υ, 
γρήγορα μετεξελίχθηκε σε ολοκληρωμένα διαδραστικά υπολογιστικά συστήματα. Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο κώδικας που αφορά την διεπιφάνεια χρήστη (user interface) κατέχει το 
70% σε επίπεδο παραγωγής λογισμικού εφαρμογών (Myers 1992). Εάν εξετάσουμε το θέμα 
της "σωστής" διεπαφής από την σκοπιά του κατά πόσο ένα έργο λογισμικού επιτυγχάνει 
την εκπλήρωση των στόχων με τον σχεδιασμό μίας όχι και τόσο "σωστής" διεπαφής το 
ποσοστό αυτό αγγίζει το 50% (Shneiderman et al. 2010).  

Η στροφή προς το χρήστη και τις ανάγκες του, ως τεχνολογική και κοινωνική απαίτηση 
αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή (ΕΑΥ) για την 
Επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής, με συνέπεια ο καλός σχεδιασμός της 
διεπιφάνειας του χρήστη να συνιστά θεμελιώδη παράμετρο στη συμβολή ανάπτυξης του 
διαδραστικού λογισμικού.  
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Εικόνα 2.1.1 Τα πεδία του HCI - ACM 

 
 Το πλήθος των ζητημάτων που καλείται να καλύψει η ΕΑΥ, (τεχνολογικός και 

μεθοδολογικός σχεδιασμός, μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς ως μονάδας ή μέλους 
μιας ομάδας, κα), αναδεικνύει την υπεροχή της έναντι πολλών άλλων επιστημονικών 
κλάδων, με την Πληροφορική, τη Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology), την 
Κοινωνική Ψυχολογία, την Εργονομία αλλά μελέτης και υλοποίησης της επικοινωνίας του 
ανθρώπου με τους υπολογιστές (Εικόνα 2.1.1) και άλλες επιστημονικές περιοχές, να 
εμπλέκονται ως αναπόσπαστα μέλη στη διαδικασία  

 

2.1.1 Ζητήματα έρευνας  

 

 Η έντονη δραστηριότητα της επιστημονικής περιοχής της ΕΑΥ (Επικοινωνία 
Ανθρώπου - Υπολογιστή) εντοπίζεται σε συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα σχεδίασης των 
διαδραστικών αυτών συστημάτων. Έτσι η Τεχνολογία Ευχρηστίας (Usability Engineering) 
καθώς και η ανάπτυξη συστημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες προσβλέπουν στην 
ευρύτητα και την ευχρηστία του λογισμικού και της προσαρμογής των συσκευών σε 
συγκεκριμένες ηλικιακές ή ειδικού χαρακτήρα ομάδων (άτομα τρίτης ηλικίας ή με ειδικές 
ανάγκες). Περαιτέρω, οι εφαρμογές συνεργασίας ανθρώπου με υπολογιστή επιδιώκουν 
μέσα από την κατανόηση των αιτιών της αποτυχίας των εφαρμογών αυτών, στην μελέτη 
των κοινωνικών χαρακτηριστικών των χρηστών και στην υποστήριξη της συνεργασίας τους 
με τον υπολογιστή (computer-supported cooperative work CSCW). Τέλος, η ενσωμάτωση 
μεθόδων ανθρωπο-κεντρικού σχεδιασμού (user-centered design) λαμβάνει ολοένα και 
μεγαλύτερες διαστάσεις στις καθιερωμένες τεχνικές ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, 
προσδίδοντας εκ τούτου μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα.  
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2.1.2 Διεπιφάνεια και Αλληλεπίδραση χρήστη 

 

 Ο σπουδαιότητα του ρόλου της διεπιφάνειας χρήστη και της αποτελεσματικής 
σχεδίασης της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή  αναδεικνύεται από τις περιπτώσεις 
κρίσιμων λειτουργιών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση σχεδιασμού συστημάτων 
παρακολούθησης βιομηχανικών διεργασιών. Ενώ όμως η παρέμβαση του ανθρώπινου 
παράγοντα σε περιπτώσεις σφαλμάτων περιορίζεται μέσω των νέων αυτοματισμών και 
συσκευών, εντούτοις γίνεται πιο αποφασιστική καθώς η δημιουργία πρόσθετων δυσκολιών 
επιτάσσει την άμεση και αποφασιστική αντίδρασή του (Thurman and Mitchell 1995). Το 
χαρακτηριστικό παράδειγμα του πυρηνικού ατυχήματος στο Three Mile Island αποδίδεται 
εν πολλοίς στην ανεπάρκεια της σχεδίασης της διεπιφάνειας χρήστη του κέντρου ελέγχου 
του πυρηνικού σταθμού, η οποία αδυνατούσε να υποδείξει στους χειριστές την πραγματική 
αιτία σφάλματος, ενώ ταυτόχρονα η υπερ-πληροφόρηση που τους παρείχε επισκίαζε και 
δυσχέραινε το εγχείρημα εντοπισμού του προβλήματος (Lee 92). 

 Ως κύριοι πόλοι μελέτης της ΕΑΥ αναφέρονται ο άνθρωπος ως αποδέκτης των 
ερεθισμάτων του υπολογιστή και επεξεργαστής της πληροφορίας και ο υπολογιστής ως 
παραγωγός ερεθισμάτων (Εικόνα 2.1.2.1). Εξίσου σημαντική είναι η κοινωνική διάσταση 
όσον αφορά στην μελέτη των συνεπειών της εισαγωγής των υπολογιστών στη ζωή και τις 
δραστηριότητες των κοινωνιών. Ειδικότερα, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων όπως 
επίσης και οι τεχνικές αξιολόγησης -οι οποίες φανερώνονται μέσω παραδειγμάτων και 
μελετών- συμβάλλουν στην ευκολότερη σχεδίαση εύχρηστων διαδραστικών συστημάτων.  

 Πρωταγωνιστικός ρόλος αποδίδεται στην έννοια της ευχρηστίας συστημάτων 
(system usability), με την καθιέρωση όρων όπως τεχνολογία ευχρηστίας (usability 
engineering) και μηχανικός ευχρηστίας (usability engineer) να αναδεικνύουν την ευχρηστία 
των συστημάτων και κυρίως την ευχρηστία λογισμικού. Ο βαθμός της ευχρηστίας ενός 
συστήματος έγκειται στην ικανότητά του να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, 
παρέχοντας παράλληλα υποκειμενική ικανοποίηση στους χρήστες του (πρότυπο ISO 9241). 
Οι παράμετροι ευχρηστίας ενός διαδραστικού συστήματος είναι η ευκολία εκμάθησης με 
την παράλληλη υψηλή απόδοση εκτέλεσης του έργου, η χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων 
του χρήστη, η ευκολία συγκράτησης της γνώσης και η υποκειμενική ικανοποίηση του 
χρήστη.  

 

 

Εικόνα 2.1.2.1 Human Computer Interaction - ACM 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 27 

2.1.3 Γνωστικά Μοντέλα 

 

 Η Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή έχει τις βάσεις τις σε κάποια θεωρητικά 
μοντέλα τα οποία θα περιγράψουμε συνοπτικά. 

 

2.1.3.1  Μοντέλο ανθρώπινου επεξεργαστή 

 

 Το μοντέλο του ανθρώπου ως επεξεργαστή πληροφορίας (μοντέλο ανθρώπινου 
επεξεργαστή – human information processing model) (Barber 1988),  (Barnard 1991), 
νοείται ως η πιο γνωστή θεωρία βάση της οποίας εξηγείται η ανθρώπινη συμπεριφορά. Στη 
θεωρία αυτή –γνωστή επίσης και ως θεωρία των τεσσάρων σταδίων (κωδικοποίησης/ 
σύγκρισης/ επιλογής/ εκτέλεσης)-, διακρίνεται ο ενεργός ρόλος της ανθρώπινης μνήμης, 
οργανωμένης σε πολλά επίπεδα, όπως εκείνα της αισθητήριας, της βραχυχρόνιας και της 
μακροχρόνιας μνήμης. Ενώ η αισθητήρια μνήμη συντηρεί την πληροφορία της για μερικά 
δέκατα του δευτερολέπτου, κατά τη βραχυχρόνια μνήμη ή μνήμη εργασίας, η πληροφορία 
συντηρείται για πολύ λίγο, με σχετικά πειράματα να αποδεικνύουν ότι η δυνατότητα 
παραμονής διακριτών αντικειμένων στη βραχυχρόνια μνήμη είναι από πέντε έως εννέα 
δευτερόλεπτα και να συμφωνούν ως εκ τούτου με τον κανόνα του Miller (1956). Η 
ομαδοποίηση πληροφοριών στην καθημερινή ζωή αποτελεί ένα εμφανές παράδειγμα με 
τους επταψήφιους τηλεφωνικούς αριθμούς ανά ομάδες των 3+2+2 ψηφίων, αντί για 7 
ξεχωριστά ψηφία (Miller 1956). Σε αντίθεση με τους δύο προηγούμενους τύπους μνήμης, η 
μακροχρόνια μνήμη έχει μεγάλη χωρητικότητα, με την οργάνωση της πληροφορίας να 
διενεργείται υπό μορφή σημασιολογικού δικτύου (σύνδεση μεταξύ των εννοιών μιας 
πληροφορίας), επεισοδιακής οργάνωσης (σειριακή οργάνωση της γνώσης) ή οργάνωση 
μέσω πλαισίων (frames) (οργάνωση σύνθετων σχετιζόμενων πληροφοριών).  

 Στο πεδίο της επιστήμης της επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή διατυπώνεται από 
τον Card και συνεργάτες (1983) - βασιζόμενοι και εξελίσσοντας το μοντέλο του 
ανθρώπινου επεξεργαστή - το MHP (Model Human Processor), περιγράφοντας τον 
άνθρωπο ως τρία αλληλεπιδρώντα συστήματα, -το αισθητήριο, το γνωστικό και το κινητικό 
υποσύστημα - όπου το καθένα διέπεται από τον δικό του επεξεργαστή και τη δική του 
μνήμη. Καθώς όμως το εν λόγω μοντέλο περιορίζεται μόνο σε ποιοτικού χαρακτήρα 
διαπιστώσεις αναφορικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά με συνέπεια τον περιορισμό της 
χρησιμότητάς του, οι ερευνητές προκειμένου να καταστήσουν δυνατή την αξιολόγηση ενός 
συστήματος κατά τη φάση σχεδιασμού του, προέβησαν σε επέκταση σχετικών μοντέλων, 
τα οποία έχοντας ως βάση το MHP περιέχουν ταυτόχρονα μετρήσιμα χαρακτηριστικά της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα εν λόγω μοντέλα είναι γνωστά ως GOMS (Goals, Operations 
Methods and Selection Rules). 

 

2.1.3.2 Μοντέλο Norman 

 

 Η διαδικασία διάδρασης χρήστη-συστήματος η οποία διέπεται από έναν διαδοχικά 
επαναλαμβανόμενο κύκλο ενεργειών μέχρι την επίτευξη του τελικού στόχου, περιγράφηκε 
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με ένα μοντέλο επτά σταδίων (Εικόνα 2.1.3.2.1) (Norman 1986).  
 

 
Εικόνα 2.1.3.2.1 HCI – Norman’s model - ACM 

 

Τα στάδια του μοντέλου του Norman είναι τα εξής : 
 

1. Ορισμός επόμενου στόχου 
2. Σχηματισμός πρόθεσης της δράσης που είναι απαραίτητη για την επίτευξη του 

στόχου 
3. Προσδιορισμός της ακολουθίας ενεργειών που αντιστοιχεί στην δράση αυτή 
4. Εκτέλεση της προ αναφερθείσας ακολουθίας 
5. Αντίληψη της νέας κατάστασης του συστήματος από τις ενέργειες του χρήστη 
6. Εξήγηση της κατάστασης όπως την αντιλαμβάνεται ο χρήστης 
7. Εκτίμηση της νέας κατάστασης αναφορικά με τον στόχο και την πρόθεση του 

χρήστη 

Το μοντέλο αφορά επτά νοητικές λειτουργίες, η διεκπεραίωση των οποίων καταλήγει 
στην ύπαρξη ενός χάσματος μεταξύ του ανθρώπου και του υπολογιστή. Το εν λόγω 
χάσμα διακρίνεται σε χάσμα εκτέλεσης (gulf of execution) ως την απόσταση μεταξύ των 
στόχων του χρήστη και των μέσων που διαθέτει για την ικανοποίηση τους και σε χάσμα 
εκτίμησης (gulf of evaluation) ως την διάσταση μεταξύ της συμπεριφοράς του συστήματος 
και των προσδοκιών του χρήστη με στόχο του σχεδιαστή τη μέγιστη δυνατή ελάττωση των 
διαφορών. Επιπλέον, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις που αφορούν το σχεδιασμό των 
χαρακτηριστικών εισόδου του συστήματος στοχεύοντας στην προσαρμοστικότητά του στις 
ικανότητες του χρήστη καθώς επίσης και στην αλλαγή των χαρακτηριστικών της εξόδου 
του συστήματος, έχουν διατυπωθεί ως λύση στα προβλήματα του χάσματος εκτέλεσης και 
εκτίμησης αντίστοιχα.  
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 Η περίπτωση της διερευνητικής εκμάθησης (exploratory learning) της χρήσης ενός 
νέου συστήματος, ως ειδική εφαρμογή του μοντέλου του Norman, διακρίνεται από τέσσερις 
επαναλαμβανόμενες φάσεις.  τις φάσεις ορισμού στόχων, εξερεύνησης , επιλογής και 
εκτίμησης της προόδου του χρήστη με βάση τις αποκρίσεις του συστήματος ώστε να 
προχωρήσει ο χρήστης στην επόμενη ενέργεια του. 

 

2.1.3.3  Κατανεμημένα γνωστικά μοντέλα 

 

Η επέκταση των παραδοσιακών μοντέλων της γνωστικής ψυχολογίας όσον αφορά 
στην αλληλεπίδραση ενός χρήστη με ένα υπολογιστικό σύστημα με τη συμπερίληψη 
στοιχείων και από το περιβάλλον, αναφέρεται στα κατανεμημένα γνωστικά μοντέλα 

(distributed cognition models) (Salomon 1996). Η συνύπαρξη πολλαπλών συνεργαζόμενων 
δρώντων και συστημάτων εμπερικλείονται στη ροή πληροφοριών οι οποίες συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην αποτελεσματική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Η 
σπουδαιότητα της ανάλυσης η οποία βασίζεται στα κατανεμημένα γνωστικά μοντέλα 
αντικατοπτρίζεται στην κοινή κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης από μια ομάδα 
συνεργαζόμενων ατόμων με την ανάδειξη θεμελιωδών επιστημών όπως αυτή της 
κοινωνικής ψυχολογίας ή της θεωρίας της οργάνωσης στην επίτευξη αυτού του σκοπού. 

 

2.1.4 Ανθρώπινα αισθητήρια 

 

 Ως πιο διαδεδομένα μέσα στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή λογίζονται τα 
οπτικά ερεθίσματα, δίχως βεβαίως να αποκλείονται πρόσθετοι δίαυλοι αντίληψης, όπως ο 
ήχος και η αφή. Η σπουδαιότητα της χρήσης γραφικών ανάγεται στην αναπαράσταση 
εικόνων οι οποίες προσομοιάζουν με τις ανάλογές τους στον πραγματικό κόσμο. Σε αυτή 
την ενέργεια είναι απαραίτητη η χρήση ορισμένων βοηθημάτων που αποδεδειγμένα 
βοηθάνε στην προσέγγιση της τρισδιάστατης αντίληψης του κόσμου. 

 Η σύνθετη διαδικασία της οπτικής αντίληψης βασίζεται τόσο στη λειτουργία του 
οπτικού αισθητηρίου όσο και στη γνωστική λειτουργία της κατανόησης των 
προσλαμβανόμενων ερεθισμάτων. Μια από τις δεσπόζουσες θεωρίες που κυριαρχούν 
αναφορικά με τη λειτουργία της οπτικής αντίληψης είναι η οικοδομιστική θεωρία 
(constructivism), σύμφωνα με την οποία ο συνδυασμός των ερεθισμάτων που 
προσλαμβάνουμε με την προηγούμενη γνώση και τις εμπειρίες μας για τον κόσμο, 
οικοδομεί τις εικόνες μέσω των οποίων αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας (Marr 
1982). Περαιτέρω, οι προσδοκίες μας και τα συμφραζόμενα επηρεάζουν την οπτική 
αντίληψη των πραγμάτων γύρω μας, ενώ η μετα-επεξεργασία του οπτικού ερεθίσματος 
συνιστά τον μηχανισμό που μας επιτρέπει να μην αλλοιώνουμε το σχήμα ή το μέγεθος των 
αντικειμένων. Ατέλειες αυτού του μηχανισμού συνιστούν τις λεγόμενες οφθαλμαπάτες. 

 Η γειτνίαση, η ομοιότητα, η ολοκλήρωση, η συνέχεια και η συμμετρία λογίζονται ως 
οι νόμοι του Gestalt, ως οι αρχές οργάνωσης της πληροφορίας οι οποίες λειτουργούν ως 
υποβοηθήματα στην αναγνώριση των οπτικών ερεθισμάτων.  
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2.1.5 Ανθρώπινη μνήμη 

 

 Ως έννοια της προσοχής ορίζεται η κατάσταση απομάκρυνσης συγγενών και άλλων 
αντικειμένων της σκέψης και ολοκληρωτικής εστίασης της τελευταίας προς τις 
συγκεκριμένες πληροφορίες που την ενδιαφέρουν κατά τη διαδικασία χρήσης ενός 
υπολογιστικού συστήματος (James 1890). Αναφορά στην εστιασμένη προσοχή εκτελείται 
όταν το αντικείμενο προσοχής είναι ένα, ενώ στην περίπτωση περισσοτέρων από ένα τότε 
κάνουμε λόγο για μοιρασμένη προσοχή, περιφερειακή όραση ή ακοή, διαδικασία η οποία 
μας επιτρέπει να προβαίνουμε ταυτόχρονα σε διαφορετικές λειτουργίες της προσοχής μας. 
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις βασικές αρχές σχεδίασης των διεπιφανειών υπολογιστικών 
συστημάτων, καθώς η πρακτική χρησιμότητα σχετίζεται άμεσα με το πρόβλημα εστίασης 
της προσοχής του χρήστη. Για παράδειγμα, η θέση της τοποθέτησης μιας πληροφορίας 
ποικίλλει ανάλογα με το εύρος της σπουδαιότητάς της, δίχως να αμφισβητείται η σημασία 
της σταθερής θέσης της για τη διευκόλυνση της αναζήτησής της καθώς επίσης και η 
αναγκαιότητα της χρήσης γνωστικών βοηθημάτων (cognitive aids) για την υποστήριξη της 
συνέχειας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης πολλών παράλληλων εργασιών. 

 Ενώ οι αυτόματες γνωστικές διεργασίες (automatic cognitive processes) δεν 
απαιτούν ιδιαίτερα την προσοχή του χρήστη παρά είναι κυρίως αισθητηριο-κινητικού 
χαρακτήρα (δακτυλογράφηση, οδήγηση κ.λπ.), σε περίπτωση αλλαγής μιας τέτοιας 
αυτόματης διεργασίας που δύναται να συνδέεται με την κρίσιμη λειτουργία ενός 
ευαίσθητου για την ασφάλεια συστήματος, η συνήθεια του χρήστη να χρησιμοποιεί την ίδια 
διαδικασία μπορεί να επιφέρει καταστροφικές συνέπειες. Συνεπώς, το σημείο αυτό χρήζει 
ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους των σχεδιαστών τέτοιων συστημάτων (Rasmussen 1986) 
όπως φανερώνει το φαινόμενο Stroop. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρία βάθους επεξεργασίας, η επεξεργασία κάθε 
προσλαμβανόμενου ερεθίσματος μπορεί να επιτευχθεί σε διαφορετικό βάθος, όπως για 
παράδειγμα στο επίπεδο των αισθητήρων, είτε ακόμα σε πιο βαθύ σημασιολογικό επίπεδο 
(Craik and Lockhart 1972). Περαιτέρω, η εικονική δύναμη του ερεθίσματος και η οικειότητά  
μας με αυτό σχετίζονται άμεσα με το σημασιολογικό περιεχόμενο που συνοδεύει το 
ερέθισμα, καθιστώντας εκ τούτου επιτακτική την αρχή σχεδίασης διεπιφανειών χρήστη 
σύμφωνα με το ιδίωμα του τελευταίου, τα συμφραζόμενα και το περιβάλλον λειτουργίας 
προκειμένου να επιτευχθεί η οικειότητα του χρήστη με το ερέθισμα. 

 Μια δεύτερη αρχή συνιστά η ελαχιστοποίηση των αντικειμένων που οφείλει να 
ενθυμείται ο χρήστης προκειμένου να επικοινωνήσει με το σύστημα, διαμέσου της 
αντικατάστασης της γνωστικής λειτουργίας της ενθύμησης από εκείνην της αναγνώρισης 
(Norman 1988).  

 

2.1.6 Αναπαράσταση Γνώσης - Μοντέλα 

 
 Ο τρόπος αναπαράστασης των γνώσεών μας δύναται να έχει αναλογική 

μορφή (εικονικές έννοιες), προτασιακή μορφή (υπό την μορφή δηλώσεων), ή ακόμα να 
εμφανίζεται υπό μορφή δικτύου διασυνδεδεμένων κόμβων, γνωστή ως κατανεμημένη 

αναπαράσταση. Ο δε τρόπος οργάνωσης της γνώσης διέπεται είτε υπό μορφή 
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σημασιολογικών δικτύων (semantic networks), είτε υπό μορφή σχημάτων (schemata), με 
το script να αποτελεί έναν ειδικό τρόπο αναπαράστασης γνώσης υπό μορφής σχήματος. 
Γνωστότερο παράδειγμα αυτής της μορφής συνιστά εκείνο των Schank and Abelson (1977) 
αναφορικά με γνώση σχετική με συμπεριφορά στο εστιατόριο. Το εν λόγω σχήμα βοηθά 
στην κατεύθυνση και διευκόλυνση της δράσης μας στην επικοινωνία με υπολογιστές. Στα 
πλαίσια συγκεκριμένων λειτουργικών συστημάτων δεν υφίσταται ένα σχήμα γενικού 
σκοπού, με συνέπεια σε περιβάλλον Macintosh ή Windows διαφορετικές εφαρμογές να 
έχουν παρόμοια συμπεριφορά προκειμένου ο χρήστης να δομήσει το κατάλληλο “script 
χρήσης εφαρμογής Windows”. 

 Τα νοητικά μοντέλα (mental models) βασίζονται σε καταχωρημένα σχήματα γνώσης 
και κατασκευάζονται προσβλέποντας τη χρήση συσκευών ή τρόπους αντιμετώπισης 
προβλημάτων. Η χρησιμότητά τους έγκειται στην προσφορά εναλλακτικών λύσεων ή στην 
πρόβλεψη έκτακτων περιστατικών (Johnson-Laird 1983, 1988). Η χρήση των συσκευών 
ταξινομεί τα νοητικά μοντέλα σε δομικά (structured or surrogate models) και τα 
λειτουργικά (functional models), με τα πρώτα να περιγράφουν λεπτομερώς την αρχή 
λειτουργίας και την ακριβή δομή των συσκευών – όντας εκ τούτου χρήσιμα σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας της συσκευής, ενώ αντίθετα το λειτουργικό μοντέλο αφορά την λειτουργία 
της συσκευής, λειτουργώντας συχνά ως μεταφορέας της εμπειρίας ενός χρήστη από άλλη 
περιοχή γνώσης και οδηγώντας σε εσφαλμένα λειτουργικά μοντέλα. Η σημασία της 
μεταφορικής χρήσης εννοιών και εικόνων από το φυσικό κόσμο για την ευκολότερη μάθηση 
και χρήση των υπολογιστών προήλθε νωρίς κυρίως μέσω του έργου του Alan Kay και των 
συνεργατών του κατά τη δεκαετία του 1970, έχοντας ως αποτέλεσμα το σταθμό εργασίας 
Star από τον οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η μεταφορά του περιβάλλοντος 
γραφείου (desktop metaphor) στην οθόνη του υπολογιστή. Η ύπαρξη μεγάλης γραφικής 
οθόνης όπως επίσης και η ενσωμάτωση της χρήσης δεικτικής συσκευής (ποντίκι) ως μέσο 
αλληλεπίδρασης με το σύστημα συνιστούσαν πρωταρχικές ιδέες οι οποίες διαδόθηκαν από 
την εταιρία Apple με τον προσωπικό υπολογιστή Macintosh και εν συνεχεία 
προσαρμόστηκαν  στη σειρά των γραφικών λειτουργικών συστημάτων της Microsoft για 
περαιτέρω διάδοση. Ενώ η απόδοση σύνθετων εννοιών αλληλεπίδρασης ανθρώπου – 
υπολογιστή μέσω της χρήσης μεταφοράς διακρίνεται συχνά από μια ασάφεια στους 
χρήστες αντίστοιχων χειριστηρίων, -π.χ. η έννοια της χρήσης των παραθύρων σε 
συνδυασμό με την  έννοια των μενού επιλογής δεν αντιστοιχεί σε εμπειρία μας από το 
φυσικό κόσμο – παρόλα αυτά δεν διακρίνεται κάποιου είδους αποφασιστική επίδραση σε 
αυτούς. 

 Ο όρος ιδεατά μοντέλα (conceptual models) προσδιορίζει το σύνολο των νοητικών 
μοντέλων τα οποία συνθέτουν όλες τις φάσεις σχεδίασης ανάπτυξης και λειτουργίας ενός 
υπολογιστικού συστήματος. Οι τεχνικές σχεδίασης, ως μέθοδοι δόμησης ενός σαφούς 
νοητικού μοντέλου από το χρήστη προσβλέπουν στην προσέγγιση των μοντέλων του 
σχεδιαστή και των μοντέλων του χρήστη, όπου ως μοντέλα σχεδιαστή νοούνται τα νοητικά 
μοντέλα που δημιουργούνται από τους σχεδιαστές για το σύστημα και την αλληλεπίδραση 
του μελλοντικού χρήστη με αυτό (δομικά και λειτουργικά μοντέλα), ενώ ως μοντέλα 
χρήστη τα νοητικά μοντέλα που αναπτύσσονται από τον χρήστη. Ενώ το ιδανικό αποτελεί η 
απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ των δύο μοντέλων, η εμφάνιση διαφορών μεταξύ των δύο 
δημιουργεί ένα επικείμενο χάσμα το οποίο οδηγεί σε προβλήματα των χρηστών καθώς 
αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα αντίστοιχα συστήματα.  
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 Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία της εικόνας του συστήματος (System 
Image) προς το χρήστη διά μέσου της ανάγνωσης των εγχειριδίων και γενικότερα της 
εμπειρίας χρήσης του συστήματος. Πέραν των πορισμάτων της γνωστικής ψυχολογίας και 
τη μελέτη του ανθρώπου και των γνωστικών του λειτουργιών ως μονάδα, επιπρόσθετα 
είναι σκόπιμη η μελέτη και των κοινωνικών χαρακτηριστικών της ομάδας των ατόμων που 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με τους υπολογιστές, αλλά και των οργανωτικών 
χαρακτηριστικών της εν λόγω ομάδας. Η διαλογική συνομιλία, ως πρωταρχικός μηχανισμός 
επικοινωνίας δεν αφορά μόνο την ομιλία, αλλά μια σειρά από επιπλέον λειτουργίες, όπως τη 
στάση του σώματος, το βλέμμα, τα νεύματα, οι οποίες συνιστούν το δευτερεύον κανάλι 
επικοινωνίας (back channel) και κρίνονται απαραίτητες και υψηλής σημασίας στη διεξαγωγή 
της αποδοτικής εξέλιξης της συζήτησης. Επιπλέον, η θεωρία του δια λόγου ενεργειών 
(speech acts theory) ορίζεται ως η σημαντικότερη θεωρητική προσέγγιση αναφορικά με τη 
δομή του διαλόγου όπου η ενέργεια που προκαλεί ο λόγος του χρήστη καθορίζει τη 
συμμετοχή του συνομιλητή στη συζήτηση, ενώ άλλες ενέργειες δύναται να περιέχουν 
υπόσχεση για δράση (συνομιλία για δράση) –Conversation for Action CfA. 

 Ο Winograd υπογραμμίζει τη σημασία του θεωρητικού πλαισίου των «συζητήσεων 
για δράση» καθώς συνιστά τον κύριο μηχανισμό άσκησης διοίκησης και συντονισμού 
οργανισμών. 

 Το σύστημα Coordinator αποτελεί ένα παράδειγμα συστήματος εφαρμογής της 
συνομιλίας για δράση, γνωστό ως σύστημα υποστήριξης συνεργασίας (computer – 
supported cooperative work, CSCW), καθώς επίσης και τα συστήματα διαμοιρασμένων 
ημερολογίων (shared diaries), τα συστήματα τηλεσύσκεψης (tele-conference) κ.λπ. (Flores 
et al. 1988). 

 Ωστόσο, το σύστημα Coordinator έχει επικριθεί ότι αρμόζει μόνο σε οργανισμούς με 
αυταρχικά χαρακτηριστικά, λόγω του ότι επιβάλλει αναγκαστικούς τρόπους επικοινωνίας τα 
οποία έρχονται σε αντίθεση με την ελευθερία και την ευελιξία που οφείλει να διέπει την 
επικοινωνία των ατόμων. 

 

2.2 Θεωρίες Μάθησης 

 

Ο ορισμός της μάθησης αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων και μελετών από τους 
ερευνητές χωρίς όμως μέχρι και σήμερα να έχουν καταλήξει σε έναν συγκεκριμένο ορισμό 
(Κασσωτάκης και Φλουρής 2006) (Εικόνα 2.2.1). 

 

 
Εικόνα 2.2.1 Μάθηση 
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Η διαδικασία της μάθησης είναι μία σύνθετη βιολογική και πνευματική λειτουργία του 
ανθρώπου η οποία έχει απασχολήσει διάφορες επιστήμες, όπως την ψυχολογία, την ιατρική, 
την βιολογία, την παιδαγωγική κ.α. Η μάθηση είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της 
εμπειρίας, της πρακτικής, και της επανάληψης δηλαδή της εκπαίδευσης του ατόμου (Bigge  
1990). Βάση επιστημονικών μελετών ο άνθρωπος μαθαίνει μέσα από παιδαγωγικά μοντέλα 
τα οποία βασίζονται σε θεωρίες διδασκαλίας & μάθησης (Kearslay 2003). Στην σύγχρονη 
εποχή με την βοήθεια των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών) έχουν 
σχεδιαστεί πολλές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Παρά ταύτα με βάση τις εξελίξεις στην 
ψυχολογία της μάθησης μπορούμε να απαριθμήσουμε τρεις θεωρίες οι οποίες 
χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον από τα υπολογιστικά περιβάλλοντα μάθησης (Deubel 
2003).  

 
1. Συμπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) 

i. Κλασική εξαρτημένη μάθηση 

ii. Μάθηση με δοκιμή και πλάνη 

iii. Συντελεστική μάθηση 

iv. Προγραμματισμένη διδασκαλία 

v. Διδακτικός σχεδιασμός 

2. Γνωστικές θεωρίες (cognitive)       

i. Οικοδομισμός και Κατασκευαστική μάθηση (constructivism) 

ii. Θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας 

3. Κοινωνιογνωστικές θεωρίες (sociocultural) 

(κοινωνική αλληλεπίδραση - διερευνητική μάθηση) 

i. Θεωρία Vygotsky 

ii. Θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) 

iii. Εγκαθιδρυμένη γνώση (situated cognition) 

 Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες προσεγγίζουν την μάθηση μέσω της αναμετάδοσης 
της πληροφορίας και της τροποποίησης της συμπεριφοράς. Οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί 
στόχοι είναι ξεκάθαροι και ορισμένοι εξ' αρχής. Οι οικοδομιστικές θεωρίες από το λεκτικό 
τους δηλώνουν ότι η γνώση οικοδομείται πάνω σε κάποια υπάρχουσα. Έτσι οι 
μαθητευόμενοι συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης τους.  Τέλος 
οι κοινωνικοπολιτισμικές  θεωρίες υποστηρίζουν ότι η μάθηση δεν μπορεί να λάβει χώρα 
χωρίς να ληφθεί υπόψη το γενικότερο πολιτισμικό - ιστορικό - κοινωνικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο εξελίσσεται. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση αυτές τις τρεις θεωρίες έχουν 
αναπτυχθεί άλλες θεωρίες που εμπεριέχουν στοιχεία και από τις τρεις (θεωρίες). Επίσης 
κάθε φορά που εμφανίζεται στο προσκήνιο μία καινούργια θεωρία δεν αντικαθιστά μία 
παλαιότερη αλλά συνήθως την συμπληρώνει με αποτέλεσμα οι θεωρίες μάθησης να 
γίνονται ακόμα πιο περίπλοκες. Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε πως δεν 
υπάρχουν σαφείς απαντήσεις και καμία θεωρία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ανώτερη από 
κάποια άλλη (Bigge 1990). Ακολουθεί μία μικρή ανάλυση των τριών βασικών θεωριών 
μάθησης. 
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2.2.1 Συμπεριφοριστικές θεωρίες  

 

Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες (behaviorism) βασίζονται στο γεγονός ότι μόνο ότι 
μπορεί να επιβεβαιωθεί με μετρήσεις είναι πραγματική γνώση και κατ' επέκταση επιστήμη. 
Έτσι σύμφωνα με τον συμπεριφορισμό όταν ένα άτομο εκτεθεί σε κάποιου είδους επιρροή 
αυτό που είναι δυνατό να παρατηρηθεί και να μετρηθεί είναι η συμπεριφορά που προκαλεί 
αυτή η επιρροή, επομένως η μάθηση είναι μία μόνιμη αλλαγή συμπεριφοράς που προκύπτει 
με βάση τα βιώματα (Hilgard and Atkinson 1967), ή αλλιώς η μάθηση είναι μια μορφή 
παρατηρήσιμης συμπεριφοράς και αποτελέσματος απόκρισης σε κάποιο ερέθισμα (μοντέλο 
S-R -- Stimuli and Response) (Thornidike 1922) (Εικόνα 2.2.2.1). Προκειμένου να 
επιτευχθεί η μάθηση ενισχύονται οι επιθυμητές συμπεριφορές και τιμωρούνται οι 
ανεπιθύμητες (Rogers 1966).  

 

 
Εικόνα 2.2.1.1 Theory of Behaviorism 

 

2.2.1.1  Κλασσική εξαρτημένη μάθηση 

 

 Οι ρίζες της κλασικής εξαρτημένης μάθησης βρίσκονται στις  έρευνες του Ivan 
Pavlov (1927) σχετικά με τα επίκτητα ανακλαστικά που δημιουργούνται μέσω κάποιας 
μεθόδου μάθησης. Οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν την βάση, του "πατέρα" του 
συμπεριφορισμού, του John B. Watson ο οποίος δίδαξε ότι το άτομο μαθαίνει να αντιδρά 
σε εξωτερικά ερεθίσματα αναλόγως  των χωροχρονικών συνδέσεων. Ο Watson πίστευε ότι 
ο άνθρωπος γεννιέται με κάποια ανακλαστικά και κάποιες συναισθηματικές αντιδράσεις 
φόβου, αγάπης και οργής, ενώ όλη η υπόλοιπη συμπεριφορά του προσδιορίζεται μέσω των 
κατάλληλων συνδέσεων ερεθίσματος - αντίδρασης. 

 

2.2.1.2  Μάθηση με δοκιμή και πλάνη 

 

 Η μάθηση με δοκιμή και πλάνη (learning by trial and error) προτάθηκε με την 
θεωρία του Edward Lee Thornidike (1922) σχετικά με την σύνδεση της αντίδρασης με τα 
εξωτερικά ερεθίσματα. Η διαφορά με την θεωρία του Pavlov είναι ότι η αντίδραση δεν 
εξαρτάται από το ερέθισμα αλλά στο γεγονός ότι την αντίδραση ακολουθεί ένα ερέθισμα το 
οποίο είναι συνέπεια της. Ο Thornidike διατύπωσε τέσσερις νόμους σχετικά με την μάθηση: 
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1. τον νόμο του αποτελέσματος (effect) 

2. τον νόμο της άσκησης (exercise) 

3. τον νόμο της ετοιμότητας (readiness) 

4. τον νόμο της αφομοίωσης (assimilation) 

 Με βάση αυτούς τους νόμους μία ενέργεια που έχει θετικό αποτέλεσμα τείνει να 
διατηρηθεί και να επαναληφθεί στο μέλλον, ενώ μία ενέργεια που έχει αρνητικές επιπτώσεις 
τείνει να απαλειφθεί και τελικώς να λησμονηθεί  (Τριλιανός 1991). Επιπροσθέτως η μάθηση 
είναι σταδιακή και η επανάληψη των προσπαθειών έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του 
χρόνου υλοποιήσεως δηλαδή του χρόνου μάθησης. 

 

2.2.1.3 Συντελεστική μάθηση 

 

 Η συντελεστική μάθηση (operant conditioning) προτάθηκε ως θεωρία από τον 
Burruhus Frederic Skinner (1954). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι το άτομο εκδηλώνει μόνο 
του συμπεριφορά χωρίς να απαιτείται εξωτερικό ερέθισμα ώστε να παραχθεί κάποια 
αντίδραση. Η συμπεριφορά αυτή δημιουργεί συνέπειες από την επίδραση της στο 
περιβάλλον οι οποίες εάν είναι ευχάριστες για το άτομο τότε τείνει να επαναληφθεί σε 
παρόμοιες καταστάσεις (μάθηση), ενώ εάν είναι δυσάρεστες η συμπεριφορά τείνει να μην 
επαναληφθεί. Τα ακόλουθα πέντε είδη συμπεριφορών αποτελούν τις βασικές μορφές 
συντελεστικής μάθησης: 

 
1. Θετική ενίσχυση 

2. Αρνητική ενίσχυση 

3. Άμεση τιμωρία 

4. Έμμεση τιμωρία 

5. Απόσβεση 

 Η συμπεριφορά που ακολουθείται από μία θετική ενίσχυση έχει τις μεγαλύτερες 
πιθανότητες να επαναληφθεί και να παραχθεί μάθηση. Τα ερεθίσματα (γεγονότα) που 
συντελούν ώστε να ληφθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα ονομάζονται ενισχυτές (reinforces) 
και διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς (Μικρόπουλος 2006). Πρωτογενείς 
ενισχυτές είναι αυτοί οι οποίοι περιλαμβάνουν κίνητρα τα οποία είναι εξ αρχής ενισχυτικά 
για ένα άτομο πχ. τροφή, νερό, στοργή, σεξουαλική ικανοποίηση, ενώ η μείωση ή η 
αποφυγή πόνου αποτελεί τον κυριότερο αρνητικό πρωτογενή ενισχυτή. Δευτερογενείς ή 
εξαρτημένοι ενισχυτές είναι αυτοί οι οποίοι δεν είναι εξ αρχής ενισχυτικοί για ένα άτομο 
αλλά απαιτείται συνδυασμός τους με κάποιον πρωτογενή για να μετατραπούν σε 
πρωτογενή, πχ. ένα χειροκρότημα. Το κύριο πλεονέκτημα τους έναντι των πρωτογενών 
είναι ότι δεν οδηγούν γρήγορα στον κορεσμό με αποτέλεσμα να αναζητούνται περισσότερο 
από κάθε ζωντανό οργανισμό (Πρέζας 2003). 
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2.2.1.4  Προγραμματισμένη διδασκαλία 

 
Σύμφωνα με τον Skinner στην διαδικασία της μάθησης απαιτείται ενεργή συμμετοχή 

του εκπαιδευόμενου, σωστή δόμηση και προοδευτική δόμηση του διδακτικού υλικού 
ανάλογα με την δυνατότητα αφομοίωσης της από τον εκπαιδευόμενο, και άμεση 
επαλήθευση και επιβράβευση των σωστών απαντήσεων του εκπαιδευόμενου. Η εφαρμογή 
της παραπάνω θεωρίας πριν την εμφάνιση των υπολογιστών πραγματοποιήθηκε με την 
προγραμματισμένη διδασκαλία (programmed instruction) (Κόμης 2001). Η παραπάνω 
εκπαιδευτική εφαρμογή είχε γραμμική οργάνωση δηλαδή η μάθηση προχωρούσε χωρίς 
διακλαδώσεις. Η διδακτέα ύλη ήταν σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορούν να την 
παρακολουθούν όλοι οι εκπαιδευόμενοι και τα τεστ ήταν συνήθως τεστ συμπλήρωσης 
κενών (Schulmeister 1997). Η προσπάθεια αυτή πέρα από όλους τους περιορισμούς που 
υπήρχαν ήταν η πρώτη προσπάθεια που γεφύρωνε τις θεωρίες μάθησης και διδακτικής. 

 Ο Norman A. Crowder ανέπτυξε μία άλλη μέθοδο διδασκαλίας σύμφωνα με την 
οποία εισάγονται διακλαδώσεις ή πολλαπλές επιλογές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σ' αυτή 
την μέθοδο η απάντηση του εκπαιδευόμενου καθορίζει την ροή της μάθησης οδηγώντας 
την εκπαιδευτική μηχανή να παρουσιάσει την επόμενη πληροφορία - μεταβεί στο επόμενο 
στάδιο - ανάλογα με την απάντηση του. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο ο εκπαιδευτής έχει 
τέσσερις βασικές λειτουργίες : 

 
1. παρουσίαση πληροφοριών 

2. απαίτηση χρήσης αυτών των πληροφοριών από τον εκπαιδευόμενο κατά τις 

απαντήσεις του 

3. εκτίμηση της απάντησης του (εκπαιδευόμενου) 

4. λήψη απόφασης ανάλογα με την ποιότητα της απάντησης του (εκπαιδευόμενου) 

 Οι τρεις πρώτες λειτουργίες μπορούν να διασφαλιστούν από κάποια εν δυνάμει 
διδακτική μηχανή. Η τέταρτη λειτουργία που αφορά την αποτίμηση της ποιότητας της 
απάντησης είναι αυτή η οποία επιβραβεύει την σωστή απάντηση και καθορίζει την 
πληροφορία που θα παρουσιαστεί στην συνέχεια. Αυτή ακριβώς η λειτουργία εισάγει το 
στοιχείο της εξατομικευμένης μάθησης. 

 Με την εμφάνιση τον Η/Υ την δεκαετία του '70 η προγραμματισμένη διδασκαλία 
υλοποιείται με την Διδασκαλία με την Βοήθεια Υπολογιστή (Computer Assisted Instruction - 
CAI). 

 

2.2.1.5 Διδακτικός σχεδιασμός 

 

Η Διδασκαλία με την Βοήθεια Υπολογιστή αρχικά ήταν η δημιουργία ερωτηματολογίων 
πολλαπλής επιλογής (multiple choice) οι οποίες αντιστοιχούσαν στην ύλη ενός βιβλίου. Η 
μετεξέλιξη αυτού του απλοϊκού μοντέλου ήρθε με την υιοθέτηση του μοντέλου του 
διδακτικού σχεδιασμού (instructional design) το οποίο βασίστηκε στη θεωρία που 
διατυπώθηκε από τον Skinner και τον Robert Mills Gagne (Gagne and Driscoll 1988). O 
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Gagne ιεράρχησε τις εργασίες μάθησης που απαιτούνται για τις διανοητικές δεξιότητες 
ανάλογα με την πολυπλοκότητα τους.  

 
1. αναγνώριση ερεθίσματος (stimulus recognition), 

2. δημιουργία αντίδρασης (response generation) 

3. ακολουθία διαδικασίας (procedure following) 

4. χρήση ορολογίας (use of terminology) 

5. διακρίσεις (discriminations) 

6. σχηματισμός της έννοιας (concept formation) 

7. εφαρμογή κανόνων (rule application) 

8. επίλυση του προβλήματος (problem solving) 

 Η ιεράρχηση αυτή σκοπό έχει να ορίσει τα προαπαιτούμενα κάθε επιπέδου στην 
διαδικασία της μάθησης. 

Τα τρία στάδια ανάπτυξης του μοντέλου Διδακτικού Σχεδιασμού είναι : 
 

1. Αξιολόγηση αναγκών 

2. Επιλογή διδακτικών μεθόδων & υλικού 

3. Αξιολόγηση μαθητή 

 Επίσης ο Boyle (1997) διατύπωσε εννέα διδακτικά συμβάντα και μαθησιακές 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι και να 
ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. 

 
1. Προσέλκυση προσοχής 

2. Πληροφόρηση για τους στόχους του μαθήματος και παροχή κινήτρων 

3. Διέγερση ανάκλησης πρότερων γνώσεων 

4. Παρουσίαση ερεθισμάτων με διακριτά χαρακτηριστικά 

5. Παροχή καθοδήγησης στη μάθηση 

6. Εξαγωγή συμπερασμάτων - αποτελεσμάτων 

7. Παροχή πληροφοριακής ανατροφοδότησης 

8. Αξιολόγηση συμπερασμάτων - αποτελεσμάτων 

9. Ανάπτυξη μνήμης και μεταφορά μάθησης. 

 

2.2.2 Γνωστικές θεωρίες  

 

Στις γνωστικές θεωρίες (cognitive) μάθησης το μοντέλο που τις περιγράφει είναι ένα 
υπερ-σύνολο του αντίστοιχου της θεωρίας του συμπεριφορισμού. Πιο αναλυτικά στο 
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μοντέλο των γνωστικών θεωριών κυρίαρχο ρόλο παίζει ο παράγοντας μαθητής ή 
εκπαιδευόμενος. Συνοπτικά το σχήμα του μοντέλου έχει ως εξής : "Ερέθισμα --> Μανθάνων 
--> Αντίδραση". Οι J. Piaget, J. Bruner και R. M. Gagne ήταν αυτοί οι οποίοι κυρίως, 
διατύπωσαν τις γνωστικές (cognitive) θεωρίες μάθησης. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές 
κατά την διαδικασία μάθησης πραγματοποιούνται κάποιες διεργασίες (γνωστικές) εσωτερικά 
του εκπαιδευόμενου ώστε να δομηθεί, να γίνει αντιληπτή και τελικώς να μεταφερθεί η 
γνώση, δηλαδή να επιτευχθεί η μάθηση (Εικόνα 2.2.2.1). 

 

 
Εικόνα 2.2.2.1 Cognitive Theory 

 
 O Benjamin S. Bloom (1965) διατύπωσε μία διάκριση της μάθησης σε γνωστικό και 

συναισθηματικό πεδίο. Και στα δύο πεδία η διαδικασία της μάθησης έχει παρόμοια βήματα 
και περνά μέσα από διεργασίες ανάλυσης και αναδόμησης των εννοιών. Στο τελικό στάδιο 
γίνεται μία κριτική επεξεργασία από τον εκπαιδευόμενο αξιολογώντας την νέα γνώση 
σχετικά με την πραγματοποίηση των στόχων τους. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω 
αλληλεπιδράσεων εσωτερικών και εξωτερικών μοντέλων. 

 Η προσπάθεια εφαρμογής των γνωστικών θεωριών στις ΤΠΕ έχει τις ρίζες της την 
δεκαετία του 1980. Ο Merrill (1980) παρουσίασε μία θεωρία στην οποία έκανε χρήση 
εργαλείων οθόνης τα οποία χαρακτήρισε ως απαραίτητα συστατικά για την αποδοτικότερη 
μάθηση ενός εκπαιδευόμενου. Η προσπάθεια αυτή εφαρμόστηκε στην εκπαίδευση με 
υπολογιστή στο University of Texas από τον Schulmeister (1997). Αργότερα αναπτύχθηκε 
περαιτέρω και λειτούργησε και σε δίκτυο υπολογιστών με χρήση από τερματικά με 
υπηρεσίες ανατροφοδότησης, στατιστικών στοιχείων και επικοινωνιών (Maurer 2001). 

 Η χρήση του μοντέλου γνωστικών θεωριών μάθησης στην σχεδίαση εκπαιδευτικών 
εφαρμογών - λογισμικών - εντοπίζεται στο σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη (User 
Interface) και στην παρουσίαση της πληροφορίας και την ανάπτυξης της στρατηγικής της 
διδασκαλίας. Η συνεχόμενη βελτιστοποίηση της αναπαράστασης των πληροφοριών σκοπό 
έχει μέσω της χρήσης προσαρμοστικών συστημάτων (adaptive systems) να προάγει την 
εμπειρία της μάθησης ανάλογα με τον ζητούμενο στόχο αλλά και τον εκπαιδευόμενο. 

 Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών εφαρμογών και κατ' επέκταση σύγχρονων συστημάτων 
διδασκαλίας που βασίζεται στο μοντέλο της γνωστικής θεωρίας μάθησης διαφέρει από τον 
αντίστοιχο του συμπεριφοριστικού μοντέλου ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών 
και του τρόπου της μετάδοση της γνώσης. 
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2.2.2.1 Οικοδομισμός, Κατασκευαστική

 

Η έρευνα του Jean Piaget
εκπαιδευόμενου περιγράφεται σαν μία εξελικτική διαδικασία η οποία ξεκινά από την 
γέννηση του ανθρώπου και διαμορφώνεται σε τέσσ
(Μπασέτας 2002) (Εικόνα 2.2.

 
1. το αισθησιοκινητικό (γέννηση έως 2 έτη)

2. προλογικής σκέψης (2 

3. συγκεκριμένων πράξεων (7 

4. λογικών τυπικών πράξεων (11 έτη και μετά)

 

 
Η αφομοίωση, η συμμόρφωση, η προσαρμογή και το σχήμα είναι οι βασικοί παράγοντες 

της θεωρίας του Piaget. Η αφομοίωση είναι η βασική ενέργεια του ατόμου να εντάξει μία 
κατάσταση σε σχήματα δραστηριοτήτων που ήδη διαθέτει. Η συμμόρφωση είναι οι 
ενέργειες του ατόμου ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος για την επίτευξη ενός 
σκοπού και οδηγεί στην τροποποίηση προγενέστερης γνώσεις. Η προσαρμογή είναι 
βιολογική λειτουργία και ορίζεται σαν την συνισταμένη της αφομοίωσης με την 
συμμόρφωση. Το σχήμα σαν έννο
ορίζεται από τον Piaget (1979) 
την συμμόρφωση μετά από μία σειρά δραστηριοτήτων. Η θεωρία του 
θεμέλιος λίθος μιας παιδαγωγικής αντίληψης βασισμένης στην αυτενέργεια του 
εκπαιδευομένου, στην εξατομίκευση της διδασκαλίας και στην 
μοντέλο της γνωστικής προσαρμογής μαρτυρεί το γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα 
από δραστηριότητες που λαμβάνουν χ
εντοπίζονται. Με την βοήθεια αυτών των δραστηριοτήτων "οικοδομούνται" έννοιες πάνω σε 
προγενέστερες γνώσεις (constructivism)
αισθητηριοκινητική μάθηση

συνεκτιμώντας ο εκπαιδευόμενος τις αλλαγές που επιφέρουν οι πράξεις του στο περιβάλλον 
που δραστηριοποιείται με απώτερο σκοπό να προσαρμοστεί σε αυτό. Τέλος ένας 
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Οικοδομισμός Κατασκευαστική και Αισθητηριοκινητική μάθηση

Piaget (1979) σχετικά με την ανάπτυξη της λογικής σκέψης του 
εκπαιδευόμενου περιγράφεται σαν μία εξελικτική διαδικασία η οποία ξεκινά από την 
γέννηση του ανθρώπου και διαμορφώνεται σε τέσσερα στάδια γνωστικής ανάπτυξης 

(Εικόνα 2.2.2.1.1).  

το αισθησιοκινητικό (γέννηση έως 2 έτη) 

προλογικής σκέψης (2 - 7 έτη) 

συγκεκριμένων πράξεων (7 - 11 έτη) 

λογικών τυπικών πράξεων (11 έτη και μετά) 

Εικόνα 2.2.2.1.1 Constuctivism - Piaget 

Η αφομοίωση, η συμμόρφωση, η προσαρμογή και το σχήμα είναι οι βασικοί παράγοντες 
. Η αφομοίωση είναι η βασική ενέργεια του ατόμου να εντάξει μία 

κατάσταση σε σχήματα δραστηριοτήτων που ήδη διαθέτει. Η συμμόρφωση είναι οι 
ατόμου ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος για την επίτευξη ενός 

σκοπού και οδηγεί στην τροποποίηση προγενέστερης γνώσεις. Η προσαρμογή είναι 
βιολογική λειτουργία και ορίζεται σαν την συνισταμένη της αφομοίωσης με την 
συμμόρφωση. Το σχήμα σαν έννοια είναι μία μονάδα μέτρησης της μάθησης. Όπως 

(1979) είναι η προσαρμογή σε συνδυασμό με την αφομοίωση και 
την συμμόρφωση μετά από μία σειρά δραστηριοτήτων. Η θεωρία του 

παιδαγωγικής αντίληψης βασισμένης στην αυτενέργεια του 
εκπαιδευομένου, στην εξατομίκευση της διδασκαλίας και στην ανακαλυπτική
μοντέλο της γνωστικής προσαρμογής μαρτυρεί το γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα 
από δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον στο οποίο 
εντοπίζονται. Με την βοήθεια αυτών των δραστηριοτήτων "οικοδομούνται" έννοιες πάνω σε 

(constructivism) μετά από κρίση του εκπαιδευομένου. Η 
αισθητηριοκινητική μάθηση υλοποιείται μέσα από μία διαδικασία δοκιμής
συνεκτιμώντας ο εκπαιδευόμενος τις αλλαγές που επιφέρουν οι πράξεις του στο περιβάλλον 

με απώτερο σκοπό να προσαρμοστεί σε αυτό. Τέλος ένας 
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Αισθητηριοκινητική μάθηση 

σχετικά με την ανάπτυξη της λογικής σκέψης του 
εκπαιδευόμενου περιγράφεται σαν μία εξελικτική διαδικασία η οποία ξεκινά από την 

ερα στάδια γνωστικής ανάπτυξης 

 

Η αφομοίωση, η συμμόρφωση, η προσαρμογή και το σχήμα είναι οι βασικοί παράγοντες 
. Η αφομοίωση είναι η βασική ενέργεια του ατόμου να εντάξει μία 

κατάσταση σε σχήματα δραστηριοτήτων που ήδη διαθέτει. Η συμμόρφωση είναι οι 
ατόμου ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος για την επίτευξη ενός 

σκοπού και οδηγεί στην τροποποίηση προγενέστερης γνώσεις. Η προσαρμογή είναι 
βιολογική λειτουργία και ορίζεται σαν την συνισταμένη της αφομοίωσης με την 

ια είναι μία μονάδα μέτρησης της μάθησης. Όπως 
είναι η προσαρμογή σε συνδυασμό με την αφομοίωση και 

την συμμόρφωση μετά από μία σειρά δραστηριοτήτων. Η θεωρία του Piaget ήταν ο 
παιδαγωγικής αντίληψης βασισμένης στην αυτενέργεια του 

ανακαλυπτική μάθηση. Το 
μοντέλο της γνωστικής προσαρμογής μαρτυρεί το γεγονός ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσα 

ώρα και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον στο οποίο 
εντοπίζονται. Με την βοήθεια αυτών των δραστηριοτήτων "οικοδομούνται" έννοιες πάνω σε 

μετά από κρίση του εκπαιδευομένου. Η 
ό μία διαδικασία δοκιμής-λάθους 

συνεκτιμώντας ο εκπαιδευόμενος τις αλλαγές που επιφέρουν οι πράξεις του στο περιβάλλον 
με απώτερο σκοπό να προσαρμοστεί σε αυτό. Τέλος ένας 
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σημαντικός παράγοντας για την προώθηση της όλης διαδικασίας είναι το ενδιαφέρον που 
εκδηλώνει ένας εκπαιδευόμενος για την ικανοποίηση μιας ανάγκης στα πλαίσια της 
μάθησης. 

 Με βάση την θεωρία του Piaget ο Papert (1980) μαζί με μία ομάδα ερευνητών από 
το Μ.Ι.Τ. (Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης) κατασκευάζει την γλώσσα 
προγραμματισμού Logo. Η γλώσσα προγραμματισμού Logo κινείται γύρω από δύο άξονες - 
σκοπούς : 

 
i. Η εμπειρία με χρήση της Logo έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση γνωστικών 

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και οι δεξιότητες αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σε άλλα μαθήματα. 

ii. Το περιβάλλον προγραμματισμού με χρήση την Logo αποτελεί ένα ιδανικό 
περιβάλλον για μάθηση μαθηματικών εννοιών όπως μεταβλητή, αναδρομικότητα 
κ.α. 

 

 Η μετεξέλιξη της Logo την δεκαετία του '90 και η μετονομασία της σε LEGO / Logo 
επιτεύχθηκε με παράλληλη σύνδεση με πακέτα συναρμολόγησης της LEGO. Τα LEGO 
Mindstorms συμπεριέλαβαν μία μεγάλη γκάμα από εξαρτήματα όπως φώτα, αισθητήρες, 
κινητήρες όπως επίσης και βιβλιοθήκες κώδικα για κατασκευή προγραμμάτων και χρήση σε 
συνδυασμό με τα εξαρτήματα αυτά. Το σκεπτικό της ανάπτυξης ενός τέτοιου 
περιβάλλοντος μάθησης προέρχεται από το μοντέλο της θεωρίας του Piaget σχετικά με τον 
οικοδομισμό. Έτσι συμπεραίνεται ότι όταν ο εκπαιδευόμενος πειραματίζεται 
κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα - ενδιαφέρον - για τον ίδιο η μάθηση που 
επιτυγχάνεται είναι αποτελεσματική.   

 O Papert χρησιμοποιώντας την κλασική θεωρία οικοδομισμού δημιούργησε  την 
κατασκευαστική θεωρία μάθησης (constructionist) με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Με την θεωρία αυτή ο Papert υποστηρίζει πως δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου τα 
παιδιά μπορούν να παίζουν και να χειρίζονται αντικείμενα μπορούν να μαθαίνουν νέους 
συλλογισμούς με φυσικό τρόπο και όχι με μέσω μιας διαδικασίας τετριμμένης εκπαίδευσης. 
Έτσι βασιζόμενος στην αρχή της μάθησης χωρίς διδασκαλία εισήγαγε την έννοια του 
μικρόκοσμου δηλαδή ενός συνόλου από συγκεκριμένα και αφηρημένα αντικείμενα και 
σχέσεις και ενός συνόλου λειτουργιών που επιδρούν πάνω στα αντικείμενα και τις σχέσεις 
με αποτέλεσμα να παράγουν νέα αντικείμενα (Papert 1980). Ένας τέτοιος μικρόκοσμος 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι το περιβάλλον της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Το 
περιβάλλον αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί διερευνητικό και αντίστοιχα η μάθηση που 
επιτυγχάνεται επίσης διερευνητική. Διερευνητική μάθηση μπορούν να προσφέρουν επίσης 
τα περιβάλλοντα προσομοίωσης τα οποία υποστηρίζουν ελεύθερη πλοήγηση για τον 
εκπαιδευόμενο. 

 Ο Edgar Dale χρησιμοποιώντας και εξελίσσοντας την θεωρία του Piaget διατύπωσε 
πως η μάθηση μέσω πράξης (εξάσκηση - επανάληψη) είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
οικοδόμησης της γνώσης. Σύμφωνα με την πυραμίδα μάθησης του Dale ο εκπαιδευόμενος 
απομνημονεύει 90% με την εκτέλεση, 70% με την γραφή/ομιλία, 50% με την όραση/ακοή 
και μόλις 10% με την ανάγνωση (Εικόνα 2.2.2.1.2). Βασιζόμενοι στο παραπάνω μοντέλο 
μάθησης και εφαρμόζοντας το στην μάθηση με ηλεκτρονικό υπολογιστή έκαναν την 
εμφάνιση τους τα ονομαζόμενα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) και τα 
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λογισμικά προσομοίωσης με την βοήθεια των οποίων μπορεί σε κάποιον ε
παραχθεί γνώση μέσω της διαδικασίας της μάθησης.

 

 

2.2.2.2 Θεωρία επεξεργασίας

 

 Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη σκέψη είναι το 
πληροφορίας (information processing
της πληροφορικής και κατ' ουσία προσομοιώνει την λειτουργία του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με το μοντέλο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Υποστηρικτ
θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών είναι οι 
αρχή της είναι η εστίαση στην αναπαράσταση από το γνωστικό σύστημα της ροής της 
πληροφορίας στην επεξεργασία της, όπου η επεξεργασία της πληροφορίας λογίζεται σαν 
υπολογισμός. Έτσι με βάση το παραπάνω σκεπτικό το ανθρώπινο πνεύμα μοντελοποιείται 
σε ένα σύστημα επεξεργασίας της πληροφορίας. Οι γνωστικές διεργασίες αποτελούνται από 
αναπαραστάσεις και επεξεργασίες όπου τα αποτελέσματα αυτών (διεργασιών) αποτελούν 
εισόδους για άλλες επεξεργασίες κοκ. Οι γνώσεις είναι δομές σταθεροποιημένες στην 
"μακροχρόνια μνήμη" και διακρίνονται από τις αναπαραστάσεις οι οποίες βρίσκονται στη 
"βραχυχρόνια μνήμη". Η διαφοροποίηση των αναπαραστάσεων από την γνώση είναι ότι, 
εκτός από το παραπάνω, είναι αυτόματα ενεργές ενώ μία γνώση πρέπει να 
δραστηριοποιηθεί για να είναι διαθέσιμη (
θεωρίας της επεξεργασίας της πληροφορίας στον σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης είναι 
οι εκπαιδευτικές εφαρμογές 
συστήματα. 

 

2.2.3 Κοινωνιογνωστικές

 

Στο πλαίσιο του οικοδομισμού εντάσσονται και οι κοινωνικοπολιτισμικές (
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λογισμικά προσομοίωσης με την βοήθεια των οποίων μπορεί σε κάποιον ε
παραχθεί γνώση μέσω της διαδικασίας της μάθησης. 

Εικόνα 2.2.2.1.2 Πυραμίδα μάθησης του Dale 

επεξεργασίας της πληροφορίας 

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η ανθρώπινη σκέψη είναι το μέσο επεξεργασίας της 
processing). Η ανάπτυξη της είναι σύγχρονη με την επιστήμη 

της πληροφορικής και κατ' ουσία προσομοιώνει την λειτουργία του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με το μοντέλο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Υποστηρικτ
θεωρίας επεξεργασίας πληροφοριών είναι οι R. Gagne, A. Newell και H. 
αρχή της είναι η εστίαση στην αναπαράσταση από το γνωστικό σύστημα της ροής της 
πληροφορίας στην επεξεργασία της, όπου η επεξεργασία της πληροφορίας λογίζεται σαν 
υπολογισμός. Έτσι με βάση το παραπάνω σκεπτικό το ανθρώπινο πνεύμα μοντελοποιείται 
σε ένα σύστημα επεξεργασίας της πληροφορίας. Οι γνωστικές διεργασίες αποτελούνται από 
αναπαραστάσεις και επεξεργασίες όπου τα αποτελέσματα αυτών (διεργασιών) αποτελούν 

ους για άλλες επεξεργασίες κοκ. Οι γνώσεις είναι δομές σταθεροποιημένες στην 
"μακροχρόνια μνήμη" και διακρίνονται από τις αναπαραστάσεις οι οποίες βρίσκονται στη 
"βραχυχρόνια μνήμη". Η διαφοροποίηση των αναπαραστάσεων από την γνώση είναι ότι, 

παραπάνω, είναι αυτόματα ενεργές ενώ μία γνώση πρέπει να 
ποιηθεί για να είναι διαθέσιμη (Κόμης 2001). Μία πολύ σημαντική εφαρμογή της 

θεωρίας της επεξεργασίας της πληροφορίας στον σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης είναι 
οι εκπαιδευτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα ονομαζόμενα έμπειρα διδακτικά 

Κοινωνιογνωστικές θεωρίες  

Στο πλαίσιο του οικοδομισμού εντάσσονται και οι κοινωνικοπολιτισμικές (
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λογισμικά προσομοίωσης με την βοήθεια των οποίων μπορεί σε κάποιον εκπαιδευόμενο να 

 

μέσο επεξεργασίας της 
). Η ανάπτυξη της είναι σύγχρονη με την επιστήμη 

της πληροφορικής και κατ' ουσία προσομοιώνει την λειτουργία του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με το μοντέλο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Υποστηρικτές της 

. Simon. Ως βασική 
αρχή της είναι η εστίαση στην αναπαράσταση από το γνωστικό σύστημα της ροής της 
πληροφορίας στην επεξεργασία της, όπου η επεξεργασία της πληροφορίας λογίζεται σαν 
υπολογισμός. Έτσι με βάση το παραπάνω σκεπτικό το ανθρώπινο πνεύμα μοντελοποιείται 
σε ένα σύστημα επεξεργασίας της πληροφορίας. Οι γνωστικές διεργασίες αποτελούνται από 
αναπαραστάσεις και επεξεργασίες όπου τα αποτελέσματα αυτών (διεργασιών) αποτελούν 

ους για άλλες επεξεργασίες κοκ. Οι γνώσεις είναι δομές σταθεροποιημένες στην 
"μακροχρόνια μνήμη" και διακρίνονται από τις αναπαραστάσεις οι οποίες βρίσκονται στη 
"βραχυχρόνια μνήμη". Η διαφοροποίηση των αναπαραστάσεων από την γνώση είναι ότι, 

παραπάνω, είναι αυτόματα ενεργές ενώ μία γνώση πρέπει να 
. Μία πολύ σημαντική εφαρμογή της 

θεωρίας της επεξεργασίας της πληροφορίας στον σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης είναι 
τεχνητής νοημοσύνης, τα ονομαζόμενα έμπειρα διδακτικά 

Στο πλαίσιο του οικοδομισμού εντάσσονται και οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) 
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θεωρίες (κοινωνική αλληλεπίδραση - διερευνητική μάθηση). Οι θεωρίες αυτές 
επικεντρώνουν στον κοινωνικό καθορισμό της γνώσης. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι ο 
οικοδομισμός λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα  όπου ο ρόλος της επικοινωνίας 
για την υλοποίηση δραστηριοτήτων παίζει πρωταρχικό ρόλο. Σημαντικός παράγοντας 
αποτελεί η κοινωνικοπολιτισμική επίδραση δηλαδή η κουλτούρα και η δομή της κοινωνίας 
μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα η οικοδόμηση της γνώσης (Εικόνα 2.2.3.1). 

 

 
Εικόνα 2.2.3.1 Sociocultural Theory 

 

2.2.3.1 Θεωρία Vygotsky 

 

 Ο Lev S. Vygotsky (1985) και οι μαθητές του ανέπτυξαν μία κοινονικοπολιτισμική 
θεωρία μάθησης η οποία στηριζόταν στην επικοινωνιακή και πολιτισμική αλληλεπίδραση του 
περιβάλλοντος με κυρίαρχο ρόλο της γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας. Η βασική αρχή της 
θεωρίας είναι η Ζώνη Εγγύτερης Ανάπτυξης  (Vygotsky 1978) η οποία επηρέασε τα 
εκπαιδευτικά συστήματα του δυτικού κόσμου. Συνοπτικά η αρχή της Ζώνης Εγγύτερης 
Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι η ικανότητα μάθησης είναι ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Τα παιδιά 
αναπτύσσουν την ικανότητα μάθησης όταν βοηθούνται από ενήλικες. Η ανάπτυξη και 
εξέλιξη των ανθρωπίνων κοινωνιών οφείλεται στην ικανότητα για διδασκαλία κάποιων 
ατόμων - μελών των κοινωνιών αυτών. Η διδασκαλία είναι το κέντρο της ανάπτυξης και 
μέσω αυτής επιβεβαιώνεται η ικανότητα κάποιου παιδιού για μάθηση η οποία λαμβάνει 
χώρα μέσω της αλληλεπίδρασης (Wood 1988). 

 

2.2.3.2 Θεωρία της δραστηριότητας  

 

Η θεωρία της Δραστηριότητας (activity theory) έχει ως αρχή το γεγονός ότι η 
ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείτε από πολιτισμικά σύμβολα δηλαδή από λέξεις και εργαλεία 
που επιδρούν στην δραστηριότητα του ατόμου και κατ' επέκταση στις νοητικές διεργασίες 
του (Nardi 1996). Η θεωρία αυτή μελετά την μάθηση σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. 
Στοιχεία της είναι το υποκείμενο (άτομο ή ομάδα) το αντικείμενο, οι πράξεις και οι 
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λειτουργίες. Βασική μονάδα είναι η δραστηριότητα του ανθρώπου. Η δραστηριότητα 
πραγματοποιείται από τα αντικείμενα με χρήση εργαλείων εσωτερικών ή εξωτερικών. 

 

2.2.3.3  Εγκαθιδρυμένη γνώση  

 

 Η θεωρία της Εγκαθιδρυμένης Γνώσης (situated cognition) υποστηρίζει ότι η 
διαδικασία της μάθησης δεν είναι μία ατομική λειτουργία αλλά μία συλλογική λειτουργία με 
συμμετοχή σε "κοινότητες μάθησης" (Lave and Wenger 1991). Η μάθηση σε κοινότητες 
μπορεί να είναι δια ζώσης (πρόσωπο - πρόσωπο) ή "εικονική" με την βοήθεια της 
τεχνολογίας (εικονικές κοινότητες).  Στο επιστημονικό πεδίο της Επικοινωνίας Ανθρώπου - 
Υπολογιστή η θεωρία της δραστηριότητας έχει εφαρμογή στον σχεδιασμό συνεργατικών 
περιβαλλόντων με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η συνεργατική μάθηση επιτυγχάνεται 
με την αλληλεπίδραση υποκειμένου, στόχου μάθησης και εργαλείων. 

 

2.3 Μηχανική Μάθηση 

 

Ο όρος μηχανική μάθηση (Machine Learning) σε αντιπαραβολή με την ανθρώπινη 
μάθηση έχει να κάνει με την διαδικασία δημιουργίας μηχανών ή συστημάτων (κατά κόρον 
συνδυασμού λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών) τα οποία είναι ικανά να 
«μαθαίνουν» αξιοποιώντας προγενέστερη γνώση. 

Η μηχανική μάθηση είναι ένα ερευνητικό πεδίο των τεχνολογιών πληροφοριών και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) που είναι αλληλένδετο με την εξόρυξη γνώσης (Data mining). Η 
εξόρυξη γνώσης προϋποθέτει διαδικασίες μηχανικής μάθησης.  Ένας αρκετά καλός ορισμός 
της μηχανικής μάθησης έχει διατυπωθεί από τον  Tom M. Mitchell (1997): «Ένα πρόγραμμα 
υπολογιστή λέγεται ότι μαθαίνει από εμπειρία E ως προς μια κλάση εργασιών T και ένα 
μέτρο επίδοσης P, αν η επίδοσή του σε εργασίες της κλάσης Τ, όπως αποτιμάται από το 
μέτρο Ρ, βελτιώνεται με την εμπειρία Ε». Ο Arthur Samuel (Simon 2013) ορίζει τη μηχανική 
μάθηση ως «Πεδίο μελέτης που δίνει στους υπολογιστές την ικανότητα να μαθαίνουν, 
χωρίς να έχουν ρητά προγραμματιστεί». Με την χρήση της μηχανικής μάθησης μπορούμε 
να  προβλέψουμε (predict) βασιζόμενοι σε ιστορικά δεδομένα και εν συνεχεία βασισμένοι 
στις προβλέψεις αυτές να πάρουμε αποφάσεις.  

 Πώς ακριβώς όμως λειτουργεί η μηχανική μάθηση (Machine Learning); Πώς με την 
χρήση της μπορούμε να προβλέψουμε ένα γεγονός και να επιτύχουμε εξόρυξη γνώσης 
(Data Mining); Η τεχνική που χρησιμοποιείται ονομάζεται μοντελοποίηση (Modeling). Πιο 
συγκεκριμένα είναι η κατασκευή ενός μοντέλου βασισμένου σε ιστορικά δεδομένα με την 
βοήθεια του οποίου μπορούμε να προβλέψουμε (predict) γεγονότα που θα συμβούν στο 
μέλλον.  

Η μηχανική μάθηση χρησιμοποιείται κυρίως για τρεις σκοπούς: 
 

• Πρόβλεψη τάσεων και συμπεριφορών. Η μελέτη παλαιότερων τάσεων μιας μετοχής 
στην χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να βοηθήσει να προβλέψουμε την μελλοντική 
συμπεριφορά της (τάση της) με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. 
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• Αναγνώριση.  Τυποποιημένες μορφές δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

εντοπισμό μια δραστηριότητας ή ενός γεγονότος. Για παράδειγμα η αναγνώριση μιας 
λέξης μπορεί να επιτευχθεί από τον εντοπισμό μιας συγκεκριμένης ακολουθίας 
συμβόλων. 

 
• Ταξινόμηση. Η εξόρυξη γνώσης μπορεί να διαχωρίσει έτσι τα δεδομένα ώστε να 

προκύψουν διαφορετικές κλάσεις ή κατηγορίες βάσει κάποιων παραμέτρων. Για 
παράδειγμα η χωροθέτηση των ενός πολυκαταστήματος ώστε  μπορούν να χωριστούν 
σε κατηγορίες, όπως προϊόντα για την φροντίδα του παιδιού, της γυναίκας ή του άντρα. 
Αυτή η κατηγοριοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάλυση των πωλήσεων ώστε 
να ληφθούν αποφάσεις για αύξηση τους.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές εφαρμογές της Μηχανικής Μάθησης (Michalski et al. 
1998): 
• Αεροπορία: Υψηλής απόδοσης αυτόματοι πιλότοι αεροπλάνων, προσομοιωτές πτήσης, 

συστήματα αυτομάτου ελέγχου αεροπλάνων, συστήματα ανίχνευσης βλαβών. 
• Αυτοκίνηση: Αυτοκινούμενα συστήματα αυτόματης πλοήγησης. 
• Τραπεζικές εφαρμογές: Συστήματα αξιολόγησης αιτήσεων δανειοδότησης . 
• Άμυνα: Ανίχνευση στόχων, σόναρ, ραντάρ, αναγνώριση σήματος / εικόνας. 
• Ηλεκτρονική: Πρόβλεψη ακολουθίας κωδίκων, διάγνωση βλαβών ολοκληρωμένων 
• κυκλωμάτων, μηχανική όραση. 
• Οικονομία: Οικονομική ανάλυση, πρόβλεψη τιμών συναλλάγματος. 
• Κοινωνική ασφάλιση: Αξιολόγηση εφαρμοζόμενης πολιτικής, βελτιστοποίηση 

παραγωγής. 
• Βιομηχανία: Βιομηχανικός έλεγχος διεργασιών, συστήματα ποιοτικού ελέγχου, διάγνωση 

βλαβών διεργασιών και μηχανών. 
• Ιατρική: Ανάλυση καρκινικών κυττάρων, ανάλυση Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και 

Ηλεκτροκαρδιογραφήματος. 
• Γεωλογικές έρευνες: Εντοπισμός πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
• Ρομποτική: Έλεγχος τροχιάς και σύστημα όρασης ρομπότ. 
• Επεξεργασία φωνής: Αναγνώριση φωνής, σύνθεση φωνής από κείμενο. 
• Χρηματιστηριακές εφαρμογές: Ανάλυση αγοράς, πρόβλεψη τιμών μετοχών. 
• Τηλεπικοινωνίες: Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες πληροφοριών, μετάφραση πραγματικού 

χρόνου. 
• Μεταφορές: Συστήματα διάγνωσης βλαβών φρένων, συστήματα δρομολόγησης. 

 

Η σχεδίαση ενός συστήματος μηχανικής μάθησης αποτελείται από μία σειρά βασικών 
ενεργειών οι οποίες περιγράφονται παρακάτω : 

 
1. Προσδιορισμός του συνόλου των δεδομένων εκπαίδευσης (training set) του 

συστήματος με την δημιουργία διανυσμάτων τιμών τα στοιχεία των οποίων  
αναπαριστούν τα χαρακτηριστικά (features ή attributes ) των οντοτήτων που έχουν 
επιλεγεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα. 
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2. Εκπαίδευση του συστήματος και δημιουργία ενός μοντέλου (ταξινομητής) με βάση 
τα δεδομένα εκπαίδευσης το οποίο προσεγγίζει όσο το δυνατόν καλύτερα μία 
ιδανική συνάρτηση (
πρόβλημα. Δημιουργία σχετικών κλάσεων.

3. Αναγνώριση ενός νέου διανύσματος τιμών ταξινομώντας ή κατηγοριοποιώντας το 
στην αντίστοιχη κλάση.

 Με την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών το σύστημα μας είναι έτοιμο προς 
χρήση. Με βάση τα εξαγόμενα αποτελέσματα μπορούμε να προβούμε σε προβλέψεις και εν 
συνεχεία βασιζόμενοι στην γνώση που 
αποφάσεις. 

 

2.3.1 Κατηγορίες μηχανικής

 

Η μηχανική μάθηση μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην επιβλεπόμενη 
μάθηση (supervised learning
τρίτη κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί η ενισχυτική μάθηση (
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνητή νοημοσύνη (

 

 
 Ένα σύστημα επιβλεπόμενης μάθησης, 

δειγμάτων (samples) εκπαίδευσης όπου κάθε δείγμα χαρακτηρίζεται από μια κατηγορία. 
Τυπικό παράδειγμα επιβλεπόμενης μάθησης αποτελούν τα προβλήματα ταξινόμησης 
(classification). Σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης, κάθε δείγμα εκπαίδευσης αντιστοιχεί ή 
αναπαρίσταται με ένα διάνυσμα. Ένα τέτοιο διάνυσμα είναι ένα σύνολο τιμών 
χαρακτηριστικών, ή αλλιώς γνωρισμάτων, το οποίο περιέχει και μια τιμή κατηγορίας (ή 
κλάσης – class) η οποία περιγράφει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ή αλλιώς, την έννοια στόχο. 
Πληθώρα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης είναι σχεδιασμένοι για προβλήματα ταξινόμησης, 
όπως είναι οι αλγόριθμοι ID
δέντρων αποφάσεων (decision
καθοδηγούμενη από σφάλματα (
1992, 1993, 1995a, 1995b)
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Εκπαίδευση του συστήματος και δημιουργία ενός μοντέλου (ταξινομητής) με βάση 
τα δεδομένα εκπαίδευσης το οποίο προσεγγίζει όσο το δυνατόν καλύτερα μία 
ιδανική συνάρτηση (target function) με την οποία δύναται να μοντελοποιηθεί το 

Δημιουργία σχετικών κλάσεων. 
Αναγνώριση ενός νέου διανύσματος τιμών ταξινομώντας ή κατηγοριοποιώντας το 
στην αντίστοιχη κλάση. 

Με την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών το σύστημα μας είναι έτοιμο προς 
χρήση. Με βάση τα εξαγόμενα αποτελέσματα μπορούμε να προβούμε σε προβλέψεις και εν 
συνεχεία βασιζόμενοι στην γνώση που εξάγαμε (Data mining) να πάρουμε κρίσιμες 

μηχανικής μάθησης 

Η μηχανική μάθηση μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην επιβλεπόμενη 
learning) και στη μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised

τρίτη κατηγορία μπορεί να θεωρηθεί η ενισχυτική μάθηση (reinforcement
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligent) 

Εικόνα 2.3.1.1 Κατηγορίες Μηχανικής Μάθησης 

Ένα σύστημα επιβλεπόμενης μάθησης, εκπαιδεύεται αρχικά σε ένα σύνολο 
) εκπαίδευσης όπου κάθε δείγμα χαρακτηρίζεται από μια κατηγορία. 

Τυπικό παράδειγμα επιβλεπόμενης μάθησης αποτελούν τα προβλήματα ταξινόμησης 
). Σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης, κάθε δείγμα εκπαίδευσης αντιστοιχεί ή 

αναπαρίσταται με ένα διάνυσμα. Ένα τέτοιο διάνυσμα είναι ένα σύνολο τιμών 
χαρακτηριστικών, ή αλλιώς γνωρισμάτων, το οποίο περιέχει και μια τιμή κατηγορίας (ή 

ριγράφει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ή αλλιώς, την έννοια στόχο. 
Πληθώρα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης είναι σχεδιασμένοι για προβλήματα ταξινόμησης, 

ID3 (Quinlan 1986) και C4.5 (Quinlan 1993) 
on trees), η μάθηση στηριζόμενη σε κανόνες μετασχηματισμού 

καθοδηγούμενη από σφάλματα (transformation-based error-driven learning
) για την εκμάθηση λιστών αποφάσεων, ο αλγόριθμος 

45 

Εκπαίδευση του συστήματος και δημιουργία ενός μοντέλου (ταξινομητής) με βάση 
τα δεδομένα εκπαίδευσης το οποίο προσεγγίζει όσο το δυνατόν καλύτερα μία 

ην οποία δύναται να μοντελοποιηθεί το 

Αναγνώριση ενός νέου διανύσματος τιμών ταξινομώντας ή κατηγοριοποιώντας το 

Με την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών το σύστημα μας είναι έτοιμο προς 
χρήση. Με βάση τα εξαγόμενα αποτελέσματα μπορούμε να προβούμε σε προβλέψεις και εν 

) να πάρουμε κρίσιμες 

Η μηχανική μάθηση μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην επιβλεπόμενη 
unsupervised learning). Μία 

ment learning) η οποία 
) (Εικόνα 2.3.1.1).  

 

εκπαιδεύεται αρχικά σε ένα σύνολο 
) εκπαίδευσης όπου κάθε δείγμα χαρακτηρίζεται από μια κατηγορία. 

Τυπικό παράδειγμα επιβλεπόμενης μάθησης αποτελούν τα προβλήματα ταξινόμησης 
). Σε ένα πρόβλημα ταξινόμησης, κάθε δείγμα εκπαίδευσης αντιστοιχεί ή 

αναπαρίσταται με ένα διάνυσμα. Ένα τέτοιο διάνυσμα είναι ένα σύνολο τιμών - 
χαρακτηριστικών, ή αλλιώς γνωρισμάτων, το οποίο περιέχει και μια τιμή κατηγορίας (ή 

ριγράφει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ή αλλιώς, την έννοια στόχο. 
Πληθώρα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης είναι σχεδιασμένοι για προβλήματα ταξινόμησης, 

 για την εκμάθηση 
), η μάθηση στηριζόμενη σε κανόνες μετασχηματισμού 

learning – TBED) (Brill 
για την εκμάθηση λιστών αποφάσεων, ο αλγόριθμος Naive 
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Bayes (John and Langley 1995), ο αλγόριθμος των k-κοντινότερων γειτόνων (k-nearest-
neighborhoods) (Aha et al. 1991), τα κρυφά μοντέλα Markov (Rabiner and Juang 1986), 
κ.α. Το εκπαιδευμένο μοντέλο που προκύπτει από την εφαρμογή ενός αλγορίθμου 
ταξινόμησης σε ένα σύνολο διανυσμάτων χαρακτηριστικών συχνά καλείται και ταξινομητής 
(classifier). 

 Στη μάθηση χωρίς επίβλεψη, δεν υπάρχει προκαθορισμένο σύνολο τιμών. Τα 
παραδείγματα εκπαίδευσης χωρίζονται σε άγνωστες, εκ των προτέρων, ομάδες με βάση τα 
χαρακτηριστικά τους, μια διαδικασία που συχνά αναφέρεται σαν κατηγοριοποίηση 
(clustering). Παραδείγματα αλγορίθμων μη επιβλεπόμενης μάθησης αποτελούν οι 
αλγόριθμοι COBWEB (Fisher 1987), Apriori (Agrawal and Srikant 1994), AutoClass 
(Cheeseman and Stutz 1996) κ.α.  

 Μία τρίτη διάκριση μπορεί να γίνει σε εφαρμογές όπου η έξοδος του συστήματος 
είναι μία ακολουθία ενεργειών. Σε μία τέτοια περίπτωση μία μεμονωμένη ενέργεια δεν είναι 
σημαντική. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η πολιτική της σωστής ακολουθίας των 
ενεργειών οι οποίες επιτυγχάνουν τον στόχο. Δεν υπάρχει κάτι ιδανικότερο από την 
καλύτερη ενέργεια σε οποιαδήποτε ενδιάμεση κατάσταση. Μια ενέργεια είναι καλή αν είναι 
μέρος μιας καλής πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα μηχανικής μάθησης 
πρέπει να είναι σε θέση να εκτιμήσει την ορθότητα των πολιτικών, να μάθει από 
παρελθούσες καλές ακολουθίες ενεργειών, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει μια 
πολιτική. Τέτοιες μέθοδοι μάθησης συνιστούν τους αλγορίθμους reinforcement learning). 
Ένα καλό παράδειγμα reinforcement learning είναι το game playing (πχ. σκάκι), όπου μία 
ενέργεια από μόνη της δεν είναι σημαντική αλλά επιπροσθέτως μία ακολουθία σωστών 
ενεργειών είναι αυτό που θα μας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, τον στόχο. Ένα 
ενδιαφέρον πεδίο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί reinforcement learning είναι η 
πλοήγηση ενός ρομποτικού συστήματος στην βιομηχανία.  

 

2.3.2 Ταξινομητές & Αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης 

 

Η επιλογή του καταλληλότερου αλγορίθμου μάθησης για ένα δοθέν πρόβλημα 
περιλαμβάνει αποφάσεις για το ποιο μοντέλο (ταξινομητή) και ποιες παράμετροι - 
διανύσματα χαρακτηριστικών - είναι οι πλέον κατάλληλες να χρησιμοποιηθούν. Είναι 
γνωστό ότι ένα πρόβλημα μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, π.χ. 
διαφορετικούς τύπους τεχνητών νευρωνικών δικτύων, δέντρων απόφασης, Μπεϋζιανών 
ταξινομητών, κ.λπ. Επιπλέον, μπορεί μια μέθοδος (μοντέλο) να προβλέπει καλύτερα 
ορισμένα μέρη του διαστήματος των περιπτώσεων από τις άλλες. Κατά συνέπεια, η επιλογή 
της καταλληλότερης μεθόδου για την τελική λύση είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα. 

 Στην μάθηση με επίβλεψη διακρίνονται δυο είδη προβλημάτων (learning tasks), τα 
προβλήματα ταξινόμησης και τα προβλήματα παρεμβολής. Η ταξινόμηση ή 
κατηγοριοποίηση (classification) αφορά στη δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης διακριτών 
κλάσεων ή κατηγοριών (π.χ. άνδρας - γυναίκα). Η παρεμβολή (regression) αφορά στη 
δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης αριθμητικών τιμών (π.χ. πρόβλεψη ισοτιμίας 
νομισμάτων). Και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες μάθησης (επιβλεπόμενη και μη 
επιβλεπόμενη) το πλήθος των ταξινομητών που υλοποιούν είτε κατηγοριοποίηση είτε 
παρεμβολή είναι μεγάλο. Εν συνεχεία θα αναφερθούν οι σημαντικότεροι ταξινομητές  Όσον 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 47 

αφορά την επιβλεπόμενη μάθηση οι ταξινομητές που κατά κόρον χρησιμοποιούνται είναι οι 
εξής1: 

 

1. AODE 

2. Artificial neural network  

a. Backpropagation 

b. Autoencoders 

c. Hopfield networks 

d. Boltzmann machines 

e. Restricted Boltzmann Machines 

f. Spiking neural networks 

3. Bayesian statistics  

a. Bayesian network 

b. Bayesian knowledge base 

4. Case-based reasoning 

5. Gaussian process regression 

6. Gene expression programming 

7. Group method of data handling (GMDH) 

8. Inductive logic programming 

9. Instance-based learning 

10. Lazy learning 

11. Learning Automata 

12. Learning Vector Quantization 

13. Logistic Model Tree 

14. Minimum message length (decision trees, decision graphs, etc.)  

a. Nearest Neighbor Algorithm 

b. Analogical modeling 

15. Probably approximately correct learning (PAC) learning 

16. Ripple down rules, a knowledge acquisition methodology 

 

---------------------------------------------------------------------- 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_machine_learning_concepts#Supervised_learning, 2016. 
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17. Symbolic machine learning algorithms 

18. Support vector machines 

19. Random Forests 

20. Ensembles of classifiers  

a. Bootstrap aggregating (bagging) 

b. Boosting (meta-algorithm) 

21. Ordinal classification 

22. Information fuzzy networks (IFN) 

23. Conditional Random Field 

24. ANOVA 

25. Linear classifiers  

a. Fisher's linear discriminant 

b. Linear regression 

c. Logistic regression 

d. Multinomial logistic regression 

e. Naive Bayes classifier 

f. Perceptron 

g. Support vector machines 

26. Quadratic classifiers 

27. k-nearest neighbor 

28. Boosting 

29. Decision trees  

a. C4.5 

b. Random forests 

c. ID3 

d. CART 

e. SLIQ 

f. SPRINT 

30. Bayesian networks  

a. Naive Bayes 
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31. Hidden Markov models 

 Όσον αφορά την μη επιβλεπόμενη μάθηση οι ταξινομητές που κατά κόρον 
χρησιμοποιούνται είναι οι εξής : 

1. Expectation-Maximization algorithm 

2. Vector Quantization 

3. Generative topographic map 

4. Information bottleneck method 

5. Artificial neural network  -  

a. Self-organizing maps 

6. Association rule learning 

a. Apriori algorithm  

b.  Eclat algorithm  

c.  FP-growth algorithm 

7. Hierarchical clustering 

a. Single-linkage clustering  

b. Conceptual clustering  

8. Cluster analysis  

a. K-means algorithm 

b. Fuzzy clustering 

c. DBSCAN 

d. OPTICS algorithm 

 Οι ταξινομητές που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή την διδακτορική διατριβή είναι 
ταξινομητές επιβλεπόμενης στατιστικής μηχανικής μάθησης και συγκεκριμένα είναι τα 
κρυφά μοντέλα Markov (Hidden Markov models) τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

2.3.3 Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα 

 
 

 Τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hidden Markov Models - HMMs) αν και έκαναν την 
εμφάνιση τους στις αρχές του 1900 παρά ταύτα μέχρι και την σημερινή εποχή η χρήση και 
η ανάπτυξη τους είναι συνεχόμενη και εκτεταμένη (Rabiner and Juang 1986). 
Εφαρμόστηκαν κατά κόρον αρχικά σε συστήματα αναγνώριση φωνής. Η χρήση τους 
σήμερα έχει εξαπλωθεί και σε άλλες κατηγορίες σημάτων όπως πχ. σε σήματα 
ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (Obermaier et al. 2001), ηλεκτροκαρδιογραφημάτων (Julien 
et al. 2007), σε ανάλυση σεισμικών κυμάτων (Gutiérrez et al. 2009), με τελικό στόχο την 
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συσχέτιση σήματος παρατήρησης (ή σημεία αυτού) με κάποια υπόθεση/αποτέλεσμα. Άλλες 
σύγχρονες εφαρμογές των Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων είναι σε τομείς όπως η 
βιολογία, η ιατρική και τα χρηματοοικονομικά με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να 
προβλέψουμε τάσεις ή να αναγνωρίσουμε καταστάσεις. 

Τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα  είναι μια ειδική μορφή των δυναμικών Μπεϋσιανών 
δικτύων (dynamic Bayesian networks). Αναλυτικότερα τα ΚΜΜ είναι εκπαιδεύσιμα 
πεπερασμένα στοχαστικά αυτόματα. Ένα Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο αποτελείται από δύο 
στοχαστικές διαδικασίες (ανελίξεις). Η πρώτη διαδικασία είναι μια αλυσίδα Markov, που 
χαρακτηρίζεται από καταστάσεις και πιθανότητες μετάβασης μεταξύ των καταστάσεων 
αυτών. Οι καταστάσεις της αλυσίδας είναι "κρυφές" δηλαδή εξωτερικά μη παρατηρήσιμες. 
Η δεύτερη στοχαστική αλυσίδα παράγει εξόδους παρατηρήσιμες κάθε χρονική στιγμή, 
βασιζόμενη σε μια κατανομή πιθανοτήτων των καταστάσεων. Με τον όρο "κρυφές" 
διευκρινίζουμε ότι αναφερόμαστε στις καταστάσεις της αλυσίδας Markov και όχι στις 
παραμέτρους του μοντέλου. 

 

2.3.3.1  Αλυσίδες και  Στοχαστικές  Διαδικασίες  
 

 Ο Ρώσος μαθηματικός Andrey Andreyevich Markov στις αρχές του 1900 παρουσίασε 
την θεωρία των Στοχαστικών Διαδικασιών (ανελίξεων) Markov. Η θεωρία αυτή έγινε 
γνωστή ως αλυσίδες και στοχαστικές διαδικασίες Markov. Ο Markov αρχικά με την θεωρία 
αυτή υπολόγιζε ακολουθίες γραμμάτων στα ρωσικά. Τα κίνητρα του ήταν καθαρά 
μαθηματικά και συγκεκριμένα μελετούσε την επέκταση του νομού των μεγάλων αριθμών σε 
εξαρτημένα ενδεχόμενα. Μέσα από την μελέτη αυτή δημιουργήθηκε ένα πιο γενικό 
στατιστικό εργαλείο οι Στοχαστικές Διαδικασίες (ανελίξεις) Markov. 

 Στην θεωρία πιθανοτήτων και στατιστικής μια διαδικασία Markov μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένα τυχαίο χρονομεταβλητό (στοχαστικό) φαινόμενο, για το οποίο 
ικανοποιούνται οι ιδιότητες Markov. Μια στοχαστική διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ότι 
ικανοποιεί την ιδιότητα Markov εάν "δεν έχει μνήμη" δηλαδή εάν η παρούσα κατάσταση 
του συστήματος δεν εξαρτάται από προηγούμενες ή/και μελλοντικές καταστάσεις.  Η 
θεωρία των ΚΜΜ συναντάται στα μαθηματικά είτε σαν στοχαστικές διαδικασίες που μέσα 
από μια απόδειξη έχουν την ιδιότητα Markov και με αυτό τον τρόπο κληρονομούν όλες τις 
υπόλοιπες ιδιότητες της θεωρίας Markov, είτε σαν αρχική παραδοχή της ιδιότητας για μια 
στοχαστική διαδικασία. Συνήθως, ο όρος αλυσίδα Markov, χρησιμοποιείται για να δείξει μια 
στοχαστική διαδικασία που έχει πεπερασμένες (ή μετρήσιμες) καταστάσεις. Ωστόσο μπορεί 
να οριστεί σε συνεχή ή διακριτό χρόνο. 

 

2.3.3.2  Αλγόριθμοι 

 

Η έρευνα των Alan Turing & John Von Neuman την δεκαετία του 1940 εισήγαγε στην 
επίλυση προβλημάτων αλγόριθμους με χρήση αυτομάτων. Παράλληλα η γραμμική θεωρία 
δεν αρκούσε για να επιλύσει πιο σύνθετα προβλήματα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της 
μη-γραμμικής θεωρίας και των στοχαστικών μοντέλων. Η συμβολή του Claude Elwood 
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Shannon στην ενσωμάτωση των αυτομάτων, ντετερμινιστικών ή και στοχαστικών, στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν αυτή που βοήθησε στην εφαρμογή της μη-γραμμικής 
θεωρίας στην πράξη. 

 Η έννοια της Μέγιστης Πιθανοφάνειας χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Gauss, 
Laplace κ.α. και αργότερα έγινε πολύ γνωστή από τις έρευνες του Fisher. Ο αλγόριθμος 
Πρόβλεψης Μεγιστοποίησης - ΕΜ (expectation maximization) κάνει χρήση της Μέγιστης 
Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood). Παρουσιάστηκε από τους Arthur Dempster, Nan 
Laird και Donald Rubin ως ένας ενεργός αλγόριθμος που χρησιμοποιούταν ήδη, ως μια 
επαναληπτική μέθοδο εύρεσης της Μέγιστης Πιθανοφάνειας σε στατιστικά μοντέλα, τα 
οποία εξαρτώνται από μη ευθέως παρατηρήσιμες λανθάνουσες (υποκείμενες) μεταβλητές.  

 Μία περιγραφή του αλγορίθμου ΕΜ (expectation maximization) είναι η εξής : Ο 
αλγόριθμος εναλλάσσεται μεταξύ του βήματος πρόβλεψης (Ε) που υπολογίζει μια πρόβλεψη 
για την πιθανοφάνεια, συμπεριλαμβάνοντας τις λανθάνουσες (άγνωστες) μεταβλητές ως 
δεδομένα του προβλήματος (γνωστές) και του βήματος μεγιστοποίησης (Μ), που υπολογίζει 
εκτιμήσεις για την Μέγιστη Πιθανοφάνεια των παραμέτρων, μεγιστοποιώντας την 
προβλεπόμενη πιθανοφάνεια που υπολογίστηκε προηγουμένως στο βήμα (Ε). Στη συνέχεια 
φυσικά τα αποτελέσματα του βήματος (Μ) τροφοδοτούν την ανάδραση και γίνονται 
είσοδος σε ένα καινούργιο βήμα (Ε). 

 Ο αλγόριθμος ΕΜ χρησιμοποιείται ευρέως στην εκπαίδευση αυτομάτων συστημάτων 
αποφάσεων, σε όραση υπολογιστή και ομαδοποίηση δεδομένων. Για την ανάλυση φυσικής 
γλώσσας (φωνής) χρησιμοποιούνται κυρίως δύο αλγόριθμοι της κατηγορίας ΕΜ. Ο 
αλγόριθμος Baum-Welch (γνωστός και ως "forward-backward") και ο αλγόριθμος inside-
outside για αυτόματη αναγωγή, πιθανοτικών, γραμματικών χωρίς συμφραζόμενα (context-
free grammars). 

 Μια ειδική κατηγορία του αλγορίθμου πρόβλεψης μεγιστοποίησης EM (expectation-
maximization) είναι ο αλγόριθμος Baum-Welch. Οι δημοσιεύσεις για έναν αλγόριθμο των 
Leonard E Baum et al. (1970) έκαναν αναφορά σε μία επαναληπτική μέθοδο για την εύρεση 
Μέγιστης Πιθανοφάνειας, με στατιστική εκτίμηση, που αφορούν αλυσίδες Markov. Ο 
αλγόριθμος ονομάστηκε Baum-Welch από τους ερευνητές Leonard E. Baum και Lloyd R. 
Welch. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιείται για την εύρεση των αγνώστων παραμέτρων ενός 
Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου και κάνει χρήση του αλγορίθμου forward-backward.  

 Ο Andrew Viterbi το 1967 παρουσίασε τον ομώνυμο αλγόριθμο Viterbi σαν  έναν 
αλγόριθμο αποκωδικοποίησης για κώδικες συνέλιξης μέσα από θορυβώδεις γραμμές 
ψηφιακής επικοινωνίας. Ο αλγόριθμος Viterbi χρησιμοποιεί δυναμικό προγραμματισμό για 
την εύρεση της πιο πιθανής ακολουθίας των "κρυφών" καταστάσεων (μονοπάτι-Viterbi) 
που καταλήγει σε μία ακολουθία παρατηρούμενων συμβάντων. Η εφαρμογή του καλύπτει 
πολλούς τομείς όπως αυτόν της αναγνώρισης φωνής από μηχανή, ανίχνευσης λέξεων 
κλειδιών,  στην βιοπληροφορική. Τελευταία  εφαρμόζεται σε δορυφορικές επικοινωνίες, 
στην αποκωδικοποίηση σημάτων κυψελωτών δικτύων (CDMA, GSM) κ.α.  

 Όσον αφορά την εφαρμογή του στην αναγνώριση της φωνής, το ακουστικό σήμα 
συμπεριφέρεται ως μια παρατηρούμενη ακολουθία συμβόλων (συμβολοσειράς). Ο 
αλγόριθμος Viterbi θα βρει την πιθανότερη υπο-συμβολοσειρά (αναγνώριση) μέσα στην 
ακολουθία του ακουστικού σήματος. 
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2.3.3.3  Φορμαλιστικός ορισμός  

 

 Ως Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο ορίζεται ένα πεπερασμένο εκπαιδεύσιμο στοχαστικό 
αυτόματο, το οποίο μπορεί να εκφραστεί ως μια διπλή στοχαστική διαδικασία η οποία έχει 
τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 
• Η πρώτη στοχαστική διαδικασία είναι ένα πεπερασμένο σύνολο καταστάσεων, όπου 

κάθε κατάσταση είναι συνήθως συνδεδεμένη με μία πολυδιάστατη κατανομή 
πιθανότητας. Οι μεταβάσεις μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων ορίζονται από ένα 
σύνολο πιθανοτήτων που ονομάζονται, πιθανότητες μετάβασης (transition 
probabilities). 

• Στη δεύτερη στοχαστική διαδικασία, σε κάθε κατάσταση μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ένα συμβάν. Εφόσον αναλύουμε αυτό που παρατηρούμε χωρίς να 
γνωρίζουμε σε ποιες καταστάσεις συνέβη το φαινόμενο, οι καταστάσεις είναι 
"κρυφές" ως προς τον παρατηρητή, εξού και η ονομασία Κρυφά Μαρκοβιανά 
Μοντέλα. 

 Κάθε Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο (Εικόνα 2.3.3.3.1) ορίζεται από τις καταστάσεις 
(states), τις πιθανότητες κατάστασης (state probabilities), τις πιθανότητες μετάβασης 
(transition probabilities), τις πιθανότητες εκπομπών (emission probabilities) και τις αρχικές 
πιθανότητες (initial probabilities). 

 Για τον πλήρη ορισμό του μοντέλου ορίζουμε τα παρακάτω. 
 
1. Οι Ν  καταστάσεις του μοντέλου, 
 

 � = {��, … , ��}  
2.3.1 

 
 
 

 
Εικόνα 2.3.3.3.1 Δομή Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων 

 
Όπου "S" οι καταστάσεις, "a" οι πιθανότητες μετάβασης. "Ο" οι παρατηρήσεις στον 

χρόνο. 
 
2. Τα Μ σύμβολα παρατήρησης για κάθε κατάσταση, 
 
 = {��, … , ��} 
 
Εάν οι παρατηρήσεις είναι σε συνεχή χρόνο, το Μ → ∞ 
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3. Η κατανομή πιθανοτήτων μετάβασης κατάστασης, A = {a��} όπου a�� είναι η 

πιθανότητα μετάβασης του S� κατά την χρονική στιγμή t, σε S� την χρονική στιγμή t + 1. Η 

δομή αυτού του στοχαστικού πίνακα ορίζει και την δομή (διασύνδεση) του συστήματος που 
κατασκευάζουμε μέσα από το μοντέλο. Εάν το στοιχείο a�� είναι μηδέν, θα παραμείνει μηδέν 

ακόμη και μετά την διαδικασία εκπαίδευσης, άρα και δεν θα υπάρξει μετάβαση από την 
κατάσταση  S� στην S� 

 
 a�� = p{q��� = j|q� = i},     (1 ≤ i, j ≤ N)  

2.3.2 
 

 
όπου το q�, αναφέρεται στην παρούσα κατάσταση. Οι πιθανότητες μετάβασης θα 

πρέπει φυσικά να πληρούν τις κανονικές συνθήκες των στοχαστικών μεταβλητών, 
 a�� ≥ 0,1 ≤ i, j ≤ N   και   ∑ a�� = 1(1 ≤ i ≤ N)Ν�$�  

 
4. Η κατανομή πιθανότητας των συμβόλων παρατήρησης για κάθε κατάσταση, B ={b�(k)} όπου b�(k) η πιθανότητα για το σύμβολο u) να εκπέμπεται στην κατάσταση S�. 
 

 b�(k) = p{o� = u)|q� = j}, 1 ≤ j ≤ N, 1 ≤ k ≤ M 
 

2.3.3 
 

 
όπου u) το k-οστό σύμβολο παρατήρησης στην αλφάβητο του μοντέλου και o� το 

τρέχον διάνυσμα παραμέτρων. Εδώ πάλι πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα, 
 ,-(.) ≥ 0,1 ≤ / ≤ 0, 1 ≤ . ≤ 1  και  ∑ ,-(.) = 123$� ,   1 ≤ / ≤ 0 

 
Εάν οι παρατηρήσεις είναι σε συνεχή χρόνο, τότε θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί συνεχής 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, σε αντίθεση με τις διακριτές παρατηρήσεις. Συνήθως 
για την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας γίνεται μια προσέγγιση από ένα άθροισμα με 
συντελεστές βάρους, M κανονικών κατανομών, 

 
 

,-(45) = 6 7-80(9-8, :-8, 45)�
8$�

 

 

 
 

2.3.4 
 

 
όπου c�<συντελεστές βάρους, μ�< = διανύσματα μέσων, και 

Σ�< = πίνακες συνδιακύμανσης, τα c�< θα πρέπει να πληρούν τις συνθήκες 

 7-8 ≥ 0,1 ≤ / ≤ 0, 1 ≤ = ≤ 1  και  ∑ 7-8 = 128$� ,   1 ≤ / ≤ 0 
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5. Η αρχική κατανομή πιθανοτήτων π = {π�}, όπου π�  είναι η πιθανότητα ότι το μοντέλο 
βρίσκεται στην κατάσταση S�  την χρονική στιγμή t = 0 με 

 
 >? = @{A? = 1}  και  1 ≤ B ≤ C 

 
2.3.5 

 
 
Κατά τον ορισμό του μοντέλου έμμεσα αλλά φανερά ορίζουμε και την διακριτή ή 

συνεχή του φύση. Υπάρχει ακόμη και η περίπτωση ενός μικτού μοντέλου με διακριτά αλλά 
και συνεχή στοιχεία. Συνήθως για τον ορισμό διακριτού μοντέλου χρησιμοποιείται μια 
παρεμφερής μορφή του 

 
 D = (E, F, >)  

2.3.6 
 

 
και για τον ορισμό ενός συνεχούς μοντέλου 
 

 D = (E, 7-8, 9-8, :-8, >)  
2.3.7 

 
 
 

2.3.3.4  Στοχαστικά Αυτόματα 

 

 Η μοντελοποίηση ενός (στοχαστικού αυτομάτου) Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου 
αποτελείται από δύο μέρη. 

 
� Το πρώτο βήμα είναι να οριστεί η αρχιτεκτονική του μοντέλου 
� Το δεύτερο βήμα είναι να οριστούν οι αλγόριθμοι εκπαίδευσης και λειτουργίας του 

μοντέλου. 
 
Η εικόνα 2.3.3.4.1 δείχνει τη μορφή ενός γενικευμένου αυτομάτου που χρησιμοποιεί 

ένα Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο λ�, με τις δύο παράλληλες στοχαστικές διαδικασίες. 
 
 

 
Εικόνα 2.3.3.4.1 Αρχιτεκτονική ενός Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου 
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 Κάθε ένα από τα σχήματα αντιπροσωπεύει μια τυχαία μεταβλητή που μπορεί να 

περιέχει ένα σύνολο τιμών. Η τυχαία μεταβλητή S� = s(t) είναι η "κρυφή κατάσταση" την 
χρονική στιγμή t. Η τυχαία μεταβλητή O� = o(t) είναι η παρατήρηση την χρονική στιγμή t. 
Ο νόμος της δεσμευμένης πιθανότητας για την "κρυφή" μεταβλητή s(t) την χρονική στιγμή t μας λέει ότι, για όλες τις μεταγενέστερες στιγμές, οι τιμές των "κρυφών" μεταβλητών s(t) 
εξαρτώνται μονάχα από την τιμή της "κρυφής" μεταβλητής  s(t − 1). Πράγμα που σημαίνει 
ότι το σύστημα λειτουργεί δίχως μνήμη, οι προγενέστερες τιμές δεν είναι απαραίτητες, έτσι 
η ιδιότητα Markov τηρείται. Για την δεύτερη στοχαστική διαδικασία έχουμε ότι, η τιμή της 
παρατηρούμενης τυχαίας μεταβλητής o(t) εξαρτάται από την τιμή της "κρυφής" 
μεταβλητής s(t), για την ίδια χρονική τιμή  t. 

 

2.3.3.5  Τα Τρία Βασικά Προβλήματα 

 

Ο αλγόριθμος εκπαίδευσης έχει σκοπό να βρει το καλύτερο σετ πιθανοτήτων, για τις 
μεταβάσεις καταστάσεων και τις παρατηρήσεις του συστήματος. Έτσι παράγεται μια 
ακολουθία ή ακολουθίες ως έξοδος του αλγορίθμου. Τα τρία βασικά προβλήματα που 
προκύπτουν και επιλύονται στα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα είναι τα ακόλουθα. 

 
1. Το πρόβλημα της εκτίμησης (The evaluation problem) 

Ποια η πιθανότητα ότι οι δοθείσες παρατηρήσεις  J = 4�, 4K, … , 4L  να έχουν 
κατασκευαστεί από το μοντέλο  @{J|D},  όπου  D  ένα Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο. 

 
2. Το πρόβλημα της αποκωδικοποίησης (The decoding problem) 

Ποια είναι η πιο πιθανή ακολουθία καταστάσεων για ένα δοσμένο μοντέλο  D  
που παρήγαγε τις παρατηρήσεις  J = 4�, 4K, … , 4L 

 
3. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης (The learning problem) 

Πως πρέπει να ρυθμίσουμε τις παραμέτρους του μοντέλου {E, F, >} για να 
μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα  @{J|D},  με δοσμένα ένα μοντέλο  D  και μια 
ακολουθία παρατηρήσεων  J = 4�, 4K, … , 4L. 

 
 Το πρόβλημα της εκτίμησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεμονωμένη αναγνώριση 

(λέξεων) προτύπων. Το πρόβλημα της αποκωδικοποίησης συνδέεται με την συνεχή 
αναγνώριση αλλά και στην ομαδοποίηση. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης πρέπει να λυθεί, 
γιατί το μοντέλο πρέπει να λάβει τις κατάλληλες τιμές παραμέτρων ώστε να προχωρήσει 
στην αναγνώριση συγκεκριμένων προτύπων σε μία εφαρμογή. Η εκπαίδευση σε επόμενο 
στάδιο φυσικά προχωρά και στην ενημέρωση (επανεκπαίδευση) του μοντέλου με 
καινούργια στοιχεία ή και στην βελτιστοποίηση των παραμέτρων.  
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2.3.3.5.1 Το πρόβλημα της εκτίμησης - Αλγόριθμος Forward 

 
Για ένα δοσμένο ΚΜΜ μοντέλο  λ = {Α, Β, π}  και μια ακολουθία παρατηρήσεων  O =o�, oK, … , oM  πρέπει να βρεθεί η πιθανότητα  p{O|λ},  .Παρόλο που αυτή η ποσότητα μπορεί 

να υπολογιστεί με συμβατική χρήση της θεωρίας πιθανοτήτων, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα 

μια πολυπλοκότητα της τάξεως του ΝΤ . Η μέθοδος που μετριάζει την υπολογιστική 
πολυπλοκότητα είναι ο αλγόριθμος forward, που χρησιμοποιεί μια βοηθητική μεταβλητή 

 
 N5(O) = @{4�, 4K, … , 45 , A5 = O|D}  

2.3.8 
 

 
όπου  α�(i)  είναι η εμπρόσθια μεταβλητή (forward variable) και  o�, oK, … , o�  η μερική 

ακολουθία παρατήρησης. Ο αναδρομικός τύπος είναι ο εξής: 
 

 N5��(/) = ,-(45��) ∑ P5(O)4?-�?$� ,   1 ≤ / ≤ 0,    1 ≤ Q ≤ R − 1 

 

 
2.3.9 

 
με  a�(j) = π�b�(o�),  1 ≤ j ≤ N . Με τον αναδρομικό τύπο μπορεί να υπολογιστεί το  aM(i), 1 ≤ i ≤ N. Άρα η ζητούμενη πιθανότητα δίδεται: 
 

 

@{J|D} = 6 PL(O)�
?$�

 

 

 
 

2.3.10 

 
Η οπίσθια μεταβλητή (backward variable)  S5(O)  ορίζεται ανάλογα 
 S5(O) = @{45��, 45�K, … , 45, A5 = O|D} 

 
2.3.11 

 
Δεδομένου ότι η παρούσα κατάσταση είναι η O, S5(O)  είναι η πιθανότητα της μερικής 

ακολουθίας παρατηρήσεων  45��, 45�K, … , 45 . Το  S5(O)  μπορεί να υπολογιστεί μέσω του 
αναδρομικού τύπου 

 
 S5(O) = ∑ S5��(/)P?-�?$� ,-(45��),   1 ≤ O ≤ 0,    1 ≤ Q ≤ R − 1 
 

 
2.3.12 

 

 
όπου SL(O) = 1,  1 ≤ O ≤ 0. Επιπλέον, βλέπουμε ότι 
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 N5(O) S5(O) = @{J, A5 = O|D},  1 ≤ O ≤ 0,    1 ≤ Q ≤ R 
 

 
2.3.13 

 
 
Άρα, υπάρχουν δύο τρόποι για τον υπολογισμό της πιθανότητας  @{J|D}, είτε με την 

χρήση της εμπρόσθιας, είτε με την χρήση της οπίσθιας μεταβλητής. 
 

 

@{J|D} = 6 @{J, A5 = O|D} =T
U$�

6 N5(O)S5(O)T
U$�

 

 

 
 

2.3.14 
 

 

2.3.3.5.2 Το πρόβλημα της αποκωδικοποίησης - Αλγόριθμος Viterbi 

 

 Δοσμένης μιας ακολουθίας παρατηρήσεων  J = 4�, 4K, … , 4L  και ενός ΚΜΜ μοντέλου  D = {E, F, >}   αναζητούμε την πιο πιθανή ακολουθία καταστάσεων. Ο ορισμός της πιο 
πιθανής ακολουθίας καταστάσεων επηρεάζει άμεσα την λύση του προβλήματος. Κατά μια 
προσέγγιση, θέλουμε να βρούμε την πιθανότερη κατάσταση  A5  και στη συνέχεια να 
ενώσουμε όλες αυτές τις  A5  καταστάσεις που έχουν βρεθεί. Αυτό όμως συχνά οδηγεί σε 
ακολουθίες καταστάσεων που τελικά στερούνται χρησιμότητας και έτσι η προτιμότερη 
μέθοδος βρίσκεται στον αλγόριθμο Viterbi, με τον οποίο βρίσκεται η συνολική ακολουθία 
καταστάσεων με την μέγιστη πιθανοφάνεια. 

Ορίζεται μια βοηθητική μεταβλητή που δίνει την καλύτερη πιθανότητα για τις 
ακολουθίες καταστάσεων και μερικών παρατηρήσεων μέχρι και τον χρόνο  Q , με δεδομένο 
ότι  O  είναι η τρέχουσα κατάσταση. 

 
 V5(O) = maxYZ,Y[,...,Y]^Z @{A�, AK, . . . , A5_�, A5 = O, 4�, 4K, . . . , 45_�|D} 
 

 
2.3.15 

 

 
συνεπάγεται ότι : 
 

 V5��(/) = ,-(45��)`max�a?a� V5(O)P?-b,   1 ≤ O ≤ 0,    1 ≤ Q ≤ R − 1 

 

 
2.3.16 

 

 
όπου  V5��(/) = >-,-(4�), 1 ≤ / ≤ 0 . Έτσι ο αλγόριθμος ξεκινάει από τον υπολογισμό 

του  VL(/),  1 ≤ / ≤ 0  για την εύρεση της πιο πιθανής ακολουθίας καταστάσεων. Πάντοτε 
κρατείται ένας δείκτης στην "καλύτερη κατάσταση" κατά τον υπολογισμό του μεγίστου, 
καταλήγοντας στην κατάσταση  /∗ = Pde max�a?a� V5(O)  . Αρχίζοντας από αυτή τη 
κατάσταση και ανατρέχοντας προς τα πίσω (backtracking) την συνολική ακολουθία 
καταστάσεων σύμφωνα με τον δείκτη που υπολογίζεται κάθε φορά. Έτσι έχουμε την προς 
αναζήτηση ακολουθία καταστάσεων. Ο αλγόριθμος μπορεί να συνοψιστεί ως μια αναζήτηση 
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σε έναν γράφο, με κόμβους τις καταστάσεις του μοντέλου για κάθε χρονική στιγμή  Q , 1 ≤ Q ≤ R. 
 

2.3.3.5.3 Το πρόβλημα της εκπαίδευσης 

 

Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τις παραμέτρους του μοντέλου με τέτοιο τρόπο 
ώστε το δοσμένο σύνολο παρατηρήσεων (δεδομένα εκπαίδευσης - training set) να 
αναπαρίσταται με τον πιο ακριβή τρόπο; Ανάλογα με την εφαρμογή που τελικά θα έχει το 
μοντέλο, υπάρχει και διαφορετική παράμετρος που χρειάζεται να βελτιστοποιηθεί. Έτσι 
υπάρχουν διάφορα κριτήρια βελτιστοποίησης της διαδικασίας εκπαίδευσης με κυριότερα, το 
κριτήριο Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum likelihood) και το κριτήριο Μέγιστης Αμοιβαίας 
Πληροφορίας (Maximum Mutual Information). 

 

2.3.3.6  Το κριτήριο Μέγιστης Πιθανοφάνειας  

 

Για μοντέλο  Df  της κλάσης  g , προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα, η 
ακολουθία παρατηρήσεων  hf  να ανήκει στην κλάση g, σύμφωνα με τις παραμέτρους του 
μοντέλου. 

Μαθηματικά, η πιθανοφάνεια εκφράζεται 
 

 i5j5 = @{Jf|Df} 
 

 
2.3.17 

 
 
Εάν θεωρήσουμε ότι μιλάμε για μία κλάση κάθε φορά, μπορούμε να εξαιρέσουμε τον 

δείκτη  g  και να έχουμε 
 

 i5j5 = @{h|D} 
 

 
2.3.18 

 
 
Το μοντέλο  D = {E, F, >}    που μεγιστοποιεί την ποσότητα  i5j5  μπορεί να λυθεί 

μονάχα τοπικά. Για τον αναδρομικό υπολογισμό χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Baum-Welch 
ή μέθοδοι που βασίζονται στην κλίση (gradient). 

Ο αλγόριθμος Baum-Welch είναι γνωστός και ως αλγόριθμος forward-backward. Αυτός 
ο αλγόριθμος προκύπτει από την απλή άθροιση συμβάντων ή αναλυτικές μεθόδους για την 
μεγιστοποίηση της βοηθητικής ποσότητας 

 
 

k(D, D̅) = 6 @{A|J, D}m4e`@{J, A, D̅}bY  

 

 
2.3.19 
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πάνω στο  D̅  . Πέραν της εμπρόσθιας και οπίσθιας πρέπει να οριστούν δύο ακόμη 

βοηθητικές μεταβλητές. Η πρώτη είναι η εξής 
 

 

B5(O, /) = @{A5 = O, A5�� = /|J, D} = @{A5 = O, A5�� = /|J, D}@{J|D}  

 

 
2.3.20 

 

 
Με την χρήση των εμπρόσθιων και οπίσθιων μεταβλητών έχουμε τελικά για την πρώτη 

βοηθητική μεταβλητή 
 

 

B5(O, /) = P5(O)P?-S5��(/),-(45��)∑ ∑ P5(O)P?-�-$��?$� S5��(/),-(45��) 
 

 
2.3.21 

 

 
Η δεύτερη βοηθητική μεταβλητή είναι εκ των υστέρων πιθανότητα (á posteriori) 
 

 n5(O) = @(A5 = O|J, D} 
 

 
2.3.22 

 
 
και με τις εμπρόσθιες και οπίσθιες μεταβλητές προκύπτει 
 

 

n5(O) = P5(O)S5(O)∑ P5(O)S5(O)�-$�  

 

 
2.3.23 

 

 
Η συσχέτιση των  B5(O, /)  και  n5(O)  δίνεται από την 
 

 n5(O) = ∑ B5(O, /)�-$� ,    1 ≤ O ≤ 0,    1 ≤ Q ≤ 1 
 

2.3.24 
 

 
Για την μεγιστοποίηση της ποσότητας  @{J|D}   θα περιγραφεί η διαδικασία εκπαίδευσης 

Baum-Welch. Από το μοντέλο  D = {E, F, >}  υπολογίζονται οι μεταβλητές  P5   και  S5   για 
να υπολογιστούν στη συνέχεια τα  B5  και  n5 . Οι ακόλουθες παραστάσεις λέγονται 
συναρτήσεις επανεκτίμησης (re-estimation formulas) και χρησιμοποιούνται για την 
ανανέωση των παραμέτρων του μοντέλου. 

 
 >op = n�(O),    1 ≤ O ≤ 0 
 

 
2.3.25 
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 Poqrrrr = ∑ s](?,-)t^Z]uZ∑ v](?)t^Z]uZ ,    1 ≤ O ≤ 0,    1 ≤ / ≤ 0 

 

 
2.3.26 

 

 
 

 

,qp (.) = ∑ v](-)t]uZw]uxy∑ v](-)t]uZ ,    1 ≤ / ≤ 0,    1 ≤ . ≤ 1 

 

 
2.3.27 

 

 
 

2.3.3.7  Βελτιστοποίηση παραμέτρων 

 
 

Η βελτιστοποίηση της παραμέτρου  z  ενός μοντέλου  D  γίνεται μέσω αλγορίθμων που 
εκμεταλλεύονται την κλίση όπως στην ακόλουθη εξίσωση 

 
 

z5 = z5_� − { |}~}z�3]^Z 

 

 
2.3.28 

 

 
Εάν ορίσουμε 
 

 ~ = −m4e(@{J|D}) 
 

 
2.3.29 

 
για να υπολογίσουμε την μέγιστη πιθανοφάνεια, για κάθε παράμετρο  z  η συνάρτηση  ���3,  στο μοντέλο  D  θα πρέπει να λυθεί για να λάβουμε το ελάχιστο  ~.  Αυτό το  ~  είναι η 

εκτίμηση της Μέγιστης Πιθανοφάνειας, μέσα από την μεγιστοποίηση του  z5 . Συνδέοντας 
το  ~  με τις παραμέτρους του μοντέλου (4.14) λαμβάνουμε: 

 
 

 

i5j5 = 6 @{J|A5 = O|D} = 6 N5(O)S5(O)�
?$�

�
?$�

 

 

 
2.3.30 

 

 
 
Η διαφόριση της τελευταίας σχέσης με τις (4.28, 4.29) ως προς τη μεταβλητή  z  δίνει 

την 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 61 

 
 }~}z = − 1i5j5

}i5j5}z  

 

 
2.3.31 

 

 

Η σχέση (4.31) υπολογίζει το  ���3  με την υπόθεση του ότι γνωρίζουμε πως το  ��]w]�3   

είναι επιλύσιμο. Αλλά αυτή η διαφόριση εξαρτάται από τις παραμέτρους του μοντέλου. Από 
την μία πλευρά δηλαδή, εξαρτάται από τις πιθανότητες μετάβασης  N?- , 1 ≤ O,  0 ≥ /  και 

ταυτόχρονα από τις πιθανότητες παρατήρησης  ,-(.),  / ∈ {1, . . . , 0},  k ∈ {1, . . . , 1}. Για 

αυτό τον λόγο χρειάζεται ο υπολογισμός των διαφορικών και των δύο σετ πιθανοτήτων. 
 

• Κλίση Μέγιστης Πιθανοφάνειας εξαρτώμενη από πιθανότητες μετάβασης 
Για να υπολογίσουμε την κλίση σε σχέση με τις πιθανότητες μετάβασης, έχουμε 
 
 }i5j5}P?- = 6 }i5j5}P?- = }P5(/)}P?-

L
5$�  

 

 
2.3.32 

 

 
Η απλή παραγώγιση 
 

 }i5j5}P?- = S5(/) 
 

 
2.3.33 

 

 
 
όπως και η διαφόριση  
 

 }P5(/)}P?- = S-(P5)P5_�(O) 
 

 
2.3.34 

 

 
 

Μέγιστης Πιθανοφάνειας (ML) και μετά από αντικαταστάσεις έχουμε 
 

 }~}P?- = − 1i5j5 6 S5(/),-(P5)P5_�(O)L
5$�  

 

 
2.3.35 
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• Κλίση Μέγιστης Πιθανοφάνειας εξαρτώμενη από πιθανότητες παρατήρησης 

Με τον ίδιο τρόπο με τα ανωτέρω έχουμε 
 

 }i5j5},-(45) = }i5j5}P5(/) }P5(/)},-(45) 
 

 
2.3.36 

 

 
και 
 

 }P5(/)},-(45) = P5(/),-(45) 
 

 
2.3.37 

 

 
τελικά το αποτέλεσμα της εκτίμησης πιθανότητας είναι 
 

 }~},-(45) = − 1i5j5
P5(/)S5(/),-(45)  

 

 
2.3.38 

 

 
 

2.3.3.8  Το κριτήριο Μέγιστης Αμοιβαίας Πληροφορίας  

 

 Γενικότερα, για τη λύση προβλημάτων αναγνώρισης προτύπων με χρήση Κρυφών 
Μαρκοβιανών Μοντέλων, υπάρχουν δύο γενικοί τύποι στοχαστικής βελτιστοποίησης, η 
Μέγιστη Πιθανοφάνεια και η Μέγιστη Αμοιβαία Πληροφορία. Ο σκοπός της Μέγιστης 
Πιθανοφάνειας είναι να βελτιστοποιήσει διάφορες παραμέτρους μίας κλάσης ενός μοντέλου 
κάθε φορά, ανεξαρτήτως των παραμέτρων κάθε άλλης κλάσης. Η Μέγιστη Αμοιβαία 
Πληροφορία χρησιμοποιείται για την επίλυση προβλημάτων διαφοροποίησης σε εφαρμογές 
αναγνώρισης προτύπων μεταξύ κάποιον κλάσεων. Για τον υπολογισμό, μπορεί να θεωρηθεί 
ένα σύνολο Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων 

 
 � = {D�, � ∈ {1, … , 
}} 
 

 
2.3.39 

 
 
ενός προβλήματος αναγνώρισης προτύπων. Ο σκοπός της βελτιστοποίησης είναι η 

ελαχιστοποίηση της δεσμευμένης αβεβαιότητας v ενός πλήρους μέρους μιας διεργασίας 
(στον πραγματικό κόσμο), με δοσμένη την ακολουθία παρατήρησης  J�  κάθε κλάσης. 
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 �(�|J�, � = −log @{�|J�, �} 
 

 
2.3.40 

 
 
Η δεσμευμένη εντροπία  Η, που μπορεί να εκφραστεί ως την εκτίμηση της δεσμευμένης 

πληροφορίας  Ι 
 

 ��
|J = �[{�|J�, �}] 
 

 
2.3.41 

 
 
όπου  V  είναι το σύνολο όλων των κλάσεων και  O  είναι το σύνολο των ακολουθιών 

παρατηρήσεων. Άρα, η κοινή πληροφορία μεταξύ των κλάσεων και των παρατηρήσεων 
 

 ��
|J = ��
 − ��
|J�  
 

 
2.3.42 

 
 
είναι μια μεγιστοποιημένη μεταβλητή  ��
 , εξού και η ονομασία Μέγιστη Αμοιβαία 

Πληροφορία. Η μέθοδος αυτή αναφέρεται και ως Maximum á Εμπρόσθιοi (MAP). 
 

2.3.3.9  Περιγραφή της μέγιστης á posteriori εκτίμησης 

 

Για την εκτίμηση/εύρεση ενός Κρυφού Μαρκοβιανού Μοντέλου  D  από τις 
παρατηρήσεις  �, ορίζουμε μια συνάρτηση δειγματοληψίας  �  για τις παρατηρήσεις  �, έτσι 
ώστε  ���|D   να είναι η πιθανότητα της ακολουθίας  �  και να ταυτίζεται με το μοντέλο. Η 
συνάρτηση  D → ���|D    μπορεί να οριστεί ως τη συνάρτηση Πιθανοφάνειας, έτσι ώστε η 
εκτίμηση 

 
 D���4 � = Pde max� ��4|D  
 

 
2.3.43 

 

 
να είναι η εκτίμηση της μέγιστης Πιθανοφάνειας για το μοντέλο  D . Εάν υποθέσουμε ότι 

προϋπάρχει μια κατανομή  �  στα μοντέλα  D , μπορούμε να θεωρήσουμε το κάθε μοντέλο  D  ως μία Τυχαία Μεταβλητή όπως στη κλασσική στατιστική του Bayes. Η εκ των υστέρων 
(posterior) κατανομή του  D  είναι 

 
 D → ��D|� = ��4|D ��D � ��4|D′ ��D′ }D′�′∈�  

 

 
2.3.44 
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όπου  �  είναι η συνάρτηση πυκνότητας του  D  και  �  το πεδίο στο οποίο ορίζεται το  �. Η μέθοδος της μέγιστης εκ των υστέρων εκτίμησης, εκτιμά τα Κρυφά Μαρκοβιανά 
Μοντέλα  D  ως εξής 

 
 

D��(4)� = Pde max�
�(4|D)�(D)

� �(4|D′)�(D′)}D′�′∈�
= Pde max� �(4|D)�(D) 

 

 
2.3.45 

 

 
Ο παρονομαστής δεν εξαρτάται από το  D  και έτσι δεν παίζει κανένα ρόλο στην 

βελτιστοποίηση. Για να ταυτίζεται η εκτίμηση MAP των μοντέλων  D  με την εκτίμηση ML, 
πρέπει η εκ των υστέρων κατανομή  � να είναι ομοιόμορφη (δηλαδή σταθερή συνάρτηση). 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση περί "μεγίστου εκ των υστέρων", η εκ των 
υστέρων πιθανότητα  @{�|J� , �}  μεγιστοποιείται όταν η εκτίμηση μέσω κριτηρίου MMI 
είναι: 

 
 

���� = ���� = −m4e@{�|J� , �} = −m4e @{�|J� , �}@{J� , �} = −m4e @{�|J� , �}@{g, J�|D} 
 

 
2.3.46 

 

 
 
όπου με  g  αντιπροσωπεύεται κάθε πιθανή κλάση. Οι πιθανοφάνειες μπορούν να 

γραφούν ως 
 

 i5j5�j����5 = @{�|J�|D} 
 

 
2.3.47 

 
 

 

i5j5j5���� = 6 @{g|J�|D}
f

 

 

 
2.3.48 

 

 
 
με τους δείκτες "correct" και "others" διαχωρίζονται οι "αληθινές" από τις "εσφαλμένες" 

κλάσεις. Από τις δύο συναρτήσεις έχουμε τις εκτιμήσεις 
 

 

���� = ���� = −m4e i5j5�j����5
i5j5j5����  

 

 
2.3.49 

 

 
Σε αναλογία με την ML, για να ελαχιστοποιηθεί η εκτίμηση  ���� , θέτουμε  ~ = ����  
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και υπολογίζουμε όπως πριν το διαφορικό 
 

 }~}z = 1i5j5j5���� i5j5j5����
}z − 1i5j5�j����5 i5j5�j����5

}z  

 i5j5�j����5 = ∑ P5(?)S5(?)? ,    i5j5j5���� = ∑ ∑ P5(?)S5(?)?∈� ¡�� ff  

 

 
 
 

2.3.50 
 

 
 
 

• Κλίση Μέγιστης Αμοιβαίας Πληροφορίας εξαρτώμενη από πιθανότητες μετάβασης. Με 
χρήση του δέλτα του Knonecker  V¢£, ο υπολογισμός είναι ο ακόλουθος 
 

 }i5j5}P?- = 6 }i5j5}P5(/)
L
?$�

}P5(/)}P?-  

 

 
2.3.51 

 

 
 
 
 

¤i5j5�j����5
}P?- ¥?∈� ¡�� ¢ = V¢£ 6 S5(/),-(45)}P5_�(O)L

?$�  

 

 
2.3.52 

 

 
 
 

 i5j5j5����
}P?- = 6 S5(/),-(45)}P5_�(O)L

?$�  

 

 
2.3.53 

 

 
Τέλος, 
 

 

¤ }~}P?-¥?∈� ¡�� ¢ = ¤ 1i5j5j5���� − V¢£i5j5�j����5¥ 6 S5(/),-(45)P5_�(O)L
?$�  

 

 
2.3.54 

 

 
 
 

• Κλίση Μέγιστης Αμοιβαίας Πληροφορίας εξαρτώμενη από πιθανότητες  
παρατήρησης. 

 Ο υπολογισμός της κλίσης για την Μέγιστη Αμοιβαία Πληροφορία είναι όμοιος με τους 
ανωτέρω υπολογισμούς 
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 }i5j5}P-(45) = }i5j5}P5(/) }P5(/)},-(45) 
 

 
2.3.55 

 

 
 

 

¤}i5j5�j����5
},-(45) ¥?∈� ¡�� ¢ = V¢£ P5(/)S5(/),-(45)  

 

 
2.3.56 

 

 
 

 i5j5j5����
},-(45) = P5(/)S5(/),-(45)  

 

 
2.3.57 

 

 
Τέλος, 
 

 

¤ }~},-(45)¥?∈� ¡�� ¢ = ¤ 1i5j5j5���� − V¢£i5j5�j����5¥ P5(/)S5(/),-(45)  

 

 
2.3.58 

 

 
 

2.3.4 Δυναμική περιτύλιξη χρόνου   

 

 Ο αλγόριθμος της Δυναµικής Περιτύλιξης του Χρόνου (ΔΠΧ) - Dynamic Time 
Wrapping (DTW) υπολογίζει την οµοιότητα µεταξύ δύο ακολουθιών που µπορεί να 
διαφέρουν µεταξύ τους στο χρόνο. Για παράδειγµα, εντοπίζονται οµοιότητες µεταξύ δύο 
ακουστικών σημάτων φυσικής ομιλίας όπου στο ένα σήμα ο αφηγητής μιλά γρηγορότερα 
από ότι αυτός στο δεύτερο (σήμα), ή μεταξύ δύο video όπου ένας performer κινείται 
γρηγορότερα από κάποιον άλλο. Ο αλγόριθμος ΔΠΧ δηλαδή λειτουργεί σε σήματα με 
μεταβλητό ρυθµό "κίνησης". Η ΔΠΧ χρησιμοποιείται ευρέως στην επεξεργασία ήχου, βίντεο 
και γραφικών. Με την χρήση της μπορεί να βρεθεί μία ιδανική αντιστοιχία µεταξύ 
ακολουθιών (π.χ. χρονοσειρές) οι οποίες ανάγονται µη γραµµικά στον χρόνο ώστε να 
µετρηθεί η οµοιότητα τους. Η ΔΠΧ βασίζεται στις διαφορές ανάµεσα σε ακολουθίες 
κάνοντας χρήση λειτουργιών εισαγωγής, διαγραφής, συµπίεσης - διαστολής και αφαίρεσης 
υπακολουθιών (Βολουδάκης και Μαρμαροκόπος 2005). Αρχικά καθορίζεται ένα ποσοστό 
διαφοράς µεταξύ των ακολουθιών πριν και µετά την εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών. 
Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής είναι οι ακολουθίες να ταξινομούνται αναλόγως.  

 
 Η µέθοδος υπόκειται στους εξής περιορισµούς : 

 
i. Στην µονοδιάστατη αντιστοίχιση ως προς την παράµετρο του χρόνου  
ii. Στο γεγονός ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η έννοια της συνέχειας.  
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Οι παραπάνω περιορισμοί κάνουν απαγορευτική τη χρήση της µεθόδου σε περιπτώσεις που 
απαιτείται µεγάλη ακρίβεια στην αναγνώριση. Ο αλγόριθμος μπορεί να βελτιστοποιηθεί µε 
τη χρήση δυναµικού προγραµµατισµού. Η µέθοδος αυτή µπορεί να εξάγει καλά 
αποτελέσµατα στην αναγνώριση προκαθορισµένων συμβολοσειρών (ήχος, κίνηση) όπου το 
στοχαστικό χαρακτηριστικό τους είναι ασθενές (Βολουδάκης και Μαρμαροκόπος 2005). Ένα 
επίσης σημαντικό µειονέκτηµα είναι το γεγονός του ότι δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τυχόν 
διασυνδέσεις οι οποίες υπάρχουν ανάµεσα σε χρονικά γειτονικές ακολουθίες. Σε 
πραγµατικές καταστάσεις µια ακολουθία παρουσιάζει συνήθως µεγαλύτερη συσχέτιση µε 
κοντινότερες χρονικά ακολουθίες απ’ ότι µε πιο αποµακρυσµένες. Αυτήν τη χρονική 
συσχέτιση έρχονται να καλύψουν τα κρυφά µαρκοβιανά µοντέλα. Τα ΚΜΜ υποθέτουν πως 
η παρατηρούµενη ακολουθία (ή ακολουθία εξόδου), είναι το αποτέλεσµα µιας στοχαστικής, 
«κρυφής» διαδικασίας.  
 Μια επιτυχηµένη εφαρµογή µεθοδολογίας αναγνώρισης Δυναμικής Περιτύλιξης 
Χρόνου µε συνδυασµό Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων έχει υλοποιηθεί  στην αναγνώριση 
μουσικών κομματιών και µουσικών κινήσεων στο ερευνητικό κέντρο του Παρισιού IRCAM. 
Πιο συγκεκριμένα, εφαρµόστηκε ένας συνδυασµός ΔΠΧ και ΚΜΜ για την αναγνώριση 
μουσικών κομματιών και δυναµικών µουσικών κινήσεων που οδήγησε στην κατασκευή ενός 
μοντέλου το οποίο απαιτεί µόνο µια σειρά δεδοµένων για την εκπαίδευση του (one shot 
learning) και πραγµατοποιεί αναγνώριση µε πολύ µεγάλη ακρίβεια.  
 Η εφαρμογή αυτής της υβριδικής μεθοδολογίας των δύο τεχνικών, δηλαδή των 
ΚΜΜ και της ΔΠΧ, στην παρούσα διδακτορική διατριβή στον χώρο της αναγνώρισης της 
τραγουδιστικής φωνής και των αντίστοιχων ρυθμικών κινήσεων για την Βυζαντινή μουσική 
καθιστά την διατριβή πρωτότυπη.  

 

2.4 Μέθοδοι ποσοτικής αξιολόγησης  

 

Ένα μοντέλο αφού κατασκευαστεί, πρέπει να αξιολογηθεί ως προς την ποιότητα του της 
ταξινόμησης που πετυχαίνει. Για την αξιολόγηση αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα 
σφάλματα του συνόλου εκπαίδευσης τα οποία όμως δεν είναι κατάλληλα γιατί βασίζονται 
στα δεδομένα εκπαίδευσης (train set) μόνο. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε ένα σύνολο 
ελέγχου (test set). 

2.4.1 Συναρτήσεις κόστους ή σφάλματος   

 

Ένα μοντέλο ταξινομητή από ένα σύνολο διανυσμάτων εκπαίδευσης  {xi, yi}  μαθαίνει τις  
θ  παραμέτρους του για μία άγνωστη συνάρτηση  f(x)  βάση της οποίας αντιστοιχεί κάθε 

διάνυσμα εισόδου xi στην εκτιμώμενη έξοδο  f(xi). Το μοντέλο ταξινομητή εκπαιδεύεται 
αλλάζοντας τις εσωτερικές  παραμέτρους του (θ) στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση της 
συνάρτησης κόστους. (Bishop 1995) (Haykin 1999) (Masters 1995) (Theodoridis and 
Koutroumbas 2006).  

 Στην περίπτωση της πρόβλεψης ή παλινδρόμησης (regression) (Dunham 2004) 

(Han and Kamber 2006) (Witten and Frank 2005) όπου η έξοδος  f(xi)  είναι μία αριθμητική 
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τιμή που προσπαθεί να προσεγγίσει την πραγματική  yi, χρησιμοποιείται ως συνάρτηση 
κόστους ή αλλιώς σφάλματος το μέσο τετραγωνικό και το απόλυτο τετραγωνικό σφάλμα. 
 Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (mean square error- MSE) είναι ένα μέτρο σφάλματος 
το οποίο σχεδόν όλοι οι αλγόριθμοι εκπαίδευσης τείνουν να το ελαχιστοποιούν. Το MSE 
δείχνει πόσο καλά προσεγγίζει το μοντέλο ταξινομητή τα συνολικά δείγματα παρατήρησης. 

 
 

Ε = (1 Ν¦ ) 6§yi − f(xi)§2
 

 

 
2.3.59 

 

 
 Το απόλυτο τετραγωνικό σφάλμα (mean absolute error -MAE) δείχνει πόσο καλά 
προσεγγίζει το μοντέλο τα δείγματα αλλά με πιο ήπιο τρόπο. Η διαφορά εντοπίζεται εξαιτίας 
του τετραγωνισμό του MSE στα μεγάλα σφάλματα 
 

 

Ε = (1 Ν¦ ) 6§yi − f(xi)§ 

 

 
2.3.60 

 

 
 Η ελαχιστοποίηση του classification error είναι μία διαφορετική προσέγγιση στην 
αναγνώριση προτύπων. Όταν εξετάζουμε την κατηγοριοποίηση σε πολλές κλάσεις η χρήση 
της τεχνικής κατάστρωσης και μελέτης του πίνακα σύγχυσης (Dunham 2004) (Han and 
Kamber 2006) (Witten and Frank 2005) ενδείκνυται για όλα τα είδη αλγορίθμων των 
ταξινομητών. 

 
 

2.4.2 Πίνακες σύγχυσης  

 

Ο πίνακας σύγχυσης (confusion matrix) (Witten and Frank 2005) αναγνωρίζει τη φύση 
των σφαλμάτων (ποιοτική αναγνώριση), όπως επίσης και την ποσότητά τους (ποσοτική 
αναγνώριση). Η αξιολόγηση του μοντέλου κατηγοριοποίησης βασίζεται στον αριθμό των 
εγγραφών του συνόλου ελέγχου (test set) που προβλέπονται σωστά και όχι από το ίδιο το 
μοντέλο. Αυτός ο αριθμός τοποθετείται σε έναν πίνακα που ονομάζεται Πίνακας Σύγχυσης 
(confusion matrix). Οι γραμμές του πίνακα σύγχυσης αντιστοιχούν στα πραγματικά στοιχεία 
των κλάσεων ενώ οι στήλες του στις προβλεπόμενες κλάσεις εξόδου.  
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Εικόνα 2.4.2.1 Υπολογισμός μετρικών με Πίνακα Σύγχυσης 

 
 Παραπάνω (Εικόνα 2.4.2.1) παρατίθεται μία υλοποίηση ενός Πίνακα Σύγχυσης για 

ένα πρόβλημα τριών κλάσεων. Κάθε στοιχείο fij του πίνακα δείχνει τον αριθμό των 

στοιχείων της κλάσης  ¨, ©, ª  που προβλέπεται ότι ανήκει αντίστοιχα στις κλάσεις  ¨, ©, ª  . 
Πχ. το στιγμιότυπο  fBA είναι ο αριθμός των στοιχείων από την κλάση  ©  που εσφαλμένα 
με την πρόβλεψη τοποθετήθηκε στην κλάση  ¨. Βασισμένο στα στιγμιότυπα, ο αριθμός 
τελικά που προβλέπονται σωστά είναι το άθροισμα των  fAA ,  fBB, και  fCC, ενώ αυτά που 
προβλέπονται λάθος είναι όλα υπόλοιπα  (fΒΑ, fCΑ  fΑB, fCB, fΑC και  fBC). 

 Ο πίνακας σύγχυσης μας παρέχει αρκετή πληροφορία ώστε να εκτιμήσουμε το 
μοντέλο συνολικά. Αυτή την πληροφορία μπορούμε να την ανάγουμε σε έναν μοναδικό 
αριθμό ώστε να απλουστεύσουμε την σύγκριση μεταξύ διαφόρων μοντέλων. Οι αριθμοί 
αυτοί καλούνται μετρικές απόδοσης και μπορούν να υπολογιστούν από τον αριθμό των 
αληθώς θετικών (True Positives), αληθώς αρνητικών (True Negatives TN), ψευδώς θετικών 
(False Positives FP), και ψευδώς αρνητικών (False Negative FN) ταξινομήσεων κάθε 
κλάσης. Δύο ευρέως χρησιμοποιούμενες μετρικές, που θα παρουσιαστούν παρακάτω, για 
την αξιολόγηση ταξινομήσεων είναι η ακρίβεια (precision) και η ανάκληση (recall).  

2.4.3 Ακρίβεια  

 

Η ακρίβεια (precision) (Witten and Frank 2005) σε σχέση με μία κλάση  c  είναι 
ουσιαστικά η πιθανότητα αν επιλέξουμε τυχαία ένα αντικείμενο  o  που έχει ταξινομηθεί 
στην κλάση  c  να είναι σωστά ταξινομημένο. Δηλαδή, πόσα από τα δείγματα που ο 
ταξινομητής έχει ταξινομήσει ως αληθώς θετικά (TP) είναι πραγματικά αληθώς θετικά (TP). 
Όσο μεγαλύτερη η ακρίβεια (precision), τόσο μικρότερος o αριθμός των ψευδώς θετικών 
(FP).  

Ο τύπος υπολογισμού της μετρικής είναι ο εξής : 
 

 

@d«7O¬O4 = R®R® + ¯® 

 

 
2.3.61 
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2.4.4 Ανάκληση  

 

 Η ανάκληση (recall) (Witten and Frank 2005) σε σχέση με μία κλάση  c  
αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ένα τυχαίο κείμενο  o  της τάξης  c, όντως να 
ταξινομήθηκε σε αυτήν την κλάση. Πιο συγκεκριμένα : Πόσα από τα θετικά δείγματα 
κατάφερε ο ταξινομητής να βρει. Όσο μεγαλύτερη η ανάκληση (recall), τόσο λιγότερα 
θετικά δείγματα έχουν ταξινομεί λάθος. 

Ο τύπος υπολογισμού της μετρικής είναι ο εξής : 
 
 

d«7Pmm = R®R® + ¯0 

 

 
2.3.62 

 

 
Συνήθως οι δύο μετρικές (precision - recall) είναι αντιστρόφως ανάλογες. Πχ. ένας 

ταξινομητής που ταξινομεί όλα τα δείγματα ως θετικά έχει την καλύτερη ανάκληση με τη 
χειρότερη ακρίβεια. 

 

2.4.5 F-measure  

 

Η μετρική F-measure ή Αρμονικός μέσος (Harmonic mean) (Witten and Frank 2005) 
αποτελεί το συνδυασμό των μετρικών ανάκλησης και ακρίβειας (precision - recall). 

Ο τύπος υπολογισμού της μετρικής είναι ο εξής : 
 
 

�̄ = 2 ∗ d«7Pmm ∗ @d«7O¬O4d«7Pmm + @d«7O¬O4 = 2 ∗ R®2R® + ¯® + ¯0 

 

 
2.3.63 

 

 
 Η τιμή της μετρικής F-measure συνήθως είναι πιο κοντά στην μικρότερη τιμή των 

μετρικών ανάκλησης και ακρίβειας (precision - recall). Υψηλή τιμή της μετρικής F-measure 
σημαίνει ότι και η ανάκληση και η ακρίβεια (precision & recall) έχουν επίσης υψηλές τιμές. 

 

2.4.6 Accuracy & error rate 

 

Η συνολική απόδοση του ταξινομητή προσμετράτε με την μετρική της ορθότητας 
(accuracy ή success rate) και την μετρική του ποσοστού σφάλματος (error rate) (Witten 
and Frank 2005). Η ορθότητα υπολογίζεται ως το πλήθος των ορθών προβλέψεων δια το 
σύνολο των δειγμάτων ελέγχου.   

Ο τύπος υπολογισμού της μετρικής είναι ο εξής : 
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¨77�dP7± = fAA + fBB + fCCfAA + fBB + fCC + fΒΑ + fCΑ +  fΑB + fCB + fΑC +  fBC = 

 

= R® + R0R® + R0 + ¯® + ¯0 

 

 
 
 

2.3.64 
 

 

Η συνολική απόδοση του ταξινομητή μπορεί επίσης να εκφραστεί και με το ποσοστό 
σφάλματος (error rate). Σαν ποσοστό σφάλματος ορίζεται το πλήθος των εσφαλμένων 
προβλέψεων προς το σύνολο των δειγμάτων ελέγχου.  

Ο τύπος υπολογισμού της μετρικής είναι ο εξής : 
 

 

�dd4d dPQ« = f¶· + f¸· +  f·¹ + f¸¹ + f·¸ +  f¹¸fºº + f¹¹ + f¸¸ + f¶· + f¸· +  f·¹ + f¸¹ + f·¸ +  f¹¸ = 

 

= ¯® + ¯0R® + R0 + ¯® + ¯0 

 

 
 
 

2.3.65 
 

 
Από τις 2.64 & 2.65 συνεπάγεται επίσης ότι : �dd4d dPQ«(�) = 1 − ¨77�dP7±(�) 
 

2.4.7 Καμπύλες ROC 

 

 Η μετρική αξιολόγησης της καμπύλης ROC (Receiver Operating Characteristic) 
(Witten and Frank 2005) είναι το εμβαδό κάτω από την καμπύλη αυτή (ROC). Η μετρική 
ROC εφαρμόζεται σε ταξινομητές που έχουν ως έξοδο εμπιστοσύνη (Εικόνα 2.4.7.1). 
Παρουσιάστηκε την δεκαετία 1950 για την μελέτη ανάλυσης θορύβου στα σήματα και 
χαρακτηρίζει την εναλλαγή (trade-off) μεταξύ positive hits και false alarms. Κατά την 
λειτουργία της ο ταξινομητής προβλέπει μία τάξη και ελέγχει για αυτήν την τάξη εάν η 
εμπιστοσύνη του ξεπερνάει ένα κατώφλι. Για τον υπολογισμό της καμπύλης ROC, μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τιμές κατωφλίου. Σημειώνονται τα ποσοστά True Positive 
Rate (TPR) και False Positive Rate (FPR) σε ένα σύστημα συντεταγμένων όπου ο άξονας x 
στα FPR ενώ ο άξονας y αντιστοιχεί στα TPR. Η απόδοση κάθε ταξινομητή αναπαρίσταται 
ως ένα σημείο στην καμπύλη ROC. Τα πλεονεκτήματα της μετρικής είναι ότι συγκεντρώνει 
πληροφορία για την ποιότητα πρόβλεψης του ταξινομητή για διάφορες τιμές του 
κατωφλίου και ότι είναι ανεξάρτητη από την ανισορροπία των τάξεων στα δεδομένα. 
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Εικόνα 2.4.7.1 Καμπύλη ROC - Σύγκριση δύο μοντέλων 

 

2.5 Μέθοδοι εκτίμησης σφαλμάτων  

 

 Η ορθότητα ενός ταξινομητή είναι απόρροια της δυνατότητας εκτίμησης του 
σφάλματος γενίκευσης, δηλαδή από την ικανότητα του να προβλέπει την κατηγορία ή 
κλάση ενός νέου δείγματος. Η απόδοση ενός ταξινομητή για μία σειρά δειγμάτων εκτιμάται 
με βάση το ποσοστό ακρίβειας του ταξινομητή στο σύνολο των δειγμάτων προς 
ταξινόμηση. Ένας ταξινομητής μαθαίνει ή εκπαιδεύεται όταν αλλάζει τις εσωτερικές 
παραμέτρους του (θ) ώστε να ελαχιστοποιήσει μία μετρική αξιολόγησης λαθών όπως το 
μέσο τετραγωνικό σφάλμα ή κάποια άλλη συνάρτηση κόστους. Κατά την διαδικασία αυτή 
εντοπίζονται δύο ειδών σφάλματα, τα εξής : 

 Α. Το σφάλμα εκπαίδευσης που δείχνει πόσο καλά προσεγγίζει ο ταξινομητής το 
πλήθος των δειγμάτων εκπαίδευσης (Nt»¼�½) με τα οποία εκπαιδεύτηκε - αυτό το σφάλμα 
μειώνεται κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης - και  

 Β. Το σφάλμα ελέγχου που δείχνει πόσο καλά γενικεύει (λειτουργεί) ο ταξινομητής 
σε νέα δείγματα ελέγχου (Ntest) προς ταξινόμηση.  

 Δύο ζητήματα που προκύπτουν είναι (Dunham 2004) (Han and Kamber 2006) 
(Witten and Frank 2005) (Theodoridis and Koutroumbas 2006)  :  

 Η επικύρωση (validation) που δηλώνει “πώς υπολογίζεται το πραγματικό ποσοστό 
σφάλματος του” και  

 Η επιλογή μοντέλου (ταξινομητή) (model selection) (Burnham and Anderson 2002) 
που δηλώνει “πώς επιλέγεται η βέλτιστη παράμετρος (s) για ένα δεδομένο πρόβλημα 
ταξινόμησης”.  

 Το πραγματικό ποσοστό σφάλματος του ταξινομητή προκύπτει από το αποτέλεσμα 
ταξινόμησης του συνόλου των δειγμάτων. Εάν χρησιμοποιηθεί το σύνολο των δειγμάτων 
για την εκπαίδευση του ταξινομητή ώστε να "βρούμε" τον “βέλτιστο” ταξινομητή και επίσης 
το σύνολο των δειγμάτων και για να εκτιμήσει το σφάλμα τότε τα δύο σύνολα train - test 
ταυτίζονται (05�¡?¾ = 05��5). Θεωρητικά με αυτή τη μέθοδο έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα 
στην επιλογή του ταξινομητή, ουσιαστικά όμως εγείρονται δύο θεμελιώδη προβλήματα: 

 
i. Το πρόβλημα της υπερ προσαρμογής (overfit) δηλαδή το γεγονός ότι ο ταξινομητής 

που θα προκύψει θα έχει υπερπροσαρμογή (overfit) και δεν θα είναι σε θέση να 
γενικεύσει σε νέα δείγματα και ότι 
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ii. Η εκτίμηση σφάλματος ελέγχου θα είναι υπερβολικά αισιόδοξη (χαμηλότερη από το 
αληθινό) και μεροληπτική.

 
Η τακτική που ακολουθείτ

εκπαίδευσης και ελέγχου (train
 Συνοψίζοντας οι στόχοι που πρέπει να επιτύχουμε με την όλη διαδικασία είναι οι 

εξής τρεις : 
 
1. Εκπαίδευση (training)
2. Εκτίμηση απόδοσης (testing)
3. Επιλογή μοντέλου (ταξινομητή) 

 

2.5.1 Holdout 

 

 Η μέθοδος Ηoldout 
δύο ανεξάρτητα σύνολα ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (
δεδομένων ελέγχου (Test set
set) εκτελεί ελέγχους ενώ αντίστοιχα με το σύνολο δ
εκπαιδεύει τον ταξινομητή. Έχει επικρατήσει τα 2/3 των συνολικών δειγμάτων να 
απαρτίζουν το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (
σύνολο δεδομένων ελέγχου (

 

  
Κατά την επιλογή των δειγμάτων του συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου θα πρέπει να 

δοθεί προσοχή στο να επιλεχθούν, αναλογικά, αντιπροσωπευτικά δείγματα για όλες τις 
κλάσεις. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 
κλάσεων στα σύνολα εκπαίδευσης ή ελέγχου. Το 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης κάθε κλάσης. Η βασική ιδέα του 
stratification είναι ότι ο αρχικός πληθυσμός διαμερίζεται σε υποσύνολα που λέγονται 
χρησιμοποιώντας τις τιμές κάποιου γνωρίσματος ή ομάδας γνωρισμάτων. Ένα τυχαίο δείγμα 
επιλέγεται έπειτα από κάθε stratum

2.5.2 Cross Validation 

 

Η μέθοδος holdout παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα 
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Η εκτίμηση σφάλματος ελέγχου θα είναι υπερβολικά αισιόδοξη (χαμηλότερη από το 
αληθινό) και μεροληπτική. 

Η τακτική που ακολουθείται συνήθως είναι η δημιουργία ανεξάρτητων συνόλων 
train - test).  

Συνοψίζοντας οι στόχοι που πρέπει να επιτύχουμε με την όλη διαδικασία είναι οι 

Εκπαίδευση (training) 
Εκτίμηση απόδοσης (testing) 
Επιλογή μοντέλου (ταξινομητή) - (model selection) 

 (Witten and Frank 2005) διαχωρίζει το σύνολο δειγμάτων σε 
δύο ανεξάρτητα σύνολα ένα σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (Training set

set) (Εικόνα 2.5.1.1). Με το σύνολο δεδομένων ελέγχου (
) εκτελεί ελέγχους ενώ αντίστοιχα με το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (

εκπαιδεύει τον ταξινομητή. Έχει επικρατήσει τα 2/3 των συνολικών δειγμάτων να 
απαρτίζουν το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης (Training set) και το εναπομείνα
σύνολο δεδομένων ελέγχου (Test set) για την εκτίμηση του λάθους.  

 
Εικόνα 2.5.1.1 Μέθοδος επικύρωσης Ηoldout 

Κατά την επιλογή των δειγμάτων του συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου θα πρέπει να 
δοθεί προσοχή στο να επιλεχθούν, αναλογικά, αντιπροσωπευτικά δείγματα για όλες τις 
κλάσεις. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Stratification και προσδίδει μία ομαλή εκπροσώπηση 

εων στα σύνολα εκπαίδευσης ή ελέγχου. Το Stratified Sampling είναι χρήσιμο όταν 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης κάθε κλάσης. Η βασική ιδέα του 

είναι ότι ο αρχικός πληθυσμός διαμερίζεται σε υποσύνολα που λέγονται 
σιμοποιώντας τις τιμές κάποιου γνωρίσματος ή ομάδας γνωρισμάτων. Ένα τυχαίο δείγμα 

stratum. 

 

παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα (Witten and Frank

73 

Η εκτίμηση σφάλματος ελέγχου θα είναι υπερβολικά αισιόδοξη (χαμηλότερη από το 

συνήθως είναι η δημιουργία ανεξάρτητων συνόλων 

Συνοψίζοντας οι στόχοι που πρέπει να επιτύχουμε με την όλη διαδικασία είναι οι 

διαχωρίζει το σύνολο δειγμάτων σε 
set), και ένα σύνολο 

σύνολο δεδομένων ελέγχου (Test 
εδομένων εκπαίδευσης (Training set) 

εκπαιδεύει τον ταξινομητή. Έχει επικρατήσει τα 2/3 των συνολικών δειγμάτων να 
) και το εναπομείναν 1/3 το 

Κατά την επιλογή των δειγμάτων του συνόλου εκπαίδευσης και ελέγχου θα πρέπει να 
δοθεί προσοχή στο να επιλεχθούν, αναλογικά, αντιπροσωπευτικά δείγματα για όλες τις 

και προσδίδει μία ομαλή εκπροσώπηση 
είναι χρήσιμο όταν 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης κάθε κλάσης. Η βασική ιδέα του 
είναι ότι ο αρχικός πληθυσμός διαμερίζεται σε υποσύνολα που λέγονται strata, 

σιμοποιώντας τις τιμές κάποιου γνωρίσματος ή ομάδας γνωρισμάτων. Ένα τυχαίο δείγμα 

Frank 2005): 
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i. Σε ένα αραιό σύνολο δεδομένων (sparse data set) μπορεί λανθασμένα να 
παραληφθούν από τα  σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου τα δείγματα αυτά.  

ii. Εφόσον η μέθοδος Holdout αποτελεί ένα ενιαίο πείραμα εκπαίδευσης-δοκιμής, η 
εκτίμηση του σφάλματος μπορεί να είναι λανθασμένη στην περίπτωση ενός μη 
αντιπροσωπευτικού διαχωρισμού των δειγμάτων σε σύνολα εκπαίδευσης και 
ελέγχου.  

 
 Τα μειονεκτήματα αυτά προσπερνιούνται με μεθόδους αναδειγματοληψίας, οι οποίες 

χρησιμοποιούν το σύνολο των δειγμάτων (Mitchell 1997) (Bishop 2006) (Ripley 1996) και 
για εκπαίδευση και για έλεγχο/επικύρωση (Burnham and Anderson 2002) (Weiss and 
Kulikowski 1991), διεξάγοντας βέβαια πολλαπλάσια πειράματα με υψηλό υπολογιστικό 
κόστος.  

Οι μέθοδοι αυτοί είναι οι :   
 
i. Cross Validation και 

a. Random Subsampling,  
b. K-Fold Cross-Validation,  
c. Leave-one-out or Jackknife  

ii. Bootstrap. 
 

 Προϋπόθεση εφαρμογής των παραπάνω μεθόδων είναι ο ταξινομητής να παράγει με 
το ίδιο σύνολο εκπαίδευσης πάντα το ίδιο μοντέλο ταξινόμησης. Αν η διαδικασία 
εκπαίδευσης περιέχει αρκετά στοιχεία τυχαιότητας τότε οι μέθοδοι Cross-Validation 
εφαρμόζονται υπό μορφή πειραμάτων monte carlo με k-folds.  

2.5.2.1  Random Subsampling 

 

Η μέθοδος Random Subsampling (τυχαία υποδειγματοληψία) διασπά σε Κ υποσύνολα 
το σύνολο των δειγμάτων (Εικόνα 2.5.2.1.1). Σε κάθε υποσύνολο από αυτά αντιστοιχείται 
τυχαία ένας (σταθερός) αριθμός δειγμάτων χωρίς αντικατάσταση. Για κάθε υποσύνολο 
δειγμάτων εκπαιδεύουμε (Witten and Frank 2005) (Weiss and Kulikowski 1991) τον 
ταξινομητή από την αρχή με το σύνολο εκπαίδευσης και έπειτα εκτιμάται το σφάλμα 
εκπαίδευσης   �? από τα δείγματα ελέγχου. 

 Σαν συνολική εκτίμηση σφάλματος � λογίζεται ο μέσος όρος των χωριστών 

εκτιμήσεων �? των πειραμάτων  O(O = 1,2, … ¿)  δηλαδή � = (1 ¿¦ ) ∑ �?À?$�  .  

 

 
Εικόνα 2.5.2.1.1 Random Subsampling 
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2.5.2.2   K-Fold 

 

Στην K-Fold Cross-validation (Witten and Frank 2005) (Weiss and Kulikowski 1991) 
επιλέγουμε τυχαία ένα σταθερό αριθμό ο οποίος θα είναι ο αριθμός των συνεχόμενων 
υποδιαιρέσεων (folds) του συνόλου δειγμάτων. Έστω ότι επιλέγουμε Κ (π.χ. Κ=4). Το 
σύνολο δειγμάτων θα διαχωριστεί σε Κ προσεγγιστικά ίσα υποσύνολα (folds), εν συνεχεία 
και κάθε ένα από αυτά θα το χρησιμοποιήσουμε  επαναληπτικά για testing ενώ τα υπόλοιπα 
για training. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε τα (Κ-1) folds για εκπαίδευση και το Κ fold για 
έλεγχο, και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία Κ φορές (Εικόνα 2.5.2.2.1).  

 

 
Εικόνα 2.5.2.2.1 Μέθοδος k-Fold Cross-validation 

 
Σαν πραγματικό σφάλμα  Á  λογίζεται ο μέσος όρος των χωριστών εκτιμήσεων  �?  των 

πειραμάτων  O(O = 1,2, … ¿)  δηλαδή  � = (1 ¿¦ ) ∑ �?À?$� . Η μέθοδος K-Fold Cross validation 

είναι παρόμοια με την μέθοδο Random Subsampling με την διαφορά ότι χρησιμοποιεί το 
σύνολο των δειγμάτων για εκπαίδευση και δοκιμή. 

 Η K-fold cross-validation μπορεί να συνδυαστεί με stratification (γεγονός που γίνετε 
κατά κόρον), και καλείτε stratified k-fold cross-validation. 

 

 Στατιστικά το μέγεθος της μεροληψίας (bias) δηλώνει τον βαθμό που  παρεκκλίνει 
μία στατιστική εκτίμηση α από την πραγματική τιμή της. Αναλόγως το μέγεθος της 
διακύμανσης (variance) δηλώνει τον βαθμό της μεταβλητότητας που παρουσιάζει η 
στατιστική εκτίμηση α για τα διαφορετικά δείγματα Â = {Ã�, ÃK, … , Ã��}  του πληθυσμού G. 
Πόσο δηλαδή μεταβάλλεται η τιμή της εκτίμησης για διαφορετικά σύνολα δειγμάτων 
(Εικόνα 2.5.2.2.2). 

 

 
Εικόνα 2.5.2.2.2 Bias - Variance 
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Τα δύο αυτά μεγέθη της μεροληψίας και της διακύμανσης είναι συνήθως αντιστρόφως 
ανάλογα. Δηλαδή ελάττωση του ενός προκαλεί την αύξηση του άλλου. 

 Χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο αριθμό folds η μεροληψία (bias) του εκτιμητή 
πραγματικού σφάλματος θα είναι μικρή (μεγάλη ακρίβεια), η διακύμανση του όμως 
αντιστρόφως θα είναι πολύ μεγάλη όπως επίσης και το υπολογιστικό κόστος (μεγάλος 
αριθμός πειραμάτων).  

 Αντιστρόφως, χρησιμοποιώντας έναν μικρό αριθμό folds ο αριθμός πειραμάτων και 
συνεπώς και του υπολογιστικού κόστους μειώνεται (μικρός αριθμός πειραμάτων), όπως 
επίσης και η διακύμανση. Η μεροληψία όμως του εκτιμητή αυξάνει (μεγαλύτερη από το 
πραγματικό σφάλμα). 

 Για την επιλογή του αριθμού folds λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος του συνόλου 
δειγμάτων. Σε μεγάλα σύνολα δειγμάτων η χρήση 3-Fold Cross Validation είναι αρκετά 
ακριβής και επαρκής ενώ για τα πολύ αραιά σύνολα δειγμάτων θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο leave-one-out προκειμένου να εκπαιδεύσουμε με όσο το 
δυνατόν περισσότερα δείγματα. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η χρήση 10 folds (K=10) είναι 
ιδανική για την καλύτερη εκτίμηση του λάθους. 

 

2.5.2.3   Jackknife 

 

 Η μέθοδος Cross Validation n-fold ή Leave-one-out ή Jackknife resampling (Witten 
and Frank 2005) (Efron 1982) (Jain et al. 1987) είναι μία K-fold cross validation μέθοδος 
όπου Κ=Ν (Ν = αριθμός δειγμάτων του συνόλου δεδομένων). Για ένα σύνολο δεδομένων 
με Ν δείγματα εκτελούμε Ν πειράματα. Ο αλγόριθμος εκπαιδεύεται με τα Ν-1 δείγματα και 
δοκιμάζεται (testing) με το Ν δείγμα. Κάθε δείγμα "μένει" εκτός του συνόλου εκπαίδευσης 
με την σειρά. Όπως και στις προηγούμενες μεθόδους το πραγματικό σφάλμα στη μέθοδο 
Leave-one-out cross validation είναι ο μέσος όρος των πειραμάτων.  

 

2.5.3 Bootstrap 

 

 Η μέθοδος επικύρωσης bootstrap (Witten and Frank 2005) (Efron 1982) (Jain et al. 
1987), βασίζεται σε μια στατιστική διαδικασία δειγματοληψίας με αντικατάσταση (sampling 
with replacement). Η μέθοδος bootstrap βασίζετε στην δειγματοληψία του συνόλου 
δεδομένων με αντικατάσταση για την δημιουργία ενός συνόλου εκπαίδευσης.  

 Στις μεθόδους Ηoldout και Cross Validation κατά την χρήση του συνόλου δειγμάτων 
για εκπαίδευση ή για έλεγχο δεν ήταν δυνατό να ξανά χρησιμοποιηθεί ένα δείγμα δηλαδή 
δεν γινόταν αντικατάστασή του. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά της μεθόδου bootstrap. Τα 
βήματα της μεθόδου παρατίθενται παρακάτω :  
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_______________________________________________________________ 
Από ένα σύνολο δεδομένων με Ν δείγματα 
• Τυχαία επέλεξε (με αντικατάσταση) Ν δείγματα και χρησιμοποίησε αυτό το σύνολο 
για την εκπαίδευση 
• Τα υπόλοιπα δείγματα που δεν επιλέχθηκαν για την εκπαίδευση χρησιμοποιούνται για 
την δοκιμή ελέγχου (αυτή η τιμή είναι πιθανό να αλλάξει από fold (πτυχή) σε fold) 
• Επαναλάβετε αυτήν την διαδικασία για έναν αριθμό fold (K) 
• Όπως πριν, το αληθινό σφάλμα θα είναι το μέσο σφάλμα 
_______________________________________________________________ 
 
 Για την υλοποίηση της μεθόδου bootstrap χρειαζόμαστε μερικές εκατοντάδες 

δείγματα. Η μέθοδος bootstrap σε σχέση με την μέθοδο Cross-Validation αυξάνει το 
μέγεθος της διακύμανσης (variance) που μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε fold (πτυχή). Το 
γεγονός αυτό μαρτυρεί μια πιο ρεαλιστική προσομοίωση του πραγματικού πειράματος από 
το οποίο λήφθηκε το σύνολο δεδομένων μας. Επιπλέον μας παρέχει ακριβείς μετρήσεις της 
μεροληψίας (bias) και της διακύμανσης (variance) της πραγματικής εκτίμησης σφάλματος. 
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Κεφάλαιο 3  -  Σύλληψη και επεξεργασία 

πολυτροπικού σήματος  
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  3.3.2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΜΗΤΙΚΕΣ 
  3.3.2.3. ΟΠΤΙΚΕΣ 
  3.3.2.4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ 
  3.3.2.5. ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΕΣ  
 3.3.3. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 3.3.4. ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
 3.3.5. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
 3.3.6. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  
 
3.4. ΜΟΥΣΙΚΗ OMOIOTHTA 
 
 
 

3.1 Βυζαντινή Μουσική 

 

Η Βυζαντινή μουσική αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας Ελληνικής μουσικής και 
αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο. Τη Βυζαντινή μουσική την χρησιμοποιούσαν σε κάθε βήμα της 
καθημερινής τους ζωής για την έκφραση των συναισθημάτων τους τόσο στην κοσμική όσο 
και στη λατρευτική τους ζωή. Το άσμα με την ποικιλότροπο του εμφάνιση εξωτερίκευε τα 
αισθήματα του ανθρώπου και ικανοποιούσε την ψυχική του κατάσταση. Η φωνή ήταν το 
πρώτο μουσικό όργανο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εκφορά των συναισθημάτων όχι 
μόνο με την ομιλητική μορφή (κείμενο) αλλά και με την ασματική (τραγούδι). Το άσμα 
αποτελούταν από το περιεχόμενο (ποίημα) και τη συνεχόμενη διαφορετική συνέχεια των 
ήχων (μελωδία), πολλές φορές συνοδευόμενη από κάποιο μουσικό όργανο. Αυτό το είδος 
της μουσικής καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο τόσο στη κοσμική όσο και στη 
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θρησκευτική παράδοση. Σιγά - σιγά όμως η μουσική άρχισε να κατέχει εξέχουσα θέση στη 
θρησκεία αρχίζοντας να χρησιμοποιείται στις λατρευτικές τελετές, εδραιώνοντας κατά τη 
διέλευση των αιώνων ένα είδος μουσικής που ονομάζεται εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική 
ή Βυζαντινή μουσική ή μεταβυζαντινή μουσική. 

 

3.1.1 Ιστορία  

 

Η ιστορία της Βυζαντινής μουσικής αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας 
του Βυζαντίου. Στην παρούσα έρευνα θα αναφερθεί μόνο ένα σύντομο κομμάτι για την 
κατανόηση της εξέλιξής της και την παράδοσή της στη σημερινή μορφή. Οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι σύμφωνα με τον Πλούταρχο χρησιμοποιούσαν τη μουσική για να υμνήσουν και 
να λατρεύσουν τους θεούς και ιδίως τον θεό Απόλλωνα και το θεό Διόνυσο. Μερικά από τα 
μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσαν ως συνοδεία ήταν ο διθύραμβος ή λύρα ή κίθαρις και 
μερικές από τις ονομασίες των ασμάτων ήταν τα λεγόμενα εμβατήρια και τα επινίκια. Έτσι 
λοιπόν οι Έλληνες θεμελίωσαν τις πρώτες βάσεις της μουσικής. Μεγάλοι αρχαίοι έλληνες 
έγραψαν και ανέπτυξαν μεγάλες θεωρίες για τη μουσική. Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και των διάδοχών του η Ελληνική μουσική τέχνη διαδόθηκε σε ολόκληρη την 
Ανατολή, αφού αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσής των Ελλήνων (πχ. 
Πτολεμαίων και Σελευκίδων) (Παναγιωτόπουλος 1997). 

 Η μουσική εισάγεται στην ανατολική εκκλησία, προσαρμόζεται και διαμορφώνεται 
σύμφωνα με το περιβάλλον της. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες η χριστιανική εκκλησία 
δοκιμάζεται συνεχώς με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες. Οι διωγμοί των χριστιανών είναι 
πολλοί και η λατρεία γίνεται κρυφά. Μέχρι το 254 μ.Χ. αναφέρονται διάφορα ιερά άσματα 
χωρίς όμως να μας έχει διασωθεί κάτι ολοκληρωμένο. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η μουσική 
ήταν μονοφωνική ενώ εισάγεται το ισοκράτημα κατά την περίοδο του Μεγάλου Βασιλείου 
και Ιερού Χρυσοστόμου (Παναγιωτόπουλος 1997). 

 Η μεγάλη αναγέννηση και εδραίωση της Θρησκευτικής μουσικής έρχεται με τον 
Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος κυριάρχησε στο Βυζάντιο με πρωτεύουσα την 
Κωνσταντινούπολη. Οικοδομούνται ναοί και διαμορφώνεται ένα καινούριο δομημένο 
σύστημα λατρείας στο οποίο αρχίζει να καλλιεργείται η λεγόμενη σήμερα βυζαντινή 
μουσική.  

 Οι ψάλτες στους ναούς δεν είναι συγκεκριμένοι στον αριθμό. Στο ναό της του Θεού 
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν κατά τον 6ο αιώνα εικοσιπέντε ψάλτες και γύρω 
στους εκατό αναγνώστες. Ο επικεφαλής πρωτοψάλτης διεύθυνε και μάθαινε τους ύμνους 
στους υπολοίπους με τη βοήθεια των χεριών του (χειρονομία). Το δεξί χέρι έκανε κινήσεις 
που έδειχναν την ποιότητα του φθόγγου, το ανέβασμα και το κατέβασμα της φωνής καθώς 
επίσης και τη διάρκεια στη μονάδα του χρόνου. Οι χειρονομίες εγκαταλήφθηκαν από τον 
17ο αιώνα γιατί θεωρήθηκαν άσεμνες κατά τη διάρκεια της ακολουθίας και δεν έχει 
διασωθεί η ακριβής αποτύπωση των χειρονομιών αυτών (Παναγιωτόπουλος  1997). 

 Γύρω στο 12ο αιώνα η υμνογραφία γνωρίζει μεγάλη άνθιση ενώ αρχίζουν και 
παρουσιάζονται οι πρώτοι συνθέτες-ψάλτες. Είναι η εποχή που οι μεγάλοι μαΐστορες όπως 
είχαν επικρατήσει να λέγονται και η μουσική βρίσκεται σε μεγάλη άνθιση. Η ακμή τους θα 
έρθει με την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι και το τέλος του 15ου αιώνα. Οι μεγάλοι 
μουσικοί συνεχίζουν το έργο τους και παραδίδουν στις επόμενες γενιές τη βυζαντινή 
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παράδοση. 
 Σύμφωνα με τον Στάθη (2016) «Ο γραπτός αυτός και έντεχνος μουσικός ελληνικός 

πολιτισμός μιας χιλιετίας (10ος –20ος αιώνες) είναι η μελοποιία της Ελληνικής Ψαλτικής 
Τέχνης, βυζαντινής και μεταβυζαντινής». Η ελληνική ποίηση και η μουσική κυριάρχησε στη 
Βυζαντινή αυτοκρατορία και διαδόθηκε στους υπόλοιπους λαούς. Το 1814 τρεις μουσικοί, ο 
Χρύσανθος αρχιμανδρίτης, Γρηγόριος ο Λαμπαδάριος και ο ιεροψάλτης Χουρμούζιος 
φέρνουν την μεταρρύθμιση και την εισαγωγή ενός νέου γραφικού συστήματος, τον ορισμό 
των μουσικών διαστημάτων και κλιμάκων στη βυζαντινή μουσική η οποία ισχύει μέχρι και 
σήμερα  (Παπαδόπουλος  2016). 

 

3.1.2 Γραφή  

 

Γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα σημάδια της μουσικής 
γραφής. Χαρακτηριστικό γνώρισμα ήταν ο χωρισμός σε μακρό και βραχύ σε ειδικά σημεία 
στίξης που ονομαζόταν στίξεις και πνεύματα. Με το πέρασμα των χρόνων δημιουργήθηκαν 
καινούρια σημάδια και έμοιαζαν με τα γράμματα του αλφαβήτου πλάγια ή ανάποδα. 

 Με την εξέλιξη, όμως, της δυτικής μουσικής και την ανάπτυξη της γραφής 
επινοήθηκε η αγκιστροειδής γραφή. Τον 8ο αιώνα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 
τροποποίησε την παραπάνω γραφή και δημιούργησε τα λεγόμενα σημαδόφωνα, τα οποία 
θα έπρεπε να τα θυμάται ο ψάλτης από έξω. Τον 9ο αιώνα μ.Χ. στη δύση άρχισε να 
χρησιμοποιείται το σύστημα των γραμμών για τη θέση του τονικού ύψους (πεντάγραμμο). 
Το 18ο αιώνα, μετά από διάφορες προσθήκες και αφαιρέσεις σημαδόφωνων, ο Πέτρος ο 
Πελοποννήσιος απλοποίησε τα σημάδια και έδωσε ονόματα στους φθόγγους σύμφωνα με 
το ελληνικό αλφάβητο (α, β, γ, δ, ε, ζ και η). Το σύστημα αυτό θα τελειοποιήσουν οι 3 
μουσικοί ο Χρύσανθος αρχιμανδρίτης, Γρηγόριος ο Λαμπαδάριος και ο ιεροψάλτης 
Χουρμούζιος προσθέτοντας ακόμα ένα γράμμα και θα μετατρέψουν το γράμμα σε μία 
συλλαβή. 

 
πΑ Βου Γα Δι κΕ Ζω νΗ 

 
Η νέα αυτή απλουστευμένη γραφή με τη θεωρία και την πράξη της ονομάζεται 

παρασημαντική (Καραγιάννης 2015). 
 

3.1.3  Διατύπωση διαστημάτων 

 

Η βυζαντινή μουσική έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελληνική μουσική. Για την 
εμβάθυνση της κατανόησης της βυζαντινής μουσικής θα πρέπει να διευκρινιστεί η 
ακολουθία των φθόγγων, η οποία βασίζεται στη θεωρία που καθιέρωσαν οι αρχαίοι 
Έλληνες. Η απόσταση (διάστημα)  μεταξύ της ήχησης ενός φθόγγου με την ήχηση του 
επόμενου απασχόλησε τους θεωρητικούς της μουσικής. Γύρω από το θέμα αυτό, των 
μουσικών διαστημάτων όπως επικράτησαν να λέγονται έχουν αναφερθεί και διασωθεί 
διάφοροι ορισμοί από αρχαίους Έλληνες, θεωρητικούς της μουσικής. Αναφέρονται οι 
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ακριβείς ορισμοί: 
 
«Διάστημα ἐστὶ τὸ ὑπὸ δυὸ φθόγγων περιεχομένων» (Γαυδέντιος ὁ Φιλόσοφος). 
«Διάστημα δέ (ἐστι) τὸ περιεχόμενον ὑπὸ δυὸ φθόγγων ἀνομοίων ὀξύτητι καὶ 

βαρύτητι». (Κλεονίδης. Τὸν ἴδιο ὁρισμὸ δίνει καὶ ὁ Βακχεῖος). 

«Διάστημα ἐστὶ τὸ ὑπὸ δυὸ φθόγγων ὁρισμένων, μὴ τὴν αὐτὴν τάσιν ἐχόντων». 
(Ἀριστόξενος)1. 

 
Ωστόσο, το θέμα των μουσικών διαστημάτων απασχόλησε πολλούς μεγάλους 

μαθηματικούς. Μέσα σε αυτούς ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, ο Αρχύτας και ο Ερατοσθένης ο 
Δίδυμος εργάστηκαν στον καθορισμό των μουσικών διαστημάτων. Η ολοκληρωμένη 
κατεύθυνση των διαστημάτων της βυζαντινής μουσικής έχει ήδη κληροδοτηθεί από τον 
Αρχιεπίσκοπο Δυρραχίου τον Χρύσανθο (Anemi 2016) (Εικόνα 3.1.3.1).  

 
 

 
Εικόνα 3.1.3.1 Κατασκευή της κλίμακας του Χρυσάνθου (Παπαδημητρίου 2015) 

 
 
 Έχοντας ως βάση το μονόχορδο του Πυθαγόρα, που αποτέλεσε το μουσικό όργανο 

για το προσδιορισμό των μουσικών διαστημάτων και το Θεωρητικό του Χρύσανθου, η 
επιτροπή του 1881, που εργάστηκε στο Φανάρι, όρισε χρησιμοποιώντας το μήκος της 
χορδής της νότας «ΔΙ» ως 1 και τοποθετώντας κινούμενα τάστα (κατά το πρότυπο του 
Πυθαγόρα) κατέληξε στις παρακάτω θέσεις (σύμφωνα με το μήκος των χορδών)1 (Εικόνα 
3.1.3.2). 

 
 

 
Εικόνα 3.1.3.2 Πρότυπο του Πυθαγόρα 

 
 
 
 

---------------------------------- 
1 http://users.uoa.gr/~nektar/arts/music/hellenic_byzantine_music.htm 
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 Μετά από διάφορες συζητήσεις κατοχυρώνεται ένα σύστημα μουσικών διαστημάτων 

με μαθηματικές αναλύσεις και θεωρητική υπόσταση (πάνω στο ήδη υπάρχον τότε 
θεωρητικό του Χρύσανθου) το οποίο μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και διαμορφώνει 
τη θεωρία της Βυζαντινής μουσικής.  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι μέχρι τον τελικό 
προσδιορισμό των διαστημάτων διάφοροι μουσικοί θεωρητικοί στο διάβα των χρόνων και 
μαθηματικοί (Fauvel et al. 2006) ασχολήθηκαν με το θέμα των διαστημάτων και με τη 
βοήθεια των μαΐστρων και διδασκάλων της Βυζαντινής μουσικής κατέληξαν στο 
οργανωμένο μουσικό θεωρητικό σύστημα των διαστημάτων (Προύσσης  1851). Το 
σύστημα αυτό διά να «εκφέρει τα ημέτερα άσματα μετά προσεγγίσεως δυναμένης να 
ευχαριστήσει τον μάλλον μεμψίμοιρον ιεροψάλτην»1 περιλαμβάνει ισοδύναμες 
συγκερασμένες κλίμακες με άθροισμα 72 ηχομορίων ή αλλιώς κομμάτων1. 

 Οι αναλογίες των διαστημάτων (σε κόμματα) στα τρία γένη είναι η εξής1 (Πίνακας 
3.1.3.1):  
 

 
α2. Διατονικό γένος 
Νη - 12 - Πα - 10 - Βου - 8 - Γα - 12 - Δι - 12 - Κε - 10 - Ζω’ - 8 - Νη’  
β2. Χρωματικό γένος (μαλακό) 
Νη - 8 - Πα - 14 - Βου - 8 - Γα - 12 - Δι - 8 - Κε - 14 - Ζω’ - 8 - Νη’  
γ2. Χρωματικό γένος (σκληρό) 
Πα - 6 - Βου - 20 - Γα - 4 - Δι - 12 - Κε - 6 - Ζω’ - 20 - Νη’ - 4 - Πα’  
δ2. Εναρμόνιο γένος 
Γα - 12 - Δι - 12 - Κε - 6 - Ζω’ - 12 - Νη’ - 12 - Πα’ - 12 - Βου’ - 6 - Γα’ 

Πίνακας 3.1.3.1 Αναλογίες των διαστημάτων (σε κόμματα) για τα τρία γένη 

  
 
Με την εξέλιξη της φυσικής ακουστικής τα μουσικά διαστήματα αποτυπώθηκαν σε μία 

λογαριθμική παράσταση έχοντας υπόψη το λόγο των δύο συχνοτήτων ως εξής (Πίνακας 
3.1.3.2): 

 
 

Mέγεθος μουσικοῦ διαστήματος = k * log(f2/f1)/log2 

Όπου f1,f2= συχνότητες διαστημάτων και f2>f1 

k ορίζεται ως η σταθερή τιμή διαίρεσης της οκτάδας 

στη βυζαντινή μουσική k=72 ηχομόρια 
Πίνακας 3.1.3.2 Λογαριθμική παράσταση μουσικών διαστημάτων 

 
 
 

---------------------------------- 
1 Οι κλίμακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 - Κιθάρα wiki. (χ.χ.). 
Ανακτήθηκε 13 Ιούλιος 2016 : http://wiki.kithara.gr/ 
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Οπότε ο τελικός πίνακας των διαστημάτων με τις συχνότητες ορίζεται ως εξής 1  (Εικόνα 

3.1.3.3): 
 
 

 
Εικόνα 3.1.3.3 Διαστήματα και Συχνότητες Βυζαντινής Μουσικής 

 

3.1.4 Χρόνος και ρυθμός  

 

Ο χρόνος και η καταμέτρησή του είναι πολύ βασικό στοιχείο για τη μουσική. Είναι μία 
θεμελιώδης έννοια η οποία απασχόλησε τους φιλοσόφους της αρχαίας Ελλάδας καθώς 
επίσης και τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη υπόσταση τον βιώνει και τον 
αντιλαμβάνεται  (Παπαδέλης  2007). Στη μουσική θεωρία και πράξη ο χρόνος υποδηλώνει 
την οργάνωση και δόμηση ηχητικών πηγών που εμφανίζονται σε μία γραμμική χρονική 
διαδοχή. Στην αρχαία Ελλάδα η αίσθηση του ελάχιστου χρόνου λεγόταν «βραχύς» και το 
σημείωναν με  “υ” και ο σύνθετος χρόνος ο οποίος μπορεί να διαιρεθεί ονομαζόταν μακρύς 
και το σημείωναν με “–“. Οι ίδιοι οι χρόνοι είχαν άλλες ονομασίες και λεγόταν έρρυθμοι 
(όσοι διατηρούσαν μία τάξη στη συνέχεια του χρόνου), άρρυθμοι (όσοι είχαν μία αταξία 
στο χρόνο) και οι ρυθμοειδές (που είχαν στοιχεία και έρρυθμου και άρρυθμου) (Χρυσάνθου  
1832).  

 
 

---------------------------------- 
1 Κλίμακες της Βυζαντινής Μουσικής. (χ.χ.). Ανακτήθηκε 13 Ιούλιος 2016, από  
http://byzantine-music.gr/Klimakes/ 
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 Ο Χρύσανθος στο Θεωρητικό μέγα της μουσικής (Χρυσάνθου 1832) αναφέρει ότι  

σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους ο χρόνος είναι «καταμέτρησις τῆς 
κινήσεως τοῦ κινουμένου» […] Οι κινήσεις καταμετριόνταν σε θέση και άρση και 
σημειώνονταν με τους αριθμούς 0 και 1. Ανάλογα με το βραχύ και το μακρύ χρόνο και 
βγάζανε το μέτρο. Οι χρόνοι είναι δίσημοι, τρίσημοι και τετράσημοι. Τα έμμετρα μέλη 
χωρίζονταν ανάλογα με το χρόνο και στα αντίστοιχα μέτρα. Οι ρυθμοί ποίκιλαν ανάλογα με 
το κομμάτι και τον χαρακτήρα της μελωδίας (π.χ. Επιβατός, Παίων, Ιμιόλιον κ.ά.) 
(Χρυσάνθου 1832) (Εικόνα 3.1.4.1). 

 

 
Εικόνα 3.1.4.1 Παράδειγμα για τον ρυθμό 000111,που ονομάζεται δάκτυλος  (Χρυσάνθου 1832) 

 
 Όμως,  για να καταμετρηθεί ο χρόνος θα έπρεπε κάποιος να μετράει το χρόνο και 

για να γίνεται αισθητή η θέση (Ο) και η άρση (1). Η επίτευξη του μετρήματος του χρόνου 
γινόταν με το χέρι με την κίνηση του αγκώνα κάτω και πάνω θέση. Ο Χρύσανθος αναφέρει 
(Χρυσάνθου 1832): […].«Καταμετρεῖται δὲ ὁ χρόνος, μὲ τὸ νὰ κινῆται ἡ χεὶρ ἄνω καὶ κάτω, 
κρούουσα τὸ γόνυ. Ὁ καιρὸς λοιπὸν, ὁποῦ ἐξοδεύεται ἀπὸ τὴν μίαν κροῦσιν ἕως εἰς τὴν 
ἄλλην, λογαριάζεται ἕνας χρόνος.»[…] «Ἐν ᾧ λοιπὸν ἀπαγγέλεται τὸ μέλος, ἄς κινῆται ἤ ὁ 
ποῦς [σημ.: εννοεί την κίνηση του ποδιού], ἤ ἡ χεὶρ τοῦ μουσικοῦ πρὸς τὰ ἄνω καὶ πρὸς τὰ 
κάτω, κρούουσα τὸ γόνυ· καὶ μετρουμένη ἡ κίνησις τῆς χειρός, ἀποδίδει τὸν χρόνον· διότι 
ὁ καιρὸς ὅς τις ἐξοδεύεται ἀπὸ τὴν μίαν κροῦσιν ἕως εἰς τὴν ἄλλην, λογαριάζεται ἕνας 
χρόνος». 

 Ρυθμός λοιπόν ονομάζεται η ισόποση κατανομή του χρόνου που ξοδεύεται σε 
συγκεκριμένο διάστημα, εκτελείται με την κίνηση του χεριού και διακρίνεται σε δίσημο 
(Εικόνα  3.1.4.2), τρίσημο (Εικόνα  3.1.4.3) και τετράσημο (Εικόνα  3.1.4.4).  

 

 
Εικόνα 3.1.4.2 Δίσημος ρυθμός 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου

 
 Στη βυζαντινή μουσική το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μέχρι την εκφορά 

του επόμενου φθόγγου υπολογίζεται σαν ένας χρόνος 
σημαδόφωνο (Εικόνα  3.1.4.5) αντι
αποτελεί το σημαδόφωνο της υπορροής που καταλαμβάνει δύο συνεχόμενους κατιόντες 
χρόνους.  Όλα τα βυζαντινά μέλη μετρούνται με την ισόχρονη κίνηση του χεριού οπότε 
έτσι γίνεται η καταμέτρηση του χρόνου. 

 

Εικόνα 3.1.4
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Εικόνα 3.1.4.3 Τρίσημος ρυθμός 

 

 
Εικόνα 3.1.4.4 Τετράσημος ρυθμός 

Στη βυζαντινή μουσική το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μέχρι την εκφορά 
υπολογίζεται σαν ένας χρόνος  (Παναγιωτόπουλος 

.4.5) αντιστοιχεί σε ένα χρόνο (διαρκεί ένα χρόνο). Εξαίρεση 
αποτελεί το σημαδόφωνο της υπορροής που καταλαμβάνει δύο συνεχόμενους κατιόντες 
χρόνους.  Όλα τα βυζαντινά μέλη μετρούνται με την ισόχρονη κίνηση του χεριού οπότε 
έτσι γίνεται η καταμέτρηση του χρόνου.  

 
3.1.4.5 Σημαδόφωνα Βυζαντινής μουσικής (Παναγιωτόπουλος  1997
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Στη βυζαντινή μουσική το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί μέχρι την εκφορά 
Παναγιωτόπουλος  1997). Κάθε 

στοιχεί σε ένα χρόνο (διαρκεί ένα χρόνο). Εξαίρεση 
αποτελεί το σημαδόφωνο της υπορροής που καταλαμβάνει δύο συνεχόμενους κατιόντες 
χρόνους.  Όλα τα βυζαντινά μέλη μετρούνται με την ισόχρονη κίνηση του χεριού οπότε 

1997) 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου

 
 Για να γίνει εμφανής

σε μέτρα ή πόδες (κατά την αρχαία Ελληνική) σύμφωνα με την καταμέτρηση του ρυθμού 
που αναφέρθηκε παραπάνω. Για την άμεση αντίληψη του μέτρου το μουσικό κομμάτι 
χωρίζει το χώρο που καταλαμβάνει το μέ
διαστολή, σημειώνοντας στην αρχή του μέτρου με αριθμό τα μέρη 

 

Εικόνα

 
 Στη βυζαντινή μουσική 

χρόνο (της μίας κίνησης) και ονομάζονται χρονικοί χαρακτήρες. Υπάρχουν, επίσης, σημεία 
που ονομάζονται χρονικές αγωγές, αναγράφονται στην αρχή του κομματιού και δείχνουν 
πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα εκτελεστ
πόσες κινήσεις (παλμοί) θα εκτελεστούν στη μονάδα του χρόνου (
Κάθε χρονική αγωγή δηλώνεται από το γράμμα «χ» (από τη λέξη χρόνο) και από τους 
χρονικούς χαρακτήρες και υποδηλώνουν την 
με τον καθαρισμό της  επιτροπής του 1881.  Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε μία 
χρονική αγωγή που ονομάζεται με
πρέπει να εκτελεστεί σε 100
δευτερόλεπτα (sec) το μέτρο άρα 1 δευτερόλεπτο (

 
 

Εικόνα

  
 Υπάρχουν και κομμάτια στα οποία αλλάζει ενδιάμεσα η προκαθορισμένη χρονική 

αγωγή αυτό ονομάζεται μεταβολή της χρονικής αγωγής 
με την έμφαση που πρέπει να δοθεί στο κείμενο.
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ς η καταμέτρηση του χρόνου, τα μουσικά κομμάτια χωρίζονται 
σε μέτρα ή πόδες (κατά την αρχαία Ελληνική) σύμφωνα με την καταμέτρηση του ρυθμού 
που αναφέρθηκε παραπάνω. Για την άμεση αντίληψη του μέτρου το μουσικό κομμάτι 
χωρίζει το χώρο που καταλαμβάνει το μέτρο με μία κάθετη γραμμή που ονομάζεται 
διαστολή, σημειώνοντας στην αρχή του μέτρου με αριθμό τα μέρη του (Εικόνα  3.

Εικόνα 3.1.4.6 Τετράσημο μέτρο (Μαργαζιώτη 1968) 

Στη βυζαντινή μουσική υπάρχουν σημαδόφωνα που  διαιρούν και αυξάνουν το 
χρόνο (της μίας κίνησης) και ονομάζονται χρονικοί χαρακτήρες. Υπάρχουν, επίσης, σημεία 
που ονομάζονται χρονικές αγωγές, αναγράφονται στην αρχή του κομματιού και δείχνουν 
πόσο γρήγορα ή πόσο αργά θα εκτελεστεί το μέλος (κομμάτι). Η χρονική αγωγή μας δείχνει 
πόσες κινήσεις (παλμοί) θα εκτελεστούν στη μονάδα του χρόνου (beet
Κάθε χρονική αγωγή δηλώνεται από το γράμμα «χ» (από τη λέξη χρόνο) και από τους 
χρονικούς χαρακτήρες και υποδηλώνουν την ταχύτητα εκτέλεσης του κομματιού σύμφωνα 
με τον καθαρισμό της  επιτροπής του 1881.  Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε μία 
χρονική αγωγή που ονομάζεται μετρία (Εικόνα  3.1.4.7) και δηλώνει ότι το κομμάτι θα 
πρέπει να εκτελεστεί σε 100-186 χρόνους ανά λεπτό (bpm), δηλαδή περίπου 3 

) το μέτρο άρα 1 δευτερόλεπτο (sec) περίπου το σημαδόφωνο.

Εικόνα 3.1.4.7 Μετρία 100-168 bpm (Καραγιάννης 2015) 

Υπάρχουν και κομμάτια στα οποία αλλάζει ενδιάμεσα η προκαθορισμένη χρονική 
αγωγή αυτό ονομάζεται μεταβολή της χρονικής αγωγής (Καραγιάννης  2015

την έμφαση που πρέπει να δοθεί στο κείμενο. 
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η καταμέτρηση του χρόνου, τα μουσικά κομμάτια χωρίζονται 
σε μέτρα ή πόδες (κατά την αρχαία Ελληνική) σύμφωνα με την καταμέτρηση του ρυθμού 
που αναφέρθηκε παραπάνω. Για την άμεση αντίληψη του μέτρου το μουσικό κομμάτι 

τρο με μία κάθετη γραμμή που ονομάζεται 
του (Εικόνα  3.1.4.6).   

 

υπάρχουν σημαδόφωνα που  διαιρούν και αυξάνουν το 
χρόνο (της μίας κίνησης) και ονομάζονται χρονικοί χαρακτήρες. Υπάρχουν, επίσης, σημεία 
που ονομάζονται χρονικές αγωγές, αναγράφονται στην αρχή του κομματιού και δείχνουν 

εί το μέλος (κομμάτι). Η χρονική αγωγή μας δείχνει 
beet per minute/sec). 

Κάθε χρονική αγωγή δηλώνεται από το γράμμα «χ» (από τη λέξη χρόνο) και από τους 
ταχύτητα εκτέλεσης του κομματιού σύμφωνα 

με τον καθαρισμό της  επιτροπής του 1881.  Στο παρακάτω παράδειγμα βλέπουμε μία 
.4.7) και δηλώνει ότι το κομμάτι θα 

), δηλαδή περίπου 3 
) περίπου το σημαδόφωνο. 

 

Υπάρχουν και κομμάτια στα οποία αλλάζει ενδιάμεσα η προκαθορισμένη χρονική 
Καραγιάννης  2015) και σχετίζεται 
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3.1.5 Σχετικές έρευνες και εφαρμογές των ΤΠΕ  

 

 Αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί στο πεδίο της μουσικής και γενικότερα στο 
καλλιτεχνικό επίπεδο. Όσον αφορά ειδικότερα την Βυζαντινή μουσική οι πιο 
αντιπροσωπευτικές εργασίες είναι το έργο "ΔΑΜΑΣΚΙΝΟΣ" (Δελβινιώτης και 
Κουρουπέτρογλου  2011)  στο οποίο δημιουργήθηκε μία μεγάλη συλλογή ύμνων από είκοσι 
επαγγελματίες ψάλτες. Οι φωνές τους ηχογραφήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν κάτω από τις 
ίδιες συνθήκες και βάση πρωτοκόλλου ηχογράφησης. Τα ακουστικά σήματα των φωνών και 
τα αντίστοιχα σήματα από υπέρηχο της γλώσσας συγχρονισμένα καταγράφηκαν ψηφιακά 
προς περαιτέρω επεξεργασία. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να δημιουργηθεί μία 
πρωτότυπη συλλογή Βυζαντινών ύμνων η οποία θα μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί 
για ερευνητικούς σκοπούς.  

 Το έργο "ΠΟΛΥΜΝΙΑ - Ολοκληρωμένο Σύστημα Εργαλείων Μουσικής και Μουσική 
Πύλη"  (Θεοδωρίδης κ.α. 2003-2004). Στο έργο αυτό έγινε προσπάθεια εφαρμογής των 
μικρο-διαστημάτων της κλίμακας της Βυζαντινής Μουσικής στα παραδοσιακά όργανα (πχ. 
κλαρίνο). 

 Η έρευνα των F. Hindeleh, J. Sears και L. Copenhaver (2014) απέδειξε με 
μαθηματικό τρόπο την ύπαρξη των μικρο-διαστημάτων στην Βυζαντινή Μουσική. 

3.2 Ήχος – Φωνή  

 

Η παραγωγή ήχου λαμβάνει χώρα όταν ένα αντικείμενο πάλλεται μέσα σε ένα ελαστικό 
μέσο (αέρας, υγρό, στερεό) και προκαλεί ταλάντωση η οποία μεταδίδεται  σε  κάθε 
στοιχειώδες σωματίδιο του μέσου αυτού (εξαναγκασμένη ταλάντωση). Το φαινόμενο της 
εξαναγκασμένης ταλάντωσης συνεχίζεται σε γειτονικά σωματίδια μέχρις ότου εξαντληθεί η 
ενέργεια της. Έτσι επιτυγχάνεται η διάδοση της αρχικής διέγερσης από ένα παλλόμενο 
αντικείμενο (Σαρτζετάκης  2002). Τη δόνηση ή τις δονήσεις αυτές ανιχνεύει, λαμβάνει και 
εν τέλει ερμηνεύει το ανθρώπινο σύστημα ακοής ή κάποιος μη βιολογικός αισθητήρας πχ. 
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Ο ανθρώπινος μηχανισμός παραγωγής φωνής λειτουργεί ως εξής : Με την βοήθεια του 
μηχανισμού εκπνοής και του φωνητικού σωλήνα, από τα εξερχόμενα κύματα αέρα 
προκαλείται ταλάντωση στις φωνητικές χορδές οι οποίες με την σειρά τους προκαλούν 
διακυμάνσεις στην πίεση του  εξερχόμενου αέρα (Εικόνα 3.2.1). Η συχνότητα αυτού του 
ηχητικού κύματος που παράγεται από τον άνθρωπο εξαρτάται από την μεταβολή της μάζας 
και της τάσης των φωνητικών χορδών. Η θεμελιώδης συχνότητα της φυσιολογικής ομιλίας 
μιας ανδρικής φωνής κυμαίνεται περίπου στα 125 Hz , ενώ μιας γυναικείας φωνής περίπου 
στα 180 - 220 Hz (λόγω της φυσιολογίας του φωνητικού σωλήνα παράγει συχνότητα μια 
οκτάβα ψηλότερα). 
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.  
Εικόνα 3.2.1 Ανθρώπινο Σύστημα Παραγωγής Φωνής 

 
 
 Όταν το ηχητικό κύμα φτάσει στο τύμπανο του ανθρώπινου αυτιού τότε 

προκαλείται εξαναγκασμένη ταλάντωση σε αυτό. Από την ταλάντωση παράγονται ηλεκτρικά 
σήματα τα οποία μεταφέρονται από το ακουστικό νεύρο στο ανάλογο τμήμα του 
εγκεφάλου όπου και ερμηνεύονται ως ήχος (Σαρτζετάκης  2002) (Εικόνα 3.2.2). Το 
ακουστικό φάσμα των ανθρώπων κυμαίνεται στα 20 Hz - 20.000 Hz (Harris 2009). 

 
 

 
Εικόνα 3.2.2 Σύστημα ακοής (Βαρδουνιώτης 2015) 

 
 
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ήχων (Εικόνα 3.2.3): 
 
1. Απλός  

2. Σύνθετος  
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3. Θόρυβος 

4. Κρότος 

 

Εικόνα 3.2.3 Κατηγορίες ήχων1.  

 

Απλός ήχος ή τόνος: Ορίζεται ως η πιο απλή μορφή ήχου και αποτελείται από μια 
μόνο συχνότητα. Η κυματομορφή τους έχει ημιτονοειδή μορφή και παρουσιάζει 
περιοδικότητα. Τέτοιους ήχους μπορούν να παράγουν οι γεννήτριες ακουστικών 
συχνοτήτων (διαπασών). 

Σύνθετος ήχος ή φθόγγοι: Ορίζεται ως σύνθεση πολλών απλών ήχων. Η 
κυματομορφή του σύνθετου ήχου παρουσιάζει επίσης περιοδικότητα. Τέτοιους ήχους, 
θεωρητικά, παράγουν όλα τα μουσικά όργανα. Η ανθρώπινη φωνή είναι σύνθετος ήχος. 

Θόρυβος: Ορίζεται ως μη περιοδικό ηχητικό κύμα και αποτελείται από διάφορους 
σύνθετους ήχους. Θόρυβο παράγουν οι μηχανές αυτοκινήτων, το νερό στους καταρράκτες 
κτλ. 

Κρότος: Ορίζεται ως θόρυβος μεγάλης έκτασης και μικρής διάρκειας. Κρότους 
παράγουν τα σφυρηλατήματα, τα όπλα κ.α.  

 

3.2.1 Ανθρώπινη φωνή και Ηχητικό σήμα  

 

Το ακουστικό σήμα που θα μας απασχολήσει είναι αυτό την ανθρώπινης ομιλίας το 
οποίο υπάγεται στην κατηγορία του σύνθετου ήχου.  Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με 
το σήμα που παράγεται από την ανθρώπινη φωνή όταν αυτός τραγουδά (τραγουδιστική 
φωνή). Σαν τραγουδιστική φωνή ορίζεται η εκτέλεση ενός τραγουδιού από κάποιον 
μουσικό χωρίς την συνοδεία κάποιου μουσικού οργάνου. 

Ένα ακουστικό σήμα τραγουδιστικής φωνής είναι από την φύση του αναλογικό. Για να 
το επεξεργαστούμε θα πρέπει πρώτα να το ψηφιοποιήσουμε.  

 Για την ψηφιοποίηση ενός αναλογικού σήματος θα πρέπει να λάβει χώρα η 
διαδικασία της δειγματοληψίας και έπειτα η κβαντοποίηση του πλάτους του. 

 Για την διαδικασία της δειγματοληψίας : 
Εφαρμόζεται το θεώρημα δειγματοληψίας των Nyquist-Shannon, προκειμένου να 

συντηρηθεί η πληροφορία του αρχικού αναλογικού σήματος. Το θεώρημα ορίζει πως  η 
δειγματοληψία πρέπει να γίνει ομοιόμορφα και με ρυθμό που να είναι τουλάχιστον δύο 
φορές υψηλότερος από την υψηλότερη συχνότητα του αρχικού αναλογικού σήματος.  

 
------------------------------------------------------------------ 
1 Διδακτική των φυσικών επιστημών 2015 
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 Για την διαδικασία της κβαντοποίησης : 
Το σήμα κβαντοποιείται ως προς το πλάτος και τον χρόνο. Με την διαδικασία αυτή 

μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό κώδικα π.χ. PCM. Οι εφαρμογές αναγνώρισης ομιλίας, 
συνήθως "καλύπτονται" με ανάλυση 16 bit/δείγμα και με PCM κωδικοποίηση. Η μέθοδος 
που αναφέρθηκε παρέχει αποδεκτή ποιότητα κβαντοποίησης και ο θόρυβος που προκύπτει 
από την όλη διαδικασία αφενός δε γίνεται αντιληπτός από το μέσο ακροατή και αφετέρου 
δεν επηρεάζει σημαντικά την διαδικασία της ταξινόμησης στην οποία θα αναφερθούμε 
αργότερα. 

 

3.2.2 Ακουστικά χαρακτηριστικά  

 

Το ηχητικό σήμα ομιλίας περιέχει πληροφορίες οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε 
"υψηλού και χαμηλού επιπέδου". 

 "Υψηλού επιπέδου" πληροφορίες ή χαρακτηριστικά (features) είναι η διάλεκτος, το 
λεξιλόγιο, το ύφος της ομιλίας, η συναισθηματική κατάσταση του ομιλητή κ.α. 

 "Χαμηλού επιπέδου" πληροφορίες ή χαρακτηριστικά του σήματος ομιλίας είναι το 
ύψος (θεμελιώδης συχνότητα των φωνητικών χορδών), η ένταση και το φασματικό 
περιεχόμενο του σήματος (Karpov 2003).  

 Σε ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας, θα πρέπει να επιλεγούν εκείνα τα 
χαρακτηριστικά (features) "χαμηλού επιπέδου" τα οποία αναπαριστούν το σήμα της ομιλίας 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά θα είναι και τα χαρακτηριστικά που θα 
χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση του.   

 Σε ένα σήμα ομιλίας (φωνή) το πλήθος των χαρακτηριστικών (features) που 
υπάρχουν είναι αρκετά μεγάλο. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι το γεγονός, όπως έχει 
διαπιστωθεί από μελέτες, ότι τα στατιστικά χαρακτηριστικά του σήματος ομιλίας αλλάζουν 
σχετικά αργά ως προς το χρόνο. Συνεπώς, η διαδικασία εξαγωγής μιας ακολουθίας 
χαρακτηριστικών (features extraction) από ένα σήμα ομιλίας, είναι ικανή να το 
αναπαραστήσει μονοσήμαντα (Karpov 2003).  

 Το πρωτόκολλο MPEG-7 (Kim et al. 2005) περιλαμβάνει δέκα επτά χαμηλού 
επιπέδου χρονικά και φασματικά ακουστικά χαρακτηριστικά (ή περιγραφείς). Οι περιγραφείς 
αυτοί μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής :  

 
� χρονικοί περιγραφείς ή χαρακτηριστικά, 
� φασματικοί περιγραφείς ή χαρακτηριστικά,  
� timbral  και 
� timbral-φασματικοί. 
 
 Οι περιγραφείς που ανήκουν στην ομάδα των χρονικών χαρακτηριστικών 

χρησιμοποιούνται επιτυχώς για τον προσδιορισμό της χροιάς. Η χροιά περιλαμβάνει όλα 
εκείνα τα στοιχεία ενός ήχου που περιγράφουν την ενεργειακή κατανομή των αρμονικών 
του,  με βάση τον οποίων μπορούν να διακριθούν δύο ή περισσότεροι ήχοι με την ίδια 
θεμελιώδη συχνότητα, την ίδια ένταση (ηχηρότητα) και διάρκεια.  
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• Το χρονικό χαρακτηριστικό Log Attack Time εκφράζει τον λογάριθμο του χρόνου 

που απαιτείται ώστε το σήμα να μεταβεί από τη σιωπή (εκκίνηση) στην μέγιστη τιμή 
του για πρώτη φορά. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να διαχωρίσει έναν ξαφνικό 
από έναν ομαλό ήχο και χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάκριση μεταξύ 
απομονωμένων κρουστικών ήχων.  

• Το χρονικό χαρακτηριστικό Temporal Centroid εκφράζει το σημείο συγκέντρωσης 
της ενέργειας ενός σήματος.  

 
 Οι επόμενοι πέντε φασματικοί περιγραφείς σχετίζονται άμεσα με τη χροιά ενός 

ήχου.  
 
1. Το φασματικό χαρακτηριστικό Spectral Centroid είναι ο σταθμισμένος, σύμφωνα με 

την ενέργεια, μέσος όρος της συχνότητας των μερών (bins) στο γραμμικό φάσμα 
ενέργειας.  

2. Το φασματικό χαρακτηριστικό Harmonic Spectral Centroid είναι ο σταθμισμένος, 
σύμφωνα με το πλάτος του σήματος, μέσος όρος των αρμονικών κορυφών (peaks) 
του φάσματος. Οι αρμονικές κορυφές αντιστοιχούν στις συχνότητες που είναι ένα 
ακέραια πολλαπλάσια της θεμελιώδους συχνότητας.  

3. Το φασματικό χαρακτηριστικό Harmonic Spectral Deviation δείχνει τη φασματική 
απόκλιση των αρμονικών μερών από το φασματικό φάκελο (envelope) του 
σήματος.  

4. Το φασματικό χαρακτηριστικό Harmonic Spectral Spread περιγράφει την 
σταθμισμένη, σύμφωνα με το πλάτος του σήματος, απόκλιση των αρμονικών 
κορυφών του φάσματος από το Harmonic Spectral Centroid.  

5. Το φασματικό χαρακτηριστικό Harmonic Spectral Variation είναι η κανονικοποιημένη 
συσχέτιση μεταξύ του πλάτους των αρμονικών κορυφών ανάμεσα σε δύο διαδοχικά 
πλαίσια. 

 Οι τέσσερις βασικοί φασματικοί περιγραφείς προέρχονται από την ανάλυση χρόνου - 
συχνότητας ενός ηχητικού σήματος και είναι οι εξής :  

 
1. Ο φασματικός περιγραφητής Audio Spectrum Envelope: είναι ένα λογαριθμικά 

συμπιεσμένο (μειωμένο) φασματογράφημα του αρχικού σήματος, οι μπάντες του 
οποίου ορίζονται από ένα διαιρέτη δύναμης του 2 ή ένα πολλαπλάσιο μιας οκτάβας. 
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι γενικού σκοπού και περιγράφει την εξέλιξη του 
φάσματος ενέργειας ενός ακουστικού σήματος για κάθε πλαίσιο. 

2. Ο φασματικός περιγραφητής Audio Spectrum Centroid: πρόκειται για τον 
υπολογισμό του "κέντρου μάζας" (βάρους) της ενέργειας του φάσματος ισχύος 
(δηλ. των λογαριθμικά τοποθετημένων περιοχών του φάσματος). Επομένως είναι 
μια ένδειξη για το εάν στο φασματικό περιεχόμενο του σήματος κυριαρχούν οι 
υψηλές ή οι χαμηλές συχνότητες ή αλλιώς η "φωτεινότητα" του ήχου .  

3. Ο φασματικός περιγραφητής Audio Spectrum Spread: δείχνει τη διασπορά 
(variance) της ενέργειας των λογαριθμικά τοποθετημένων περιοχών του φάσματος 
γύρω από το audio spectrum centroid δηλαδή πιο απλά με ποιό τρόπο το φάσμα 
διανέμεται γύρω από το κέντρο μάζας του. Αυτό το χαρακτηριστικό δείχνει το κατά 
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πόσο η ενέργεια είναι συγκεντρωμένη ή εξαπλωμένη έξω από το φάσμα και 
επομένως μπορεί να βοηθήσει στη διάκριση μεταξύ τονικών ήχων και θορύβων. 

4. Ο φασματικός περιγραφητής Audio Spectrum Flatness: είναι ο λόγος μεταξύ του 
γεωμετρικού και του αριθμητικού μέσου όρου του φάσματος του σήματος. Αυτό το 
χαρακτηριστικό εκφράζει τη διαφορά μεταξύ του θορύβου και των τονικών 
σημάτων δεδομένου ότι τα αρμονικά σήματα δίνουν μια τιμή κοντά στο 0, ενώ τα 
σήματα θορύβου δίνουν κοντά στο 1. Μας προσδίδει δηλαδή το πόσο όμοιος είναι 
ένας ήχος με το λευκό θόρυβο. Ο περιγραφητής αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
σύγκριση και ταξινόμηση δύο ήχων. 

 
 Το φασματικό χαρακτηριστικό Audio Fundamental Frequency or Pitch είναι η 

θεμελιώδης συχνότητα ενός ακουστικού σήματος. Είναι το χαρακτηριστικό που εξηγεί 
καλύτερα την περιοδικότητα ενός ακουστικού σήματος. Επίσης είναι αυτό το 
χαρακτηριστικό το οποίο αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί ως τόνο. Ο ορισμός στο 
πρότυπο ANSI της ψυχοακουστικής ορολογίας ορίζει τον τόνο ως εξής :  «τόνος είναι το 
ακουστικό χαρακτηριστικό του ήχου σύμφωνα με το οποίο οι ήχοι μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε μια κλίμακα από χαμηλό έως υψηλό». Το Audio Harmonicity 
αντιπροσωπεύει τη φασματική δομή ενός σήματος από την σκοπιά της αρμονικότητας. 
Επιτρέπει τη διάκριση ανάμεσα σε ήχους με ευδιάκριτο αρμονικό φάσμα (π.χ., μουσικά 
σήματα ή λεκτικά φωνήεντα), και ήχους με μη-αρμονικό φάσμα (π.χ. θόρυβος). 
Παρατίθεται η μέθοδος υπολογισμού STA (spectro-temporal autocorrelation) της 
θεμελιώδους συχνότητας :  

Δεδομένου ενός τόνου ‘τ’ η STA ορίζεται ως (τύπος 3.1.1): 
 
 ÄÅL�(Æ) = SÄÇÈ(Æ) + (1 − S)ÄÅ�(Æ) 
 

 
3.1.1 

 
 

όπου ΓΤΑ και ΓÉΑ οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης του σήματος στον χρονικό και 
φασματικό χώρο και "β" το βάρος με τιμές από 0 έως 1. Η θεμελιώδης περίοδος  ΤÊ και η 
συχνότητα fÊ δίδονται από τον τύπο 3.1.2: 

 
 

ËÊ = Pde=PÃÌ�ÄÅÇÈ(Æ)� = 1�Ê 

 

 
3.1.2 

 

 
 

Επιπλέον χαρακτηριστικά 

 

 Ο ρυθμός διάσχισης του μηδενικού άξονα (Zero Crossing Rate - ZCR) 
χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και την κατηγοριοποίηση των ηχητικών δειγμάτων 
στο πεδίο του χρόνου. Με τον όρο Zero-Crossing (διάσχιση του μηδενικού άξονα) 
λογίζεται η διαδοχική διάσχιση του άξονα με διαφορετικό πρόσημο. Ο ρυθμός 
διασχίσεων του μηδενικού άξονα (ZCR) υπολογίζεται ως ο αριθμός των χρονικών 
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διασχίσεων του μηδενικού άξονα (zero-crossings), διαιρεμένος με τον συνολικό αριθμό 
των δειγμάτων ανά πλαίσιο. 
 

�  Η ενεργειακή εντροπία είναι ένα χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για να 
εκφράσει απότομες αλλαγές στα ενεργειακά επίπεδα του ηχητικού σήματος. 
Υπολογίζεται ανά πλαίσιο του ηχητικού σήματος.  
 

�  Η ενέργεια μικρής διάρκειας (sort time energy - STE) είναι ένα  χαρακτηριστικό που 
μας επιτρέπει να υπολογίζουμε την ποσότητα της ενέργειας σε ένα συγκεκριμένο 
στιγμιότυπο του ήχου στο πεδίο του χρόνου. Η STE σε αντίθεση με το ZCR, δεν παίρνει 
συγκεκριμένες τιμές για συγκεκριμένα μεγέθη παραθύρων. Για παράδειγμα εάν κάποιος 
πει την ίδια φράση, μια φορά ψιθυριστά και μια φορά φωνάζοντας οι τιμές της STE θα 
διαφέρουν κατά πολύ ενώ οι τιμές του ZCR θα είναι παραπλήσιες. Η STE 
χρησιμοποιείται στην ανίχνευση ησυχίας καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας 
του ρυθμού. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της είναι ότι δεν δίνει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα σε περιβάλλοντα με θόρυβο ή μεταβαλλόμενης έντασης. 
 

�  Spectral roll-off είναι η συχνότητα στην οποία το c είναι η ποσοστιαία κατανομή της 
έντασης του ήχου των συντελεστών του DFT (π.χ. c =70 ή 80), που συγκεντρώνεται 
σε ένα πλαίσιο j. Χρησιμοποιείται για να διακρίνουμε αν υπάρχει ή όχι ήχος. 
 

�  Η φασματική διακύμανση (spectral flux) μετράει τις διακυμάνσεις της ενέργειας 
μεταξύ διαφόρων ζωνών συχνοτήτων σε ένα φάσμα ήχου. Υπολογίζεται σε 3 βήματα.  
 

i. Υπολογισμός της ακολουθίας ενός φάσματος.  
ii. Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ διαδοχικών φασματικών σημείων.  
iii. Σύμπτυξη των φασματικών διαφορών που υπολογίστηκαν στο βήμα 2 σε μια 

τιμή φασματικής διακύμανσης.  
 
Το Spectral Flux λαμβάνει μεγαλύτερες τιμές στην ομιλία σε σχέση με τη μουσική 

συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό των δύο ηχητικών σημάτων.  
 
Οι συντελεστές Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) (Slaney 1998) προέρχονται 

από το πεδίο της αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας. Χρησιμοποιούνται ευρέως  σε εφαρμογές 
ταξινόμησης σχεδόν όλων των ακουστικών σημάτων. Οι συντελεστές MFCC αποτελούν μία 
καλή προσέγγιση του ανθρώπινου ακουστικού συστήματος διότι λαμβάνουν υπόψη τη μη 
γραμμική φύση της αντίληψης των θεμελιωδών συχνοτήτων, από τον άνθρωπο, όπως 
επίσης και τη μη γραμμική σχέση μεταξύ έντασης (intensity) και ηχηρότητας ή 
ακουστικότητας (loudness) (Σιαφαρίκας 2010). Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν τα MFCC 
επαρκή πρωτίστως στην τεχνολογία της αναγνώρισης ομιλίας. Ικανοποιητικά αποτελέσματα 
όμως δίνουν και σε άλλους τομείς όπως αυτόν της αναγνώρισης ομιλητών, γλώσσας, 
συναισθήματος κα. 
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3.2.3 Εξαγωγή χαρακτηριστικών  

 

Ένα φωνητικό σήμα περιέχει διάφορες πληροφορίες. Ένας αποδοτικός τρόπος 
αναπαράστασης του φωνητικού σήματος είναι αυτός που βασίζεται στα φασματικά 
χαρακτηριστικά του (spectral features) με βάση τα οποία ένα φωνητικό σήμα μπορεί να 
μοντελοποιηθεί από την υπέρθεση ημιτονοειδών κυμάτων με αργά μεταβαλλόμενα πλάτη 
και φάσεις (Karpov 2003). Όπως επίσης, και από το γεγονός ότι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά 
για την αντίληψη της ομιλίας από το ανθρώπινο αυτί περιλαμβάνουν κυρίως την 
πληροφορία του πλάτους του φάσματος. Πρέπει δηλαδή να βρεθεί η σωστή αντιστοιχία 
των χαρακτηριστικών σε σχέση με τη λειτουργία του ανθρώπινου ακουστικού συστήματος. 
Η σωστή επιλογή των χαρακτηριστικών στο στάδιο της μοντελοποίησης του συστήματος 
θα οδηγήσει στην επιτυχή λειτουργία της ταξινόμησης (Σιαφαρίκας  2010) . 

 Τα φασματικά χαρακτηριστικά της ομιλίας που έχουν επικρατήσει στο πεδίο της 
αναγνώρισης φωνής - ομιλητή τα τελευταία 50 χρόνια είναι τα εξής : (Κουφογιάννης 2009) 
(Ran et al. 2010) (Σιαφαρίκας  2010) :  

 
• Real Cepstral Coefficients (RCC) που εισήχθησαν από τον Oppenheim (1969),  
• Linear Prediction Coefficients (LPC) που προτάθηκαν από τους Atal & Hanauer 

(1971),  
• Linear Predictive Cepstral Coefficients (LPCC) που εξήχθηκαν από τον Atal (1974),  
• Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) από τους Davis & Mermelstein (1980),  
• Perceptual Linear Prediction Coefficients (PLPC) από τον Hermansky (1990), 
•  Adaptive Component Weighting Cepstral Coefficients (ACWCC) από τους Assaleh & 

Mammone (1994). 

 Από τα παραπάνω φασματικά χαρακτηριστικά η χρήση των συντελεστών MFCC σε 
συστήματα αναγνώρισης φωνής - ομιλητή είχε ως συνέπεια να εξαχθούν εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Οι Davis και Mermelstein έδειξαν ότι η αναπαράσταση φωνητικού σήματος 
με χρήση συντελεστών MFCC είναι κατάλληλη για αναγνώριση ομιλίας (Κουφογιάννης 
2009). Στην παρούσα διδακτορική διατριβή για την διεξαγωγή των πειραμάτων θα 
χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές MFCC.  

 Για τον υπολογισμό των συντελεστών Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), 
όπως περιγράφεται στο σχήμα 5 (Rabiner and Juang 1993), (Gangisetty 2005),  
(Wildermoth 2001), (Valsamakis 2006), αρχικά εφαρμόζεται προέμφαση στο σήμα με το 
φίλτρο �(Í) = 1 − PÍ_�), όπου P ∈ �0.95,0.97� και στη συνέχεια εφαρμόζεται ανάλυση 
βραχέως χρόνου (Rabiner and Juang 1993), (Gangisetty 2005), (Valsamakis 2006).  

 Συγκεκριμένα, το εισερχόμενο φωνητικό σήμα τμηματοποιείται σε τμήματα 
διάρκειας 20-30 ms τα οποία ονομάζονται πλαίσια (frames). Κατά την χρονική 
τμηματοποίηση τα στατιστικά χαρακτηριστικά ενός σήματος ομιλίας που έχει 
δειγματοληπτηθεί στα 8KHz μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα της τάξεως των 20–30 ms 
διατηρούνται σχεδόν σταθερά. Μετά την παραπάνω διαδικασία η οποία ονομάζεται 
"πλαισίωση" (framing) ακολουθεί η διαδικασία της "παραθύρωσης" (windowing) κατά την 
οποία κάθε πλαίσιο πολλαπλασιάζεται με ένα "παράθυρο" w(z) (Karpov 2003) (Gangisetty 
2005), (Valsamakis 2006). Σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, ένα προκαθορισμένου μήκους 
παράθυρο (συνήθως 20 – 30 ms) κινείται κατά μήκος του σήματος με μια επικάλυψη 
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(συνήθως 30 – 50%) μεταξύ διαδοχικών πλαισίων. Η επικάλυψη είναι απαραίτητη ώστε να 
αποφευχθεί ενδεχόμενη απώλεια πληροφορίας. Συνήθως το "παράθυρο" που εφαρμόζεται 
σε κάθε πλαίσιο ενός σήματος είναι τύπου Hamming. H επιλογή του μήκους του πλαισίου 
(και κατά συνέπεια και του μήκους του παραθύρου) είναι κρίσιμη. Συγκεκριμένα, επιλογή 
μικρού πλαισίου (δηλαδή μικρού παραθύρου) αν και εξασφαλίζουν υψηλή χρονική ανάλυση, 
οδηγούν σε χαμηλή συχνοτική ανάλυση δεδομένου ότι ένα παράθυρο με χαρακτηριστικά 
χαμηλοπερατού φίλτρου καταλαμβάνει μεγάλο εύρος ζώνης. Αντιθέτως, επιλέγοντας 
μεγάλο πλαίσιο (δηλαδή παράθυρα μεγάλου χρονικού μήκους) έχουμε ακριβώς τα αντίθετα 
αποτελέσματα, δηλαδή υψηλή συχνοτική ανάλυση και χαμηλή χρονική. 

 Μετά την "παραθύρωση" των πλαισίων εφαρμόζεται, σε κάθε πλαίσιο, η τεχνική του 
διακριτού μετασχηματισμού Fourier (Discrete Fourier Transform - DFT) και το σήμα του 
πλαισίου μετασχηματίζεται από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας 
προκειμένου να αναλυθεί φασματικά. Η γραφική απεικόνιση του παραπάνω 
μετασχηματισμού είναι γνωστή ως φασματόγραμμα (spectogram) και απεικονίζει την 
κατανομή της ενέργειας κάθε πλαισίου του σήματος συναρτήση της συχνότητας.  

 Το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού των πλαισίων από την DFT "περνά" μέσα από 
μία ομάδα τριγωνικών ζωνωπερατών φίλτρων (MEL filter - bank). Πιο συγκεκριμένα το 
φάσμα του σήματος εξόδου κάθε φίλτρου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το φάσμα ενός 
φίλτρου, της τράπεζας φίλτρων MEL, με το φάσμα του σήματος εισόδου. 

 Από τον υπολογισμό του διακριτού μετασχηματισμού του συνημίτονου (Discrete 
Cosine Transform - DCT) του λογαρίθμου της ενέργειας της εξόδου κάθε φίλτρου, 
υπολογίζεται το φάσμα MEL (MEL Spectrum) ή Τύλιγμα Συχνότητας MEL (MEL - Frequency 
Wrapping). Τέλος το φάσμα MEL μετασχηματίζεται μη γραμμικά και υπολογίζονται οι 
συντελεστές του Cepstrum (αναγραμματισμός του Spectrum) με εφαρμογή του 
αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού Fourier (Inverse DFT). Οι συντελεστές που 
υπολογίστηκαν είναι οι συντελεστές MFCC (Εικόνα 3.2.3.1). 

 

 
Εικόνα 3.2.3.1 Διαδικασία εξαγωγής συντελεστών MFCC 

 
 Η φασματική ανάλυση που περιγράψαμε, στο ανθρώπινο ακουστικό σύστημα, 

εκτελείται από το ακουστικό όργανο του κοχλία (Εικόνα 3.2.3.2) ο οποίος δονείται 
(ταλαντώνεται) σε διαφορετικά σημεία ανάλογα με τη συχνότητα του ηχητικού σήματος. 
Τα σημεία δόνησης είναι συνδεδεμένα με το νευρικό σύστημα και αντίστοιχα στέλνουν 
σήματα στον ανθρώπινο εγκέφαλο για να τον ενημερώσουν ποιες συχνότητες είναι αυτές. 
Παρόμοια διαδικασία προσομοιώνεται κατά τον υπολογισμό των MFCC. 
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Εικόνα 3.2.3.2 Κοχλίας & μετασχηματισμός Fourier  (Sohail et al. 2015) (Raghavendar et al. 2014) 

 

3.2.4 Μοντελοποίηση  

 

Μετά την διαδικασία εξαγωγής χαρακτηριστικών ακολουθεί η διαδικασία της 
μοντελοποίησης (modeling) του ηχητικού σήματος. Κατά την διαδικασία αυτή 
κατασκευάζεται ένα μοντέλο για κάθε εισερχόμενο ακουστικό σήμα. Η μοντελοποίηση θα 
βοηθήσει στον υπολογισμό της ομοιότητας ενός νέου σήματος ομιλίας με κάποιο από τα 
αποθηκευμένα στο σύστημα. Η ευρύτερη διαδικασία, που εμπεριέχει την μοντελοποίηση, 
ονομάζεται εκπαίδευση  του συστήματος (system training). Στην περίπτωση της 
αναγνώρισης ακουστικού σήματος φωνής η μέθοδος μηχανικής μάθησης που εφαρμόζεται 
είναι η επιβλεπόμενη (supervised) μάθηση διότι συγκρίνουμε ή καλύτερα κατηγοριοποιούμε 
(classification) ένα νέο ακουστικό σήμα στην πιο "κοντινή" κατηγορία (class) γνωστών 
παρελθόντων ακουστικών σημάτων - φωνών. Δηλαδή με βάση ιστορικά δείγματα 
ακουστικών σημάτων έχουν κατασκευαστεί κατηγορίες στις οποίες θα ταξινομήσουμε νέα 
ακουστικά σήματα. Η ταξινόμηση εκτελείται με βάση τα εξαγόμενα ακουστικά 
χαρακτηριστικά (acoustic features) τα οποία σχηματίζουν ακολουθίες διανυσμάτων που 
ονομάζονται πρότυπα (patterns). Κατά την διαδικασία της ταξινόμησης εκτός από την 
μοντελοποίηση λαμβάνει χώρα και η διαδικασία της αντιστοίχησης των χαρακτηριστικών 
(features matching) των  ακουστικών σημάτων (Karpov 2003). Κατά την διαδικασία αυτή 
υπολογίζεται ένας βαθμός αντιστοίχησης (matching score) μεταξύ των χαρακτηριστικών 
των ακουστικών σημάτων ο οποίος εκφράζει τον βαθμό ομοιότητας των χαρακτηριστικών 
του ακουστικού σήματος. Έτσι εάν το ακουστικό σήμα είναι ομιλία εκφράζεται η ομοιότητα 
των φωνών ενώ εάν είναι μουσική η μουσική ομοιότητα.  

 Τα ακουστικά χαρακτηριστικά ή διανύσματα ή πρότυπα συνήθως χωρίζονται σε δύο 
ομάδες ανάλογα με την χρήση τους. Οι ομάδες αυτές είναι αυτή που απαρτίζεται από τα 
πρότυπα εκπαίδευσης δηλαδή ακουστικά διανύσματα που χρησιμοποιούνται για την 
εκπαίδευση του συστήματος και σε πρότυπα ελέγχου της διαδικασίας εκπαίδευσης - που 
ουσιαστικά είναι ο αλγόριθμος ταξινόμησης. Επιπροσθέτως επειδή κατά τη φάση του 
ελέγχου γνωρίζουμε τις κλάσεις των προτύπων ελέγχου διότι η μάθηση είναι επιβλεπόμενη 
(supervised) μπορούμε να εκτιμήσουμε την απόδοση του συστήματος αναγνώρισης 
προτύπων (φωνής). Η μεθοδολογία των επαναληπτικών διαδικασιών εκπαίδευσης 
βελτιώνουν τις τιμές των παραμέτρων ταξινόμησης έτσι ώστε να επαληθεύεται το σύνολο 
εκπαίδευσης. 

 Η διαδικασία ταξινόμησης προτύπων ακουστικού σήματος υλοποιείται με δύο 
βασικές μεθοδολογίες. Η πρώτη χρησιμοποιεί παραμετρικά μοντέλα ταξινόμησης ενώ η 
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δεύτερη μη παραμετρικά μοντέλα. Στα παραμετρικά μοντέλα ανήκουν τα στοχαστικά 
μοντέλα (stochastic models) που χρησιμοποιούν πιθανότητες ή πιθανοφάνειες για 
ταξινόμηση, όπως είναι τα Γκαουσιανά Μοντέλα Μίγματος (Gaussian Mixture Models), τα 
κρυφά μοντέλα Markov (Hidden Markov Models) και τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural 
Networks). Ενώ στα μη παραμετρικά μοντέλα ανήκουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούν 
αποστάσεις ως μέτρο σύγκρισης για ταξινόμηση (template models) όπως είναι η 
διανυσματική κβάντιση (Vector Quantization) με την εφαρμογή του γνωστού αλγόριθμου 
Kmeans (Rabiner and Juang 1993) και η δυναμική στρέβλωση  χρόνου (Dynamic Time 
Warping-DTW) (Karpov 2003) (Campbell 1997) (Gangisetty 2005).  

 Στην παρούσα διατριβή για την μοντελοποίηση και εκπαίδευση του συστήματος 
προτύπων ακουστικών σημάτων θα χρησιμοποιήσουμε ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο κάνει 
χρήση  παραμετρικών και μη παραμετρικών μοντέλων ταξινόμησης. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιούνται τα παραμετρικά στοχαστικά μοντέλα που υλοποιούν τα Κρυφά 
Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hidden Markov Models) για την μοντελοποίηση του ακουστικού 
σήματος σε συνδυασμό με τα μη παραμετρικά μοντέλα της Δυναμικής Στρέβλωσης  Χρόνου 
(Dynamic Time Warping-DTW) για τον συγχρονισμό των ακουστικών σημάτων. 

 

3.2.5 Αναγνώριση 

 

Τα περισσότερα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης ακουστικών προτύπων υλοποιούν 
το στάδιο ταξινόμησης και εκπαίδευσης με στοχαστικά μοντέλα. Τα στοχαστικά μοντέλα 
είναι ταξινομητές οι οποίοι κατά τη διαδικασία αντιστοίχησης των ακουστικών διανυσμάτων 
υπολογίζουν την πιθανοφάνεια του νέου ακουστικού πρότυπου σε σχέση με τα 
αποθηκευμένα και ταξινομούν αναλόγως (Wildermoth 2001). Ομολογουμένως παρέχουν 
μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελέσματα.  

 Ας υποθέσουμε, ότι D� είναι το στοχαστικό μοντέλο του s-οστού φωνητικού αρχείου 
(πχ. μιας συγκεκριμένης πρότασης) που παράγεται από τα διανύσματα εκπαίδευσης του 
συγκεκριμένου αρχείου. Θα έχουμε 0� στοχαστικά μοντέλα για τα 0� διαφορετικά αρχεία 
ήχου (ένα μοντέλο για κάθε δείγμα ομιλίας). Υπενθυμίζουμε ότι τα Ν μοντέλα των 
ισάριθμων ακουστικών αρχείων είναι αποθηκευμένα στην βάση δεδομένων του 
συστήματος. Αν Ñ = {±�, ±K, … . , ±�}  είναι η ακολουθία των ακουστικών διανυσμάτων που 
αναπαριστά το δείγμα ομιλίας, της φάσης ελέγχου, ενός νέου ηχητικού αρχείου (έχοντας  L 
frames). Ο σκοπός μας είναι να ταυτοποιήσουμε το ηχητικό αρχείο που βρίσκεται στη φάση 
του ελέγχου με κάποιο από τους 0� αρχεία, της βάσης του συστήματος. Αυτό γίνεται 
υπολογίζοντας την πιθανότητα: 

 
 @(Ò/ÔÕ) = @(±�, ±K, … . , ±�/D�} 

 

 
3.1.3 

 

 
 
για κάθε ένα από τα  ¬ = 1,2, … , 0�  αρχεία ήχου. Έπειτα αποφασίζουμε την ταυτότητα 

του νέου ηχητικού αρχείου με βάση το κριτήριο της μέγιστης Πιθανοφάνειας (τύπος 3.1.4): 
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 ¬∗ = Pde=PÃ @(Ò/ÔÕ). 
 

 
3.1.4 

 

 
Συνεπώς, στόχος μας είναι να υπολογίσουμε την πιθανότητα του κάθε ακουστικού 

διανύσματος του ηχητικού αρχείου που βρίσκεται στη φάση εκπαίδευσης, δεδομένου του 
μοντέλου του εκάστοτε ηχητικού αρχείου της βάσης, π.χ.  @(±?/D�).  Η πιο χαρακτηριστική 
μέθοδος που χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία είναι τα Gaussian 
Mixture Models, στα οποία χρησιμοποιούνται Γκαουσιανές κατανομές προκειμένου να 
μοντελοποιήσουν τις ακολουθίες των ακουστικών διανυσμάτων των ηχητικών αρχείων 
(Gangisetty 2005). 

 Τα GMM αναπτύχθηκαν το 1990 από τον D.Reynolds και μέχρι σήμερα παραμένει 
ίσως η κύρια μέθοδος μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση φωνής 
λόγω του υψηλού επιπέδου ακρίβειας αποτελέσματα που μας προσφέρει. Κατά την 
μοντελοποίηση με GMM υποθέτουμε ότι η πιθανότητα κάθε ακουστικού διανύσματος του n-
οστού frame, @(±¾/D�), αναπαριστάται με ένα σταθμισμένο (weighted) άθροισμα από M (το 
πλήθος) πολυδιάστατες (multidimensional) Γκαουσιανές συναρτήσεις Πυκνότητας 
Πιθανότητας (PDF’s) (Wildermoth 2001). 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας κατανομής του ακουστικού διανύσματος του n-
οστού frame του GMM, δίνεται από το ακόλουθο σταθμισμένο άθροισμα: 

 
 

@(Ö×/ÔÕ) = 6 @?�,?�(±¾)�
?$�

 

 

 
 

3.1.5 
 

 
όπου  M  το πλήθος των Gaussian PDF’s που χρησιμοποιούνται,  ,?�(±¾), είναι η 

Gaussian PDF που αντιστοιχεί στο i-οστό στοιχείο μείγματος με μέση τιμή  9?�  και μήτρα 
συνδιασποράς  :?� 

 
 Ένα μοντέλο GMM του s-οστού ηχητικού αρχείου, το οποίο αποτελείται από ένα 

μείγμα Μ Γκαουσιανών PDF’s προσδιορίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
 

 D� = {@?�, 9?� , :?�},     m ≤ O ≤ 1 
 

 
3.1.6 

 

 
  
 Το πλήθος των Γκαουσιανών συναρτήσεων Πυκνότητας Πιθανότητας PDF’s που θα 

χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι γνωστό εκ των προτέρων. Ο υπολογισμός του πλήθους 
των PDF's γίνεται από κάποιο αλγόριθμο κατηγοριοποίησης ή θέτουμε το πλήθος των PDF's 
ίσο με τον αριθμό των φωνημάτων της γλώσσας του ομιλητή. Σαν αριθμό μιγμάτων Μ  στα 
GMM λογίζονται συνήθως οι 32 PDF's (Wildermoth 2001). 

 Κατά την χρήση αλγορίθμων κατηγοριοποίησης, το αρχικό μοντέλο μπορεί να 
προκύψει από τα κατηγοριοποιημένα ακουστικά διανύσματα και συγκεκριμένα από τις μέσες 
τιμές και τους πίνακες συνδιασπορών, και έπειτα να λάβουμε τα ποσοστά των διανυσμάτων 
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κάθε περιοχής ως βάρη των Gaussian PDF’s. Μετά την εκτίμηση αυτή, τα ακουστικά 
διανύσματα επανακατηγοριοποιούνται  με χρήση του αλγορίθμου μεγιστοποίησης 
αναμενόμενων τιμών (Expectation Maximization – EM) (Dellaert 2002). Στη φάση της 
ταυτοποίησης ενός ηχητικού αρχείου (κατά τη φάση του ελέγχου), υπολογίζεται το GMM 
και η συνάρτηση (3.1.5), για κάθε ακουστικό διάνυσμα και για όλα τα ηχητικά αρχεία του 
συστήματος. Το ακουστικό αρχείο που έχει την μέγιστη πιθανοφάνεια είναι το ζητούμενο. 

 Τα πλεονεκτήματα των GMM ως συνάρτηση υπολογισμού της Πιθανοφάνειας είναι 
το χαμηλό υπολογιστικό κόστος και η δυνατότητα λειτουργίας τους (με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα) όταν τα ακουστικά διανύσματα ενός ομιλητή δεν είναι γνωστά πλήρως, 
όταν δηλαδή υπάρχει ελλιπής πληροφορία. 

 Ο αλγόριθμος EM (Expectation – Maximization) χρησιμοποιείται για την επίλυση του 
προβλήματος της εκτίμησης των παραμέτρων των GMM όπως επίσης και άλλων 
παραμετρικών ταξινομητών πχ Hidden Markov Models - ΗΜΜ. Ο EM εφαρμόζεται και 
μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε προβλήματα όπου τα πρότυπα παρέχουν 
ελλιπή πληροφορία ή για κάποιους λόγους κάποια δεδομένα τους έχουν χαθεί ή αλλοιωθεί 
(Dellaert 2002). 

 Ο αλγόριθμος ΕΜ αναπτύχθηκε από τους Dempster, Laird και Rubin το 1977 και 
βασίζεται στην μεγιστοποίηση της συνάρτησης Πιθανοφάνειας για την εκτίμηση των 
παραμέτρων του GMM. Κάθε μία επανάληψη του αλγορίθμου ΕΜ αποτελείται από δύο 
βήματα: το E – βήμα (Expectation – step) και το M – βήμα (Maximization – step). Ας 
υποθέσουμε ότι έχουμε  I  ακουστικά διανύσματα  Ã�, ÃK, … , Ã�  ηχητικών αρχείων στη φάση 
της εκπαίδευσης. Οι παράμετροι του GMM για κάθε ηχητικό αρχείο αρχικοποιούνται 
παραδείγματος χάριν με τη χρήση του αλγορίθμου kmeans. Κατά το M – βήμα 
μεγιστοποιείται η συνάρτηση Πιθανοφάνειας, η οποία και υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη 
του αλγορίθμου κατά το E – βήμα. (Dellaert 2002). Σκοπός της εκτίμησης μέγιστης 
Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood - ML) είναι να βρεθούν οι παράμετροι του μοντέλου 
που μεγιστοποιούν την πιθανοφάνεια του GMM, δοθέντος των ακουστικών διανυσμάτων 
εκπαίδευσης. Η επιθυμητή πιθανοφάνεια ενός GMM μπορεί να γραφεί: 

 
 

@(Ø/D)  = Ù¾$�� �@(�()D )� 
 

 
3.1.7 

 
 Η βασική ιδέα του ΕΜ αλγορίθμου είναι αρχίζοντας από ένα αρχικό μοντέλο με 

παραμέτρους D, να εκτιμήσουμε ένα νέο μοντέλο D��5 τέτοιο ώστε να ισχύει:  @(Ø/D��5) ≥@(Ø/D). Το καινούργιο αυτό μοντέλο γίνεται το αρχικό για την επόμενη επανάληψη και η 
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση (Dellaert 2002). 

 Με χρήση του αλγορίθμου kmeans εκτελούμε την αρχικοποίηση των παραμέτρων 
του GMM. Σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου βρίσκουμε τα κέντρα των Μ  clusters. Κάθε 
ένα cluster περιλαμβάνει έναν αριθμό ακουστικών διανυσμάτων του ηχητικού αρχείου. Στο 
τέλος του αλγορίθμου kmeans θα έχουμε τις αρχικές τιμές (αρχικοποίηση) για τις μέσες 
τιμές, για τις μήτρες συνδιασπορών καθώς και για τα αρχικά βάρη των Μ  Gaussian PDF’s 
του GMM. 

 Μετά το στάδιο της αρχικοποίησης των παραμέτρων του GMM εκτελούμε για πρώτη 
φορά τον αλγόριθμο ΕΜ του οποίου τα δύο βήματα περιγράφονται παρακάτω: 
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 Κατά το E–βήμα: Οι εκ των υστέρων πιθανότητες (για κάθε μία από τις Μ Gaussian 
PDF’s) υπολογίζονται για όλα τα ακουστικά διανύσματα εκπαίδευσης του δοθέντος ηχητικού 
αρχείου με τη χρήση της ακόλουθης σχέσης : 

 
 

@(O|Ã� , D = @?,?�Ã�  ∑ @¢,¢�Ã�  �¢$�  

 

 
3.1.8 

 
 
 Κατά το M – βήμα: Χρησιμοποιούνται οι εκ των υστέρων πιθανότητες από το 
E – βήμα για να εκτιμηθούν οι νέες παράμετροι του μοντέλου με τη χρήση των 

παρακάτω εξισώσεων: 
 

 

@oÚ = 1� 6 @�O|Ã� , D �
¾$�  

 

 
3.1.9 

 
 
 

 9oÚ = ∑ @�O|Ã� , D �¾$� Ã� ∑ @�O|Ã� , D �¾$�  

 

 
3.1.10 

 
 
 

 :oÛ = ∑ @�O|Ã� , D ��¾$� Ã� − 9U �Ã� − 9U 5∑ @�O|Ã� , D �¾$�  

 

 
3.1.11 

 
 
 Στη συνέχεια θέτοντας ,  @U = @U,   9U = 9U  και  :U = :U επαναλαμβάνουμε τα βήματα  

E και Μ του αλγορίθμου ΕΜ ώστε να επιτευχθεί η συνθήκη σύγκλισης (Dellaert 2002). Σε 
κάθε επανάληψη του αλγορίθμου, η διασπορά περιορίζεται από ένα κατώτερο όριο 
προκειμένου να μειωθούν τα singularities (ιδιομορφίες) στους πίνακες συνδιασποράς του 
τελικού μοντέλου. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι, κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν γίνεται 
υπερεκπαίδευση του συστήματός μας. 

 Έστω ότι ένα GMΜ απαρτίζεται από 3 Gaussian PDF’s οι οποίες αναπαριστούνται  
στην Εικόνα 3.2.5.1: 
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Εικόνα 3.2.5.1 Γραφική αναπαράσταση 3 Gaussians PDF's 

 
 
 
τότε το GMΜ μπορεί να αναπαρασταθεί όπως περιγράφεται από την Εικόνα 3.2.5.2: 
 

 
Εικόνα 3.2.5.2 Γραφική αναπαράσταση GMM 

 
 
 Το σχήμα αυτό δείχνει την αναπαράσταση ενός ακουστικού διανύσματος ενός 

ηχητικού αρχείου του συστήματος. Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο EM όπως περιγράφηκε 
παραπάνω μπορούμε να εκτιμήσουμε τις παραμέτρους του GMΜ. Το αποτέλεσμα μετά την 
εκτέλεση του αλγορίθμου - ΕΜ αναπαριστάται στην Εικόνα 3.2.5.3: 
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Εικόνα 3.2.5.3 Γραφική αναπαράσταση εφαρμογής αλγορίθμου ΕΜ (κόκκινο) 

 
 
 Τα βήματα του αλγορίθμου Expectation – Maximization - ΕΜ προκειμένου να 

εκτιμηθούν οι παράμετροι, λ, για ένα GM-Model, είναι τα ακόλουθα (Dellaert 2002): 
 
1. Αποφασίζεται ο αριθμός Μ των Gaussian PDF’s που θα λάβουν μέρος στο GM Model. 
2. Αποφασίζονται αρχικές εκτιμήσεις των παραμέτρων. Οι παράμετροι που λαμβάνουν 

μέρος είναι οι μέσες τιμές 9U, οι μήτρες συνδιασποράς :U, και οι συντελεστές 
βαρύτητας  @U,  για κάθε μία από τις Gaussian PDF’s. Τις περισσότερες φορές 
χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος kmeans για την αρχικοποίηση αυτών των 
παραμέτρων. 

3. Για κάθε ακουστικό διάνυσμα ÃU υπολογίζεται η εκ των υστέρων πιθανότητα, από τη 
Σχέση (3.1.8). 

4. Γίνεται επανεκτίμηση των παραμέτρων  λ, για κάθε μία από τις Μ Gaussian PDF’s, 
χρησιμοποιώντας τις Σχέσεις (3.1.9), (3.1.10) και (3.1.11). 

5. Επαναλαμβάνονται τα Βήματα 3 και 4 μέχρις ότου οι εκτιμήσεις των παραμέτρων να 
συγκλίνουν. 

 

3.3 Κίνηση - Χειρομορφή 

 

 Η ανθρώπινη κίνηση και κυρίως οι κινήσεις των χεριών του ανθρώπου, από την 
εμφάνιση του ανθρώπινου είδους και μέχρι σήμερα, αποτελούν έναν βασικό τρόπο 
έκφρασης και επικοινωνίας σε όλες τις δραστηριότητες του. 

 Στον χώρο της μουσικής οι κινήσεις των χεριών του μουσικού είναι το βασικό 
εργαλείο παραγωγής μουσικής. Κινήσεις των χεριών ή/και του σώματος ή/και δακτυλισμών 
ενός μουσικού για την ερμηνεία ενός μουσικού έργου εμφανίζονται ταυτόχρονα με την 
ερμηνεία σχεδόν οποιουδήποτε μουσικού κομματιού. Εκτός από τις κινήσεις του μουσικού 
πχ. πιανίστα ανάλογες κινήσεις μπορεί να παραχθούν και από έναν μαέστρο ο οποίος με 
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μουσικές κινήσεις διευθύνει μία ορχήστρα ή ακόμα και από έναν δάσκαλο μουσικής ο 
οποίος με τον τρόπο αυτό "δείχνει" τον ρυθμό ενός μουσικού κομματιού στον μαθητή. 

 

3.3.1 Κίνηση και πληροφορία 

 

 Η μελέτη των μουσικών κινήσεων με σκοπό την ανάκτηση της πληροφορίας από 
αυτές και την εξαγωγή γνώσης τελικώς μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες : 

 
1. τον υπολογισμό των κινήσεων 
2. την αναγνώριση κινήσεων και  
3. την ανάκτηση των δακτυλισμών 

 Στην πρώτη κατηγορία στόχος είναι η ανάλυση ή μέτρηση της κίνησης ώστε να 
παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα δηλ. η σωστή ερμηνεία ενός μουσικού έργου 
τοποθετώντας σωστά τις κινήσεις του μουσικού σε ένα μουσικό όργανο πχ. κιθάρα. 

Η δεύτερη κατηγορία, αυτή της αναγνώρισης κινήσεων, έχει αποτελέσει αντικείμενο 
μελέτης πολλών ερευνητών με τις περισσότερες μελέτες να αφορούν την αναγνώριση 
κινήσεων των χεριών ενός διευθυντή ορχήστρας. Τέλος η τρίτη κατηγορία είναι μία πιο 
εξειδικευμένη περίπτωση της δεύτερης κατηγορίας και αναφέρεται σε κίνηση των δακτύλων 
ενός μουσικού πάνω σε κάποιο όργανο πχ. πιάνο, κιθάρα. 

 Θέλοντας να συνοψίσουμε αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των μουσικών 
κινήσεων σε συνδυασμό με την εφαρμογή τους στα μουσικά όργανα, η κατηγορία της 
αναγνώρισης κινήσεων με χρήση όρασης Η/Υ εφαρμόστηκε σε μικρό βαθμό στα μουσικά 
όργανα. Στον αντίποδα, η χρήση αισθητήρων και η εφαρμογή τους σε αυτά μονοπώλησε το 
ενδιαφέρον των ερευνητών. Η απάντηση στην παραπάνω επιλογή χρήσης όρασης Η/Υ ή 
αισθητήρων είναι το γεγονός ότι τεχνολογίες όπως η όραση Η/Υ σε σχέση με τις 
τεχνολογίες αισθητήρων είναι πολύ πρώιμες και ως εκ τούτου δεν δίνουν μεγάλη ακρίβεια 
στα αποτελέσματα που εξάγουν. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η χρηστικότητα των δύο 
τεχνολογιών από τους μουσικούς. Έτσι με τεχνολογίες όρασης Η/Υ ένας μαέστρος είναι 
ελεύθερος να εκτελέσει οποιαδήποτε κίνηση ενώ αντίθετα με χρήση αισθητήρων 
περιορίζεται ακόμα και εάν αυτοί είναι ασύρματοι. 

 

3.3.2 Τεχνολογίες Σύλληψης 

 

Την σημερινή εποχή υπάρχει μία πληθώρα τεχνολογιών με την βοήθεια των οποίων 
μπορούμε να καταγράψουμε μία δεδομένη κίνηση. Αυτές οι τεχνολογίες, χρησιμοποιούν  
συσκευές εισόδου (διάφορα είδη από κάμερες και αισθητήρες) για να αναγνωρίσουν τη 
θέση και τον προσανατολισµό αντικειμένων (Hand 1993) και καλούνται τεχνολογίες 
σύλληψης κίνησης. Σκοπός των τεχνολογιών αυτών είναι η συλλογή δεδοµένων για την 
κατασκευή και αναπαράσταση ενός µοντέλου μέσω της εκπαίδευσης συστηµάτων 
αναγνώρισης κινήσεων. Ένας πιο μαθηματικός ορισμός της σύλληψης μιας κίνησης την 
ορίζει σαν την διεργασία καταγραφής µιας κίνησης που εκτελείται σε πραγματικό χρόνο και 
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τον μετασχηματισμό αυτής σε µαθηµατικά στοιχεία με σκοπό την ψηφιακή αναπαράσταση 
της (Menache 2000). Με τον τρόπο που μόλις περιγράψαμε μία αναλογική κίνηση 
(πραγματική κίνηση) μετατρέπεται σε ψηφιακή (αναπαράσταση μέσω υπολογιστή). Η 
διαδικασία ψηφιακής αναπαράστασης μιας κίνησης που ξεκινά με την συλλογή και 
καταγραφή των κινήσεων του ατόµου εμπεριέχει πληροφορίες θέσεων και γωνιών για 
χαρακτηριστικά σηµεία (αρθρώσεις) του ανθρώπινου σώµατος τα οποία παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον. Κατά τη διαδικασία της καταγραφής δεν καταγράφεται η εξωτερική εµφάνιση 
παρά μόνον τα σημεία ενδιαφέροντος της δεδομένης κίνησης.  

 Οι βασικότερες τεχνικές σύλληψης κίνησης περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.  
 

3.3.2.1 Μηχανικές 

 

Στις μηχανικές μεθόδους χρησιμοποιούνται ποτενσιόμετρα και οπτικοί κωδικοποιητές για 
την αναγνώριση της θέσης ενός αντικειμένου.  Κατά την εν δυνάμει κίνηση γίνεται 
καταγραφή των θέσεων και των γωνιών των σημείων ενδιαφέροντος. Όπως προκύπτει από 
την πιο πάνω περιγραφή απαιτείται ειδικός εξοπλισμός του οποίου το κύριο μειονέκτημα 
είναι ότι λόγω του βάρους του περιορίζει την ελευθερία της κίνησης που εκτελείται από 
κάποιον ερμηνευτή (Εικόνα 3.3.2.1.1). 

 
Εικόνα 3.3.2.1.1 Μηχανική συσκευή σύλληψης κίνησης 

 

3.3.2.2 Ηλεκτρομαγνητικές 

 

 Οι συσκευές αυτού του τύπου κάνουν χρήση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για να 
προσδιορίσουν την θέση και τον προσανατολισμό ενός αντικειμένου. Αποτελούνται από 
έναν πομπό και έναν δέκτη οι οποίοι υπολογίζοντας τις μεταβολές του σήματος υπολογίζουν 
και ψηφιοποιούν την κίνηση. Οι κινήσεις πρέπει να εκτελούνται στην περιοχή του 
μαγνητικού πεδίου. Πρέπει να σημειωθεί πως τέτοιου είδους συστήματα είναι πολύ 
ευαίσθητα σε κάθε είδους μαγνητική παρεµβολή με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η 
αποτελεσματικότητα  τους. 
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3.3.2.3 Οπτικές 

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

� Οπτικές συσκευές µε δείκτες  

 Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερες κάμερες από τις 
καταγραφές των οποίων με μαθηματικούς υπολογισμούς μπορούν να αναπαραστήσουν ένα 
αντικείμενο. Οι υπολογισμοί τους βασίζονται στην εύρεση ενός κοινού σημείου (δείκτη) από 
δύο τουλάχιστον κάμερες "επάνω" στο αντικείμενο ενδιαφέροντος. Μετά την εύρεση αυτού 
του σημείου με την μέθοδο του τριγωνισμού βρίσκουν την θέση του αντικειμένου στον 
χώρο. Ανάλογα με το εάν ο δείκτης εκπέμπει υπέρυθρα ή αντανακλά φως καλούνται 
παθητικές ή ενεργητικές αντίστοιχα (Tilmanne 2013).    

 
� Οπτικές τεχνικές χωρίς δείκτες  

 Τα συστήματα αυτά κάνουν χρήση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (features) ενός 
αντικειμένου τα οποία ανιχνεύονται από διαφόρων ειδών κάμερες. Οι κάμερες αυτές μπορεί 
να είναι από απλές web cam έως κάμερες με χάρτη βάθους όπως η Kinect, η pmd και η 
LeapMotion 1.  

Κάμερες τύπου Kinect, pmd και LeapMotion χρησιμοποιούνται για την τρισδιάστατη 
αναπαράσταση του σκελετικού µοντέλου, δίνοντας πληροφορίες στις τρεις διαστάσεις για 
τα χαρακτηριστικά των σηµείων ενδιαφέροντος της κίνησης (Εικόνα 3.3.2.3.1). 

 

 
Εικόνα 3.3.2.3.1 Kinect - PMD – LeapMotion 

3.3.2.4 Ακουστικές 

 

Στα ακουστικά συστήματα η αναγνώριση βασίζεται στην παραγωγή ενός ακουστικού 
σήµατος από µία ή περισσότερες πηγές και στην ανίχνευση του από διάφορα τουλάχιστον 
μικρόφωνα. Η μέτρηση του χρόνου άφιξης του σήµατος (TOF)  χρησιμοποιείται για τον 
υπολογισμό της απόστασης της πηγής από το δέκτη και με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται 
η θέση του αντικειμένου στον χώρο. 

 
---------------------------------- 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_Motion 
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3.3.2.5 Αδρανειακές 

 
Οι αδρανειακές συσκευές χρησιμοποιούν γυροσκόπια για να μετρήσουν περιστροφές 

γύρω από άξονες. Τα γυροσκόπια εξ ορισμού παρέχουν µόνο περιστροφική πληροφορία 
συνεπώς για την ανίχνευση την θέσης ενός αντικειμένου απαιτείται η συμπληρωματικά και 
η χρήση κάποιας συσκευής ανίχνευσης θέσης. Αδρανειακές συσκευές σύλληψης κίνησης 
είναι το Wii joystick (Baak et al. 2011),  και η συσκευή animazoo1 (Εικόνα 3.3.2.5.1). Το 
σημείο που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση θέσης είναι συνήθως ένα γνωστό σηµείο 
επαφής του σκελετού µε το έδαφος. Οι αδρανειακές συσκευές επηρεάζονται από 
μαγνητικές παρεµβολές και παρεµβολές φωτισμού ενώ συνήθως  χρησιμοποιούν 
ασύρµατους αισθητήρες (Bevilacqua et al. 2010), (Burns and Wanderley 2006), (iMuse 
project n.d.). 

 

 
Εικόνα 3.3.2.5.1 Αδρανειακή συσκευή (Animazoo) 

 

3.3.3 Αναπαράσταση - Χαρακτηριστικά 

 

Η αναπαράσταση μιας χειρομορφής (gesture) μπορεί να λάβει χώρα συναρτήσει της 
εφαρμογής που θα γίνει χρήση και κατ’ επέκταση της λεπτομέρειας που θέλουμε. Έτσι σε 
εφαρμογές όπου η χειρομορφή που θέλουμε να μοντελοποιήσουμε απαιτεί την εύρεση της 
θέσης του χεριού χωρίς να εμπλέκονται δεδομένα από γωνιακές μεταβολές ο εντοπισμός 
των καρτεσιανών συντεταγμένων είναι αρκετός. Σε περιπτώσεις όμως που απαιτείται 
υπολογισμός των γωνιών της κίνησης που περιγράφει μία χειρομορφή στην πορεία του 
χρόνου η χρήση τεχνικών όπως μήτρες περιστροφών, γωνίες Euler, συνδυασµός αξόνων / 
γωνιών, Quaternion's και εκθετικών χαρτών δίνουν την λύση στο πρόβλημα της 
μοντελοποίησης της συγκεκριμένης κίνησης. 

 
 
 
 

---------------------------------- 
1 http://www.animazoo.com/ 
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� Αναπαράσταση με Καρτεσιανές συντεταμένες  
 

Για την μοντελοποίηση μιας κίνησης ή χειρομορφής με καρτεσιανές συντεταγμένες 
αρκεί η εύρεση των συντεταγμένων, από κάθε καρέ του βίντεο, όλων των σημείων 
ενδιαφέροντος, ήτοι ακροδάχτυλα και αρθρώσεις του χεριού (εφόσον εξετάζουμε 
χειρομορφή). Η τρισδιάστατη αναπαράσταση μπορεί να περιγραφεί με σαφήνεια αλλά 
εξαιτίας του γεγονότος ότι το μοντέλο του σκελετικού διαγράμματος απεικονίζει και το 
μέγεθος του πραγματικού σκελετού το μοντέλο είναι δύσκολο να γενικευτεί για κάθε 
σκελετό.   

� Αναπαράσταση με γωνιακές μεταβολές 
 
Η χρήση δεδομένων από τις γωνιακές μεταβολές μιας κίνησης για την αναπαράσταση 

της μας δίνει επαρκή δεδομένα ως προς την μεταβολή της κίνησης στον χρόνο. Το 
μειονέκτημα της έλλειψης πληροφορίας για τον προσδιορισμό της στον τρισδιάστατο χώρο 
λύνεται με την αποδοχή ενός σταθερού σημείου, το οποίο συνήθως ορίζεται να είναι το 
κέντρο των γοφών του ανθρώπινου μοντέλου, ως σημείο αναφοράς. Το μοντέλο γωνιακών 
μεταβολών που θα επιλεγεί εξαρτάται πάντα από την εφαρμογή στην οποία θα γίνει χρήση. 
Οι παράμετροι του επίσης δεν είναι σταθεροί και η επιλογή τους εξαρτάται από τα εξής 
κριτήρια : 

Το μοντέλο να είναι απλό, κάθε γωνιακή μεταβολή να αναπαρίσταται από µια τιµή και 
το αντίστροφο, κάθε τιµή να αντιστοιχεί σε µια γωνιακή μεταβολή (σχέση 1-1) (Gleicher 
2004). Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της κίνησης με γωνιακές 
μεταβολές είναι οι μήτρες περιστροφής, οι γωνίες Euler, τα Quaternion's, η αναπαράσταση 
άξονα / γωνίας και οι εκθετικούς χάρτες. 

 

3.3.4  Εξαγωγή χαρακτηριστικών 

 

Ως χαρακτηριστικό χειρομορφής από μία αλληλουχία εικόνων (καρέ) ενός βίντεο μπορεί 
να χαρακτηριστεί οτιδήποτε μετρήσιμο μέγεθος μπορεί να εξαχθεί από αυτήν. Έτσι 
υπάρχουν χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε σημεία της εικόνας όπως επίσης σε εντάσεις 
της, στην κλίση, στο χρώμα, στην υφή, σε συνδυασμό των προηγούμενων και πολλά άλλα. 
Η πλειονότητα των τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών περιλαμβάνουν την θέση του 
κυρίαρχου χεριού (δεξί) ενώ κατά την καταγραφή της κίνησης περιλαμβάνονται 
χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την τρισδιάστατη θέση του αντικειμένου. Για 
προσεγγίσεις βασισμένες στην οπτική είσοδο η δισδιάστατη αναπαράσταση της θέσης 
χεριών μπορεί να εξαχθεί χωρίς την βοήθεια στερέοψης. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε 
είσοδο βίντεο υπολογίζουν συνήθως το κέντρο βάρους ή μάζας (Center of mass - Centroid) 
της περιοχής και θεωρούν αυτό το σημείο ως θέση του χεριού. Μία άλλη τεχνική 
χρησιμοποιεί για την εξαγωγή χαρακτηριστικών το περίγραμμα του χεριού που συνήθως 
προκύπτει με τη μέθοδο των ενεργών περιοχών (Diamanti and Maragos 2008). Άλλες 
τεχνικές είναι η χρήση διανυσμάτων Eigen (Zhang et al. 2004), ενώ σε κάποιες άλλες 
τεχνικές λαμβάνει χώρα επεξεργασία δεδομένων με κανονικοποίηση, συσταδοποίηση, 
ανάλυση κύριων συνιστωσών, μετασχηματισμό Fourier κ.λπ. Σε περιπτώσεις που ως είσοδο 
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έχουμε εικόνα και το αντικείμενο που μας ενδιαφέρει είναι τα χέρια, υπολογίζονται επίσης 
χαρακτηριστικά περιοχής (area features). Αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται στο 
μέγεθος, την αναλογία μηκών και γωνία αξόνων, την εκκεντρικότητα, στερεότητα (solidity), 
απόκλιση, παραμόρφωση και καμπυλότητα. Επίσης χαρακτηριστικά χειρομορφής μπορεί να 
εξαχθούν από το περίγραμμα του χεριού με την μέθοδο των ενεργών περιοχών. Τέλος, 
εξαγωγή χαρακτηριστικών μπορεί να γίνει με χρήση μεθόδων Fourier (Hikawa and 
Matsubara 2007), (Γεωργακαράκου 2007),  (Γεωργακαράκος 2009) του περιγράμματος 
δυαδικών εικόνων, ροπές (Τζιόλα  2007), βαθμός συμπύκνωσης, εκκεντρικότητα, 
ευκλείδειες αποστάσεις, αποστάσεις machalanobis κ.τ.λ. 

 
� Ροπές (Moments) 
 
Το χαρακτηριστικό που περιγράφει σχεδόν πλήρως μία περιοχή ενδιαφέροντος είναι οι 

ροπές. Οι ροπές περιγράφουν τον προσανατολισμό της περιοχής στο επίπεδο αλλά και 
πιθανές συμμετρίες ή ασυμμετρίες μιας περιοχής και δεν επηρεάζονται από 
μετασχηματισμούς παράλληλης μεταφοράς, περιστροφής και αλλαγής κλίμακας της 
περιοχής. Η κεντρική ροπή μηδενικής τάξης είναι η μέση τιμή της κατανομής της 
συνάρτησης f(x,y) που περιγράφει την εικόνα. Η ροπή 1ης τάξης είναι το τετράγωνο της 
τυπικής απόκλισης. Η ροπή 2ης τάξης εκφράζει την ασυμμετρία της κατανομής. Δηλαδή για 
συμμετρική κατανομή η ροπή 2ης τάξης είναι μηδενική. Η κανονικοποιημένη κεντρική ροπή 
3ης τάξης εκφράζει την σκεύρωση (skewness) της κατανομής ενώ η κεντρική ροπή 4ης 
τάξης την κύρτωση. Είναι δηλαδή μία μετρική της υπάρχουσας κατανομής με την 
αντίστοιχη κανονική κατανομή με την ίδια τυπική απόκλιση (Τζιόλα  20070). 

Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι ενώ οι κανονικοποημένες κεντρικές ροπές είναι 
ανεξάρτητες για κάθε γραμμική μεταβολή της συνάρτησης πυκνότητας της εικόνας δεν 
συμβαίνει το ίδιο κατά την περιστροφή του αντικειμένου ενδιαφέροντος (πχ. το 
περιστροφή του χεριού). Ο Hu με σχετική εργασία  εισήγαγε έναν αριθμό σταθερών που 
προκύπτουν από τις ροπές και είναι ανεξάρτητες της περιστροφής. Οι σταθερές αυτές είναι 
μη γραμμικές συναρτήσεις των κανονικοποιημένων κεντρικών ροπών και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση προτύπων ως προς τη θέση, το μέγεθος και την 
περιστροφή. Υπολογίζονται από τις κανονικοποιημένες κεντρικές ροπές (Τζιόλα  2007). Οι 
κεντρικές ροπές υπολογίζονται από τον τύπο: 

 
 

9?- = 6 6(Ã − 9Ü)?ÝÃ − 9ÞßÞ�
Þ$�

�(Ã, ±)�
Ü$�

 

 

 
 

3.3.1 
 

 
όπου (9Ü, 9Þ) οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας. 

 
� Ευκλείδειος απόσταση 

 
Η ευκλείδειος απόσταση μεταξύ δύο σημείων  ®� = (Ã�, ±�)  και  ®K = (ÃK, ±K)  ορίζεται 

από τον παρακάτω τύπο : 
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 à�Z�[ = á(±K − ±�)K + (ÃK − Ã�)K 

 

 
3.3.2 

 

 
 

3.3.5 Μοντελοποίηση 

 

Η αναγνώριση της κίνησης της χειρομορφής προϋποθέτει την διαδικασία της 
μοντελοποίησης της. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η μοντελοποίηση της κίνησης στηρίζεται 
στην επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών του αντικειμένου ενδιαφέροντος – στην 
περίπτωση μας της χειρομορφής.  Θα πρέπει δηλαδή να εντοπιστεί το αντικείμενο 
ενδιαφέροντος (η χειρομορφή) και με κάποια διαδικασία – τεχνική να απομονωθεί από την 
υπόλοιπη εικόνα. Έπειτα να επιλεγούν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων θα 
μοντελοποιήσουμε την κίνηση της χειρομορφής. Εν συντομία οι τεχνικές αυτές ως επί το 
πλείστον πραγματεύονται στοιχεία όπως η φωτεινότητα, το χρώμα και την υφή του 
αντικειμένου προκειμένου να το απομονώσουν από την υπόλοιπη εικόνα που ονομάζεται 
φόντο. Η παραπάνω διαδικασία μοντελοποίησης της χειρομορφής συνιστά μία περίπλοκη 
διαδικασία και η επιλογή των χαρακτηριστικών του αντικειμένου ενδιαφέροντος θα πρέπει 
να γίνονται με γνώμονα την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθούν.  

 
� Εντοπισμός χειρομορφής - τεχνικές 
 
Το στοιχείο του χρώματος αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό σε συστήματα 

αναγνώρισης χειρονομιών. Έτσι για την εκπαίδευση ενός ταξινομητή χρώματος αρκεί η 
συλλογή δειγμάτων (pixels) από το αντικείμενο ενδιαφέροντος δηλαδή το «χέρι». Κατά την 
συλλογή αυτών των pixels από την εικόνα στην ουσία γίνεται κατάτμηση των περιοχών 
δέρματος. Η διαδικασία αυτή της κατάτμησης είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του 
χρωματικού τόνου της ανθρώπινης επιδερμίδας και για να ξεπεραστεί το παραπάνω 
πρόβλημα απαιτείται  κατάλληλη ρύθμιση του ταξινομητή ως προς το χρώμα. Η παροχή 
δερματικών δειγμάτων από πολλούς ανθρώπους με αντίστοιχους χρωματικούς τόνους 
επιδερμίδας λύνει το πρόβλημα εκπαίδευσης του ταξινομητή. Ενώ όμως το πρόβλημα 
λύνεται με αυτή την υπερ – τροφοδότηση δειγμάτων, η οποία υπερ τροφοδότηση αποτελεί 
ένα καινούργιο πρόβλημα ως προς την δυνατότητα εύρεσης ικανοποιητικού αριθμού 
δειγμάτων για την εκπαίδευση του ταξινομητή, το στοιχείο του φωτισμού και της σκίασης 
των δειγμάτων (ανθρώπινη επιδερμίδα) περιπλέκει περεταίρω την λύση αυτή.  

Αλλά ας εξετάσουμε το πρόβλημα αναλύοντας το σε μικρότερα προβλήματα. Η 
ανίχνευση περιοχών δέρματος εκτελείται κατά την αναγνώριση προσώπων σε εικόνες ή/και 
βίντεο. Η κατάτμηση των περιοχών δέρματος είναι εφικτή εξαιτίας του ότι το ανθρώπινο 
δέρμα έχει μια χρωματική κατανομή που διαφέρει σημαντικά από άλλων αντικειμένων που 
βρίσκονται στο φόντο. Η διεργασία της κατάτμησης εκτελείται με βάση τις χρωματικές 
συνιστώσες της εικόνας. Η συνιστώσα της φωτεινότητας δεν χρησιμοποιείται κατά την 
διαδικασία αυτή. Οι προφανείς λόγοι μη χρήσης της συνιστώσας της φωτεινότητας είναι 
δύο. Πρώτον, με χρήση μόνο των χρωματικών συνιστωσών μόνο οι αλγόριθμοι κατάτμησης 
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παραμένουν ανεπηρέαστοι όπως είναι προφανές στις αλλαγές φωτεινότητας. Δεύτερον, οι 
διαφορές στο χρώμα του δέρματος μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων (επιδερμίδων) 
συνίσταται από τη διαφορά στη φωτεινότητα του χρώματος, που είναι αποτέλεσμα και 
ανάλογη από τη συνιστώσα της φωτεινότητας και όχι από τις χρωματικές συνιστώσες. 
Τέλος, χρησιμοποιώντας μόνο τις χρωματικές συνιστώσες μειώνεται η διάσταση του χώρου 
των χαρακτηριστικών από τρισδιάστατος σε δισδιάστατος και κατά συνέπεια το 
υπολογιστικό κόστος του αλγορίθμου κατάτμησης. 

Ένα άλλο στοιχείο που εμπλέκεται στο παραπάνω πρόβλημα είναι η ταύτιση ή το 
σχεδόν ίδιο χρώμα του δέρματος με κάποιο από τα αντικείμενα του φόντου πχ. ρουχισμός. 
Κάποιες φορές μπορεί να ξεπεραστεί από το στοιχείο την κίνησης σε αντιπαράθεση με την 
στατικότητα του αντικειμένου, δηλ το χέρι κινείται ενώ το στήθος παραμένει σχεδόν 
ακίνητο, σταθερό.    

 
� Χρωματικοί χώροι 
 
Η επιλογή του κατάλληλου χρωματικού χώρου για εκτέλεση του αλγορίθμου της 

κατάτμησης περιοχών δέρματος είναι μία παράμετρος σημαντική. Οι συνήθεις  χρωματικοί 
χώροι είναι οι εξής : YCbCr, HSV, CIE-Lab, κανονικοποιημένο RGB (rg), και RGB. Το RGB 
σύστημα σήματος έχει την ιδιαιτερότητα ότι οι χρωματικές συνιστώσες και η συνιστώσα 
φωτεινότητας δεν διαχωρίζονται. Συνεπώς ο χώρος των χαρακτηριστικών είναι 
τρισδιάστατος. Το YCbCr σύστημα αποτελείται και αυτό από τρία σήματα Y,  Cb και Cr. Και 
στα δύο παραπάνω συστήματα το κάθε pixel της εικόνας υπολογίζεται από την άθροιση 
των αντίστοιχων στοιχείων τριών πινάκων. Μετατροπή σήματος από το ένα σύστημα στο 
άλλο είναι εφικτή μετά από κατάλληλους μαθηματικούς μετασχηματισμούς. 

 
� Αλγόριθμοι εντοπισμού δερματικής περιοχής (δέρματος) 
 
 Ο εντοπισμός δερματικών περιοχών από μία εικόνα ή βίντεο μέσω κάποιου 

αλγορίθμου αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Μία αντιπροσωπευτική 
μελέτη είναι αυτή που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Cambridge. Η έρευνα 
ονομάζεται "Statistical Color Models with Application to Skin Detection" (Jones et al n.d.) 
και βασίζεται στον εντοπισμό δερματικών περιοχών με χρήση του χρώματος αυτών. Η 
τροφοδότηση και εκπαίδευση του ταξινομητή δηλαδή του αλγορίθμου εντοπισμού 
δερματικών περιοχών έγινε με εικόνες από το διαδίκτυο και τα αποτελέσματα ήταν πολύ 
ικανοποιητικά. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιώντας απλές τεχνικές μάθησης σε συνδυασμό με 
τα παραπάνω ταξινόμησε περιοχές που είχαν ή απουσίαζε το αντικείμενο του δέρματος 
επιτυγχάνοντας σε πολύ καλό ποσοστό αναγνώριση δερματικής περιοχής. Στην έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε από τον Σωτήριο Μανιτσάρη (2010)  δημιουργήθηκε ένα δερματικό 
μοντέλο το οποίο χρησιμοποιώντας το χρώμα του δέρματος του χεριού ανίχνευσε τα 
δάκτυλα ενός πιανίστα που έπαιζε πιάνο. Μία υβριδική μέθοδος για ανίχνευση δερματικών 
περιοχών σε εικόνες παρουσίασαν οι Bergh and Gool (2011) συνδυάζοντας Gaussian 
Mixture Model και εκτίμηση πιθανοτήτων. 
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� Φίλτρα 
 
 Κατά την διαδικασία αναγνώρισης δερματικών περιοχών ένα συνηθισμένο πρόβλημα 

είναι η παρουσία θορύβου. Για την αποθορυβοποίηση της περιοχής ενδιαφέροντος 
εφαρμόζονται τεχνικές που ονομάζονται φίλτρα. Τα φίλτρα είναι σχεδιασμένα για εφαρμογή 
είτε στο πεδίο του χώρου είτε στο πεδίο των συχνοτήτων. Και στις δύο κατηγορίες φίλτρων 
εφαρμόζεται ένα προκαθορισμένο "παράθυρο" σε όλη την εικόνα και γίνεται μία εκτίμηση 
της τιμής κάθε pixel συναρτήσει των τιμών των γειτονικών του pixels (Serra 1994).  

Τα φίλτρα εφαρμόζονται για τους παρακάτω λόγους (Gonzalez and Woods 2002): 
 
� βελτίωση της αντίθεσης φωτεινότητας (contrast) 
� αύξηση της οξύτητας (sharpening),  
� εξομάλυνση της εικόνας (smoothing), 
� κατωφλίωση (thresholding),  
� αφαίρεση αχνών σημείων κειμένου ή υπόβαθρου  
  
 Τα φίλτρα που εφαρμόζονται για την βελτιστοποίηση της δομής αλλά και της 

ποσοτικής περιγραφής των αντικειμένων ενδιαφέροντος καλούνται μορφολογικά φίλτρα. 
Έτσι κατά την εφαρμογή τους όσον αφορά την βελτιστοποίηση της δομής αναφερόμαστε 
σε διεργασίες που έχουν σαν αποτέλεσμα το φιλτράρισμα  του θορύβου, την βελτίωση του 
σκελετού, την βελτίωση του περιγράμματος κά. Αντίστοιχα αποτελέσματα της ποσοτικής 
περιγραφής είναι το εμβαδόν του αντικειμένου, η περίμετρος κά. 

 Κατά την εφαρμογή των μορφολογικών φίλτρων σε ένα αντικείμενο Α εκτελούνται 
οι παρακάτω πράξεις.  

 
� συστολή (erosion) 
� διαστολή (dilation) 
� άνοιγμα (opening) και το  
� κλείσιμο (closing) 
 
Οι μαθηματικές εκφράσεις των πράξεων είναι οι εξής :  
 Συστολή της εικόνας A με το δομικό στοιχείο B είναι το σύνολο των σημείων x 

τέτοια ώστε το Bx να περιλαμβάνεται στην εικόνα A: 
 

 ¨ ⊖ © = {Ã: ©Ü ⊆ ¨} 
 

 
3.3.3 

 

 
 Διαστολή της εικόνας A με το δομικό στοιχείο B είναι το σύνολο των σημείων x 

τέτοια ώστε η τομή του Bx και της εικόνας A να μην είναι το κενό σύνολο: 
 

 ¨ ⊕ © = {Ã: ©Ü ∩ ¨ ≠⊘} 
 

 
3.3.4 
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 Η πράξη που καλείται άνοιγμα (opening) είναι μία πράξη συστολής, η οποία 
ακολουθείται από μία πράξη διαστολής: 

 
 (¨ ∘ © = (¨ ⊖ ©) ⊕ ©) 
 

 
3.3.5 

 

 
 Η πράξη που καλείται κλείσιμο (closing) είναι μία πράξη διαστολής η οποία 

ακολουθείται από μία πράξη συστολής: 
 

 (¨ ∙ © = (¨ ⊕ ©) ⊖ ©) 
 

 
3.3.6 

 

 
� Φίλτρα εύρεσης ακμών χειρομορφής 

 
 Η διαδικασία εντοπισμού του περιγράμματος (ακμής) ενός αντικειμένου μιας εικόνας 

μας δίνει τη δυνατότητα διάκρισης των αντικειμένων που περιέχονται σε αυτήν. Η συνήθης 
πρακτική εντοπισμού της ακμής των αντικειμένων που ακολουθείται είναι ο εντοπισμός των 
απότομων μεταβολών της έντασης του χρώματος μέσα σε μία εικόνα. Η μέθοδος Canny 
(Canny 1986) μας παρέχει ένα φίλτρο (μία μέθοδο) εντοπισμού του περιγράμματος ενός 
αντικειμένου με την χρήση τεσσάρων μασκών οι οποίες εφαρμόζονται στο αντικείμενο για 
την εύρεση των οριζοντίων, καθέτων και  διαγωνίων ακμών του.  

 

3.3.6 Αναγνώριση 

 

Κατά την διαδικασία αναγνώρισης κινήσεων και συγκεκριμένα χειρονοµιών η µέθοδος 
ταξινόµησης που χρησιµοποιείται επιλέγεται σε σχέση με την χρήση της (αναγνώριση) από 
το συνολικό σύστημα. Οι επικρατέστερες μέθοδοι αναγνώρισης κινήσεων είναι οι εξής :  

 
� τα Κρυφά Μαρκοβιανά Μοντέλα (Hidden Markov Models) 
� η Δυναµική Περιτύλιξη Χρόνου (Dynamic Time Wrapping), και  
� τα Νευρωνικά Δίκτυα Χρονο - καθυστέρησης (Time-Delay Neural Networks).  
 
 Στην παρούσα διδακτορική διατριβή για την αναγνώριση κινήσεων και συγκεκριμένα 

χειρομορφών (gestures) θα χρησιμοποιήσουμε ένα υβριδικό σύστημα που συνδυάζει 
τεχνολογίες Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (HMM) και Δυναμικής Περιτύλιξης Χρόνου 
(DTW).  

Η εκπαίδευση και αναγνώριση του συστήματος γίνεται με την βοήθεια χαρακτηριστικών 
τα οποία εξάγουμε από βίντεο που επεξεργαζόμαστε. Κάθε πλαίσιο (frame) του βίντεο 
περιέχει πληροφορία η οποία μας δίνει την θέση του αντικειμένου ενδιαφέροντος το οποίο 
στην περίπτωση μας είναι το ανθρώπινο χέρι. Το χαρακτηριστικό που ενδιαφέρει είναι, 
όπως αναφέρθηκε, η θέση του χεριού στον χώρο η οποία για να περιγραφεί αρκεί να 
εξαχθεί το κέντρο μάζας του αντικειμένου. Έτσι οι συντεταγμένες (x,y) θα δημιουργήσουν 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 113 

το διάνυσμα χαρακτηριστικών (features vector) που περιγράφει την κίνηση του 
αντικειμένου. Τα διανύσματα χαρακτηριστικών θα οδηγηθούν στο σύστημα των HMM αφού 
γίνει προ-επεξεργασία με εφαρμογή φίλτρων ώστε να γίνει απο-θορυβοποίηση τους. Με την 
προ-επεξεργασία επιτυγχάνουμε βελτιστοποίηση του συνολικού συστήματος αναγνώρισης 
διότι η πληροφορία που τροφοδοτείται το σύστημα είναι η σωστή. Οι παράμετροι των 
Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (ΗΜΜ) (Manitsaris 2010) εκπαιδεύονται με τα 
διανύσματα χαρακτηριστικών της κίνησης του χεριού και τελικώς η κίνηση περιγράφεται 
από ένα σύνολο πιθανοτικών μοντέλων (HMM). Η αναγνώριση ανάγεται στην εύρεση του 
συνόλου των μοντέλων που θα έχουν την μεγαλύτερη πιθανότητα να αντιπροσωπεύουν τη 
συγκεκριμένη κίνηση. Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης των ΗΜΜ το σύστημα 
τροφοδοτείται με ένα σύνολο δεδομένων (features vectors), που αντιπροσωπεύουν τις 
συντεταγμένες κίνησης του χεριού. Αυτά τα δεδομένα θα εκπαιδεύσουν τις παραμέτρους 
των ΚΜΜ. Η κίνηση που θα αναγνωριστεί από το σύστημα θα είναι αυτή που θα έχει την 
μεγαλύτερη πιθανοφάνεια (Rabiner 1989). 

 Οι ανθρώπινες κινήσεις που σχετίζονται με την μουσική είτε στον τομέα της 
σύνθεσης μουσικής είτε σαν συνοδευτικές κινήσεις εμφανίζονται σε πολλές μουσικές 
δραστηριότητες. Οι άνθρωποι γενικότερα έχουν την τάση να κάνουν ανάλογες κινήσεις 
όταν ακούν ένα μουσικό κομμάτι είτε χορεύοντας, είτε προσπαθώντας να αναπαράγουν τον 
ρυθμό του ή και ακόμα χωρίς λόγο κάνοντας απλά κάποιες αφηρημένες κινήσεις. Στην 
κίνηση αυτή μπορεί να συμμετέχει κάποιο μέρος του σώματος πχ. χέρι ή πόδι ή ακόμα και 
ολόκληρο το σώμα.  

 Οι Cadoz and Wanderley (2000) αναφέρουν μία κατηγοριοποίηση των μουσικών 
κινήσεων σε αυτές που χρησιμοποιούνται για σύνθεση μουσικής και σε αυτές που είναι 
συνοδευτικές ενός μουσικού κομματιού χωρίς να συνεισφέρουν στην σύνθεση του αλλά 
στην μετάδοση της εκφραστικότητας του στο κοινό.  

 Ο Delalande (1988) έκανε μία πιο αναλυτική κατηγοριοποίηση των μουσικών 
χειρονομιών προσθέτοντας μία ακόμα κατηγορία η οποία αναφερόταν σε κινήσεις του 
ακροατή με την ιδιότητα του κοινού. 

 Σαν μουσικές  χειρονομίες ορίζονται αντίστοιχα οι κινήσεις των χεριών με σκοπό την 
συνεισφορά στην σύνθεση ή στην μετάδοση της εκφραστικότητας ενός μουσικού 
κομματιού. Κατά συνέπεια οι χειρονομίες αυτές μπορούν μέσω των περιγραφητών τους, 
των χαρακτηριστικών τους δηλαδή, να ποσοτικοποιηθούν και να συγκριθούν μεταξύ τους. 

 Ο ρυθμός ενός μουσικού κομματιού είναι μία συνήθης μουσική χειρονομία που 
μπορεί να εκτελεστεί σχεδόν απο όλους (μουσικούς και ακροατές). Η περιγραφή της 
κίνησης αυτής μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με χρήση των χαρακτηριστικών κίνησης ανάλογα 
με την χρήση της. Ένα από τα χαρακτηριστικά που περιγράφει μία μουσική χειρονομία και 
θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή την διατριβή είναι το κέντρο μάζας (Centroid) τους χεριού. Οι 
συντεταγμένες του κέντρου μάζας   Cë  και   Cì  σε ένα σύστημα αξόνων (x,y) δίδονται από 

τους παρακάτω τύπους : 
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 Όπου Cë  είναι η απόσταση του κέντρου μάζας C από τον άξονα y  ενώ   Cì  η 

απόσταση του κέντρου μάζας C από τον άξονα x. Οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας 
είναι   (Cë, Cì). 

 
 

3.4 Μουσική ομοιότητα 

 
Η μουσική ομοιότητα είναι μία πολυδιάστατη οντότητα (Orpen and Huron 1992) και 

εξαιτίας αυτής της ιδιότητάς της μπορεί να μελετηθεί από πολλές σκοπιές, όπως η μελωδική 
ομοιότητα (Mullensiefen and Frieler 2004) ή ρυθμική ομοιότητα (Hofmann 2002), οι οποίες 
είναι μετρήσιμες και μπορούν να περιγραφούν με φυσικές παραμέτρους. Υπάρχει όμως και 
μία υποκειμενική διάσταση, αυτή της διάθεσης του ερμηνευτή (Tolos et al. 2005), η οποία 
καθιστά την έρευνα πιο σύνθετη διότι η μουσική ομοιότητα εξαρτάται από ένα γενικότερο 
πλαίσιο. Για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και να εκτιμήσουμε την μουσική ομοιότητα 
στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε την σχετικότητα όλων των 
διαστάσεων, μελωδική, ρυθμική και διάθεσης ερμηνευτή, που προαναφέρθηκαν.   

Εάν προσεγγίσουμε την μουσική ομοιότητα από ερευνητική σκοπιά τότε αναφερόμαστε 
σε τεχνικές Music Information Retrieval (MIR) οι οποίες χρησιμοποιούν σύνθετες 
στατιστικές και αριθμητικές μεθόδους για την εξαγωγή πληροφοριών από το μουσικό σήμα. 
Τα πειραματικά αποτελέσματα που λαμβάνονται από την επεξεργασία του μουσικού 
σήματος δεν στοιχειοθετούν επαρκώς την θεωρητική διατύπωση της μουσικής ομοιότητας. 

Οι πληροφορίες μουσικού περιεχομένου χωρίζονται σε υψηλού και χαμηλού επιπέδου 
(high level & low level features). Οι χαμηλού επιπέδου πληροφορίες ή χαρακτηριστικά 
εξάγονται κατευθείαν από το ηχητικό σήμα και συνήθως δεν φέρουν καμία σημασιολογική 
ερμηνεία για τον τελικό χρήστη. Χρησιμοποιούνται ως περιγραφείς του σήματος για να 
συνθέσουν τα χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου (όπως ο τόνος, η μελωδία, το ηχόχρωμα). 

Διάφοροι τρόποι μέτρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της μουσικής 
ομοιότητας μεταξύ δύο μουσικών κομματιών. Ο ποιό "εύκολος" ή αυτός που θα 
σκεφτόμασταν αρχικά είναι η σύγκριση των μουσικών παρτιτούρων των δύο κομματιών και 
η δημιουργία ενός μοντέλου βάσει του οποίου θα αξιολογούνται οι διαφορές που 
εντοπίζονται μεταξύ τους. Ένας άλλος τρόπος θα μπορούσε να είναι μία πειραματική 
αξιολόγηση βασιζόμενη στην ανθρώπινη ακουστική αντίληψη ενός έμπειρου μουσικού 
(expert).   

Στην εργασία αυτή μελετάται η μουσική ομοιότητα από τη σκοπιά του Music 
Information Retrieval (MIR). Το MIR είναι μια ερευνητική περιοχή που αναπτύσσεται με 
σκοπό την εξαγωγή μουσικής πληροφορίας και αλληλεπίδρασης με αυτήν. Συγκεκριμένα με 
το MIR έχουμε την δυνατότητα να εκτελέσουμε εξαγωγή, ανάλυση και τελικώς χρήση 
μουσικών πληροφοριών για οποιοδήποτε μουσικό κομμάτι ή/και καλλιτέχνη. Μερικές από 
τις ερευνητικές περιοχές στις οποίες εμπλέκεται το MIR είναι οι εξής: 

  
• Εξαγωγή Μουσικών Χαρακτηριστικών (Feature Extraction):  
• Ακουστική Ομοιότητα (Acoustic Similarity)  
• Ανάλυση Μουσικής Τονικότητας (Music Tonality Analysis)  
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• Μουσική Αναγνώριση (Music Identification)  
• Ταξινόμηση κατά είδος (Genre Classification)  
• Αναγνώριση Καλλιτέχνη (Artist Recognition)  
• Αναγνώριση Μουσικού Οργάνου (Instrument Identification) 

 
Όσον αφορά την εφαρμογή συστημάτων MIR σε ακουστικό σήμα μπορούμε να 

διακρίνουμε συστήματα με υψηλή εξειδίκευση και χαμηλή εξειδίκευση. Τα συστήματα που 
χαρακτηρίζονται υψηλής εξειδίκευσης είναι συστήματα τα οποία με βάση ένα μικρό δείγμα 
του μουσικού αποσπάσματος καλούνται να αναγνωρίσουν το συγκεκριμένο μουσικό 
κομμάτι από μία βάση μουσικών κομματιών. Η λειτουργία τους βασίζεται σε εφαρμογές 
μουσικής αναγνώρισης και διαχείρισης μουσικών δικαιωμάτων. Αντίστοιχα, τα συστήματα 
χαμηλής εξειδίκευσης  αναγνωρίζουν μουσικά κομμάτια βασιζόμενα σε εννοιολογικές 
πληροφορίες όπως η ταξινόμηση σε μουσικό είδος ή ύφος. 

Από την ανάπτυξη της ανάκτησης μουσικών πληροφοριών (MIR) διάφορες κοινωνικές 
ομάδες ωφελήθηκαν, όπως οι επαγγελματίες του χώρου της μουσικής (μουσικοί, 
μουσικολόγοι, μουσικοί παραγωγοί, καθηγητές κ.α.), οι επιχειρήσεις του χώρου (studio 
ηχογραφήσεων) και τέλος οι απλοί χρήστες οι οποίοι ερευνούν για νέα είδη μουσικής. 

 
 Στην διδακτορική διατριβή αυτή εξετάζεται η μελωδική ομοιότητα μέσω των 

περιγραφητών της θεμελιώδης συχνότητας (F0 ή pitch) για την εκτίμηση της μελωδικής 
ομοιότητας και συγκεκριμένα την σύγκριση των μουσικών αποσπασμάτων ως προς την 
τονικότητα (Music Tonality Analysis). 
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Κεφάλαιο 4 - Προτεινόμενη Μεθοδολογία  

 
 
4.1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΜΜ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΧΩΡΟ  
4.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
   4.2.1. Φάση καταγραφών 
   4.2.2. Φάση υπολογισμών 
   4.2.3. Φάση αισθητηριοκινητικής μάθησης  
4.3. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
   4.3.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 
   4.3.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 
  4.3.2.1. ΗΧΟΣ 
  4.3.2.2. ΒΙΝΤΕΟ 
 4.3.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
  4.3.3.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΧΡΟΝΟΥ  
  4.3.3.2. ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΚΡΥΦΩΝ ΜΑΡΚΟΒΙΑΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
 4.3.4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΥΜΝΩΝ 
 4.3.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΥΜΝΩΝ 
 
 

Στα κεφάλαια 2 και 3 επιχειρήθηκε μία εισαγωγή του αναγνώστη στις έννοιες που 
πραγματεύεται αυτή η διδακτορική διατριβή. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι κύριες 
μεθοδολογίες εκπαίδευσης και αναγνώρισης ενός συστήματος με επεξεργασία σήματος 
ήχου και βίντεο. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την διατριβή για την 
εκπαίδευση και αναγνώριση του συστήματος αυτού είναι αυτές των κρυφών μαρκοβιανών 
μοντέλων και της δυναμικής περιτύλιξης χρόνου. 

 Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιαστεί αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία, για 
την εκπαίδευση ενός εν δυνάμει μαθητή με χρήση αισθητηριοκινητικών τεχνικών.  

 Ως πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας ορίζεται ο χώρος της 
Βυζαντινής Μουσικής ενώ ως εν δυνάμει μαθητής ένας εκπαιδευόμενος ψάλτης. 

 

4.1 Σχετικές Έρευνες εφαρμογής των ΚΜΜ στον καλλιτεχνικό χώρο  

 

 Όπως έχει αναφερθεί τα ΚΜΜ χρησιμοποιούνται τόσο για την αναγνώριση φωνής 
όσο και για την αναγνώριση χειρονομιών. Η υβριδική προσέγγιση των ΚΜΜ και της ΔΧΣ 
αποτελεί μία ξεχωριστή προσπάθεια την οποία υλοποίησαν αρκετοί ερευνητές. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι έρευνες των [Known & Gross, 2007] και των [Hung et. al, 2012]. Η έρευνα 
στην οποία βασίζεται η διδακτορική διατριβή είναι αυτή των Bevilacqua et al. (2007). Το 
σύστημα που παρουσιάζεται στην παραπάνω έρευνα ονομάζεται Gesture Follower, 
βασίζεται στην υβριδική προσέγγιση των ΚΜΜ και της ΔΧΣ και αναπτύχθηκε για την συνεχή 
εκπαίδευση και αναγνώριση χειρονομιών σε πραγματικό χρόνο. Το ίδιο σύστημα 
χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και αναγνώριση φωνών. Το σύστημα βασίζεται σε 
εκπαίδευση προτύπων η οποία λαμβάνει χώρα με ένα δείγμα (one-shot learning). Επίσης, 
πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της αναγνώρισης υπολογίζονται συνεχώς και σε 
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πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την χρονική θέση του εισερχόμενου δείγματος όπως 
επίσης και οι τιμές των πιθανοτήτων αναγνώρισης για το κάθε δείγμα. Τέλος, 
πραγματοποιείται χρονική ευθυγράμμιση μεταξύ του εισερχόμενου και του δείγματος 
πρότυπου. Η έρευνα των Bevilacqua et al. (2007) έχει βρει εφαρμογή επιτυχώς στο 
καλλιτεχνικό χώρο, στην μουσική και στον χορό ή την μουσική παράσταση γενικώς. 

Παραδείγματα εφαρμογής στον χώρο της μουσικής είναι το project "i-Maestro", το 
project "The augmented violin project", το "Modular Object" κ.α. Το project "i-Maestro" 
(Bevilacqua et al. 2009), δημιουργήθηκε με σκοπό την μουσική εκπαίδευση και υλοποιούσε 
αλγόριθμους αναγνώρισης ήχων και χειρονομιών σε συνδυασμό με ανάδραση του 
συστήματος για την ανάπτυξη νέων τρόπων μουσικής αλληλεπίδρασης. . Το project "The 
augmented violin project" (Bevilacqua et al. 2006) υλοποιούσε αλγορίθμους οι οποίοι 
κατέγραφαν και αναγνώριζαν τις κινήσεις που εκτελεί ένας μουσικός σε ένα βιολί από την 
μέτρηση της επιτάχυνσης του τόξου σε πραγματικό χρόνο. Tο "Modular Object" 
(Bevilacqua et al. 2011), στο οποίο αναπτύχθηκε ένας τρόπος μουσικής αλληλεπίδρασης 
μέσω απτών αντικειμένων. Στον χώρο των χορευτικών παραστάσεων το project "Homo 
Ludens" κατά το οποίο ο χορευτής μέσω των κινήσεων του αλληλεπιδρούσε με μία σειρά 
προεγγεγραμμένων βίντεο. 

 

4.2 Γενική Παρουσίαση 

 

Τα στοιχεία που απαρτίζουν την προτεινόμενη μεθοδολογία είναι τα εξής : 
 
1. Η δημιουργία μίας συλλογής από ύμνους (corpus) στους οποίους καλείται να 

εκπαιδευτεί ο εν δυνάμει ψάλτης. Οι ύμνοι αυτοί είναι τα δείγματα με τα οποία θα 
εκπαιδευτεί το σύστημα μας. Τα δείγματα κατηγοριοποιούνται - αναλύονται σε 
δείγματα από ακουστικό σήμα (ήχος) και από σήμα κίνησης (βίντεο). 

2. Το σύστημα αναγνώρισης του ύμνου του ψάλτη (της ερμηνείας του) με το 
αντίστοιχο της συλλογής μας με χρήση πολυτροπικού σήματος (σήμα ήχου & 
βίντεο). 

3. Το σύστημα αισθητηριοκινητικής εκπαίδευσης του ψάλτη με χρήση 
αισθητηριοκινητικής μάθησης προς τον εκπαιδευόμενο. 

 
 Η χρήση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε συνδυασμό με το λογισμικό που την 

υποστηρίζει, δύναται να βελτιώσουν την ερμηνεία ενός ψάλτη για τους ύμνους που 
περιλαμβάνει το σύστημα μας. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων 
της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

 

 Στην εικόνα 4.2.1 παρουσιάζεται σχηματικά η μεθοδολογία που περιγράφηκε. 
Αναλυτικότερα, το σύστημα που υποστηρίζει την μεθοδολογία μας αποτελείται από τρία 
διακριτά υπο-συστήματα ή φάσεις. Την φάση των καταγραφών, την φάση των 
υπολογισμών και τέλος την φάση της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης. Οι τρεις (3) αυτές 
φάσεις θα περιγραφούν αμέσως παρακάτω. 
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Εικόνα 4.2.1 Δομή Μεθοδολογίας 

 

4.2.1 Φάση καταγραφών 

 

 Στην φάση των καταγραφών λαμβάνουν χώρα όλες οι καταγραφές - ηχητικές και 
βίντεο - από τις ερμηνείες των ύμνων του δασκάλου ή ειδικού (expert) και του μαθητή ή 
εκπαιδευόμενου (learner - Student). Έτσι με την χρήση ενός μικροφώνου και του 
αισθητήρα Kinect, στην φάση αυτή, καταγράφουμε τον ήχο και την κίνηση σε αντίστοιχα 
αρχεία, τύπου .wav για τον ήχο και τύπου .mov για το βίντεο. Με τα αρχεία αυτά, αφού 
γίνει πρώτα κατάλληλη επεξεργασία τους, θα εκπαιδεύσουμε το σύστημα μας. Εν συνεχεία, 
αφού λάβουν χώρα οι απαραίτητοι υπολογισμοί για την εύρεση πιθανών διαφορών - 
αποστάσεων - μεταξύ των αρχείων αυτών (expert - learner), το σύστημα μας θα αναδράσει 
για την παροχή αισθητηριοκινητικής μάθησης. 

 Αναλυτικότερα, οι καταγραφές των ψαλτικών φωνών και κινήσεων, στις οποίες 
αναφερθήκαμε, θα αποτελέσουν μία συλλογή (corpus) με την οποία θα διεξάγουμε τα 
πειράματα μας. Η συλλογή (corpus)  δημιουργήθηκε με ηχογραφήσεις ύμνων, βάσει 
πρωτοκόλλου. Ο ειδικός ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο να 
προετοιμαστεί ο ίδιος φωνητικά («ζέσταμα» φωνής): 
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1. Απαγγελία των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας (στον φυσικό τόνο της φωνής του 

ερμηνευτή και όχι τραγουδιστά)
2. Ερμηνεία των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας στη φυσική κλίμακα
3. Απαγγελία των ύμνων (από διαφορετικά γένη, είδη μελοποιίας και ήχους της βυζαντινής 

μουσικής, κλπ) 
 
 Η μικροφωνική καταγραφή έγινε μονοφωνικά με συχνότητα δειγματοληψίας 44.100 

Hz (44.100 δείγματα / sec)
συνοδεύουν την απαγγελία των ύμνων, έλαβε  χώρα με κάμερα βάθους 
υπόδειξη τεχνικού ώστε να δημιουργηθούν ανάλογα βίντεο.

 Όλα τα παραπάνω (μικροφωνικές ηχογραφήσεις και αντίστοιχα βίντεο 
κινήσεων) πραγματοποιήθηκαν σε τρεις επαναλήψεις για κάθε ύμνο.

 Στην έρευνα αυτή επιλεχτήκαν τέσσερα αποσπάσματα ύμνων βυζαντινής μουσικής, 
διάρκειας περίπου 10-30 
εκπαιδευόμενος. Κάθε ερμηνεία περιελά

Οι ύμνοι αυτοί είναι οι εξής :
 

1. "Του λίθου σφραγισθέντος
 Αναστάσιμο Απολιτίκιον
Διατονικό Γένος 
Ήχος Πρώτος - Α'
Σύντομο ειρμολογικό
 

 
2. "Άξιον εστίν ως αληθώς" (

Μεγαλυνάριον 
Μαλακό χρωματικό Γένος
Ήχος Δεύτερος - 
Αργοσύντομο Παπαδικό
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Απαγγελία των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας (στον φυσικό τόνο της φωνής του 
ερμηνευτή και όχι τραγουδιστά) 

ν φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας στη φυσική κλίμακα
Απαγγελία των ύμνων (από διαφορετικά γένη, είδη μελοποιίας και ήχους της βυζαντινής 

Η μικροφωνική καταγραφή έγινε μονοφωνικά με συχνότητα δειγματοληψίας 44.100 
) και 16bit / δείγμα. Επίσης, η εκτέλεση των κινήσεων που 

συνοδεύουν την απαγγελία των ύμνων, έλαβε  χώρα με κάμερα βάθους 
υπόδειξη τεχνικού ώστε να δημιουργηθούν ανάλογα βίντεο. 

Όλα τα παραπάνω (μικροφωνικές ηχογραφήσεις και αντίστοιχα βίντεο 
κινήσεων) πραγματοποιήθηκαν σε τρεις επαναλήψεις για κάθε ύμνο. 

Στην έρευνα αυτή επιλεχτήκαν τέσσερα αποσπάσματα ύμνων βυζαντινής μουσικής, 
30 sec, τους οποίους ερμήνευσε ένας ειδικός και ένας 

εκπαιδευόμενος. Κάθε ερμηνεία περιελάμβανε τρεις επαναλήψεις ανά ύμνο. 
Οι ύμνοι αυτοί είναι οι εξής : 

Του λίθου σφραγισθέντος" (Εικόνα 4.2.1.1) 
Αναστάσιμο Απολιτίκιον 

Α' 
Σύντομο ειρμολογικό 

Εικόνα 4.2.1.1 "Του λίθου σφραγισθέντος" 

εστίν ως αληθώς" (Εικόνα 4.2.1.2) 

Μαλακό χρωματικό Γένος 
 Β' 

Αργοσύντομο Παπαδικό 

Εικόνα 4.2.1.2 "Άξιον Εστί ως αληθώς" 
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Απαγγελία των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας (στον φυσικό τόνο της φωνής του 

ν φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας στη φυσική κλίμακα 
Απαγγελία των ύμνων (από διαφορετικά γένη, είδη μελοποιίας και ήχους της βυζαντινής 

Η μικροφωνική καταγραφή έγινε μονοφωνικά με συχνότητα δειγματοληψίας 44.100 
/ δείγμα. Επίσης, η εκτέλεση των κινήσεων που 

συνοδεύουν την απαγγελία των ύμνων, έλαβε  χώρα με κάμερα βάθους Kinect καθ΄ 

Όλα τα παραπάνω (μικροφωνικές ηχογραφήσεις και αντίστοιχα βίντεο των 

Στην έρευνα αυτή επιλεχτήκαν τέσσερα αποσπάσματα ύμνων βυζαντινής μουσικής, 
, τους οποίους ερμήνευσε ένας ειδικός και ένας 

μβανε τρεις επαναλήψεις ανά ύμνο.  
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3. "Αλληλούια" (Εικόνα 4.2.1.3) 

Αλληλεουάριον 
Εναρμόνιο Γένος 
Ήχος Τρίτος - Γ' 
Σύντομο Παπαδικό 
 

 
Εικόνα 4.2.1.3 "Αλληλούια" 

 
4. "Άγιος ο Θεός" (Εικόνα 4.2.1.4) 

Ασματικόν Δοξολογίας 
Διατονικό Γένος 
Ήχος Τέταρτος - Δ' 
Σύντομο Παπαδικό 
 

 
Εικόνα 4.2.1.4 "Άγιος ο Θεός" 

 
 Η όλη διαδικασία έλαβε υπόψη της δύο σενάρια, την  εκπαίδευση του μοντέλου με 

ακολουθίες χαρακτηριστικών του ειδικού και την αυτόματη αναγνώριση ακολουθιών των 
ειδικού ή/και του εκπαιδευόμενου. 

Όσον αφορά τις καταγραφές των κινήσεων, έλαβαν χώρα με χρήση κάμερας βάθους και 
συγκεκριμένα με τον αισθητήρα Kinect. Για την ορθή καταγραφή έγιναν υποδείξεις από 
έμπειρο τεχνικό όσον αφορά την χρήση του παραπάνω αισθητήρα.  

 

4.2.2 Φάση υπολογισμών 

 

Κατά την φάση υπολογισμών λαμβάνουν χώρα όλοι οι μαθηματικοί υπολογισμοί με 
σκοπό την προ-επεξεργασία του πολυτροπικού σήματος για την εξαγωγή των 
χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος τα οποία θα συνθέσουν τα διανύσματα μοντελοποίησης 
των σημάτων αυτών. Τα διανύσματα αυτά με κατάλληλους μετασχηματισμούς θα δοθούν 
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ως είσοδος για την εκπαίδευση του συστήματος μας με χρήση κρυφών μαρκοβιανών 
μοντέλων. Οι μετασχηματισμοί που θα λάβουν χώρα αφορούν την κανονικοποίηση των 
τιμών των χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος στο διάστημα [-1...1]. Το πολυτροπικό σήμα 
εισόδου πριν μοντελοποιηθεί με χρήση HMM θα ευθυγραμμιστεί χρονικά με χρήση του 
αλγορίθμου δυναμικού προγραμματισμού της δυναμικής περιτύλιξης χρόνου - DTW. 

 Για την εξαγωγή των ακουστικών χαρακτηριστικών τα οποία είναι η θεμελιώδης 
συχνότητα (F0) και οι δώδεκα (12) πρώτοι συντελεστές MFCC χρησιμοποιήθηκαν το 
λογισμικό Max/MSP/Jitter, ένα αντικειμενοστραφές πρόγραμμα που είναι εξειδικευμένο στη 
διαχείριση ήχου και βίντεο και οι βιβλιοθήκες Zsa.Descriptors. Η μεθοδολογία που 
υλοποιούν οι βιβλιοθήκες όσον αφορά την πλαισίωση και παραθύρωση του ακουστικού 
σήματος περιγράφηκε στην ενότητα 3.1.4. 

 Αντίστοιχα για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών ενδιαφέροντος από το βίντεο, 
που είναι το κέντρο μάζας του χεριού (mass Centroid), έγινε χρήση του λογισμικού 
Max/MSP/Jitter και ανάλογων προγραμματιστικών δομών. Η αντίστοιχη μεθοδολογία 
εξαγωγής του χαρακτηριστικού mass Centroid έχει περιγραφεί στην ενότητα 3.3.5. 

 Ακολουθεί το βήμα της κανονικοποίησης των τιμών των παραπάνω περιγραφητών 
(F0, MFCC, mass Centroid) στο διάστημα [-1..1]. Η κανονικοποίηση έγινε διαιρώντας όλες 
τις αρχικά εξαχθείσες τιμές με την μέγιστη κατά απόλυτη τιμή. Δηλαδή παραδείγματος 
χάριν, για να κανονικοποιήσουμε το χαρακτηριστικό της θεμελιώδους συχνότητας βρέθηκε 
η μέγιστη - κατά απόλυτο - τιμή και διαιρέθηκαν όλες οι τιμές της F0 με την τιμή αυτή. Το 
αποτέλεσμα είναι τα κανονικοποιηθούν οι τιμές στο διάστημα [-1..1].   

 Με την ολοκλήρωση της κανονικοποίησης των περιγραφητών η είσοδος του 
συστήματος εκπαίδευσης είναι έτοιμη. Η διαδικασία της εκπαίδευσης και μοντελοποίησης με 
κρυφά μαρκοβιανά μοντέλα (ΗΜΜ) αν και έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 2, περιγράφεται 
και παρακάτω κατά την αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας ενότητα 4.3.3.2. Το 
λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση και αργότερα την αναγνώριση των 
χρονοσειρών έχει αναπτυχθεί στο Ινστιτούτο IRCAM στην Γαλλία από τον ερευνητή 
Bevilacqua F. και ονομάζεται "Continuous realtime gesture following and recognition" 
(Bevilacqua et al. 2010). 

  Έτσι στο σημείο αυτό οι κανονικοποιημένες τιμές των περιγραφητών θα 
εκπαιδεύσουν τις παραμέτρους των HMM. Το πολυτροπικό σήμα θα μοντελοποιηθεί και το 
σύστημα θα δύναται να αναγνωρίσει (κατ' ουσίαν ταξινομήσει) οποιοδήποτε ύμνο από το 
corpus κάνοντας χρήση τα αντίστοιχα πολυτροπικά σήματα τους.  

 Για να βελτιστοποιήσουμε την απόδοση του συστήματος μας πριν το στάδιο των 
αναγνωρίσεων των ύμνων μεταξύ του εκπαιδευόμενου και του ειδικού παρεμβάλουμε μία 
διαδικασία εύρεσης την βέλτιστης λύσης για την εκπαίδευση του συστήματος μας. Με την 
διαδικασία αυτήν σκοπός είναι να βρεθεί η καλύτερη ερμηνεία του ειδικού ανά ύμνο. Με 
την ερμηνεία αυτή θα γίνει η εκπαίδευση του συστήματος. θυμίζουμε ότι ο κάθε ύμνος 
ερμηνεύτηκε τρεις φορές. Επίσης θυμίζουμε ότι η εκπαίδευση του συστήματος γίνεται με 
μία ερμηνεία μόνον (one shot learning). 

Αναλυτικότερα οι κανονικοποιημένες χρονοσειρές των χαρακτηριστικών του ειδικού 
αρχικά εκπαιδεύουν το σύστημα των ΗΜΜ και εν συνεχεία εκτελείται αναγνώριση με όλους 
τους συνδυασμούς των ερμηνειών του με την μέθοδο επικύρωσης Jackknife-Cross 
Validation. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης έχουμε αναδείξει τις βέλτιστες ερμηνείες 
του ειδικού. Οι βέλτιστες ερμηνείες του ειδικού θα εκπαιδεύσουν το σύστημα κατά την 
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δεύτερη φάση ώστε να αναδειχθεί η άριστη λύση μεταξύ των βέλτιστων. Με την λύση αυτή 
τελικά θα εκπαιδεύεται το σύστημα μας για να εκτελεί αναγνωρίσεις με ερμηνείες του 
εκπαιδευόμενου. Το σύστημα σε όλες τις φάσεις του αξιολογείται με χρήση των μετρικών 
Accuracy, Precision και Recall.  

 Η παραπάνω εργασία υλοποιήθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον 
Max/MSP/Jitter, υποβλήθηκε και έγινε δεκτή στο διεθνές συνέδριο με κριτές : K. 

Kokkinidis, A. Panagi and A. Manitsaris, (2016) "Finding the optimum training solution for 
Byzantine Music Recognition - a Max/Msp approach ", 5th International Conference on 
Modern Circuits and Systems Technologies - MO.C.A.S.T. 2016 - IEEE Greece Section. 

 Στην εικόνα 4.4.2.1 περιγράφετε η μεθοδολογία εύρεσης της βέλτιστης λύσης. 
 

 
Εικόνα 4.2.2.1 Εύρεση βέλτιστης λύσης - Μέθοδος Jackknife 

 
 Μετά το στάδιο της προετοιμασίας του συστήματος για την ταυτοποίηση ενός 

ύμνου του εκπαιδευόμενου με τον αντίστοιχο του ειδικού μέσα από διαδικασίες 
επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης με εφαρμογή Δυναμικής Περιτύλιξης Χρόνου (DTW) και 
Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (HMM), εκτελείται και μία δεύτερη διεργασία. Η διεργασία 
αυτή είναι ο υπολογισμός του μουσικού beat του ειδικού και του εκπαιδευόμενου. Η 
σχετική προεργασία εκτελείται αμέσως μετά την εξαγωγή χαρακτηριστικών από το σήμα 
βίντεο  και παράλληλα με την διαδικασία κανονικοποίησης των χαρακτηριστικών χωρίς 
όμως να γίνεται χρήση της κανονικοποίησης αυτής. Έτσι από το σήμα βίντεο και με την 
βοήθεια time stumps υπολογίζεται ο χρόνος μετακίνησης που χεριού του ερμηνευτή από 
την θέση Α, που ορίζεται ως η κάτω θέση του χεριού, έως την θέση Β που είναι η πάνω 
θέση με ανίχνευση των συντεταγμένων του κέντρου μάζας του χεριού δηλαδή από το 
χαρακτηριστικό mass Centroid. Η εικόνα 4.4.2.2 δείχνει το Δίσημο ρυθμό της Βυζαντινής 
Μουσικής στον οποίο αντιστοιχούμε την κίνηση του χεριού του ειδικού ή/και του 
εκπαιδευόμενου. 
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Εικόνα 4.2.2.2 Δίσημος ρυθμός 

 
Ο υπολογιζόμενος χρόνος της κίνησης αυτής είναι το ζητούμενο μουσικό beat του 

ύμνου. Ο χρόνος υπολογίζεται και για τους δύο χρήστες του συστήματος (ειδικός & 
εκπαιδευόμενος) και καταγράφεται σε αντίστοιχα αρχεία expert_mon.txt και 
learner_mov.txt.  

 Η πρώτη προσπάθεια σύγκρισης ύμνων με βάση το beat της ερμηνείας του ειδικού 
δημοσιεύτηκε και παρουσιάστηκε στο παρακάτω διεθνές συνέδριο με κριτές : 

K. Kokkinidis, A. Stergiaki, A. Tsagaris, (2016) "Error prooving and sensorimotor 
feedback for singing voice ", 3rd International Symposium on Movement and Computing - 
MO.CO. 2016 - ACM. 

 Η μεθοδολογία που προτάθηκε ήταν ο τεμαχισμός και των δύο ύμνων σε χρόνους 
ίσους με το beat του ειδικού και η σύγκριση των αντίστοιχων τμημάτων. Τα συγκρινόμενα 
τμήματα ελέγχθηκαν ως προς το τονικό ύψος, δηλαδή την θεμελιώδη συχνότητα - F0, με 
υπολογισμό του στατιστικού μεγέθους του μέσου όρου των θεμελιωδών συχνοτήτων για το 
χρονικού διάστημα του beat. Η εξαγωγή της Θεμελιώδους συχνότητας έγινε με την μέθοδο 
της πλαισίωσης και παραθύρωσης όπως περιγράφηκε στην ενότητα 3.1.4. Επίσης η 
αυστηρότητα της σύγκρισης μπορεί να ρυθμίζεται με την προσαρμογή ενός κατωφλίου από 
τον χρήστη το οποίο δίνει μία ανεκτικότητα στην διαφορά της συχνότητας μεταξύ ειδικού - 
εκπαιδευόμενου έως και μία νότα είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.  

 Η μεθοδολογία που μόλις περιγράφηκε εμπλουτίστηκε ώστε να μπορεί εκτός από 
την χρήση του beat από την κίνηση του ειδικού να μπορεί να δίδεται ως beat είτε ένας 
σταθερός αριθμός millisecond για τεμαχισμό των δύο ερμηνειών, είτε ο τεμαχισμός να 
μπορεί να λάβει χώρα χώρια για τον ειδικό από την κίνηση του και χώρια για τον μαθητή 
από την δική του κίνηση. Η δυνατότητα τεμαχισμού των ύμνων με αυτόν τον τρόπο 
ξεπερνά τα αρχικά προβλήματα της σωστής δηλαδή χρονικής απόδοσης (tempo) του ύμνου 
και δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εξασκηθεί αρχικά στην σωστή απόδοση 
των νοτών και έπειτα να τις αποδώσει σωστά και χρονικά. Αυτή η σειρά προτείνεται 
παιδαγωγικά και κατά την διαδικασία της μουσικής εκπαίδευσης. Δηλαδή ένας μαθητής 
ωδείου πρώτα μαθαίνει τη σωστή ερμηνεία των νοτών και σε δεύτερο χρόνο "παίζει" ή 
τραγουδά τις νότες σωστά χρονικά. 

 Τελικώς τα αποτελέσματα των συγκρίσεων των μουσικών τμημάτων της ερμηνείας 
του εκπαιδευόμενου τα οποία ξεπερνούν την τιμή του κατωφλίου που έχει οριστεί, 
προκαλούν την ανάδραση του συστήματος για την βελτίωση του εκπαιδευόμενου. Η 
ανάδραση του συστήματος θα περιγραφεί στην επόμενη ενότητα. 
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4.2.3 Φάση αισθητηριοκινητικής μάθησης 

 

 Το υπο-σύστημα της αισθητηριοκινητικής ανάδρασης - μάθησης (sensorimotor 
learning) αποτελεί την διεπαφή αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή με σκοπό την 
βελτίωση της ερμηνείας ενός ύμνου από τον εκπαιδευόμενο.  

 Η λειτουργία του, δηλαδή η ανάδραση του συστήματος (sensorimotor learning) 
μέσω πολυμεσικών μηνυμάτων, βασίζεται στον συνδυασμό του εντοπισμού λαθών της υπό 
σύγκρισης ερμηνείας και σε ένα λεξικό λαθών με αντίστοιχα μηνύματα προς τον 
εκπαιδευόμενο. Ο εντοπισμός των λαθών γίνεται από το υπο-σύστημα υπολογισμών κατά 
την διαδικασία της σύγκρισης των δύο ύμνων από τις ερμηνείες του ειδικού και του 
εκπαιδευόμενου όπως θα περιγραφεί αναλυτικά στην ενότητα 4.3.6. Πιο συγκεκριμένα, σε 
πρώτη φάση γίνεται αναγνώριση των δύο ύμνων ως προς το λεξικολογικό περιεχόμενο τους 
και σε δεύτερη φάση εκτελείται μία διαδικασία σύγκρισης των δύο μουσικών 
αποσπασμάτων (ύμνων) ανά μουσικό beat με σκοπό να βρεθεί πιθανή μουσική ανομοιότητα 
ως προς την μελωδία (με χρήση του F0) και τον ρυθμό (με μέτρηση του μουσικού χρόνου). 

 Οι μουσικές ανομοιότητες που εντοπίζονται, αντιστοιχίζονται σε πέντε βασικά λάθη 
τα οποία συναντιούνται συνήθως κατά την μουσική εκπαίδευση. Στην εικόνα 4.2.3.1 
εμφανίζεται ο πίνακας που συνοψίζει το λεξικό λαθών και των αντίστοιχων μηνυμάτων 
τους. Τα λάθη τύπου 1, 2 και 3 υποδηλώνουν μελωδική ανομοιότητα ενώ τα λάθη 4 και 5 
ρυθμική ανομοιότητα. Στην διδακτορική διατριβή αυτή γίνεται έλεγχος μόνο ως προς 
μελωδική ανομοιότητα και συγκεκριμένα ως προς την τονικότητα των ύμνων. Από το 
αποτέλεσμα της σύγκρισης το σύστημα αναδρά οπτικά με τον εκπαιδευόμενο με σκοπό την 
βελτίωση της ερμηνείας του. 

 

 
Εικόνα 4.2.3.1Λεξικό λαθών - Μηνυμάτων Ανάδρασης 

  
 Η αισθητηριοκινητική ανάδραση (sensorimotor feedback) του συστήματος 

εκπαιδεύει τον εν δυνάμει ψάλτη σύμφωνα με το μοντέλο για την διαδικασία της μάθησης 
της Γνωστικής θεωρίας (Cognitive Theory), η οποία είναι ένα υπερ-σύνολο του αντίστοιχου 
μοντέλου της θεωρίας του συμπεριφορισμού (Behaviorism). Συνοπτικά το σχήμα του 
μοντέλου μάθησης της Γνωστικής θεωρίας έχει ως εξής : "Ερέθισμα --> Μανθάνων --> 
Αντίδραση". Οι J. Piaget, J. Bruner και R. M. Gagne ήταν αυτοί οι οποίοι κυρίως, 
διατύπωσαν τις γνωστικές (cognitive) θεωρίες μάθησης. Η προσπάθεια εφαρμογής των 
γνωστικών θεωριών στις ΤΠΕ έχει τις ρίζες της την δεκαετία του 1980. Η χρήση του 
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μοντέλου γνωστικών θεωριών μάθησης στην σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών - 
λογισμικών - εντοπίζεται στο σχεδιασμό της διεπαφής χρήστη (User Interface) και στην 
παρουσίαση της πληροφορίας και την ανάπτυξης της στρατηγικής της διδασκαλίας. Ο Jean 
Piaget διατύπωσε την θεωρία της Κατασκευαστικής μάθησης (constructivism) σχετικά με 
την ανάπτυξη της λογικής σκέψης του εκπαιδευόμενου. Ο Edgar Dale χρησιμοποιώντας και 
εξελίσσοντας την θεωρία του Piaget περί Κατασκευαστικής μάθησης διατύπωσε πως η 
μάθηση μέσω πράξης (εξάσκηση - επανάληψη) είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 
οικοδόμησης της γνώσης. Σύμφωνα με την πυραμίδα μάθησης του Dale ο εκπαιδευόμενος 
απομνημονεύει 90% με την εκτέλεση, 70% με την γραφή/ομιλία, 50% με την όραση/ακοή 
και μόλις 10% με την ανάγνωση. Βασιζόμενοι στο παραπάνω μοντέλο μάθησης και 
εφαρμόζοντας το στην μάθηση με ηλεκτρονικό υπολογιστή έκαναν την εμφάνιση τους τα 
ονομαζόμενα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games) και τα λογισμικά προσομοίωσης 
με την βοήθεια των οποίων μπορεί σε κάποιον εκπαιδευόμενο να παραχθεί γνώση μέσω της 
διαδικασίας της μάθησης. 

 

4.3 Λεπτομερής Παρουσίαση 

 

Η συλλογή των ψαλτικών φωνών (corpus)  έγινε με ηχογραφήσεις ύμνων, βάση 
πρωτοκόλλου. Ο ειδικός ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία, η οποία έχει ως στόχο να 
προετοιμαστεί ο ίδιος φωνητικά («ζέσταμα» φωνής): 

 
1. Απαγγελία των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας (στον φυσικό τόνο της φωνής του 

ερμηνευτή και όχι τραγουδιστά) 
2. Ερμηνεία των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας στη φυσική κλίμακα 
3. Απαγγελία των ύμνων (από διαφορετικά γένη, είδη μελοποιίας και ήχους της βυζαντινής 

μουσικής, κλπ) 
 

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν σε τρεις επαναλήψεις. 
 

 Στην έρευνα αυτή επιλεχτήκαν τέσσερεις ύμνοι βυζαντινής μουσικής, διάρκειας 
περίπου 10-30 sec, τους οποίους ερμήνευσε ένας ειδικός και ένας εκπαιδευόμενος. Κάθε 
ερμηνεία περιελάμβανε τρεις επαναλήψεις ανά ύμνο. Η όλη διαδικασία έλαβε υπόψη της 
δύο σενάρια, την  εκπαίδευση του μοντέλου με ακολουθίες χαρακτηριστικών του ειδικού 
και την αυτόματη αναγνώριση ακολουθιών των ειδικού ή/και του εκπαιδευόμενου. 

 Η εκπαίδευση του συστήματος βασίζεται στο συνδυασμό Κρυφών Μαρκοβιανών 
Μοντέλων (HMM) και Δυναμικής Στρέβλωσης Χρόνου (DTW), ενώ κάθε μοντέλο 
εκπαιδεύεται με μοναδιαία ακολουθία (one-shot-learning) με χρήση της F0 & των 
συντελεστών MFCC του κάθε ακουστικού σήματος (Chai and Vercoe 2001) (Mesaros and 
Astola 2005) (Rabiner 1989). 

 Η υλοποίηση της εκπαίδευσης του συστήματος έγινε με την χρήση της βιβλιοθήκης 
Gesture Follower η οποία αναπτύχθηκε από τους Bevilacqua et al (2007). 

 Για την αυτόματη αναγνώριση και σύγκριση ψαλτικών φωνών, ειδικού και 
εκπαιδευομένου σε πραγματικό χρόνο, η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε βασίζεται στην 
εξαγωγή της θεμελιώδους συχνότητας F0 και των συντελεστών MFCC από το ακουστικό 
σήμα βάση πλαισίων διάρκειας 0,015 sec και επικάλυψης-βήμα 0,005 sec (30%) ενώ η 
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παραθύρωση έγινε με την τεχνική εφαρμογής παραθύρου Hamming. 
 Στη συνέχεια, το σύστημα εκπαιδεύεται με βάση τους συντελεστές MFCC του 

ειδικού και της θεμελιώδους συχνότητας F0, ενώ ο εκπαιδευόμενος καλείται να ερμηνεύσει 
έναν από τους ύμνους της συλλογής. Η αναγνώριση γίνεται με βάση τον βέλτιστο 
συνδυασμό από το σύνολο των ερμηνειών του ειδικού. Ο ύμνος που ψάλλει ο 
εκπαιδευόμενος αναγνωρίζεται σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζεται άμεσος 
χαρακτηρισμός του σήματος εισόδου (εκπαιδευόμενος) σε σχέση με το σήμα αναφοράς 
(ειδικός), ώστε να μπορεί να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ του τρέχοντος τμήματος 
ερμηνείας σε σχέση με το αντίστοιχο του ειδικού. Όταν αυτή η απόσταση ξεπερνάει ένα 
συγκεκριμένο εύρος ανοχής, τότε το σύστημα δύναται να επικοινωνεί με τον εκπαιδευόμενο 
ώστε να διορθώνει την ερμηνεία του. 

Η αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης ψαλτικής φωνής έγινε μέσω της μεθόδου 
Jackknife (Abdi and Williams 2010) με στόχο τον υπολογισμό των μετρικών Precision και 
Recall. Δύο πειράματα Jackknife πραγματοποιήθηκαν (Πίνακες 4.3.1 και Πίνακες 4.3.2). Στο 
πρώτο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν ακολουθίες δεδομένων εκπαίδευσης και αναγνώρισης 
προερχόμενες από τον ειδικό. Με M�í, i ∈ �1,4� συμβολίζεται το μαρκοβιανό μοντέλο του 
εκάστοτε ύμνου και με C�í, i ∈ �1,4� το δείγμα του ψαλμού που δίνεται ως σήμα προς 
αναγνώριση. M�í και C�í αναφέρονται σε ερμηνείες του ειδικού. Οι μετρικές Precision και 
Recall ήταν υψηλότερες από  82%  γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της επιλογής 
των συντελεστών MFCC. Τα αποτελέσματα της μεθόδου Jackknife καθόρισαν-προσδιόρισαν 
τα βέλτιστα αποσπάσματα των ερμηνειών των ειδικών για την εκπαίδευση του συστήματος. 

 
 Μέγιστες Πιθανοφάνειες  
  1�ï 1Kï 1ðï 1ñï Recall 

 
Παρατηρήσεις 

ª�ï 67    100% ªKï  67   100% ªðï  12 55  82% ªñï    67 100% 
Precision  100% 85% 100% 100%  

Πίνακας 4.3.1 Precision & Recall ανά ύμνο βασισμένα σε 67 επαναλήψεις του ειδικού με την μέθοδο Jackknife 
resampling 

 
 Το δεύτερο πείραμα βασίστηκε στις βέλτιστες αυτές ερμηνείες των αποσπασμάτων 

των ειδικών με σκοπό την αναγνώριση της ερμηνείας C�ò των εκπαιδευόμενων. Οι μετρικές 
Precision και Recall έδωσαν άριστα αποτελέσματα, γεγονός που επιβεβαίωσε τη 
χρησιμότητα της παροχής αισθητηριοκινητικής ανάδρασης κατά τη διάρκεια της ερμηνείας. 

 
 Μέγιστες Πιθανοφάνειες  
  1�ï 1Kï 1ðï 1ñï Recall 

 
Παρατηρ

ήσεις 

ª�� 3    100% ªK�  3   100% ªð�    3  100% ªñ�    3 100% 
Precision  100% 100% 100% 100%  

Πίνακας 4.3.2 Precision & Recall ανά ύμνο βασισμένα σε 3 επαναλήψεις με την μέθοδο Jackknife resampling μεταξύ 
του ειδικού και του εκπαιδευόμενου 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 127 

 
 
 Τα αποτελέσματα της εργασίας που μόλις περιγράφηκε παρουσιάστηκαν στο 

παρακάτω συνέδριο : 
Αθανάσιος Μανιτσάρης, Κωνσταντίνος Κοκκινίδης, Αλίνα Γκλούσκοβα, Σωτήρης 

Μανιτσάρης, (2014) "Αναγνώριση και άμεσος χαρακτηρισμός ψαλτικής φωνής σε 
πραγματικό χρόνο στη Βυζαντινή μουσική", Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α) - 
Ακουστική 2014. 

 Η μεθοδολογία που μόλις περιγράφηκε αποτελεί την πρώτη αλλά και βασική 
προσέγγιση του θέματος μας. Τα σημεία που αναδεικνύουν την πρωτοτυπία αυτής της 
διδακτορικής διατριβής παρατίθενται παρακάτω : 

  
• η προσθήκη, εκτός από την φωνή και της κίνησης του ερμηνευτή, στο μοντέλο 

εκπαίδευσης και αναγνώρισης του συστήματος, για επεξεργασία με πολυτροπικό 
(multimodal) σήμα και σκοπό την ταυτοποίηση της ερμηνείας ενός ύμνου του 
εκπαιδευόμενου με τον αντίστοιχο από την συλλογή μας (corpus). 

• ένα δεύτερο στοιχείο της πρωτοτυπίας είναι η προτεινόμενη μεθοδολογία χρονικής 
προσέγγισης και σύγκρισης των μουσικών ερμηνειών (ψαλτικών φωνών) με βάση το 
μουσικό beat του ύμνου. Το χρονικό όριο του beat θα οριοθετείται από την μουσική 
χειρονομία του ειδικού (ερμηνευτή) ή και του εκπαιδευόμενου με χρήση όρασης 
υπολογιστή και επεξεργασία σήματος βίντεο. Η σύγκριση των ερμηνειών θα 
προσεγγίζεται μέσω του τονικού ύψους δηλαδή με τον υπολογισμό της θεμελιώδους 
συχνότητας F0 των δύο ερμηνειών ανά beat (χρονική διάρκεια που θα υπολογίζεται 
το F0). 

• τέλος η παροχή αισθητηριοκινητικής ανάδρασης από το σύστημα για κάθε ερμηνεία 
ενός ύμνου η οποία θα δίνεται ανά beat της ερμηνείας του εκπαιδευόμενου ή και 
του συνδυασμού δασκάλου – εκπαιδευόμενου ή ενός οριζόμενου σταθερού beat της 
ερμηνείας. 

 
 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την διαδικασία της δημιουργίας του corpus 

εκτός από την ψαλτική φωνή θα καταγράφεται και η μουσική χειρονομία του ερμηνευτή 
(ειδικού).  

 Ακολουθεί ανάλυση της μεθοδολογίας σύλληψης και επεξεργασίας πολυτροπικού 
σήματος για την εξαγωγή χαρακτηριστικών με βάση των οποίων θα  δομηθεί το διάνυσμα 
εκπαίδευσης του συστήματος μας. 

 

4.3.1 Μέθοδος σύλληψης πολυτροπικού σήματος 

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί το πολυτροπικό σήμα που χρησιμοποιούμε αναλύεται σε 
σήμα ήχου και σήμα κίνησης. Πολυτροπικά σήματα (Multi-Modal signals) είναι σήματα 
ετερογενή (διαφορετικού τύπου, πχ. ακουστικό και οπτικό σήμα) τα οποία παρουσιάζουν 
αμοιβαία εξάρτηση, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το ίδιο φαινόμενο, πχ. ομιλία και 
κίνηση χειλιών (Gianluca 2007). Τα διαφορετικά τύπου σήματα συνήθως συλλαμβάνονται 
από διαφορετικούς αισθητήρες και παρουσιάζουν διαφορετικότητα ως προς την διάσταση 
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και ανάλυση μεταξύ τους. Στην έρευνα μας η σύλληψη του οπτικού σήματος έλαβε χώρα 
με διαφορετικό αισθητήρα από ότι του ακουστικού σήματος. Τα συλληφθέντα σήματα 
έχουν διαφορετική διάσταση και ανάλυση μεταξύ τους. Έτσι το ηχητικό σήμα είναι ένα 
μονοδιάστατο σήμα το οποίο συνήθως συλλαμβάνεται σε κάποιες χιλιάδες δείγματα ανά 
δευτερόλεπτο (104) πχ. 44.100 Hz ή samples/sec, ενώ αντίθετα το οπτικό σήμα είναι ένα 
τρισδιάστατο σήμα του οποίου η δειγματοληψία μερικών δεκάδων καρέ (frame) / 
δευτερόλεπτο (101) αναλύονται σε μερικές εκατοντάδες x εκατοντάδες pixels (102 x 102). 

 Η καταγραφή της μουσικής χειρονομίας του ειδικού και το εκπαιδευόμενου έλαβε 
χώρα με κάμερας βάθους και συγκεκριμένα με κάμερα τύπου Kinect. Οι κάμερες αυτού του 
τύπου παρουσιάζουν κάποιους περιορισμούς όσον αφορά την χρήση τους. Ένας από τους 
παράγοντες που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες 
στο φως. Θα πρέπει δηλαδή κατά την χρήση τους οι συνθήκες φωτισμού να βρίσκονται σε 
φυσιολογικά επίπεδα πχ συνηθισμένος φωτισμός ενός δωματίου. Ένας άλλος παράγοντας 
ορθής χρήσης είναι η απόσταση του χρήστη από την κάμερα. Η απόσταση αυτή είναι 
περίπου 50-70cm. Για να ικανοποιηθούν αυτοί οι περιορισμοί αποφεύχθηκε η χρήση της 
κάμερας σε έντονα φωτιζόμενο χώρο. Η δε εύρεση της σωστής απόστασης χρήστη - 
κάμερας έλαβε χώρα με επίδειξη χρήσης από κάποιον έμπειρο χειριστή της κάμερας Kinect. 
To output της κάμερας που χρησιμοποιήθηκε είναι το grayscale βίντεο που παράχθηκε από 
αυτήν - αρχεία τύπου .mov.   

 Για την καταγραφή της ψαλτικής φωνής χρησιμοποιήθηκε ένα απλό μικρόφωνο και 
ένας χώρος χωρίς σχετικά μεγάλο θόρυβο. Οι ηχογραφήσεις δεν έλαβαν χώρα σε στούντιο 
ηχογράφησης για να μπορέσει να γίνει πιο ρεαλιστικό το σενάριο ηχογράφησης σε σχέση με 
τις αντίστοιχες ηχογραφήσεις του μαθητή. Τα αρχεία ήχου που παράχθηκαν είναι τύπου 
.wav. 

 Συνεπώς με το πέρας των ηχογραφήσεων έχουμε καταγεγραμμένα δύο σήματα σε 
αντίστοιχα αρχεία για κάθε εκτέλεση ενός ύμνου. Σήμα φωνής & βίντεο ή καλύτερα ηχητικό 
και οπτικό σήμα. Το πολυτροπικό (multi-modal) αυτό σήμα θα μοντελοποιηθεί και εν 
συνεχεία με βάση αυτό το μοντέλο θα εκπαιδεύσουμε το σύστημα μας. Αφού το σύστημα 
μας εκπαιδευτεί θα μπορεί να αναγνωρίσει οποιονδήποτε ύμνο της συλλογής μας με βάση 
τα χαρακτηριστικά του. Η επεξεργασία του σήματος (ήχου και βίντεο) ενός ύμνου με σκοπό 
την εξαγωγή των κατάλληλων χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου παρουσιάζεται ευθύς 
αμέσως στο επόμενο υπο-κεφάλαιο. 

 

4.3.2 Μέθοδος επεξεργασίας και εξαγωγής  χαρακτηριστικών 
πολυτροπικού σήματος 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο το σήμα που θα χρησιμοποιηθεί για 
την κατασκευή του μοντέλου βάση του οποίου θα γίνει η εκπαίδευση του συστήματος μας 
είναι πολυτροπικό (multi-modal). Το πολυτροπικό αυτό σήμα αναλύεται σε ακουστικό σήμα 
και σήμα βίντεο. Τα δύο αυτά σήματα θα τα επεξεργαστούμε χωριστά με σκοπό να 
εξαγάγουμε από αυτά κάποια στοιχεία τους που τα καθορίζουν μονοσήμαντα και με αυτό 
τον τρόπο τα καθιστούν μοναδικά. Τα στοιχεία αυτά ονομάζονται χαρακτηριστικά χαμηλού 
επιπέδου και προκύπτουν από τον προσδιορισμό της έντασης και του πλάτους του σήματος 
εν γένη.   
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4.3.2.1   Ήχος 

 

Ας προσδιορίσουμε πρώτα για το ακουστικό σήμα ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά 
που ενδιαφέρουν και την διαδικασία εξαγωγής τους από το ακουστικό σήμα. Τα 
χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου που ενδιαφέρουν είναι η θεμελιώδης συχνότητα (F0) και 
οι συντελεστές MFCC. Τα χαρακτηριστικά αυτά επιλέχθηκαν με βάση την βιβλιογραφία στην 
οποία αναφέρεται ότι με τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να μοντελοποιηθεί ένα ακουστικό 
σήμα για την επιτυχή δημιουργία ενός συστήματος αναγνώρισης ανθρώπινης φωνής όπως 
επίσης και συστημάτων που ανιχνεύουν την μουσική ομοιότητα μεταξύ δύο εκτελέσεων 
ενός μουσικού κομματιού από κάποιον ερμηνευτή.  

 Η μουσική ομοιότητα είναι μία πολυδιάστατη οντότητα (Orpen and Huron 1992) και 
μπορεί να μελετηθεί από διάφορες σκοπιές (Mullensiefen and Frieler 2004). Αν και δεν 
υπάρχει κάποιος σαφής ορισμός για την μέτρηση της μουσικής ομοιότητας μπορούμε να 
μετρήσουμε την μελωδική ομοιότητα (Mullensiefen and Frieler 2004) και την ρυθμική 
ομοιότητα (Hofmann 2002)  μέσω κάποιων φυσικών παραμέτρων οι οποίες είναι ο χρόνος 
και συχνότητα του μουσικού σήματος. Υπάρχουν όμως και κάποιες υποκειμενικές 
παράμετροι όπως αυτή της διάθεσης (Tolos et al. 2005) οι οποίες αν και συνεισφέρουν 
σημαντικά στην ερμηνεία ενός μουσικού αποσπάσματος δεν μπορούν να προσμετρηθούν 
με κάποια εύκολη διαδικασία. Στην διδακτορική διατριβή αυτή μελετάται η μουσική 
ομοιότητα από την σκοπιά της μελωδικής και ρυθμικής ομοιότητας με χρήση της 
θεμελιώδης συχνότητας F0 και του μουσικού beat αντίστοιχα.    

 

 
Εικόνα 4.3.2.1.1 Μεθοδολογία πλαισίωσης και παραθύρωσης ακουστικού σήματος 

 
 Η εξαγωγή των χαρακτηριστικών (F0 & MFCC) πραγματοποιήθηκε με την 

μεθοδολογία που έχει αναφερθεί στην ενότητα 3.1.4. Συγκεκριμένα, το εισερχόμενο 
φωνητικό σήμα τμηματοποιείται σε τμήματα διάρκειας 20 ms περίπου τα οποία ονομάζονται 
πλαίσια (frames). Κατά την χρονική τμηματοποίηση αυτή τα στατιστικά χαρακτηριστικά 
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ενός σήματος ομιλίας που έχει δειγματοληπτηθεί στα τουλάχιστον 8KHz μέσα σε ένα μικρό 
χρονικό διάστημα της τάξεως των 20–30 ms διατηρούνται σχεδόν σταθερά. Μετά την 
παραπάνω διαδικασία η οποία ονομάζεται "πλαισίωση" (framing) ακολουθεί η διαδικασία της 
"παραθύρωσης" (windowing) κατά την οποία κάθε πλαίσιο πολλαπλασιάζεται με ένα 
"παράθυρο" w(z) (Karpov 2003) (Gangisetty 2005), (Valsamakis 2006). Σύμφωνα με την 
ανάλυση αυτή, ένα προκαθορισμένου μήκους παράθυρο (συνήθως 10 – 30 ms) κινείται 
κατά μήκος του σήματος με μια επικάλυψη (συνήθως 30 – 50%) μεταξύ διαδοχικών 
πλαισίων. Η επικάλυψη είναι απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη απώλεια 
πληροφορίας. Συνήθως το "παράθυρο" που εφαρμόζεται σε κάθε πλαίσιο ενός σήματος 
είναι τύπου Hamming (Εικόνα 4.3.2.1.1). 

 
 

4.3.2.2 Βίντεο 

 

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν για να μοντελοποιηθεί η κίνηση 
του ερμηνευτή, η οποία συγκεκριμένα είναι η κίνηση του δεξιού χεριού του, είναι το 
γεωμετρικό χαρακτηριστικό του κέντρου μάζας (mass centroid) του χεριού δηλαδή των 
συντεταγμένων του χεριού σε κάθε καρέ (frame) του βίντεο. Ο περιορισμός της παραπάνω 
διαδικασίας εύρεσης των συντεταγμένων του κέντρου μάζας του χεριού είναι συνδεδεμένος 
με την απόσταση του ερμηνευτή από την κάμερα βάθους και φυσικά με το μέγεθος του 
χεριού πχ διαφορά στην κίνηση μεταξύ του χεριού ενός ενήλικα και ενός μικρού παιδιού. 
Για να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα το πείραμα εκτελέστηκε μεταξύ ενηλίκων 
ερμηνευτών και με υπόδειξη από κάποιον έμπειρο χρήστη της κάμερας βάθους ώστε να 
τηρηθεί η απόσταση των 50-70cm μεταξύ ερμηνευτή και κάμερας βάθους Kinect. 

 
 

4.3.3 Τεχνική Μοντελοποίησης Πολυτροπικού Σήματος - Εκπαίδευση 
Συστήματος 

 

Για την διαδικασία εκπαίδευσης του συστήματος επιλέχθηκε η χρήση και εφαρμογή των 
Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων. Οι παράμετροι των ΚΜΜ εκπαιδεύτηκαν με τα 
χαρακτηριστικά της θεμελιώδης συχνότητας F0,  των συντελεστών MFCC του ακουστικού 
σήματος και της συντεταγμένες (x, y) του κέντρου μάζας της κίνησης του δεξιού χεριού 
του ερμηνευτή. Το μοντέλο που κατασκευάστηκε χρησιμοποιήθηκε για να εκπαιδεύσει το 
σύστημα μας.  

 Για την  κατασκευή του διανύσματος χαρακτηριστικών του πολυτροπικού σήματος 
έλαβε χώρα συγχρονισμός των δύο σημάτων (ακουστικό και σήμα βίντεο) ως προς την 
έναρξη της εκτέλεσης του ύμνου με την μέθοδο της επισημείωσης. Δηλαδή τα αρχεία wav 
και mov επεξεργάστηκαν ώστε να αποκοπεί πιθανή μη χρήσιμη πληροφορία πριν την 
έναρξη και μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας του ύμνου. 

 Το διάνυσμα χαρακτηριστικών με το οποίο θα τροφοδοτήσουμε το σύστημα μας 
έχει την μορφή : 
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(¯0? , 1¯ªª�?, 1¯ªªK?, 1¯ªªð?, 1¯ªªñ?, 1¯ªªó?, 1¯ªªô?, 1¯ªªõ?, 1¯ªªö?, , 1¯ªª÷?, 1¯ªª�Ê?, 1¯ªª��?, 1¯ªª�K?, 1¯ªª�ð?, Ã?, ±?) 
 
και περιλαμβάνει την θεμελιώδη συχνότητα F0 τους 12 πρώτους συντελεστές MFCC και 

τις συντεταγμένες (x, y) από το κέντρο μάζας (mass Centroid) της κίνησης του χεριού. 
 Οι συντεταγμένες του κέντρου μάζας υπολογίζονται για κάθε καρέ (frame) του 

βίντεο. Τα ακουστικά χαρακτηριστικά εξήχθησαν με την μέθοδο της πλαισίωσης και 
παραθύρωσης η οποία έχει περιγραφεί στην ενότητα 3.1.4. Το πλαίσιο που 
χρησιμοποιήθηκε έχει μήκος (χρονική διάρκεια) 20ms περίπου ενώ το παράθυρο είναι 
τύπου Hamming και έχει διάρκεια 10ms περίπου. Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι 
το zsa.descriptors v1.01 των Mikhail Malt από το Ircam και Emmanuel Jourdan από την 
εταιρεία e--j dev. 

 Με το πέρας της εξαγωγής των χαρακτηριστικών έχουμε δημιουργήσει αρχεία 
δεδομένων για το κάθε χαρακτηριστικό στην διάρκεια του χρόνο δηλαδή χρονοσειρές 
δεδομένων οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και αναγνώριση της φωνής 
και της χειρονομίας και εν τέλει του ερμηνευμένου ύμνου. 

 
 

4.3.3.1  Εφαρμογή Δυναμικής Περιτύλιξης Χρόνου 

 

 Η σύγκριση των δύο σημάτων λαμβάνει χώρα μέσω των χαρακτηριστικών χαμηλού 
επιπέδου όπως έχουμε αναφέρει. Το πρόβλημα δηλαδή της σύγκρισης ανάγεται σε 
πρόβλημα σύγκρισης χρονοσειρών. Επιπλέον τα σήματα για να συγκριθούν θα πρέπει να 
συγχρονιστούν. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι εκτελούν αυτή την σύγκριση με εφαρμογή της 
Ευκλείδειας Απόστασης τα αποτελέσματα της οποίας όμως δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει λόγω της αυστηρότητας της σύγκρισης 
που εφαρμόζεται από στοιχείο προς στοιχείο μεταξύ δύο χρονοσειρών. Ένας πιο ελαστικός 
αλγόριθμος μέτρησης απόστασης μεταξύ δύο χρονοσειρών είναι αυτός της Δυναμικής 
Περιτύλιξης Χρόνου (ΔΠΧ) ο οποίος μπορεί να αντιστοιχίσει κατάλληλα σημεία μεταξύ 
χρονοσειρών λόγω μιας πιο ελαστικής εφαρμογής στη μέτρηση της απόστασης.  
Χρησιμοποιείται ευρέως σε τομείς όπως η ιατρική, η οικονομία και η βιομηχανία. Η 
ελαστικότητα του αλγορίθμου στην μέτρηση απόστασης μεταξύ δύο χρονοσειρών έγκειται 
στο γεγονός του ότι επιτρέπει μια χρονική ολίσθηση "επιταχυνόμενη" ή "επιβραδυνόμενη" 
για να αντιστοιχίσει υπο-ακολουθίες που είναι παρόμοιες αλλά με διαφορά χρονικής φάσης. 

 Στην εικόνα 4.3.3.1.1 παρουσιάζονται οι δύο χρονοσειρές έχουν κοινές υπο-
ακολουθίες με διαφορά χρονικής φάσης. Με χρήση της ευκλείδειας απόστασης για σύγκριση 
δύο χρονοσειρών το ν-στο στοιχείο της πρώτης χρονοσειράς αντιστοιχεί στο ν-στο σημείο 
της δεύτερης χρονοσειράς με αποτέλεσμα να κρίνονται οι χρονοσειρές ανόμοιες. Η μη 
γραμμική όμως αντιστοίχιση (σύγκριση) των χρονοσειρών με εφαρμογή της ΔΠΧ επιτρέπει 
την πιο "διαισθητική" μέτρηση της απόστασης μεταξύ των αντίστοιχων σημείων (Keogh 
2002). 
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Εικόνα 4.3.3.1.1  Ευκλείδεια απόσταση & Δυναμική Περιτύλιξη Χρόνου - 

 Σύγκριση χρονοσειρών 

 

 
 Έστω ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε ΔΠΧ σε δύο σειρές δεδομένων Q και C με μήκος 

n και m αντίστοιχα, όπου: 
 

 k = A�, AK, … , A?, … , A¾ 
 

 
4.3.1 

 

 
 ª = 7�, 7K, … , 7-, … , 78 

 

 
4.3.2 

 

 
 Ο αλγόριθμος ΔΠΧ για να συγκρίνει τις δύο σειρές δημιουργεί έναν πίνακα 

διάστασης n x m όπου τα (ith, jth) στοιχεία του πίνακα είναι οι αποστάσεις d(qi,cj) μεταξύ δύο 
σημείων qi και cj (π.χ. d(qi,cj) = (qi - cj)2 ). Κάθε στοιχείο του πίνακα (i,j) είναι μια 
αντιστοίχιση μεταξύ των σημείων qi και cj όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.3.3.1.2. 

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

 
 ø = ù�, ùK, … , ù¢ , … , ùÀ     max(=, ) ≤ ¿ < = +  − 1 

 

 
4.3.3 

 

 
Η στρέβλωση περιλαμβάνει κάποιους περιορισμούς : 
 
• Όρια: w1 = (1,1) και wK = (m,n), η στρέβλωση απαιτεί να ξεκινάει από την πρώτη 

τιμή του πίνακα και να τερματίζει στην τιμή του τελευταίου κελιού του πίνακα. 
• Συνέχεια: Γνωρίζοντας ότι wk = (a,b) τότε wk-1 = (a',b') όπου a–a' ≤1 και b-b' ≤ 1. 

Αυτό περιορίζει τα επιτρεπόμενα βήματα στη διαδρομή στρέβλωσης σε γειτονικά 
κελιά του πίνακα (συμπεριλαμβανομένων των διαγωνίων γειτονικών κελιών). 

• Μονοτονία: Γνωρίζοντας ότι wk = (a,b) τότε wk-1 = (a',b') όπου a–a' ≥ 0 και b-b' ≥ 
0. Αυτό αναγκάζει τα σημεία της στρέβλωσης να είναι μονότονα αυξητικά. 
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Εικόνα 4.3.1.1.2  A) Q, C όμοιες σειρές με διαφορά φάσης, 

 Β) Πίνακας τιμών για στρέβλωση,  C) Q, C ευθυγραμμισμένες σειρές 

 
 Μετά την εφαρμογή των παραπάνω περιορισμών δημιουργούνται τα  μονοπάτια 

στρέβλωσης. Η επιλογή το μονοπατιού με το μικρότερο κόστος στρέβλωσης είναι αυτό που 
προτείνει ο αλγόριθμος ΔΠΧ. 

 
 

ûRø(k, ª) = =O
üý
þ�6 ø¢

À
¢_�

� 

 

 
 

4.3.4 
 

 
 Το μονοπάτι βρίσκεται με χρήση δυναμικού προγραμματισμού ο οποίος  αξιολογεί 

την ακολουθία επανάληψης που ορίζει τις σωρευτικές αποστάσεις γ(i, j) ως την απόσταση d 
(i, j) που βρέθηκε στο τρέχον κελί και το ελάχιστο των σωρευτικών αποστάσεων των 
γειτονικών στοιχείων: 

 
 n(O, /) = à(A?, 7?) + =O{n(O − 1, / − 1), n(O − 1, /), n(O, / − 1)} 

 

 
4.3.5 

 

 
 Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου ΔΠΧ σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιείται ένα 

παράθυρο ολίσθησης. Το παράθυρο αυτό ολισθαίνει κατά κάποιο αριθμό δειγμάτων κάθε 
φορά και μέσα σε αυτό το παράθυρο εκτελείται η ΔΠΧ για τη σύγκριση των δύο 
αντίστοιχων υποακολουθιών. Η διαδικασία συνεχίζει με την ολίσθηση του παραθύρου και 
ολοκληρώνεται μόλις τελειώσουν τα  t  δείγματα.  
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4.3.3.2 Εφαρμογή Κρυφών

 
 

 Η εφαρμογή της ΔΠΧ μας επιτρέπει τον συγχρονισμό των σημάτων μας ή των 
χρονοσειρών. Ο ταξινομητής που έχει επιλεγεί, δηλαδή τα ΗΜΜ, εκπαιδεύεται από τις 
χρονοσειρές που αντιστοιχούν στα διανύσματα χαρακτηριστικών από τις φωνές και τις 
κινήσεις των ερμηνευτών. Το σύστημα μας χρησιμοποιεί ΔΠΧ και ΗΜΜ για να εκπαιδευτεί 
από χρονοσειρές χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στην φωνή και την κίνηση του 
ερμηνευτή.   

 Η εκπαίδευση των ΗΜΜ μπορεί να λάβει χώρα είτε με χρήση πολλών ακολουθιών 
χρονοσειρών για κάθε ψαλτικ
το ΗΜΜ με δύο ή περισσότερες ερμηνείες ενός ύμνου, ή με μία ακολουθία χρονοσειράς 
(one-shot-learning) δηλαδή μία μόνον ερμηνεία του ύμνου, όπως στην περίπτωση της 
έρευνας μας.  

 Από τις χρονοσειρές 
οποία με τη σειρά τους αντιστοιχούν σε κάποια ερμηνεία ή/και κίνηση. Τα χαρακτηριστικά 
διανύσματα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, από τα ΚΜΜ, για να αναγνωρίσουν ακολουθίες 
χρονοσειρών, σε οποιαδήποτε χ
για την οποία έχουν εκπαιδευτεί.

 Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 3, στη μεθοδολογία μας θα χρησιμοποιηθεί ένας 
συνδυασμός των ΚΜΜ και της δυναμικής περιτύλιξης χρόνου. Η 
περιγράφει τη γενική δομή ενός στιγμιότυπου ΗΜΜ όπου κάθε κύκλος (
μια τυχαία μεταβλητή την χρονική στιγμή 
αντιπροσωπεύει την παρατήρηση τη χρονική στιγμή 
a  αντιπροσωπεύει την πιθανότητα μετάβασης από μία κατάσταση στην επόμενη (
a12, …, ann-1}). 

 
 

 
 Η τυχαία μεταβλητή 

την προηγούμενη κατάσταση στην οποία  αντιστοιχεί η κρυφή μεταβλητή 
και η αξία της παρατηρούμενης κατάστασης 
κρυμμένων καταστάσεων w(

 Το μοντέλο λειτουργεί βάσ
κατάσταση στην επόμενη. Έτσι εάν υπάρχουν "
κρυφής μεταβλητής για μία χρονική στιγμή  "
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ών Μαρκοβιανών Μοντέλων 

Η εφαρμογή της ΔΠΧ μας επιτρέπει τον συγχρονισμό των σημάτων μας ή των 
χρονοσειρών. Ο ταξινομητής που έχει επιλεγεί, δηλαδή τα ΗΜΜ, εκπαιδεύεται από τις 
χρονοσειρές που αντιστοιχούν στα διανύσματα χαρακτηριστικών από τις φωνές και τις 

ών. Το σύστημα μας χρησιμοποιεί ΔΠΧ και ΗΜΜ για να εκπαιδευτεί 
από χρονοσειρές χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στην φωνή και την κίνηση του 

Η εκπαίδευση των ΗΜΜ μπορεί να λάβει χώρα είτε με χρήση πολλών ακολουθιών 
χρονοσειρών για κάθε ψαλτική ερμηνεία ή/και μουσική χειρονομία δηλαδή να εκπαιδευτεί 
το ΗΜΜ με δύο ή περισσότερες ερμηνείες ενός ύμνου, ή με μία ακολουθία χρονοσειράς 

) δηλαδή μία μόνον ερμηνεία του ύμνου, όπως στην περίπτωση της 

Από τις χρονοσειρές εκπαίδευσης εξάγονται τα χαρακτηριστικά διανύσματα, τα 
οποία με τη σειρά τους αντιστοιχούν σε κάποια ερμηνεία ή/και κίνηση. Τα χαρακτηριστικά 
διανύσματα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, από τα ΚΜΜ, για να αναγνωρίσουν ακολουθίες 
χρονοσειρών, σε οποιαδήποτε χρονοσειρά, οι οποίες "ταιριάζουν" με ερμηνεία ή/και κίνηση 
για την οποία έχουν εκπαιδευτεί.  

Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 3, στη μεθοδολογία μας θα χρησιμοποιηθεί ένας 
συνδυασμός των ΚΜΜ και της δυναμικής περιτύλιξης χρόνου. Η 

ει τη γενική δομή ενός στιγμιότυπου ΗΜΜ όπου κάθε κύκλος (W
μια τυχαία μεταβλητή την χρονική στιγμή t (w(t) ∈{w0, w1, …, wn}), ενώ η έξοδος 
αντιπροσωπεύει την παρατήρηση τη χρονική στιγμή t (b(t) ∈{b0, b1, …, 

αντιπροσωπεύει την πιθανότητα μετάβασης από μία κατάσταση στην επόμενη (

Εικόνα 4.3.3.2.1 Δομή HMM 

Η τυχαία μεταβλητή w(t) ανήκει στην κρυφή κατάσταση και εξαρτάται μόνο από 
την προηγούμενη κατάσταση στην οποία  αντιστοιχεί η κρυφή μεταβλητή 
και η αξία της παρατηρούμενης κατάστασης b(t) εξαρτάται μόνο από την αξία των 

(t) [Manitsaris S., (2010)] 
Το μοντέλο λειτουργεί βάσει πιθανοτήτων οι οποίες ορίζουν τις μεταβάσεις από μία 

κατάσταση στην επόμενη. Έτσι εάν υπάρχουν "n" πιθανές καταστάσεις μετάβασης μιας 
κρυφής μεταβλητής για μία χρονική στιγμή  "t", υπάρχει μία πιθανότητα μετάβασης σε
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Η εφαρμογή της ΔΠΧ μας επιτρέπει τον συγχρονισμό των σημάτων μας ή των 
χρονοσειρών. Ο ταξινομητής που έχει επιλεγεί, δηλαδή τα ΗΜΜ, εκπαιδεύεται από τις 
χρονοσειρές που αντιστοιχούν στα διανύσματα χαρακτηριστικών από τις φωνές και τις 

ών. Το σύστημα μας χρησιμοποιεί ΔΠΧ και ΗΜΜ για να εκπαιδευτεί 
από χρονοσειρές χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στην φωνή και την κίνηση του 

Η εκπαίδευση των ΗΜΜ μπορεί να λάβει χώρα είτε με χρήση πολλών ακολουθιών 
ή ερμηνεία ή/και μουσική χειρονομία δηλαδή να εκπαιδευτεί 

το ΗΜΜ με δύο ή περισσότερες ερμηνείες ενός ύμνου, ή με μία ακολουθία χρονοσειράς 
) δηλαδή μία μόνον ερμηνεία του ύμνου, όπως στην περίπτωση της 

εκπαίδευσης εξάγονται τα χαρακτηριστικά διανύσματα, τα 
οποία με τη σειρά τους αντιστοιχούν σε κάποια ερμηνεία ή/και κίνηση. Τα χαρακτηριστικά 
διανύσματα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, από τα ΚΜΜ, για να αναγνωρίσουν ακολουθίες 

ρονοσειρά, οι οποίες "ταιριάζουν" με ερμηνεία ή/και κίνηση 

Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο 3, στη μεθοδολογία μας θα χρησιμοποιηθεί ένας 
συνδυασμός των ΚΜΜ και της δυναμικής περιτύλιξης χρόνου. Η εικόνα 4.3.3.2.1 

W) αντιπροσωπεύει 
}), ενώ η έξοδος b 

, …, bn}). Η μεταβλητή  
αντιπροσωπεύει την πιθανότητα μετάβασης από μία κατάσταση στην επόμενη (a ∈{a01, 

 

) ανήκει στην κρυφή κατάσταση και εξαρτάται μόνο από 
την προηγούμενη κατάσταση στην οποία  αντιστοιχεί η κρυφή μεταβλητή w(t-1). Συνεπώς 

) εξαρτάται μόνο από την αξία των 

πιθανοτήτων οι οποίες ορίζουν τις μεταβάσεις από μία 
" πιθανές καταστάσεις μετάβασης μιας 

", υπάρχει μία πιθανότητα μετάβασης σε 
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κάποια από αυτές τις  "n"  καταστάσεις την χρονική στιγμή  "t+1". Επίσης υπάρχουν και οι 
πιθανότητες εξόδου οι οποίες αναφέρονται στις πιθανές καταστάσεις της κρυφής 
μεταβλητής για κάποια συγκεκριμένη στιγμή "t". 

 Ο αριθμός των παρατηρήσεων εξόδων στην περίπτωσή μας είναι όλες οι ενδιάμεσες 
τιμές των F0 και MFCC της ερμηνείας του ύμνου όπως επίσης και όλες οι ενδιάμεσες 
συντεταγμένες του κέντρου βάρους της χειρομορφής κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του 
ύμνου. 

 Το σύστημα εξάγει συνεχόμενες τιμές σχετικές με τη χρονική πρόοδο και τις 
πιθανότητες ταύτισης με την επιθυμητή χρονοσειρά και άρα τον επιθυμητό ύμνο. Αυτές οι 
τιμές υπολογίζονται συγκρίνοντας την προς εκτέλεση ερμηνεία, με μια ερμηνεία αναφοράς 
που έχει χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση του συστήματος. Σε σχέση με τα κλασικά Κρυφά 
Μαρκοβιανά Μοντέλα, η διαδικασία της εκπαίδευσης είναι απλουστευμένη, διότι 
χρησιμοποιείται μόνο μια σειρά εκπαίδευσης. Η διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης του 
χρόνου μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνική σε περιπτώσεις που θέλουμε 
να εκτελέσουμε συγχρονισμό μεταξύ δύο διαφορετικών σειρών δεδομένων. Επίσης, ενώ 
στα περισσότερα συστήματα αναγνώρισης το αποτέλεσμα δίδεται μετά την ολοκλήρωση 
της εκτέλεσης της, στο δική προτεινόμενο σύστημα η πιθανότητα αναγνώρισης εξάγεται 
διαρκώς δίνοντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε την πληροφορία πριν ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της αναγνώρισης. Συνεπώς η αναγνώριση του συστήματος μας είναι αναγνώριση 
σε πραγματικό χρόνο. 

 Αρχικά υπολογίζεται η χρονική πρόοδος της ερμηνείας για να γνωρίζουμε που 
βρισκόμαστε χρονικά στην ερμηνεία του ύμνου. Για τον υπολογισμό αυτόν χρησιμοποιείται 
ένα υβριδικό μοντέλο που περιέχει και στοιχεία από τη μέθοδο της δυναμικής περιτύλιξης 
χρόνου (Dynamic Time Wrapping). Η μέθοδος αυτή υπολογίζει την ομοιότητα μεταξύ δύο 
ακολουθιών που μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους στον χρόνο ή στην ταχύτητα 
(Bevilacqua et al. 2011) (Εικόνα 4.3.3.2.2). 

 
 

 
Εικόνα 4.3.3.2.2  Χρονική αντιστοίχιση εκτελούμενης και πρότυπης χειρονομίας 

 
 Στη συνέχεια, υπολογίζεται η πιθανότητα ταύτισης της εκτελούμενης ερμηνείας με 

την ερμηνεία που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση. Αυτή η πιθανότητα είναι το 
αποτέλεσμα της αναγνώρισης. Η διαδικασία της εκπαίδευσης αποσκοπεί στο να 
υπολογιστούν όλες οι παράμετροι που χρειάζεται το ΗΜΜ για να εκτελεστεί στη συνέχεια η 
διαδικασία της αναγνώρισης χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους αυτές  που προέρχονται από 
την "ιδανική" εκτέλεση της ερμηνείας. 

 Στις επόμενες ενότητες θα γίνει παρουσίαση της διαδικασίας εκπαίδευσης και της 
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αναγνώρισης του προτεινόμενου συστήματος. 
 Κατά την φάση της εκπαίδευσης ορίζονται οι μεταβλητές και τα όρια αυτών που θα 

χρησιμοποιηθούν από το σύστημα με σκοπό την βελτιστοποίηση της αναγνώρισης. Έτσι 
κατά την φάση αυτή καταγράφονται τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό των ελαχίστων 
αποστάσεων μεταξύ των προτύπων και των δεδομένων αναγνώρισης. Η διαδικασία 
εκτελείται μέσω του αλγορίθμου δυναμικής περιτύλιξης χρόνου (DTW) ο οποίος σε 
συνδυασμό με ένα κατώφλι που ορίζει την ομοιότητα μεταξύ δύο σειρών καθορίζει τελικώς 
εάν ο ερμηνευμένος ύμνος ανήκει σε κάποιο από τα πρότυπα της συλλογής μας. 

 Η εκπαίδευση του συστήματος γίνεται με ένα δείγμα (one-shot-learning). Στην 
περίπτωση μας το δείγμα είναι ένα διάνυσμα που περιέχει χαρακτηριστικά από πολυτροπικό 
σήμα (multi-modal). Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι όσον αφορά το ακουστικό σήμα η 
θεμελιώδης συχνότητα F0 και οι πρώτοι 12 συντελεστές MFCC, ενώ από το σήμα βίντεο το 
χαρακτηριστικό του κέντρου μάζας του χεριού (mass centroid). 

Τα δεδομένα του διανύσματος εκπαίδευση θα δημιουργήσουν το Κρυφό Μαρκοβιανό 
Μοντέλο (ΗΜΜ) με τις κατάλληλες παραμέτρους. Το ΗΜΜ είναι τύπου εμπρόσθιας 
εκτέλεσης (left-to-right) (Bevilacqua et al. 2010) (Εικόνα 4.3.4.1). 

 
 
 

 
Εικόνα 4.3.3.2.3 Left-to-Right  HMM 

 
 
 Κάθε κατάσταση i προκαλεί μια παρατήρηση Οi με πιθανότητα bi ακολουθώντας μια 

κανονική κατανομή. 
 
 

 

,?(J) = 1
�?√2> «Ã@ ¤− �J − 9?2�? �

K¥ 
 

 
4.3.5 

 

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

τιμές α0, α1, α2 είναι οι πιθανότητες μετάβασης από τη μία κατάσταση στην άλλη και 
διέπονται από τον περιορισμό να έχουν άθροισμα 1. (Εξίσωση 3.3.6) 

 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 137 

 NÊ + N� + NK = 1 
 

 
4.3.6 

 

 
 Επειδή η εκπαίδευση όπως αναφέραμε, γίνεται με ένα μόνο δείγμα, δεν μπορούν να 

εκτιμηθούν αποτελεσματικά οι τιμές των σi, α0, α1, α2. Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό 
χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις από προηγούμενη εμπειρική εφαρμογή. Στόχος είναι με την 
εκπαίδευση του συστήματος με πολλούς διαφορετικούς ύμνους στους οποίους θα μπορούν 
να  αντιστοιχηθούν νέοι ύμνοι προς αναγνώριση. 

 
 

4.3.4  Αναγνώριση Βυζαντινών ύμνων 

 

 Η διαδικασία της αναγνώρισης βασίζεται σε μία σειρά παρατηρήσεων Ο1, Ο2, …,Οn   

και, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, από την προηγούμενη κατάσταση κάθε κατάστασης 
της από την οποία και εξαρτάται. 

 
Έτσι έχουμε : 
 

 N�(O) = >?,?(J�)       1 ≤ O ≤ 0 
 

 
4.3.7 

 

 
όπου π είναι η κατανομή στην αρχική κατάσταση 
 

 

,?(J) = 1
�√2> exp �− �J − 9?2�? �

K� 
 

 
4.3.8 

 

 
 N5��(O) = `∑ N5(O)N?-�?$� b,?(J5)       1 ≤ Q ≤ Q − 1        1 ≤ / ≤ 0 
 

 
4.3.9 

 

 
όπου αij είναι οι πιθανότητες μετάβασης κατάστασης. 
 
 
 Ο δείκτης προόδου χρόνου και η πιθανότητα ταύτισης που σχετίζεται με την σειρά 

των παρατηρήσεων. Ενημερώνεται σε κάθε νέα παρατήρηση από την κατανομή αi(t). Έτσι 
 

 
	
ίzÆ�{_>�όV��(Q) = Pde=PÃ�N5(O)� 

 

 
4.3.10 
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Ù��N���ά�
�N(Q) = 6 N5
�

?$�
(O) 

 

 
 

4.3.11 
 

 
 Οι παραπάνω τιμές είναι η διαρκής έξοδος του συστήματος η οποία μας δίνει την 

πληροφορία σε ποιο σημείο της ερμηνείας του ύμνου βρισκόμαστε και πόσο ταιριάζει με το 
πρότυπο. Έτσι, η παράμετρος της πιθανοφάνειας είναι συνεχώς διαθέσιμη και μάλιστα πριν 
την ολοκλήρωση της ερμηνείας. 

 Συμπερασματικά μπορούμε να ορίσουμε πως κατά την φάση της αναγνώρισης ο 
στόχος είναι, με δεδομένη μια ακολουθία παρατηρήσεων από ένα πλήθος Μ από ΗΜΜ (εκ 
των οποίων το καθένα μοντελοποιεί και μια διαφορετική ερμηνεία ενός ύμνου), να 
αποφασισθεί ποιο από τα ΗΜΜ είναι περισσότερο πιθανό να εκπέμψει τη συγκεκριμένη 
ακολουθία παρατηρήσεων. 

 Με το πέρας της αναγνώρισης ολοκληρώνεται η φάση της ταυτοποίησης του 
ερμηνευμένου ύμνου με τον αντίστοιχο από την συλλογή μας. Στην ταυτοποίηση αυτή 
υπήρξε συνεισφορά τόσο από το ακουστικό σήμα όσο και από το σήμα κίνησης, τα οποία 
προέρχονται και τα δύο από τους ερμηνευτές των  ύμνων, είτε με την ιδιότητα του 
δασκάλου είτε με την ιδιότητα του μαθητή.  

 Η επόμενη φάση είναι η φάση της σύγκρισης των δύο ερμηνειών και θα 
παρουσιαστεί στην επόμενη ενότητα. 

 

4.3.5 Σύγκριση Βυζαντινών ύμνων 

 

 Η σύγκριση των ερμηνειών των δύο ύμνων βασίζεται σε ένα υβριδικό σύστημα 
επεξεργασίας ακουστικού σήματος και σήματος βίντεο με όραση υπολογιστή, με την χρήση 
του οποίου γίνεται μία προσέγγιση ως προς το τονικό ύψος και την χρονική διάρκεια των 
νοτών των ερμηνειών των δύο μουσικών.  

 Συγκεκριμένα κατά την φάση των καταγραφών των ύμνων για την δημιουργία της 
συλλογής το ακουστικό σήμα συνοδεύει η μουσική χειρονομία του ερμηνευτή η οποία 
αποδίδει το beat του μουσικού κομματιού. Η καταγραφή της μουσικής αυτής χειρονομίας 
όπως έχουμε ήδη αναφέρει καταγράφεται με χρήση της κάμερας βάθους Kinect σε ένα 
αρχείο τύπου .mov. Ακολουθεί ένα υπολογιστικό μέρος της μεθοδολογίας που υπολογίζεται 
η χρονική διάρκεια κάθε beat του κομματιού, δηλαδή υπολογίζεται η διάρκεια των beats 
μέχρι το τέλος της κίνησης και οι χρόνοι αυτοί καταγράφονται σε ένα αρχείο τύπου .txt. Η 
ανάλογη διαδικασία εκτελείται και για την ερμηνεία του μαθητή.  

 Κατά την εκτέλεση της σύγκρισης των δύο ερμηνειών υπολογίζονται αρχικά οι 
χρονικές διαφορές που προκύπτουν από τους χρόνων των αντίστοιχων beats μεταξύ της 
ερμηνείας του καθηγητή και του μαθητή. Ο ορισμός ενός κατωφλίου (threshold) μας 
ενημερώνει για τις αποκλίσεις με ανάλογα μηνύματα. 

  Το επόμενο στάδιο είναι η σύγκριση της ερμηνείας από το ακουστικό σήμα η οποία 
εκτελείται ανά beat δασκάλου με μαθητή. Δηλαδή εάν οι ερμηνείες του δασκάλου και του 
μαθητή ολοκληρώνονται μετά από 13 beat η σύγκριση θα εφαρμοστεί αντίστοιχα μεταξύ 
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1ου beat του δασκάλου και 1ου beat του μαθητή κοκ. 
Με αυτό τον τρόπο υπολογίζεται ο μέσος όρος του τονικού ύψους των δύο ερμηνειών 

και υπερσκελίζονται τυχών μικρο-διαφορές όσον αφορά στην σωστή χρονική διάρκεια 
απόδοσης της νότας από τον μαθητή.  

 Η παραπάνω προσέγγιση δηλαδή η δυνατότητα αποσύνδεσης της χρονικής 
διάρκειας της νότας από το τονικό ύψος ενδείκνυται από παιδαγωγικής άποψης διότι κατά 
την εκμάθηση ενός μουσικού κομματιού ο ερμηνευτής πρώτα μαθαίνει να "παίζει" τις 
σωστές νότες και συνήθως σε δεύτερο χρόνο μαθαίνει να τις "παίζει" με σωστό ρυθμό 
Tempo δηλαδή με την σωστή διάρκεια.   

Ακολουθεί υλοποίηση της παραπάνω μεθοδολογίας σε μορφή ψευδοκώδικα :  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
begin 
 read expert motion from .mov             // find expert beats 
 compute beats from expert motion 
 write expert beats duration to .txt 
 
 read student motion from .mov           // find student beats 
 compute beats from student motion 
 write student beats duration to .txt 
 
 read tone_tollerance 
 
 display message for beats difference   // display any beats difference 
 call sub_routine compare        // expert_wav with student_wav per beat 
 sub_routine compare       
  begin 
  E_begin_sec = S_begin_sec = 0 
  do until end_of_file student_wav 
   read nextline from expert_beats.txt 
   E_end_sec = nextline 
   read nextline from student_beats.txt 
   S_end_sec = nextline 
   play expert_wav from E_begin_sec to E_end_sec 
    compute expert_F0 average 
   play student_wav from S_begin_sec to S_end_sec 
    compute student_F0 average 
   E_begin_sec = E_end_sec 
   S_begin_sec = S_end_sec 
 
   if (expert_F0 average - student_F0 average) > tone_tollerance 
   then display tone_error_message 
  end do 
  end 
end 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Εκτός από την παραπάνω προσέγγιση του τεμαχισμού των μουσικών κομματιών 

(ύμνων) με τα beats του δασκάλου και του μαθητή αντίστοιχα, παρέχονται δύο ακόμα 
δυνατότητες στην προτεινόμενη μεθοδολογία.  

 Πρώτον, ο τεμαχισμός και των δύο μουσικών κομματιών μπορεί να εκτελεστεί με 
χρήση μόνο των χρονικών διαστημάτων που προέρχονται από το beat του δασκάλου και 
δεύτερον, να δοθεί εξ αρχής το χρονικό διάστημα τεμαχισμού και για τα δύο μουσικά 
κομμάτια από τον χρήστη.  

 Οι δύο αυτές δυνατότητες έρχονται να καλύψουν περιπτώσεις όπου η ερμηνεία ενός 
μουσικού κομματιού έχει σταθερό beat καθ' όλη την διάρκεια της, ενώ η περίπτωση του 
τεμαχισμού από το beat του δασκάλου καλύπτει την περίπτωση στην οποία ο 
εκπαιδευόμενος προσπαθεί να προσεγγίσει απόλυτα την ερμηνεία του δασκάλου.  

 Σημειώνεται ότι ενώ το δόκιμο είναι το beat του μουσικού κομματιού να είναι ίδιο 
σχεδόν για όλη την ερμηνεία ενός μουσικού κομματιού, εντούτοις σε μία φυσική εκτέλεση 
πάντα προστίθεται από τον ερμηνευτή το προσωπικό στοιχείο με αποτέλεσμα το beat να 
μην παραμένει σταθερό.  

 Ακολουθεί η υλοποίηση της μεθοδολογίας σε μορφή ψευδοκώδικα, με χρήση μόνο 
των χρονικών διαστημάτων που προέρχονται από το beat του δασκάλου:  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
begin 
 read expert motion from .mov             // find expert beats 
 compute beats from expert motion 
 write expert beats duration to .txt 
 read tone_tollerance 
 
 call sub_routine compare        // expert_wav with student_wav per experts beat 
 sub_routine compare       
  begin 
  E_begin_sec = S_begin_sec = 0 
  do until end_of_file student_wav 
   read nextline from expert_beats.txt 
   E_end_sec = nextline 
   play expert_wav from E_begin_sec to E_end_sec 
    compute expert_F0 average 
   play student_wav from E_begin_sec to E_end_sec 
    compute student_F0 average 
   E_begin_sec = E_end_sec 
 
   if (expert_F0 average - student_F0 average) > tone_tollerance  
   then display tone_error_message 
  end do 
  end 
end 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Τέλος παρατείθεται  η υλοποίηση της μεθοδολογίας σε μορφή ψευδοκώδικα, με 

χρήση σταθερού μήκους χρονικών διαστημάτων (beats), τα οποία εισάγονται από τον 
χρήστη:  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
begin 
 read beat_duration   // read fixed beat duration 
 read tone_tollerance 
 
 call sub_routine compare        // expert_wav with student_wav per fixed beat 
 sub_routine compare       
  begin 
  E_begin_sec = S_begin_sec = 0 
  do until end_of_file student_wav 
   E_end_sec = E_end_sec + beat_durarion 
   play expert_wav from E_begin_sec to E_end_sec 
    compute expert_F0 average 
   play student_wav from E_begin_sec to E_end_sec 
    compute student_F0 average 
   E_begin_sec = E_end_sec 
    
   if (expert_F0 average - student_F0 average) > tone_tollerance  
   then display tone_error_message 
  end do 
  end 
end 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Κεφάλαιο 5 - Υλοποίηση και Αξιολόγηση  

 
 
5.1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
   5.1.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΥΜΝΩΝ  
  5.1.1.1. ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 
  5.1.1.2. ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
  5.1.1.3. ΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
5.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 5.2.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΜΝΩΝ 
 5.2.2. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 5.2.3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 
5.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
 
 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το λογισμικό που αναπτύχθηκε για την 

υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής. Το λογισμικό αυτό αποτελεί την υλοποίηση της 
προτεινόμενης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Αποτελεί την διεπαφή με την οποία επικοινωνεί 
ο χρήστης, στην περίπτωση μας ο ψάλτης, με τον υπολογιστή. Έχει αναπτυχθεί στο 
αντικειμενοστραφές περιβάλλον προγραμματισμού Max/Msp και έχει την δυνατότητα 
εγγραφής και αναγνώρισης των ύμνων όπως επίσης, και παροχής δυναμικής 
αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευόμενο ψάλτη. Παρέχει δυνατότητα επεξεργασίας του 
πολυτροπικού σήματος από τις καταγραφές των ύμνων και με το παραγόμενο αυτό σήμα 
εκπαιδεύει ένα σύστημα αναγνώρισης ύμνων.  

αφού αναγνωριστεί κάποιος ύμνος του νέου ψάλτη (μαθητή) σε σχέση με κάποιον του 
δασκάλου το σύστημα μας παρέχει την δυνατότητα σύγκρισης των δύο ύμνων ως προς την 
τονικότητα. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής έχει σαν αποτέλεσμα την παροχή 
δυναμικού feedback στον νέο ψάλτη με σκοπό την βελτίωση της ερμηνείας του.  

5.1 Υλοποίηση - Περιβάλλον προγραμματισμού  

 

 Το αντικειμενοστραφές περιβάλλον προγραμματισμού Max/Msp/Jitter έχει 
αναπτυχθεί απο την εταιρεία Cycling '74 και είναι μία γλώσσα προγραμματισμού η οποία θα 
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι απευθύνεται σε μουσικό και καλλιτεχνικό κοινό. Παρέχει 
έτοιμα αντικείμενα για διαχείριση ήχου και βίντεο. Όσον αφορά την κατασκευή της 
διεπαφής χρήστη το Max/Msp/Jitter παρέχει πληθώρα έτοιμων αντικειμένων για σχεδιασμό 
οπτικών διεπαφών. Όσον αφορά την διαχείριση του χρόνου και του σήματος (ακουστικό 
και σήμα βίντεο) το Max/Msp/Jitter επίσης παρέχει έτοιμα εργαλεία (αντικείμενα) για χρήση. 
Ο χειρισμός των πηγών εισόδου και εξόδου μπορεί να γίνει εύκολα με αντίστοιχα 
αντικείμενα του περιβάλλοντος προγραμματισμού. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης 
του με νέα αντικείμενα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν με γλώσσες προγραμματισμού 
όπως η C, Java και Javascript.  
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5.1.1 Σύστημα λογισμικού εκμάθησης Βυζαντινών ύμνων 

 
 Το λογισμικό που αναπτύχθηκε, στο περιβάλλον προγραμματισμού Max/Msp/Jitter, 

για την υποστήριξη της μεθοδολογίας αποτελείται από τρία υποσυστήματα, εικόνα 5.2.1.1.  
 
 

 
Εικόνα 5.1.1.1 Τα Υπο-Συστήματα του λογισμικού 

 
 
 Α. Το υποσύστημα καταγραφών μέσω του οποίου μπορούμε να καταγράψουμε 

ψηφιακά ήχο και βίντεο, από την ερμηνεία ενός ύμνου από κάποιον ψάλτη (δάσκαλο ή 
μαθητή). Η εικόνα 5.1.1.2 δείχνει την διεπαφή χρήστη για το υποσύστημα των 
καταγραφών. Μέσω αυτής της διεπαφής μπορούμε, με την καταγραφή των ύμνων, να 
δημιουργήσουμε την συλλογή μας (Corpus).  
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Εικόνα 5.1.1.2 Υπο-Σύστημα Καταγραφών 

 
 
 Β. Το δεύτερο υποσύστημα είναι το υποσύστημα υπολογισμών, εικόνα 5.1.1.3 Το 

υποσύστημα αυτό εξάγει χαρακτηριστικά από τους καταγεγραμμένους ψηφιακά ύμνους. Τα 
χαρακτηριστικά μπορεί να προέρχονται από σήμα ήχου ή/και βίντεο. Από το σήμα βίντεο 
εξάγεται επίσης, το μουσικό beat της ερμηνείας του ύμνου το οποίο περιγράφεται από τον 
ερμηνευτή μέσω της κίνησης του δεξιού χεριού του. Ο χρήστης έχει δυνατότητα επιλογής, 
προς εξαγωγή, από ένα πλήθος χαρακτηριστικών. Μετά την εξαγωγή των χαρακτηριστικών 
ακολουθεί η κανονικοποίηση τους στο διάστημα [-1..1] και έπειτα η εισαγωγή τους στο 
σύστημα εκπαίδευσης και αναγνώρισης ύμνων. Η εκπαίδευση και αναγνώριση των ύμνων 
υλοποιείται με τεχνικές Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και Δυναμικής Περιτύλιξης 
Χρόνου. Έπειτα, μέσα από την διαδικασία επικύρωσης ταξινομητών Jackknife - Cross 
Validation αναδεικνύονται οι βέλτιστες ερμηνείες του δασκάλου. Οι ερμηνείες αυτές 
χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του συστήματος. Στη συνέχεια εκτελείται η 
διαδικασία αναγνώρισης της ερμηνείας του ύμνου από τον μαθητή με την αντίστοιχη του 
δασκάλου. Το σήμα που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση και αναγνώριση του ύμνου 
από το σύστημα είναι πολυτροπικό, δηλαδή σήμα ήχου και βίντεο τα οποία περιγράφουν το 
ίδιο φαινόμενο δηλαδή τον ύμνο.  
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Εικόνα 5.1.1.3 Υπο-Σύστημα Υπολογισμών 

 
 
 Γ. Αφού ο εν λόγω ύμνος αναγνωριστεί, τα αποτελέσματα περνούν στο τρίτο 

υποσύστημα αυτό της αισθητηριοκινητικής μάθησης, εικόνα 5.1.1.4. Στο υποσύστημα αυτό 
οι δύο ύμνοι συγκρίνονται ως προς το τονικό ύψος αφού πρώτα τεμαχιστούν χρονικά με 
βάση τους χρόνους που προκύπτουν  από το μουσικό beat. Οι ύμνοι συγκρίνονται τονικά 
ανά beat και το αποτέλεσμα της διαφοράς του τονικού ύψους τους, όταν αυτό υπερβαίνει 
ένα οριζόμενο από τον χρήστη κατώφλι, εγγράφεται σαν λάθος σε ένα αρχείο εξόδου. Κατά 
την διάρκεια της σύγκρισης των ύμνων παρέχεται επίσης, οπτική ανάδραση του τονικού 
ύψους της ερμηνείας του μαθητή από το σύστημα, για την καλύτερη πληροφόρηση του 
εκπαιδευόμενου.  
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Εικόνα 5.1.1.4 Υπο-Σύστημα Αισθητηριοκινητικής Μάθησης 

 
 Με την διαδικασία αυτή μπορεί ο μαθητής, μέσω της επανάληψης, να βελτιώνει την 

απόδοση του ή ακόμα και να εκπαιδευτεί στην ερμηνεία νέων ύμνων.  
 
 

5.1.1.1 Το υποσύστημα καταγραφών 

 

 Το υποσύστημα καταγραφών, η λειτουργία του οποίου περιγράφεται στην εικόνα 
5.1.1.1.1, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το ένα κομμάτι του μας δίνει χρήσιμα εργαλεία για 
καταγραφή ήχου από μικρόφωνο. Τα εργαλεία αυτά είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας 
(Sample rate), το βάθος (bit depth), το εάν χρησιμοποιούμε ένα ή περισσότερα κανάλια 
(Channels) καθώς επίσης και λειτουργίες εγγραφής σε συγκεκριμένο όνομα αρχείου και 
αναπαραγωγής (Play) του καταγραμμένου ήχου. Τέλος υπάρχει και οπτικοποίηση της 
κυματομορφής της συχνότητας του ήχου. Το δεύτερο μέρος του υποσυστήματος, 
αντίστοιχα, μας παρέχει εργαλεία καταγραφής βίντεο από απλή κάμερα και από κάμερα 
βάθους πχ. Kinect. Μας παρέχει πληροφορίες για τα καρέ (frames) ανά δευτερόλεπτο της 
καταγραφής και οπτικοποίηση του Live Video της καταγραφής. Τέλος παρέχεται 
οπτικοποίηση από δύο φίλτρα αυτό του εντοπισμού του δέρματος και του εντοπισμού του 
περιγράμματος με χρήση αντίστοιχων αλγορίθμων. Φυσικά το βίντεο καταγράφεται σε 
αρχείο για περεταίρω επεξεργασία.  

 Οι καταγραφές, που έγιναν στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής διατριβής, για την 
δημιουργία της συλλογής ύμνων αφορούν εκτελέσεις τριών Βυζαντινών ύμνων από τον 
δάσκαλο. Κάθε ύμνος εκτελέστηκε τρεις φορές. Οι ίδιοι ύμνοι εκτελέστηκαν και από έναν 
εκπαιδευόμενο επίσης τρεις φορές έκαστος. 
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Εικόνα 5.1.1.1.1 Στιγμιότυπο από την λειτουργία του Υποσυστήματος Καταγραφών 

 
 

5.1.1.2 Το υποσύστημα υπολογισμών 

 

 Το υποσύστημα υπολογισμών, η λειτουργία του οποίου περιγράφεται στην εικόνα 
5.1.1.2.1, περιλαμβάνει συστήματα βάση των οποίων μπορούν να εξαχθούν χαρακτηριστικά 
από ηχητικά σήματα και από σήματα βίντεο.  

 Τα ακουστικά χαρακτηριστικά που μπορούν να εξαχθούν είναι η θεμελιώδης 
συχνότητα (F0), το κεντροϊδές (Centroid), ο ρυθμός μηδενικών διελεύσεων (Zero Crossing 
Rate), το Flux, το Roll-Off,  τα Formants και οι συντελεστές MFCC. Η εξαγωγή των 
χαρακτηριστικών έγινε βάση της μεθοδολογίας όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3.1.4. με 
"πλαισίωση" (framing) 20 ms και "παραθύρωση" (windowing) 50%. Για τον υπολογισμό 
των παραπάνω χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες Zsa.Descriptors1  των 
Mikhail Malt (Ircam) & Emmanuel Jourdan (e--j dev) όπως επίσης και η βιβλιοθήκη FTM2 
του Max/Msp/Jitter. Τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν, στα πλαίσια των 
πειραμάτων αυτής της διδακτορικής διατριβής, είναι η θεμελιώδης συχνότητα (F0 ή Pitch) 
και οι 12 πρώτοι συντελεστές MFCC. 

Τα χαρακτηριστικά που μπορούν να εξαχθούν από το σήμα βίντεο είναι οι 
συντεταγμένες (x, y) του κέντρου μάζας (Mass Centroid) του σήματος ενδιαφέροντος, 
δηλαδή του δεξιού χεριού του ερμηνευτή. Τα χαρακτηριστικά αυτά χρησιμοποιήθηκαν και 
στα πειράματα που έλαβαν χώρα.  

 
---------------------------------- 
1 http://www.e--j.com/index.php/download-zsa/ 
2 https://cycling74.com/downloads/ 
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Για την εξαγωγή των παραπάνω χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες του 
Max/Msp/Jitter οι οποίες με κατάλληλους υπολογισμούς εξάγουν αυτή την πληροφορία από 
το καταγεγραμμένο σήμα βίντεο. Η εξαγωγή των χαρακτηριστικών έγινε ανά "πλαίσιο" 
(frame) του βίντεο. 

 Μία επιπλέον λειτουργία του υποσυστήματος υπολογισμών είναι η δυνατότητα 
κανονικοποίησης των παραπάνω χαρακτηριστικών (ήχου & βίντεο) μεταξύ του διαστήματος 
[-1..1]. Η κανονικοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για την προετοιμασία των δεδομένων για 
είσοδο στο σύστημα μηχανικής εκπαίδευσης.  

 

 
Εικόνα 5.1.1.2.1 Στιγμιότυπο από το Υποσύστημα Υπολογισμών 

 
Για την επίτευξη της κανονικοποίησης για το μεν ηχητικό σήμα διαιρούμε όλες τις τιμές 

χαρακτηριστικών που εξήγαμε με την μέγιστη κατ' απόλυτη τιμή του εν λόγω 
χαρακτηριστικού, αφού πρώτα την υπολογίσουμε. Όσον αφορά την κανονικοποίηση των 
συντεταγμένων του κέντρου μάζας του δεξιού χεριού από το σήμα βίντεο, διαιρούμε όλες 
τις τιμές των συντεταγμένων (x, y) με τις μέγιστες τιμές που μπορούν λάβουν, δηλαδή με 
την ανάλυση καταγραφής του βίντεο η οποία είναι 320x240 pixels. Συνεπώς μέγιστο 
x=320, ενώ μέγιστο y=240. 

 Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της εκπαίδευσης και 
αναγνώρισης των ύμνων, και ως εκ τούτου την επίτευξη την μηχανικής μάθησης, είναι το 
GF (Gesture Follower) των Bevilacqua et al. (2007) το οποίο έχει αναπτυχθεί στο Institut 
de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM) το οποίο εδρεύει στο Παρίσι. 
Το λογισμικό αυτό υλοποιεί μία υβριδική προσέγγιση Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και 
Δυναμικής Περιτύλιξης Χρόνου για εκπαίδευση και αναγνώριση προτύπων σε πραγματικό 
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χρόνο. 
 Το υποσύστημα κατά την προετοιμασία των δεδομένων για εισαγωγή στο σύστημα 

εκπαίδευσης και αναγνώρισης (GF), και μετά την κανονικοποίηση τους, έχει δυνατότητα να 
κάνει σύντηξη των επιλεγμένων χαρακτηριστικών σε ένα αρχείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
για την εκπαίδευση η/και την αναγνώριση του ύμνου. Τα δεδομένα του αρχείου αυτού 
μπορούν να προέρχονται μόνο από ακουστικά χαρακτηριστικά ή μόνο από χαρακτηριστικά 
βίντεο ή και από συνδυασμό χαρακτηριστικών ήχου και βίντεο εφόσον περιγράφουν το ίδιο 
φαινόμενο (ύμνο) οπότε  έχουμε και το την εμφάνιση του πολυτροπικού σήματος. Ο 
τρόπος σύντηξης του πολυτροπικού σήματος είναι o "πρώιμος" (early) όπως περιγράφεται 
από τους Maragos et al. (2015). Δηλαδή ο συγχρονισμός των δύο σημάτων ηχητικού και 
βίντεο γίνεται μόνο στην αρχή και μάλιστα δεν είναι απόλυτα συγχρονισμένα ούτε στο 
σημείο αυτό. Επίσης δεν έχουν αφαιρεθεί τα διαστήματα σιωπής στο ηχητικό σήμα και 
αντίστοιχα ή μη ανίχνευση κίνησης στο σήμα βίντεο. Η διαδικασία κανονικοποίησης και 
σύντηξης δεδομένων όπως περιγράφηκαν παραπάνω υλοποιείται μέσο του 
προγραμματιστικού "κουμπιού" με διακριτικό τίτλο "Start Normalisation". Το αποτέλεσμα 
της εντολής-διεργασίας αυτής, είναι η δημιουργία ενός αρχείου, τύπου .txt, το οποίο 
περιέχει κανονικοποιημένα και συνενωμένα όλα τα χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν 
(ακουστικά ή/και βίντεο). 

Στο υποσύστημα αυτό, επίσης, εκτελούνται και οι απαραίτητοι υπολογισμοί για την 
εύρεση του μουσικού beat βάση του οποίου σε επόμενο βήμα από υποσύστημα 
αισθητηριοκινητικής ανάδρασης θα υπολογιστεί η μουσική ομοιότητα δύο ερμηνειών. Έτσι 
αφού επιλέξουμε το άνω και κάτω όριο, στον άξονα των y, της κίνησης του δεξιού χεριού 
του ερμηνευτή, ανιχνεύοντας την θέση του χεριού του και υπολογίζοντας τον χρόνο 
μετάβασης από το άνω στο κάτω όριο θέσης υπολογίζουμε τον χρόνο κάθε beat του 
ύμνου. Το αποτέλεσμα των χρόνων των beat καταγράφονται σε αντίστοιχο αρχείο για 
χρήση από το υποσύστημα αισθητηριοκινητικής μάθησης. 

 Επίσης τα παραγόμενα πολυτροπικά ή/και μονοτροπικά δεδομένα από το 
υποσύστημα αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύρεση  του βέλτιστου 
συνδυασμού εκπαίδευσης του συστήματος μέσα από μία υλοποίηση της στατιστικής 
μεθόδου Cross-Validation -Jackknife. Η υλοποίηση της μεθόδου μπορεί να υπολογίσει τις 
μετρικές Precision, Recall και Accuracy και να αναδείξει την βέλτιστη λύση για την 
εκπαίδευση του συστήματος. Η βέλτιστη λύση είναι ο συνδυασμός τεσσάρων ύμνων από 
τις ερμηνείες του καθηγητή. Θυμίζουμε ότι η συλλογή μας αποτελείται από τέσσερις ύμνους 
οι οποίοι ερμηνεύτηκαν ο κάθε ένας τρεις φορές από τον καθηγητή και αντίστοιχα από τον 
μαθητή. Στην παραπάνω υλοποίηση αφού υπολογιστεί η βέλτιστη λύση εκπαίδευσης του 
συστήματος από τις ερμηνείες του καθηγητή, μέσω μιας 2ης φάσης εφαρμογής της 
μεθόδου Jackknife σε συνδυασμό με τις ερμηνείες του μαθητή και τον υπολογισμό των 
μετρικών Precision, Recall και Accuracy επικυρώνεται το μοντέλο εκπαίδευσης και 
αναγνώρισης που υλοποιείται από το σύστημα μας και αναδεικνύεται η βέλτιστη ερμηνεία 
του μαθητή για κάθε ύμνο. Οι παραπάνω διεργασίες υλοποιούνται μέσω της εντολής 
"Jackknife Method" η οποία εμφανίζεται ως προγραμματιζόμενο "κουμπί" και παραπέμπει σε 
ανάλογη διεπιφάνεια, εικόνα 5.1.1.2.2.  
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 Τέλος υπάρχει και ένα ακόμα 

εντολή "Train-Recognition" η οποία μας παραπέμπει σε μία διεπαφή όπου μπορούμε να 
πάρουμε πειραματικά αποτελέσματα από την εκπαίδευση και αναγνώριση του συστήματος 
από σύντηξη ή μη χαρακτηριστικών που προέρχ
5.1.1.2.3. 
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Εικόνα 5.1.1.2.2 Διεπαφή υλοποίησης "Jackknife" 

Τέλος υπάρχει και ένα ακόμα προγραμματιζόμενο "κουμπί" το οποίο υλοποιεί την 
" η οποία μας παραπέμπει σε μία διεπαφή όπου μπορούμε να 

πάρουμε πειραματικά αποτελέσματα από την εκπαίδευση και αναγνώριση του συστήματος 
από σύντηξη ή μη χαρακτηριστικών που προέρχονται από ερμηνείες ύμνων, εικόνα 

Εικόνα 5.1.1.2.3 Διεπαφή "Train - Recognition" 

Σελίδα 150 

 

προγραμματιζόμενο "κουμπί" το οποίο υλοποιεί την 
" η οποία μας παραπέμπει σε μία διεπαφή όπου μπορούμε να 

πάρουμε πειραματικά αποτελέσματα από την εκπαίδευση και αναγνώριση του συστήματος 
ονται από ερμηνείες ύμνων, εικόνα 
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5.1.1.3 Το υποσύστημα αισθητηριοκινητικής μάθησης 

 

 Το υποσύστημα αισθητηριοκινητικής μάθησης, η λειτουργία του οποίου 
περιγράφεται στην εικόνα 5.1.1.3.1, είναι η διεπιφάνεια του συστήματος το οποίο 
αλληλεπιδρά με τον χρήστη, στην περίπτωση μας τον εκπαιδευόμενο ψάλτη, με σκοπό την 
βελτίωση της ερμηνείας του.  

 Το υποσύστημα αυτό παρέχει στον εκπαιδευόμενο τρεις διαφορετικούς τρόπους 
σύγκρισης της ερμηνείας ενός ύμνου του με την αντίστοιχη ερμηνεία του δασκάλου. Η 
σύγκριση γίνεται στο πλαίσιο εύρεσης μουσικής ομοιότητας ή ανομοιότητας ως προς το 
τονικό ύψος της ερμηνείας του εκπαιδευόμενου ανά beat. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να 
επιλέξει αρχικά ποιούς ύμνους θέλει να συγκρίνει όπως επίσης και ποιο μουσικό beat θέλει 
να χρησιμοποιήσει για να εκτελέσει τον έλεγχο αυτό. Οι επιλογές που έχει είναι οι εξής 
τρεις: 

 α) με σταθερό beat "Use Fixed beat", το οποίο ορίζεται από τον εκπαιδευόμενο σε 
millisecond 

 β) με βάση το beat του Expert "Use Expert's beat", το οποίο έχει υπολογιστεί από 
το υποσύστημα υπολογισμών από την κίνηση του δασκάλου και έχει καταγραφεί σε 
αντίστοιχο αρχείο, και  

 γ) συγκρίνοντας αντίστοιχα τα τμήματα των ύμνων που προέκυψαν από τον 
τεμαχισμό με βάση τις κινήσεις του δασκάλου και του εκπαιδευόμενου αντίστοιχα "Use 
Expert's-Student's beat",  τα οποία έχουν υπολογιστεί και καταγραφεί σε αντίστοιχα αρχεία 
από το υποσύστημα υπολογισμών. 

 

 
Εικόνα 5.1.1.3.1 Υποσύστημα Αισθητηριοκινητικής Μάθησης 

  
 Τέλος, υπάρχει επιλογή ορισμού ενός κατωφλίου που όταν το τονικό ύψος της 
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ερμηνείας του εκπαιδευόμενου το ξεπερνά, το σύστημα αναδρά οπτικά (feedback) και 
παράλληλα καταγράφει την διαφορά του τονικού ύψους σε σχέση με την ερμηνεία του 
δασκάλου. 

 

5.2 Αξιολόγηση 

 
 Η συνολική αξιολόγηση του συνολικού συστήματος αναλύεται σε δύο αξιολογήσεις. 
 Η πρώτη αξιολόγηση αφορά την αποτελεσματικότητα και την ορθότητα 

αναγνώρισης των ύμνων με χρήση πολυτροπικού σήματος βάση πειραματικών 
αποτελεσμάτων. Η αποτελεσματικότητα της αναγνώρισης, των ύμνων, γίνετε με την 
βοήθεια των μετρικών Precision και Recall ενώ η ορθότητα των αποτελεσμάτων με την 
στατιστική μέθοδο Cross-Validation, Jackknife. 

 Η δεύτερη αξιολόγηση αφορά την αλληλεπίδραση των νέων ψαλτών με το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Η αξιολόγηση που παρουσιάζεται αφορά την ευχρηστία του 
εκπαιδευτικού συστήματος και λαμβάνει χώρα μέσω ερωτηματολογίου. 

 

5.2.1 Αναγνώριση ύμνων 

 

 Από την φωνητική και χειρονομιακή καταγραφή των ερμηνειών των ύμνων και με 
χρήση τεχνικών εξαγωγής χαρακτηριστικών, όπως περιγράφηκαν σε προηγούμενα 
κεφάλαια, εξάγουμε για κάθε ερμηνεία της συλλογής μας τα ακόλουθα:  

 
(α) τα ακουστικά χαρακτηριστικά  F0 και MFCC και  
(β) τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την χειρονομία που εκτελείται, κατά την 

ερμηνεία αυτή, και περιγράφονται από τις συντεταγμένες (x, y) της κίνησης του δεξιού 
χεριού του ερμηνευτή.  

Ένα στιγμιότυπο εξαγωγής αυτών των χαρακτηριστικών από την εκτέλεση του 
ύμνου 1m1 (1ος ύμνος, (m) master ή δάσκαλος, 1η εκτέλεση) παρουσιάζεται στις παρακάτω 
εικόνες 5.2.1.1 και 5.2.1.2 αντίστοιχα: 
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Εικόνα 5.2.1.1 Στιγμιότυπο εξαγωγής F0 & MFCC 

 

 
Εικόνα 5.2.1.2 Στιγμιότυπο εξαγωγής Mass Centroid (x, y) 
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Τα χαρακτηριστικά αυτά κανονικοποιούνται, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει 
αναφερθεί στο κεφάλαιο που περιγράφει την ανάλυση της  μεθοδολογίας, και έπειτα γίνεται 
σύντηξη σε ένα αρχείο. Το αρχείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση του 
ύμνου και θα δοθεί ως είσοδος στο σύστημα μηχανικής μάθησης για την εκπαίδευση του. 
Στην εικόνα 5.2.1.3 περιγράφεται η μορφή του κανονικοποιημένου αρχείου το οποίο 
περιέχει χαρακτηριστικά ήχου και βίντεο (πολυτροπισμός). 

 

 
Εικόνα 5.2.1.3 Στιγμιότυπο κανονικοποιημένου αρχείου χαρακτηριστικών F0, MFCC,  Mass Centroid (x, y) 

 

Ένα αρχείο σαν αυτό που περιγράφεται στην εικόνα 5.2.1.3 δημιουργείται για κάθε 
ερμηνεία της συλλογής, δηλαδή, 4 ύμνοι x 3 ερμηνείες έκαστος = 12 ερμηνείες από τον 
δάσκαλο και αντίστοιχα 12 ερμηνείες από τον μαθητή.  

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να εκπαιδεύσουμε το σύστημα μας. Μέσα από μία 
διαδικασία διασταυρούμενης (Cross-Validation) επικύρωσης (εκπαίδευσης και αναγνώρισης) 
με όλους του δυνατούς συνδυασμούς από ερμηνείες μόνον του δασκάλου, ήτοι 34=81, 
βρίσκουμε την(ς) βέλτιστη(ες) λύσεις, 4άδα(ες), για την εκπαίδευση του συστήματος μας. 
Ο παρακάτω πίνακας (5.2.1) περιγράφει τις μέγιστες πιθανοφάνειες του ειδικού (δασκάλου) 
κατά την διαδικασία Cross-Validation των 81 κύκλων. 
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 Μέγιστες Πιθανοφάνειες  
  1�ï 1Kï 1ðï 1ñï Recall 

 
Παρατηρήσεις 

ª�ï 81    100% ªKï  81   100% ªðï  7 74  91% ªñï    81 100% 
Precision  100% 92% 100% 100%  

Πίνακας 5.2.1 Precision & Recall ανά ύμνο βασισμένα σε 81 επαναλήψεις του ειδικού 

με την μέθοδο Cross-Validation Jackknife 

 
 Κάθε 4άδα αποτελείτε από την βέλτιστη ερμηνεία κάθε ενός από τους 4 ύμνους. 

Στο πείραμα μας η 1η και 3η λύση αποτελούν διπλότυπο και συνεπώς θα πρέπει να 
λογίζονται ως μία λύση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει με την 2η και 4η λύση (εικόνα 5.2.1.4). 

 
 

 
Εικόνα 5.2.1.4 Best Solutions 

 
Θυμίζουμε ότι οι 4 ύμνοι εκτελέστηκαν 3 φορές ο κάθε ένας. Ο λόγος αυτής την 

μεθοδολογίας είναι ακριβώς για να μπορέσει να αναδειχθεί η καλύτερη εκτέλεση.  Από την 
στιγμή που η βέλτιστη(ες) λύση(εις) έχει(ουν) βρεθεί μπορούμε να εκπαιδεύσουμε με 
αυτή(ές) και να αναγνωρίσουμε με όλες τις ερμηνείες του εκπαιδευόμενου. Από τον 
υπολογισμό των μετρικών Precision, Recall και Accuracy (εικόνα 5.2.1.5) μπορούμε να 
εκτιμήσουμε την αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης ύμνων με πολυτροπικό σήμα. 

 
 

 
Εικόνα 5.2.1.5 Precision, Recall και Accuracy για κάθε λύση (Best) εκπαίδευση 

 

 Τα άριστα αποτελέσματα, μεγαλύτερα του 91%, της διαδικασίας ανάδειξης της(ων) 
βέλτιστης(ων) λύσης(εων) επιβεβαίωσαν τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης με πολυτροπικό 
σήμα από την ερμηνεία των ύμνων. 
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Θυμίζουμε πως τα αντίστοιχα αποτελέσματα με εκπαίδευση βάση μονοτροπικού 
σήματος (μόνον ακουστικό – F0 και MFCC) έδωσαν αποτελέσματα μεγαλύτερα του 82%, 
όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 4.3 της μεθοδολογίας. 

 

5.2.2  Αλληλεπίδραση με το σύστημα 

 

 Η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης, και συγκεκριμένα της ευχρηστίας, με το 
σύστημα έγινε με χρήση ερωτηματολογίου. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 16 έμπειροι 
χρήστες του συστήματος στους οποίους, αρχικά, έγινε επίδειξη της λειτουργίας του και σε 
δεύτερο χρόνο τους ζητήθηκε να το λειτουργήσουν με σκοπό να απαντήσουν στο εν λόγω 
ερωτηματολόγιο. Από τους 16 συμμετέχοντες 7 ήταν άνδρες και 8 γυναίκες. Οι ηλικίες τους 
κυμάνθηκαν από 24 έως 48 ετών, οι 11 από τους 16 είχαν ανώτατη εκπαίδευση και μέτρια 
ή καλή σχέση με την μουσική.   

Το ερωτηματολόγιο περιείχε 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου και βασίστηκε στο User 
Interface Satisfaction Questionnaire του Lund (2001). Οι ερωτήσεις που διατυπώθηκαν 
καλύπτουν τα τέσσερα βασικά επίπεδα αξιολόγησης της ευχρηστίας ενός συστήματος 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου – υπολογιστή τα οποία είναι η χρηστικότητα(Α1), η ευκολία 
χρήσης(Α2), η ευκολία μάθησης(Α3) και η ικανοποίηση χρήστη(Α4). Η κλίμακα απάντησης-
εκτίμησης των ερωτήσεων είναι η κλίμακα Likert πέντε βαθμίδων και συγκεκριμένα από το 
1, όπου δηλώνει ότι ο χρήστης διαφωνεί απόλυτα, έως το 5, το οποίο δηλώνει ότι 
συμφωνεί απόλυτα. Ακολουθεί μία ομαδοποίηση των ερωτήσεων ως προς τα τέσσερα 
επίπεδα αξιολόγησης της ευχρηστίας. 

Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την χρηστικότητα (Α1) του συστήματος είναι οι 
εξής: 

 
A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q1 Είναι χρήσιμο;  Α1 
Q2 Ικανοποιεί τις ανάγκες μου;  Α1 
Q3 Με βοηθάει να είμαι πιο αποτελεσματικός; Α1 
Q4 Με βοηθάει να είμαι πιο παραγωγικός;  Α1 

 
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την ευκολία χρήσης (Α2) του συστήματος είναι οι 

εξής: 
 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q5 Είναι εύκολη η χρήση του;  Α2 
Q6 Είναι απλή η χρήση του;  Α2 
Q7 Είναι φιλικό προς τον χρήστη;  Α2 
Q8 Η χρήση του είναι κουραστική;  Α2 

 
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την ευκολία μάθησης (Α3) του χρήστη είναι οι 

εξής: 
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A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q9 Έμαθα να το χρησιμοποιώ γρήγορα; Α3 
Q10 Θυμάμαι εύκολα πώς να το χρησιμοποιώ; Α3 
Q11 Είναι εύκολο να μάθει κάποιος να το χρησιμοποιεί; Α3 
Q12 Έγινα γρήγορα επιδέξιος ως προς την χρήση του; Α3 

 
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την ικανοποίηση χρήστη (Α4) του χρήστη είναι οι 

εξής: 
A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q13 Είναι ευχάριστο στην χρήση; Α4 
Q14 Είμαι ικανοποιημένος με την χρήση του; Α4 
Q15 Η χρήση του είναι διασκεδαστική; Α4 
Q16 Λειτουργεί με τον τρόπο που θέλω; Α4 

 
Τα αποτελέσματα των απαντήσεων από τους δέκα (16) χρήστες, που έλαβαν μέρος 

στην αξιολόγηση του συστήματος, αναλύθηκαν με την βοήθεια του στατιστικού λογισμικού 
SPSS v.23. Η αξιοπιστία (Reliability) του ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε με τον συντελεστή 
Cronbach’s Alpha, υψηλή (α=0.85). Τα αποτελέσματα της συνολικής εκτίμησης του 
ερωτηματολογίου περιγράφονται στην παρακάτω εικόνα (5.2.2.1): 

 

 
Εικόνα 5.2.2.1 Αποτελέσματα Cronbach's Alpha 

 
Επίσης, το ερωτηματολόγιο αναλύθηκε ως προς τους συσχετισμούς (Correlations) 

των ερωτήσεων με την μέθοδο Spearsman. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιγράφονται 
στις παρακάτω εικόνες (5.2.2.2 - 4): 
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Εικόνα 5.2.2.2 Αποτελέσματα Correlations_1/3 

 
Εικόνα 5.2.2.3 Αποτελέσματα Correlations_2/3 
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Εικόνα 5.2.2.4 Αποτελέσματα Correlations_3/3 

 

Από την ανάλυση των συσχετισμών προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Πιο 
συγκεκριμένα όσον αφορά την συσχέτιση των ερωτήσεων Q1 (Είναι χρήσιμο;) και Q4 (Με 
βοηθάει να είμαι ποιο παραγωγικός;) η συσχέτιση βρέθηκε να είναι θετικά ισχυρή (0.537) 
και στατιστικά σημαντική με p=0.032 < 0.05. Επίσης, ισχυρά θετική είναι η συσχέτιση των 
ερωτήσεων Q1 (Είναι χρήσιμο;) και Q7 (Είναι φιλικό προς τον χρήστη;) με βαθμό 
συσχέτισης 0.657 και στατιστικά σημαντική με p=0.006 < 0.01. Ομοίως, η συσχέτιση των 
ερωτήσεων Q1 (Είναι χρήσιμο;) και Q5 (Είναι εύκολη η χρήση του;) με βαθμό συσχέτισης 
0.720 και στατιστικά σημαντική με p=0.002 < 0.01. Ομοίως, η συσχέτιση των ερωτήσεων 
Q1 (Είναι χρήσιμο;) και Q12 (Έγινα γρήγορα επιδέξιος ως προς την χρήση του;) με βαθμό 
συσχέτισης 0.516 και στατιστικά σημαντική με p=0.041 < 0.05. Τέλος, η συσχέτιση των 
ερωτήσεων Q1 (Είναι χρήσιμο;) και Q15 (Η χρήση του είναι διασκεδαστική;) με βαθμό 
συσχέτισης 0.608 και στατιστικά σημαντική με p=0.013 < 0.05. Το πόρισμα που βγαίνει 
από τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχετίσεων της ερώτησης Q1(Είναι χρήσιμο;) είναι 
ότι η χρησιμότητα του λογισμικού αυξάνει αναλόγως θετικά ή αρνητικά με την 
παραγωγικότητα του χρήστη, την φιλικότητα προς αυτόν, της ευκολία χρήσης από αυτόν, 
την επιδεξιότητα του και την διασκέδαση που του προσφέρει από την χρήση του. 

Επιπλέον ευρήματα από την ανάλυση συσχετισμών που πρέπει να αναφερθούν είναι 
η συσχέτιση των ερωτήσεων Q3 (Με βοηθά να είμαι πιο αποτελεσματικός;) και Q5 (Είναι 
εύκολη η χρήση του;). Η συσχέτιση βρέθηκε να είναι θετικά ισχυρή (0.523) και στατιστικά 
σημαντική με p=0.038 < 0.05. Επίσης, η συσχέτιση των ερωτήσεων Q5 (Είναι εύκολη η 
χρήση του;) και Q9 (Έμαθα να το χρησιμοποιώ γρήγορα;). Η συσχέτιση βρέθηκε να είναι 
θετικά ισχυρή (0.664) και στατιστικά σημαντική με p=0.05 < 0.01. Η σχέση συσχετισμού 
των παραπάνω ερωτήσεων είναι επίσης αναλόγως ισχυρά θετική η αρνητική μεταξύ των 
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συσχετιζόμενων ερωτήσεων. 
 
Τέλος, πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου ως προς τις 

συχνότητες (Frequencies) των απαντήσεων. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στις 
παρακάτω εικόνες (5.2.2.5 – 6). 

 

 
Εικόνα 5.2.2.56 Αποτελέσματα Frequencies_1/2 

 
Εικόνα 5.2.2.67 Αποτελέσματα Frequencies_2/2 
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  Από την ανάλυση συχνοτήτων που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν χρήσιμα 
συμπεράσματα ως προς την εμφάνιση της βαθμονόμησης των απαντήσεων κάθε ερώτησης. 
Έτσι παραδείγματος χάριν, η βαθμολογία που έλαβε η ερώτηση Q1(Είναι χρήσιμο;) από 
τους συνολικά δεκαέξι (16) συμμετέχοντες στην έρευνα, είναι ότι ένδεκα άτομα έδωσαν 
βαθμό πέντε (5) της κλίμακας Likert, ενώ πέντε έδωσαν βαθμό τέσσερα (4). Αξίζει να 
σημειωθεί, πως κανείς από τους συμμετέχοντες δεν βαθμολόγησε την ερώτηση με βαθμό 
τρία (3) ή δύο (2) ή ένα (1). 

 
 Η συνολική αξιολόγηση ευχρηστίας, ανά ομάδα ερωτήσεων, του συστήματος 

περιγράφεται στα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνες 5.2.2.7 - 10). 
 

 
Εικόνα 5.2.2.7 Συχνότητες Ερωτήσεων Χρηστικότητας 

 
 

 
Εικόνα 5.2.2.88 Συχνότητες Ερωτήσεων Ευκολίας Χρήσης 
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Εικόνα 5.2.2.9 Συχνότητες Ερωτήσεων Ευκολίας Μάθησης 

 
 

 
Εικόνα 5.2.2.10 Συχνότητες Ερωτήσεων Ικανοποίησης Χρήστη 

 
 Από την ανάλυση συχνοτήτων, που παρουσιάζουν τα παραπάνω διαγράμματα, 

προκύπτει πως η ευχρηστία του συστήματος βαθμολογείται από την πλειονότητα, σε όλες 
τις ομάδες ερωτήσεων, από πολύ καλή με βαθμό τέσσερα (4) έως άριστη με βαθμό πέντε 
(5). Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων έλαβε αρκετές φορές βαθμό πέντε (5) ενώ σε 
λιγότερες περιπτώσεις έχει λάβει κατώτατο βαθμό έως τρία (3). Σημειώνεται, πως καμία 
ερώτηση δεν έχει λάβει βαθμό δύο (2) ή ένα (1) ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απουσιάζει και 
η βαθμολόγηση μερικών ερωτήσεων με βαθμό τρία (3).  

 
 

0 0 0 00 0 0 0

3
4 4

7

9
6 6

5

4

6 6

4

Q9 Q10 Q11 Q12

Ευκολία Μάθησης

5

4

3

2

1

0 0 0 00 0 0 0

3 3
2

4

8 8
9

7

5 5 5 5

Q13 Q14 Q15 Q16

Ικανοποίηση Χρήστη

5

4

3

2

1



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 163 

5.2.3 Αισθητηριοκινητική μάθηση 

 

 Η αξιολόγηση του υποσυστήματος αισθητηριοκινητικής μάθησης που παρέχει το 
σύστημα έγινε βάση του μοντέλου ΤΑΜ (Technology Acceptance Model) (Davis 1989) με 
χρήση ερωτηματολογίου. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν δέκα επτά (17) έμπειροι χρήστες 
του συστήματος στους οποίους, αρχικά, έγινε επίδειξη της λειτουργίας του και σε δεύτερο 
χρόνο τους ζητήθηκε να το λειτουργήσουν με σκοπό να απαντήσουν στο εν λόγω 
ερωτηματολόγιο. Από τους 17 συμμετέχοντες 10 ήταν άνδρες και 7 γυναίκες. Οι ηλικίες 
τους κυμάνθηκαν από 24 έως 48 ετών, οι 13 από τους 17 είχαν ανώτατη εκπαίδευση ενώ οι 
16 από τους 17 είχαν μέτρια ή καλή σχέση με την Βυζαντινή μουσική.   

Το ερωτηματολόγιο περιείχε 16 ερωτήσεις κλειστού τύπου και βασίστηκε στο 
ερωτηματολόγιο του μοντέλου - Technology Acceptance Model (ΤΑΜ) του Davis (1989). Οι 
ερωτήσεις που διατυπώθηκαν καλύπτουν πέντε (5) άξονες οι οποίοι είναι η ποιότητα 
λογισμικού(Α1), η αντιλαμβανόμενη ευχρηστία(Α2), η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα(Α3) η 
εμπειρία χρήστη(Α4) και η πρόθεση χρήστη(Α5). Η κλίμακα απάντησης-εκτίμησης των 
ερωτήσεων είναι η κλίμακα Likert πέντε βαθμίδων και συγκεκριμένα από το 1, όπου 
δηλώνει ότι ο χρήστης διαφωνεί απόλυτα, έως το 5, το οποίο δηλώνει ότι συμφωνεί 
απόλυτα. Ακολουθεί μία ομαδοποίηση των ερωτήσεων ως προς τα τέσσερα επίπεδα 
αξιολόγησης της ευχρηστίας. 

Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την ποιότητα λογισμικού (Α1) είναι οι εξής: 
 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Ποιότητα λογισμικού (Α1) 
 

Q1 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε συνολικά από τη χρήση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού;  

Α1 

Q2 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την βοήθεια που σας 
παρέχει το εκπαιδευτικό λογισμικό;  

Α1 

Q3 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ολοκλήρωση της 
εκμάθησης των Βυζαντινών ύμνων μέσω του εκπαιδευτικού 
λογισμικού;  

Α1 

 
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την αντιλαμβανόμενη ευχρηστία (Α2) του 

συστήματος είναι οι εξής: 
 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Αντιλαμβανόμενη ευχρηστία (Α2) 
 

Q4 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία κατανόησης 
του εκπαιδευτικού λογισμικού; 

Α2 

Q5 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία εκμάθησης 
του εκπαιδευτικού λογισμικού;  

Α2 

Q6 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευελιξία Α2 
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αλληλεπίδρασης;  
Q7 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία χρήσης του 

εκπαιδευτικού λογισμικού; 
Α2 

 
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Α3) του 

συστήματος είναι οι εξής: 
 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα (Α3) 
 

Q8 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία εκμάθησης με 
τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού;   

Α3 

Q9 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ταχύτητα εκμάθησης 
με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού; 

Α3 

Q10 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την αύξηση της 
αποδοτικότητας της διαδικασίας μάθησης με τη χρήση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού; 

Α3 

Q11 Γενικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη χρησιμότητα 
του εκπαιδευτικού λογισμικού; 

Α3 

 
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την εμπειρία του χρήστη (Α4) είναι οι εξής: 
 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Εμπειρία του χρήστη (Α4) 
 

Q12 Γενικά πόσο έμπειρος χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
είστε; 

Α4 

Q13 Πόσο εξοικειωμένος/η είστε στη χρήση λογισμικού γραφείου 
(κειμενογράφος, υπολογιστικά φύλλα, e-mail); 

Α4 

Q14 Πόσο εξοικειωμένος/η είστε στη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού; 

Α4 

 
Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την πρόθεση του χρήστη (Α5) είναι οι εξής: 
 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Πρόθεση του χρήστη (Α5) 
 

Q15 Θα προτιμούσατε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού 
για την εκμάθηση των Βυζαντινών ύμνων;  

Α5 

Q16 Προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε και πάλι το εκπαιδευτικό 
λογισμικό στο μέλλον;  

Α5 

 
 

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων από τους δέκα (17) χρήστες, που έλαβαν μέρος 
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στην αξιολόγηση του συστήματος, αναλύθηκαν με την βοήθεια του στατιστικού λογισμικού 
SPSS v.23. Η αξιοπιστία (Reliability) του ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε με τον συντελεστή 
Cronbach’s Alpha, υψηλή (α=0.82). Τα αποτελέσματα της συνολικής εκτίμησης του 
ερωτηματολογίου περιγράφονται στην παρακάτω εικόνα (5.2.3.1): 

 
 
 

 
Εικόνα 5.2.3.1 Αποτελέσματα Cronbach's Alpha 

 
Επίσης, το ερωτηματολόγιο αναλύθηκε ως προς τους συσχετισμούς (Correlations) 

των ερωτήσεων με την μέθοδο Spearsman. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιγράφονται 
στις παρακάτω εικόνες (5.2.3.2 - 4): 
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Εικόνα 5.2.3.2Αποτελέσματα Correlations_1/3 

 

 
Εικόνα 5.2.3.3 Αποτελέσματα Correlations_2/3 
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Εικόνα 5.2.3.4 Αποτελέσματα Correlations_3/3 

 
Από την ανάλυση των συσχετισμών προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα. Πιο 

συγκεκριμένα όσον αφορά την συσχέτιση των ερωτήσεων Q1 (Πόσο ικανοποιημένος/η 
είστε συνολικά από τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού;) και Q13 (Πόσο 
εξοικειωμένος/η είστε στη χρήση λογισμικού γραφείου (κειμενογράφος, υπολογιστικά 
φύλλα, e-mail;) η συσχέτιση βρέθηκε να είναι θετικά ισχυρή (0.615) και στατιστικά 
σημαντική με p=0.009 < 0.01. Επίσης, ισχυρά θετική είναι η συσχέτιση των ερωτήσεων Q1 
και Q15 (Θα προτιμούσατε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού για την εκμάθηση των 
Βυζαντινών ύμνων;) με βαθμό συσχέτισης 0.615 και στατιστικά σημαντική με p=0.009 < 
0.01. Ομοίως, η συσχέτιση των ερωτήσεων Q2 (Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την 
βοήθεια που σας παρέχει το εκπαιδευτικό λογισμικό;) και Q13 με βαθμό συσχέτισης 0.502 
και στατιστικά σημαντική με p=0.040 < 0.05. Ομοίως, η συσχέτιση των ερωτήσεων Q2 και 
Q15 με βαθμό συσχέτισης 0.502 και στατιστικά σημαντική με p=0.040 < 0.05. H συσχέτιση 
των ερωτήσεων Q3 (Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ολοκλήρωση της εκμάθησης 
των Βυζαντινών ύμνων μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού;) και Q9 (Πόσο 
ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία εκμάθησης με τη χρήση του εκπαιδευτικού 
λογισμικού;) με βαθμό συσχέτισης 0.702 και στατιστικά σημαντική με p=0.002 < 0.01.  
Ομοίως, η συσχέτιση των ερωτήσεων Q3 και Q12 (Γενικά πόσο έμπειρος χρήστης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή είστε;) με βαθμό συσχέτισης 0.801 και στατιστικά σημαντική με 
p=0.000 < 0.01. H συσχέτιση των ερωτήσεων Q5 (Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την 
ευκολία εκμάθησης του εκπαιδευτικού λογισμικού;) και Q9 με βαθμό συσχέτισης 0.663 και 
στατιστικά σημαντική με p=0.004 < 0.01.  Ομοίως, η συσχέτιση των ερωτήσεων Q3 και 
Q12 με βαθμό συσχέτισης 0.659 και στατιστικά σημαντική με p=0.004 < 0.01. H συσχέτιση 
των ερωτήσεων Q6 (Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευελιξία αλληλεπίδρασης;) και 
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Q8 (Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία εκμάθησης με τη χρήση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού;) με βαθμό συσχέτισης 0.622 και στατιστικά σημαντική με 
p=0.008 < 0.01.  Ομοίως, η συσχέτιση των ερωτήσεων Q6 και Q16 (Προτίθεστε να 
χρησιμοποιήσετε και πάλι το εκπαιδευτικό λογισμικό στο μέλλον;) με βαθμό συσχέτισης 
0.557 και στατιστικά σημαντική με p=0.20 < 0.05. H συσχέτιση των ερωτήσεων Q7 (Πόσο 
ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού;) και Q2 με 
βαθμό συσχέτισης 0.697 και στατιστικά σημαντική με p=0.002 < 0.05. H συσχέτιση των 
ερωτήσεων Q8 και Q10 (Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την αύξηση της αποδοτικότητας 
της διαδικασίας μάθησης με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού;) με βαθμό συσχέτισης 
0.611 και στατιστικά σημαντική με p=0.009 < 0.01. Ομοίως, η συσχέτιση των ερωτήσεων 
Q8 και Q14 (Πόσο εξοικειωμένος/η είστε στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού;) με βαθμό 
συσχέτισης 0.676 και στατιστικά σημαντική με p=0.003 < 0.01. H συσχέτιση των 
ερωτήσεων Q9 και Q12 με βαθμό συσχέτισης 0.828 και στατιστικά σημαντική με p=0.000 
< 0.01. H συσχέτιση των ερωτήσεων Q11 (Γενικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη 
χρησιμότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού;) και Q1 με βαθμό συσχέτισης 0.601 και 
στατιστικά σημαντική με p=0.11 < 0.05. H συσχέτιση των ερωτήσεων Q12 και Q1 με 
βαθμό συσχέτισης 0.493 και στατιστικά σημαντική με p=0.45 < 0.05.  Ομοίως, συσχέτιση 
των ερωτήσεων Q12 και Q6 με βαθμό συσχέτισης 0.659 και στατιστικά σημαντική με 
p=0.004 < 0.01. H συσχέτιση των ερωτήσεων Q13 και Q7 με βαθμό συσχέτισης 0.593 και 
στατιστικά σημαντική με p=0.012 < 0.05. Ομοίως, συσχέτιση των Q13 και Q15 με βαθμό 
συσχέτισης 0.667 και στατιστικά σημαντική με p=0.003 < 0.01. 

Το πόρισμα που βγαίνει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχετίσεων της 
ερώτησης Q1(Πόσο ικανοποιημένος/η είστε συνολικά από τη χρήση του εκπαιδευτικού 
λογισμικού;) είναι, ότι η ικανοποίηση από την χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού αυξάνει 
αναλόγως θετικά ή αρνητικά με την ικανοποίηση από την χρησιμότητα του, με το πόσο 
έμπειρος χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι κάποιος και με την προτίμηση εκμάθησης 
Βυζαντινών Ύμνων με την χρήση του λογισμικού αυτού.  

Επιπλέον ευρήματα από την ανάλυση συσχετισμών που πρέπει να αναφερθούν είναι 
ότι σχετικά με την ερώτηση Q2 (Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την βοήθεια που σας 
παρέχει το εκπαιδευτικό λογισμικό;) η ικανοποίηση της παρεχόμενης βοήθειας από το 
εκπαιδευτικό λογισμικό αυξάνει αναλόγως θετικά ή αρνητικά με την ικανοποίηση από την 
ευκολία χρήσης του, με την εξοικείωση  χρήσης λογισμικού γραφείου και με την προτίμηση 
εκμάθησης Βυζαντινών Ύμνων με την χρήση του λογισμικού αυτού. 

 Όσον αφορά την ερώτηση Q3(Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ολοκλήρωση 
της εκμάθησης των Βυζαντινών ύμνων μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού;) η ικανοποίηση 
της εκμάθησης των Βυζαντινών ύμνων μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού αυξάνει 
αναλόγως θετικά ή αρνητικά με την ταχύτητα εκμάθησης μέσω του λογισμικού αυτού όπως 
επίσης και με το πόσο έμπειρος χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι κάποιος. 

 Όσον αφορά την ερώτηση Q5(Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία 
εκμάθησης του εκπαιδευτικού λογισμικού;) η ικανοποίηση από την ευκολία της εκμάθησης 
του εκπαιδευτικού λογισμικού αυξάνει αναλόγως θετικά ή αρνητικά με την ταχύτητα 
εκμάθησης μέσω του λογισμικού αυτού όπως επίσης και με το πόσο έμπειρος χρήσης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι κάποιος. 

Όσον αφορά την ερώτηση Q6(Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευελιξία 
αλληλεπίδρασης;) η ικανοποίηση από την ευελιξία αλληλεπίδρασης του συστήματος αυξάνει 
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αναλόγως θετικά ή αρνητικά με την ικανοποίηση από την ευκολία εκμάθησης της χρήσης 
του εκπαιδευτικού συστήματος, με το πόσο έμπειρος χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
είναι κάποιος και με την πρόθεση χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού στο μέλλον. 

Όσον αφορά την ερώτηση Q7(Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία 
χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού;) η ικανοποίηση από την ευκολία χρήσης του 
συστήματος αυξάνει αναλόγως θετικά ή αρνητικά με την το πόσο εξοικειωμένος είναι 
κάποιος στην χρήση λογισμικού γραφείου. 

 Όσον αφορά την ερώτηση Q8(Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία 
εκμάθησης με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού;) η ικανοποίηση από την ευκολία 
εκμάθησης με τη χρήση του  εκπαιδευτικού λογισμικού αυξάνει αναλόγως θετικά ή 
αρνητικά με την ικανοποίηση από την αύξηση της αποδοτικότητας της διαδικασίας μάθησης 
με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού όπως επίσης και με το πόσο έμπειρος χρήσης 
ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι κάποιος. 

 Όσον αφορά την ερώτηση Q9(Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ταχύτητα 
εκμάθησης με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού;) η ικανοποίηση από την ταχύτητα 
εκμάθησης με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού αυξάνει αναλόγως θετικά ή αρνητικά 
με το πόσο έμπειρος χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι κάποιος. 

Τέλος, όσον αφορά την ερώτηση Q13(Πόσο εξοικειωμένος/η είστε στη χρήση 
λογισμικού γραφείου (κειμενογράφος, υπολογιστικά φύλλα, e-mail);) η εξοικείωση με την 
χρήση λογισμικού γραφείου αυξάνει αναλόγως θετικά ή αρνητικά με την προτίμηση της 
χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού για την εκμάθηση των Βυζαντινών ύμνων. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε περιγραφική ανάλυση του ερωτηματολογίου ως προς τις 
συχνότητες (Frequencies) των απαντήσεων. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στις 
παρακάτω εικόνες (5.2.3.5 - 6). 

 

 
Εικόνα 5.2.3.5 Αποτελέσματα Frequencies_1/2 
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Εικόνα 5.2.3.6 Αποτελέσματα Frequencies_2/2 

 
  Από την ανάλυση συχνοτήτων που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν χρήσιμα 
συμπεράσματα ως προς την εμφάνιση της βαθμονόμησης των απαντήσεων κάθε ερώτησης. 
Έτσι παραδείγματος χάριν, η βαθμολογία που έλαβε η ερώτηση Q1(Είναι χρήσιμο;) από 
τους συνολικά δεκαέξι (16) συμμετέχοντες στην έρευνα, είναι ότι πέντε άτομα έδωσαν 
βαθμό πέντε (5) της κλίμακας Likert, ενώ δώδεκα έδωσαν βαθμό τέσσερα (4). Αξίζει να 
σημειωθεί, πως κανείς από τους συμμετέχοντες δεν βαθμολόγησε την ερώτηση με βαθμό 
τρία (3) ή δύο (2) ή ένα (1).    

 Η συνολική αξιολόγηση, ανά ομάδα ερωτήσεων, του συστήματος 
αισθητηριοκινητικής μάθησης περιγράφεται από τα παρακάτω διαγράμματα (Εικόνες 5.2.3.7 
- 11). 
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Εικόνα 5.2.3.7 Συχνότητες Ερωτήσεων Ποιότητας Λογισμικού 

 
 

 
Εικόνα 5.2.3.8 Συχνότητες Ερωτήσεων Αντιλαμβανόμενης Ευχρηστίας 
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Εικόνα 5.2.3.9 Συχνότητες Ερωτήσεων Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας 

 

 
Εικόνα 5.2.3.10 Συχνότητες Ερωτήσεων Εμπειρία Χρήστη 
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Εικόνα 5.2.3.11 Συχνότητες Ερωτήσεων Πρόθεσης Χρήστη 

 
 Από την ανάλυση συχνοτήτων, που παρουσιάζουν τα παραπάνω διαγράμματα, 

προκύπτει πως η αξιολόγηση του εκπαίδευτικού συστήματος αισθητηριοκινητικής μάθησης 
βαθμολογείται από την πλειονότητα, σε όλες τις ομάδες ερωτήσεων, από πολύ καλή με 
βαθμό τέσσερα (4) έως άριστη με βαθμό τέσσερα (5). Η βαθμολόγηση έλαβε αρκετές 
φορές βαθμό πέντε (5) ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις έχει λάβει ως κατώτατο βαθμό τρία 
(3). Αξίζει να σημειωθεί πως καμία ερώτηση δεν έχει λάβει βαθμό δύο (2) ή ένα (1) ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις απουσιάζει και η βαθμολόγηση μερικών ερωτήσεων με βαθμό τρία (3).  

 

5.3 Αποτελέσματα 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η υλοποίηση της μεθοδολογίας του 
προτεινόμενου εκπαιδευτικού συστήματος και η αξιολόγηση του.  

 Η υλοποίση έγινε στο περιβάλλον προγραμματισμού Max/Msp/Jitter και 
περιελάμβανε όπως και η μεθοδολογία τρία υποσυστήματα. Το υποσύστημα των 
καταγραφών, των υπολογισμών και της αισθητηριοκινητικής μάθησης.   

 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελείται από μία ποσοτική 
αξιολόγηση βάση μετρικών και δύο ποιοτικές αξιολογήσεις με ερωτηματολόγια και ποιτηκές 
μεταβλητές.   

 Η ποσοτική αξιολόγηση αφορά την σύγκριση επιτυχών αναγνωρίσεων ύμνων, με 
μονοτροπικό (μόνο ηχητικό) και πολυτροπικό σήμα (ηχητικό και σήμα βίντεο). Από τον 
υπολογισμό των μετρικών Precision, Recall και Accuracy μπορούμε να εκτιμήσουμε την 
αξιολόγηση του συστήματος αναγνώρισης ύμνων με μονοτροπικό και πολυτροπικό σήμα. 
Τα άριστα αποτελέσματα που προήλθαν από την χρήση πολυτροπικού σήματος (ηχητικού 
και σήματος βίντεο), μεγαλύτερα του 91%, σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα από την χρήση μονοτροπικού σήματος (μόνον ακουστικό – F0 και MFCC), 
μεγαλύτερα του 82%, επιβεβαίωσαν τη χρησιμότητα της εκπαίδευσης με πολυτροπικό 
σήμα από την ερμηνεία των ύμνων. 
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 Η πρώτη ποιοτική αξιολόγηση αφορά την αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης 
(ευχρηστίας) του εκπαιδευτικού συστήματος και έγινε με την βοήθεια του 
ερωτηματολογίου  User Interface Satisfaction του Lund. Τα αποτελέσματα από την 
στατιστική επεξεργασία, με το στατιστικό πακέτο SPSS, των απαντήσεων των χρηστών 
έδειξαν πως η ευχρηστία του εκπαιδευτικού συστήματος αξιολογείται από πολύ καλή έως 
άριστη, λαμβάνοντας βαθμολογία στην πενταβάθμια κλίμακα Lickert από τρία (3) έως 
πέντε(5). Επίσης, η αξιοπιστία των ερωτήσεων εκτιμήθηκε υψηλή με συντελεστή α=0.85 
(Cronbach's Alpha). Τέλος οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων παρουσίασαν σημαντικά 
ευρήματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν ισχυρή θετική συσχέτιση και είναι 
στατιστικά σημαντικά με δείκτη p<0.05 ή p<0.01. 

 Η δεύτερη ποιοτική αξιολόγηση αφορά την αξιολόγηση της αισθητηριοκινητικής 
μάθησης του εκπαιδευτικού συστήματος και έγινε με την βοήθεια του μοντέλου Technology 
Acceptance Model (ΤΑΜ) και ερωτηματολογίου που προήλθε από την εφαρμογή του 
μοντέλου αυτού. Τα αποτελέσματα από την στατιστική επεξεργασία, με το στατιστικό 
πακέτο SPSS, των απαντήσεων των χρηστών έδειξαν πως το επίπεδο της 
αισθητηριοκινητικής μάθησης του εκπαιδευτικού συστήματος αξιολογείται από πολύ καλό 
έως άριστο, λαμβάνοντας βαθμολογία στην πενταβάθμια κλίμακα Lickert από τρία (3) έως 
πέντε(5). Επίσης, η αξιοπιστία των ερωτήσεων εκτιμήθηκε υψηλή με συντελεστή α=0.82 
(Cronbach's Alpha). Τέλος οι συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων παρουσίασαν σημαντικά 
ευρήματα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν ισχυρή θετική συσχέτιση και είναι 
στατιστικά σημαντικά με δείκτη p<0.05 ή p<0.01. 
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Κεφάλαιο 6 - Συμπεράσματα - Μελλοντική 

εργασία  

 
 
6.1. ΣΥΝΟΨΗ 
6.2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
6.3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
6.4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
6.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

6.1  Σύνοψη  

 

 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια ανασκόπηση των σημαντικότερων σημείων της 
παρούσας διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται η πρωτότυπη συνεισφορά 
της, σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος, επισημαίνονται 
ορισμένοι περιορισμοί της προτεινόμενης μεθοδολογίας και κατ' επέκταση του 
προτεινόμενου εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις για 
μελλοντική εργασία, σκοπεύοντας στη βελτίωση ή/και την επέκταση της ερευνητικής 
δουλειάς που παρουσιάστηκε. 

 

6.2 Πρωτότυπη Συνεισφορά  

 

 Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
για την διάσωση και διάδοση της Βυζαντινής Μουσικής (ΒΜ) αναπτύχθηκε και 
παρουσιάστηκε μια νέα μεθοδολογία για την εκπαίδευση νέων ψαλτών με αντιπαραβολή 
των επιδόσεών τους σε πραγματικό χρόνο έναντι της πρωτότυπης εκτέλεσης κάθε ύμνου 
από καταγεγραμμένες ερμηνείες δασκάλων. Ο εν δυνάμει ψάλτης ορίζεται ως 
εκπαιδευόμενος (Learner or Student), ενώ ο δάσκαλος ορίζεται ως ειδικός (Expert).  

 Για την υποστήριξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας εκπαίδευσης, αναπτύχθηκε 
κατάλληλο αλληλεπιδραστικό σύστημα εκπαιδευτικού λογισμικού, ώστε να γίνει εφικτή η 
διάδοση και διάσωση της ΒΜ και κατ’ επέκταση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας 
ακόμα και εάν εκλείψουν οι ζωντανοί φορείς της ΒΜ, με σκοπό να συνεχίζει αυτή να 
μεταδίδεται σε βάθος χρόνου. Το προτεινόμενο αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό σύστημα 
βασίζεται στην ιδέα της καταγραφής και εισαγωγής των ψηφιακών αποτυπωμάτων των 
ύμνων στον υπολογιστή, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για κατάλληλη επεξεργασία 
τους στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπαίδευσης των νέων ψαλτών.  

 Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται με χρήση τεχνολογιών σύλληψης και επεξεργασίας 
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πολυτροπικού πολυμεσικού σήματος, δηλαδή σήματος ήχου και βίντεο. Η σύλληψη γίνεται 
με κατάλληλους αισθητήρες καταγραφής των σημάτων αυτών. Ως πολυτροπικό ορίζεται το 
σήμα που προέρχεται από διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας πχ. κανάλι ήχου (μικρόφωνο) 
και κανάλι βίντεο, αλλά περιγράφει το ίδιο φαινόμενο, όπως για παράδειγμα η ερμηνεία 
ενός Βυζαντινού ύμνου. 

 
Η πρωτότυπη συνεισφορά της παρούσας διδακτορικής διατριβής έγκειται στα παρακάτω 

σημεία καινοτομίας: 
 

I.  Δημιουργίας συλλογής (corpus)  «τραγουδιστικών φωνών  - χειρονομιών» του 
ειδικού και του εκπαιδευόμενου 

 
 Η συλλογή περιλαμβάνει <m> επαναλήψεις για κάθε έναν από τους <n> 
βυζαντινούς ύμνους «τραγουδιστικές φωνές-χειρονομίες» από τον ειδικό και τον 
εκπαιδευόμενο, βάση πρωτοκόλλου και με χρήση τεχνολογιών σύλληψης  ήχου και 
χειρονομιών (κάμερες, μικρόφωνα, αισθητήρες, κλπ). 

 

II.  Εξαγωγής χαρακτηριστικών από πολυμεσικό σήμα & on-line μοντελοποίηση 
αυτών 
 
 Εξάγονται από τις καταγραφές του corpus τα  πολυμεσικά σήματα 
(ακουστικά σήματα & ρυθμικές κινήσεις) του ειδικού και του εκπαιδευόμενου 
(corpus). 

• τραγουδιστικές φωνές: τα κατάλληλα χρονικά και φασματικά 
χαρακτηριστικά (θεμελιώδεις συχνότητες (pitch) F0, συντελεστές 
MFCC, Zero Crossing Rate, Sort Time Energy, κλπ), αφού προηγηθεί 
σχετική προ επεξεργασία (αποθορυβοποίηση, αφαίρεση σιωπής, κλπ) 
και τμηματοποίηση αυτών (αριθμός πλαισίων, επικάλυψη-βήμα, 
παραθύρωση, κλπ) & 

• χειρονομίες: το κέντρο μάζας (mass Centroid) της παλάμης του 
χεριού του ειδικού και του εκπαιδευόμενου. 

 
 Η on-line μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών του πολυμεσικού σήματος 
αυτή βασίζεται: 

• στον συνδυασμό Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (HMM) και 
Δυναμικής Στρέβλωσης Χρόνου (DTW) 

 

III.  Εκπαίδευση  αλληλεπιδραστικού συστήματος αισθητηριοκινητικής μάθησης & 
Αναγνώριση τραγουδιστικών φωνών – χειρονομιών 
 

 Η εκπαίδευση του αλληλεπιδραστικού συστήματος με τον «βέλτιστο 
συνδυασμό των τραγουδιστικών φωνών – χειρονομιών» του ειδικού από το corpus 
προϋποθέτει:  
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• off-line μοντελοποίηση  και αναγνώριση των τραγουδιστικών φωνών 
- χειρονομιών των ειδικών, όπου η εκπαίδευση και η αναγνώριση 
βασίζονται στον συνδυασμό Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων (ΗMM) 
και Δυναμικής Στρέβλωσης Χρόνου (DTW), «κάθε μοντέλο 
εκπαιδεύεται με μοναδιαία ακολουθία (one-shot-learning), βάση των 
προαναφερθέντων χαρακτηριστικών (θεμελιώδεις συχνότητες (pitch) 
F0, συντελεστές MFCC και του κέντρου μάζας).  
 

 Η αναγνώριση των τραγουδιστικών φωνών - χειρονομιών των 
εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο πραγματοποιείται:  

• με βάση τον παραπάνω βέλτιστο συνδυασμό του ειδικού. 
 

IV.  Εκτίμηση της απόστασης μεταξύ ερμηνειών και παροχή ανάδρασης για την 
αισθητηριοκινητική μάθηση  
 
 Η εκτίμηση της απόστασης μεταξύ των τραγουδιστικών φωνών του 
ειδικού (corpus)  και εκπαιδευομένου (σε πραγματικό χρόνο), για κάθε χρονική 
στιγμή, προϋποθέτει τον συγχρονισμό των ακουστικών σημάτων (εκτελέσεις 
βυζαντινών ύμνων) ανά μουσικό beat (σταθερό ή δυναμικά μεταβαλλόμενο). 
 
 Η παροχή ανάδρασης, μέσω οπτικοποιημένων μηνυμάτων, έτσι ώστε 
ανάλογα της «απόστασης» σε σχέση με το «εύρος ανοχής» του ειδικού, να 
βελτιώνεται αντίστοιχα η ερμηνεία του εκπαιδευομένου σε σχέση με αυτή του 
ειδικού. 
Η εκτίμηση της απόστασης και η παροχή ανάδρασης επιτυγχάνεται με την χρήση 
του αισθητήρα Kinect και την υλοποίηση τεχνικών ανίχνευσης του μουσικού beat 
και ελέγχου της μουσικής  ομοιότητας ως προς την τονικότητα, με βάσει το μουσικό 
beat το οποίο δύναται να είναι σταθερό ή μεταβαλλόμενο (ανάλογα με την ερμηνεία 
του ειδικού).  

 

V. Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης του συστήματος, Αναγνώρισης τραγουδιστικών 
φωνών - χειρονομιών και Παροχής ανάδρασης 
 
 Η παραπάνω αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε  με την χρήση των μεθόδων 
Jackknife & Cross Validation με στόχο τον υπολογισμό των μετρικών Precision, 
Recall, Accuracy, κλπ. Από τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρικών 
επιβεβαιώθηκε, η ορθότητα της επιλογής των χαρακτηριστικών, ο προσδιορισμός 
του βέλτιστου συνδυασμού των τραγουδιστικών φωνών - χειρονομιών του ειδικού 
από το corpus για την εκπαίδευση του συστήματος, η αναγνώριση των 
τραγουδιστικών φωνών - χειρονομιών των εκπαιδευομένων και η χρησιμότητα της 
παροχής ανάδρασης κατά τη διάρκεια της ερμηνείας.  

 

VI.  Ποιοτική αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού συστήματος 
αισθητηριοκινητικής μάθησης 
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 Η ποιοτική αξιολόγηση του αλληλεπιδραστικού συστήματος 
αισθητηριοκινητικής μάθησης  πραγματοποιήθηκε, βάσει δομημένων 
ερωτηματολογίων.  Χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο του μοντέλου ΤΑΜ 
(Technology Acceptance Model) και το ερωτηματολόγιο User Satisfaction 
Questionnaire του Lund. Η επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS και τα 
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά.  

 

6.3 Περιορισμοί  

 
 Κατά την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής εντοπίσθηκαν ορισμένοι 

περιορισμοί που χαρακτηρίζουν την εφαρμογή της προτεινόμενης εκπαιδευτικής 
μεθοδολογίας. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν κυρίως τα παρακάτω σημεία: 

 
1. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς γνώσεις χειρισμού του ειδικού 

εξοπλισμού και να κατανοεί επαρκώς το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας.  
2. Η σύλληψη "κακών" προτύπων, είτε σε επίπεδο ήχου - είτε σε επίπεδο κίνησης μπορεί 

να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα εκπαίδευσης.  
 

Όσον αφορά τους περιορισμούς που θέτει το πρώτο σημείο, είναι αντιληπτό από 
όλους ότι η χρήση του συστήματος από αρχάριους χρήστες γεννά βασικές δυσκολίες γι 
αυτούς, οι οποίες έχουν σχέση με την εξαγωγή και επεξεργασία κατάλληλων πολυτροπικών 
χαρακτηριστικών τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και σύγκριση των ύμνων 
της συλλογής. Η παροχή εκπαίδευσης στην χρήση του συστήματος από κάποιον ειδικό ή 
έμπειρο χρήστη του εν λόγω εκπαιδευτικού λογισμικού είναι αναγκαία. Η εκπαίδευση αυτή, 
εκτός από τη χρήση του λογισμικού, αφορά τη σωστή χρήση του υλισμικού (δηλαδή της 
κάμερας βάθους Kinect) και του μικροφώνου. Συγκεκριμένα, η απόσταση τοποθέτησης του 
χρήστη από τον εξοπλισμό είναι απαραίτητο να είναι κάθε φορά η ενδεδειγμένη.  

Οι περιορισμοί που θέτει το δεύτερο σημείο, δηλαδή το γεγονός της σύλληψης 
"κακών" προτύπων (ήχου ή κίνησης), εντοπίζονται στην "κακή" ποιότητα χρήσης του 
προτεινόμενου εκπαιδευτικού συστήματος από τον εκπαιδευόμενο. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται, εκτός από λανθασμένη εφαρμογή των οδηγιών, σε εξωτερικούς παράγοντες 
όπως η ύπαρξη θορύβου ή/και η δυσλειτουργία του αισθητήρα Kinect. Το πρόβλημα της 
δυσλειτουργίας του αισθητήρα Kinect μπορεί σχετικά εύκολα να αντιμετωπιστεί π.χ. με 
αντικατάστασή του. Για το πρόβλημα των εξωτερικών θορύβων, μια λύση είναι η εκτέλεση 
της εκπαίδευσης σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (π.χ. στούντιο). 

 Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί από την εκτέλεση μεγάλου αριθμού πειραμάτων ότι ο 
εκπαιδευόμενος τείνει να μιμείται την εκτέλεση του δασκάλου η οποία θεωρείται πρότυπη 
και ορθή. Συνεπώς, ενώ στις πρώτες εκτελέσεις η ερμηνεία του εκπαιδευόμενου μπορεί να 
διαφέρει αρκετά από την ερμηνεία  του δασκάλου, με την επανάληψη οι ερμηνείες τείνουν 
να γίνονται όμοιες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι εάν η ερμηνεία του δασκάλου είναι "κακή", 
τελικά ο εκπαιδευόμενος θα παρασυρθεί σε μια ανάλογη ερμηνεία. Για την πρόληψη 
τέτοιων ανεπιθύμητων καταστάσεων, προτείνεται η διαδικασία εύρεσης της βέλτιστης 
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ερμηνείας μέσα από μία σειρά επαναλήψεων της ερμηνείας ενός ύμνου από τον ίδιο 
δάσκαλο. Αυτός είναι και ο λόγος που η συλλογή (Corpus) μας περιλαμβάνει τρεις 
επαναλήψεις κάθε ύμνου από τον ίδιο δάσκαλο  

6.4 Μελλοντική έρευνα 

 
Οι περιορισμοί που εντοπίσθηκαν και οι σχετικοί προβληματισμοί που αναπτύχθηκαν 

κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας, οδήγησαν στη διαμόρφωση των 
ακόλουθων προτάσεων για μελλοντική έρευνα με σκοπό τη βελτίωση και επέκταση της 
εφαρμογής της προτεινόμενης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.  

Σχετικά με το πρώτο σημείο περιορισμών, τα τεχνικά και γνωστικά προβλήματα θα 
μπορούσαν να ξεπεραστούν με την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου εκπαιδευτικού 
συστήματος, το οποίο με την εφαρμογή κατάλληλων διαγνωστικών τεστ θα εντοπίζει 
πιθανές λανθασμένες ρυθμίσεις ή/και δυσλειτουργίες του υλισμικού, πληροφορώντας και 
καθοδηγώντας αναλόγως τον εκπαιδευόμενο. Ακόμη, μέσα από μια αυτοματοποιημένη 
διαδικασία εξαγωγής της βέλτιστης ερμηνείας του δασκάλου θα μπορούσαν να οριστούν τα 
όρια της μουσικής ομοιότητας στη βάση του δεδομένου ή του εξαγόμενου χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται από το μουσικό beat του ύμνου. Τέλος, η δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος λογισμικού (demo), το οποίο θα παρουσιάζει αναλυτικά όλη τη 
διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος από έναν εικονικό χρήστη 
(avatar), θα βοηθούσε τον πραγματικό χρήστη (εκπαιδευόμενο) να ξεπεράσει οποιαδήποτε 
προβλήματα σε επίπεδο λογισμικού, υλισμικού και τεχνογνωσίας γενικώς. 

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο περιορισμών, δηλαδή το γεγονός σύλληψης 
«κακών» προτύπων λόγω θορύβου προτείνεται να αναπτυχθεί κατάλληλο λογισμικό 
ελέγχου π.χ. για αφαίρεση του θορύβου.   

Ένα σημείο του εκπαιδευτικού συστήματος που θα μπορούσε να εξελιχθεί είναι αυτό 
την αισθητηριοκινητικής μάθησης, δηλαδή της αλληλεπίδρασης του συστήματος με τον εν 
δυνάμει ψάλτη. Μια από τις κατευθύνσεις που θα μπορούσε να αναπτυχθεί ή να 
εμπλουτιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα είναι η δημιουργία ενός λεξικού λαθών το οποίο θα 
χρησιμοποιείται για την αλληλεπίδραση μεταξύ του συστήματος και του χρήστη. Έτσι, 
ανάλογα με τις αποκλίσεις μεταξύ των ερμηνειών δασκάλου και μαθητευόμενου, που 
εντοπίζονται από το σύστημα, το σύστημα θα αξιοποιεί το λεξικό προκειμένου να 
αλληλεπιδρά με τον εν δυνάμει ψάλτη με σκοπό την βελτίωση της ερμηνείας του. Το λεξικό 
λαθών θα μπορούσε να περιέχει λάθη που προκύπτουν από την μουσική ομοιότητα ή 
ανομοιότητα μεταξύ δύο ερμηνειών ενός ύμνου. Πιο συγκεκριμένα, τα λάθη αυτά θα 
μπορούν να αναφέρονται για παράδειγμα στο τονικό ύψος ή/και στο χρόνο εκτέλεσης των 
νοτών του μουσικού κομματιού (δηλαδή του ύμνου). 

Τέλος, η προτεινόμενη μεθοδολογία εκπαίδευσης ενός εν δυνάμει ψάλτη και το 
εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε για να στηρίξει την μεθοδολογία αυτή, θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα είδη μουσικής και ιδιαίτερα μικροτονικής μουσικής 
όπως είναι η  Βυζαντινή Μουσική όπου οι υποδιαιρέσεις της μουσικής κλίμακας είναι πολλές 
και η ακρίβεια αλλά και η πολυπλοκότητα που εισάγουν μεγάλη. 
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6.5 Συμπεράσματα 

 
 Η εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η αξιοποίησή 

τους στις ανθρώπινες δραστηριότητες σηματοδοτούν και εξελίσσουν συνεχώς νέες μορφές 
επικοινωνίας μεταξύ του ανθρώπου και του υπολογιστή. Αυτή η  συνεχώς εξελισσόμενη 
μορφή επικοινωνίας περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων διαδικασιών σύλληψης, καταγραφής, 
επεξεργασίας και παραγωγής νέων σημάτων προκειμένου να υποστηριχθούν νέα πεδία 
εφαρμογών στην βάση αξιοποίησης νέων συσκευών αλληλεπίδρασης.  

 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη διάσωση και διάδοση της Βυζαντινής Μουσικής (ΒΜ), 
η οποία αφορά ένα σημαντικό κομμάτι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μας, είναι το 
βασικό κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Στο πλαίσιο της 
διατριβής αυτής, αναπτύχθηκε μια νέα εκπαιδευτική μεθοδολογία, καθώς και το ανάλογο 
εκπαιδευτικό λογισμικό που επιτρέπει την υποστήριξη της εφαρμογής της στην εκπαίδευση 
νέων ψαλτών. Με την κατάλληλη εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας επιτυγχάνεται 
η εκπαίδευση των νέων ψαλτών αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους με αυτές της 
πρωτότυπης εκτέλεσης κάθε ύμνου από τον αντίστοιχο δάσκαλο (Expert).  

Για την ανάπτυξη της προτεινόμενης μεθοδολογίας αναπτύχθηκαν ή/και 
αξιοποιήθηκαν κατάλληλες τεχνικές και μέθοδοι σύλληψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας 
πολυτροπικών σημάτων για τις ανάγκες της εκμάθησης της Βυζαντινής μουσικής. 

 Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού τέθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι 
παρακάτω στόχοι: 

 
� Πραγματοποιήθηκε σύλληψη και καταγραφή Βυζαντινών ύμνων με παραπάνω από 

ένα κανάλια (πολυμεσικά - ήχος & βίντεο) με κατάλληλους αισθητήρες με σκοπό τη 
δημιουργία μιας αξιόπιστης συλλογής (corpus) βυζαντινών ύμνων. 

� Πραγματοποιήθηκε, με κατάλληλη επεξεργασία του πολυτροπικού σήματος, η 
συγχρονισμένη αναπαραγωγή τους, στο πλαίσιο αναζήτησης μουσικής ομοιότητας ή 
ανομοιότητας, για την αξιολόγηση της οποίας αναπτύχθηκε κατάλληλη μέθοδος. 

� Δημιουργήθηκε ένα σύστημα αναγνώρισης Βυζαντινών ύμνων με χρήση μηχανικής 
μάθησης από μονοτροπικό και πολυτροπικό σήμα και αξιολογήθηκαν τα 
αποτελέσματα των παραπάνω εκδοχών μηχανικής μάθησης. 

� Πραγματοποιήθηκε χρήση τεχνικών στοχαστικής μοντελοποίησης του πολυτροπικού 
σήματος, με συνδυασμό Κρυφών Μαρκοβιανών Μοντέλων και Δυναμικής 
Περιτύλιξης Χρόνου με σκοπό την μηχανική μάθηση του συστήματος. 

� Προτάθηκε μια νέα εκπαιδευτική μεθοδολογία και δημιουργήθηκε το ανάλογο 
εκπαιδευτικό λογισμικό για την υποστήριξή της, το οποίο παρέχει δυναμική 
ανάδραση, από το σύστημα προς τον χρήστη, σε ανιχνεύσιμα λάθη μετά από έλεγχο 
μουσικής ομοιότητας ως προς την τονικότητα, βάσει του μουσικού beat. 

 
Τα αποτελέσματα από μια εκτεταμένη εφαρμογή και αξιοποίηση του προτεινόμενου 

εκπαιδευτικού συστήματος αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά στην περαιτέρω επέκταση 
και βελτίωσή του. Επιπλέον, εκτιμάται ότι συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων μορφών 
αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον υπολογιστή, σε συνδυασμό με την εξέλιξη των 
συσκευών αλληλεπίδρασης με σκοπό την πραγματοποίηση μιας πιο φυσικής επικοινωνίας 
μεταξύ ανθρώπου - υπολογιστή.   



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 181 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 
 

 
ABDI, H., WILLIAMS, L.J. (2010) Jackknife. Sage, In Neil Salkind (Ed.), Thousand Oaks, 

California, USA, CA: Sage. 
AGRAWAL, R. and SRIKANT, R. (1994) Fast Algorithms for Mining Association Rules in Large 

Databases. In J. Bocca, M. Jarke, & Zaniolo (Ed): Proceedings of the 20th International 
Conference on Very Large Data Bases (VLDB '94), Santiago, Chile. San Francisco, CA, 
Morgan Kaufmann, pp.487-499. 

AHA, D. W., KIBLER, D. and ALBERT, M. K. (1991) Instance-based learning algorithms. 
Machine Learning, 6, pp. 37—66. 

ANEMI – DIGITAL LIBRARY OF MODERN GREEK STUDIES (n.d.) Θεωρητικόν μέγα της 
μουσικής / συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων 
εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των 
ομογενών. Available from: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/c/4/metadata-01-
0000443.tkl [Accessed 13/7/16].  

BAAK, A. et al. (2011) A Data-Driven Approach for Real-Time Full Body Pose Reconstruction 
from a Depth Camera, In: IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pp 
1092 – 1099. 

BARDER, P. (1988) Applied Cognitive Psychology, London, Methuen. 
BARNAED, P. (1991) Bridging between basic theories and the artifacts of human-computer 

interaction. In: Designing Interaction Psychology at the Human-Computer Interface. New 
York, Carroll, J. (Ed.), Cambridge University Press, pp 103-127. 

BAUM, L. E., PETRIE,T., SOULES, G. and WEISS, N. (1970) A maximization technique 
occurring in the statistical analysis of probabilistic functions of markov chains. The annals 
of mathematical statistics, 41(1), pp.164—171. 

BERGH, M. and VAN GOOL, L. (2011) Combining RGB and ToF Cameras for Real-time 3D 
Hand Gesture Interaction, Applications of Computer Vision In: IEEE Workshop on 
Applications of Computer Vision (WACV), 5-7 January 2011, Kona, HI, USA. pp. 66–72.  

BEVILACQUA, F., GUEDY, F., SCHNELL, N., FLETY, E., LEROY, N. (2007) Wireless sensor 
interface and gesture-follower for music pedagogy. In: Proceedings of the International 
Conference on New Interfaces for Musical Expressions, June 2007. New York, ACM, 
pp.124-129. 

BEVILACQUA, F., RASAMIMANANA, N., FLETY, E., LEMOUTON S. & BASCHET, F., (2006) The 
augmented violin project: research, composition and performance report. In: Proceedings 
of the International Conference on New Interfaces for Musical Expressions, June 2006. 
Paris, France, IRCAM, pp.402-406. 

BEVILACQUA, F., SCHNELL, N., RASAMIMANANA, N., ZAMBORLIN, B. and GUEDY, F. N. 
(2011). Online gesture analysis and control of audio processing. In: SOLIS, J., KNG, 
Musical Robots and Interactive Multimodal Systems, Springer-Verlag, Berlin, pp. 127—142. 

BEVILACQUA, F., ZAMBORLIN, B., SYPNIEWSKI, A., SCHENELL, N. and GUEDY, F. N. (2010) 
Continuous Realtime Gesture Following and Recognition.  Embodied Communication and 
Human-Computer Interaction, 5934, pp 73-84. 

BIGGE, M.L. (1990) Θεωρίες Μάθησης για Εκπαιδευτικούς. Αθήνα, Πατάκης. 
BISHOP, C.M. (1995) Neural Network for Pattern Recognition. New York, Oxford University 

Press Inc. 
BISHOP, C.M. (2006) Pattern Recognition and Machine Learning. New York, Springer-Verlag. 
BLOOM, B. S. (1965) Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational 

Goals. New York, David McKey Company, Inc. 
BOYLE, T. (1997) Design for Multimedia Learning. New Jersey, MJ: Prentice Hall. 
BRILL, E. D. (1992) A simple rule-based part-of-speech tagger. In: Proceedings of the third 

Conference on Applied Natural Language Processing (ANLP'92), Trento, Italy, March 31 - 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 Σελίδα 182 

April 03, 1992. Stroudsburg, PA, USA, Association for Computational Linguistics, pp.152-
155. 

BRILL, E. D. (1993) A Corpus-based Approach to Language Learning. PhD. Thesis, University 
of Pennsylvania, Philadelphia. 

BRILL, E. D. (1995) Transformation-Based Error-Driven Learning and Natural Language 
Processing: A Case Study in Part of Speech Tagging. Computational Linguistics, 21(4), pp. 
543—566. 

BRILL, E. D. (1995) Unsupervised Learning of Disambiguation Rules for Part of Speech 
Tagging. In: Proceedings of the 3rd Workshop on Natural Language Processing Using Very 
Large Corpora, 30.pp 1-13 Massachusetts, USA. 

BURNHAM, K. and ANDERSON, D. (2002) Model Selection and Inference: A Practical 
Information Theoretic Approach, second ed. New York, Springer-Verlag. 

BURNS, A. M. and WANDERLEY, M. (2006) Visual Methods for the Retrieval of Guitarist 
Fingering. In Proceedings of the International Conference on New Interfaces for Musical 
Expression. Paris, France, pp. 196–199. 

CADOZ, C. and WANDERLEY, M. (2000) Gesture-music. In: Wanderley & M. Battier (Ed.) 
Trends in Gestural control of music. Paris, 2000. Ircam - Centre Pompidou, pp. 28-65. 

CAMPBELL, J.P. (1997) Speaker Recognition: A Tutorial. Proc. of the IEEE, 85 (9), pp. 1437-
1462. 

CANNY, J. (1986) A computational approach to edge detection, IEEE Transactions on Pattern 
Analysis and Machine Intelligence, 8 (6), Nov.1986. pp. 679–698. 

CARD, S.K., MORAN, T.P., and NEWELL A. (1983). The Psychology of Human Computer 
Interaction. Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey, Hillsdale.  

CHAI, W. and VERCOE, B. (2001) Folk Music Classification Using Hidden Markov Models. In: 
Proceedings of International Conference on Artificial Intelligence. June 2001. 

CHEESEMAN, P. and STUTZ, J. (1996) Bayesian classification (AutoClass): theory and results. 
Advances in knowledge discovery and data mining. American Association for Artificial 
Intelligence Menlo Park, CA, USA, pp.153-180. 

CRAIK, F. and LOCKHARD, R. (1972) Levels of Processing: A framework for memory research, 
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11, pp.671-684. 

DAVIS, F. D. (1989) Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of 
Information Technology, MIS Quarterly, 13, 983-1003. 

DELALANDE, FR. (1988) La gestique de Gould: éléments pour une sémiologie du geste 
musical, Glenn Gould, Pluriel. Louise Courteau Editrice Inc, pp.83-111. 

DELLAERT, F. (2002) The Expectation Maximization Algorithm. College Of Computing, 
Georgia, Institute of Technology, Technical Report GIT-GVU-02-20. 

DEUBEL, P. (2003) An investigation of behaviorist and cognitive approaches to instructional 
multimedia design. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 12 (1), pp. 63-90. 

DIAMAMTI, O. and MARAGOS, P. (2008) Geodesic Active Regions For Segmentation and 
Tracking of Human Gestures in Sign Language Videos. In: 15th IEEE International 
Conference on Image Processing, ICIP, pp.1096-1099. 

DUNHAM, M.H. (2004) Data Mining introductory and advanced topics. Prentice Hall. 
EFRON, B. (1982) The jackknife, the bootstrap and other resampling plans. Philadelphia, 

Society for Industrial and applied mathematics. 
FAUVEL, J., FLOOD, R. and WILSON, R. J. (2006) Music and Mathematics: From Pythagoras to 

Fractals. Oxford University Press. 
FISHER, D. H. (1987) Knowledge Acquisition Via Incremental Conceptual Clustering.  Machine 

Learning, 2(2), pp. 139-172. 
FLORES, F., GRAVES, M., HARTFIELD, B. and WINOGRAD, T. (1988) Computer Systems and 

the design of organizational interaction, ACM Trans. Office Information Systems, 6 (2), pp. 
153-172. 

G. Salomon (ed.), (1996) Distributed Cognitions: Psychological and Educational Considerations 
(Learning in Doing – Social, Cognitive and Computational Perspectives). University of Haifa, 
Israel, Cambridge University press.  



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 183 

GAGNE, R. and DRISCOLL, M. (1988) Essentials of Learning for Instruction (2nd ed.), 
Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall. R.  

GANGISETTY, S. (2005) Text-Independent Speaker Recognition. MS Thesis, College of 
Engineering and Mineral Resources at Morgantown, West Virginia University. 

GIANLUCA, M. (2007) On the modeling of multi-modal data using redundant dictionaries. PHD 
Thesis, ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE (EPFL). 

GLEICHER, M. (2004) Animation by Example. Lecture 1: Introduction, Human Representation. 
University of Wisconsin. Available from: 
http://graphics.cs.wisc.edu/Talks/Gleicher/AsiaSpring2004/1.pdf [Accessed 30/6/17]  

GONZALEZ, R. C and WOODS, R. E. (2002) Digital Image Processing, Second Edition. Prentice 
Hall. 

Gutiérrez, L., Ibañez, J., Cortés, G., Ramírez, J., Benítez, C., Tenorio, V., and Álvarez, I. 
(2009) Volcano-seismic signal detection and classification processing using hidden markov 
models. Application to san cristóbal volcano, nicaragua. In Geoscience and Remote Sensing 
Symposium, 2009 IEEE International, IGARSS 2009, 4, pp 522-525. IEEE, 2009. 

HAN, J. and KAMBER, M. (2011) Data Mining: Concepts and Techniques, Third ed. Morgan 
Kaufmann. 

Hand, C. (1993) A Survey of 3-D Input Devices. Department of Computing Science, De 
Montfort University, Technical Report. Available from: 
http://www.cms.dmu.ac.uk/People/cph/VRbib/Tracking/trackp/html [Accessed 25/4/16] 

HARRIS, B. (2009) Home Studio Setup: Everything You Need to Know from Equipment to 
Acoustics, 1st ed. Amsterdam, Focal Press. 

HAYKIN, S. (1999) Neural Networks: A Comprehensive Foundation Upper Saddle River, 2nd 
ed. NJ, Prentice Hall. 

HIKAWA, H. and MATSUBARA, S. (2007) Pseudo RBF Network for Position Independent Hand 
Posture Recognition System, Ιn: IJCNN Neural Networks, Orlando, FL, USA, 12-17 Aug. 
2007. 

HILGARD, E. R. and ATKINSON, R. C. (1967) Introduction to Psychology, 4th ed. New York, 
Harcourt. 

HINDELEH, F., SEARS, J. and COPENHAVER, L. (2014) The Efficacy of a Frequency-Interval 
Model Applied to Byzantine Music. B.S. Undergraduate Mathematics Exchange, 9, (1), pp 9-
20. 

HOFMANN, L. (2002) Rhythmic Similarity. A theoretical and empirical approach. In: Proc. of 
the 7th International Conference on Music Perception and Cognition, 17-21 July 2002, 
Sydney, pp. 564–567. 

JAIN, A.K., DUBES, R.C. and CHEN, C.C. (1987) Bootstrap techniques for error estimation. 
IEEE Transactions of Pattern Analysis, 9, pp.628-633. 

JAMES, W. (1890) Principles of Psychology. New York, Henry Holt and Company. 
JOHN, G. H. and LANGLEY, P. (1995) Estimating Continuous Distributions in Bayesian 

Classifiers. In: Proceedings of the Eleventh Conference on Uncertainty in Artificial 
Intelligence. Montreal, Quebec, Morgan Kaufmann, pp.338-345. 

JOHNSON – LAIRD, P.N. (1983) Mental Models, Cambridge, University Press. 
JOHNSON – LAIRD, P.N. (1988) The Computer and the Mind. Cambridge, MA, USA, Harvard 

University Press. 
JONES, M. and REHG, J.M. (2002) Statistical Color Models with Application to Skin Detection. 

International Journal of Computer Vision, 46(1), pp.81-96. 
JULIEN, Th., ROSE, C. and CHARPILLET, Fr. (2007) A support system for ecg segmentation 

based on hidden markov models. In: Engineering in Medicine and Biology Society, 29th 
Annual International Conference of the IEEE, Aug 2007. Lyon, France, IEEE, pp. 3228-
3231. 

KARPOV, E. (2003) Real-Time Speaker Identification. Master’s Thesis, Department of 
Computer Science, University of Joensuu. 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 Σελίδα 184 

KEARSLAY, G. (2003) Explorations in Learning & Instruction. The Theory Into Practice 
Database, [WWW] Available from: 
http://stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/general/Educational%20Theories%20
Summary.pdf [accessed 7.2.15]. 

KEOGH, E. (2002) Exact indexing of dynamic time warping. In: International Conference on 
Very Large Databases (VLDB), Hong Kong, pp. 406–417. 

KIM, H.-G., MOREAU, N. and SIKORA, T. (2005) MPEG-7 Audio and Beyond: audio content 
indexing and retrieval. England, John Wiley & Sons, Ltd. 

LAVE, J. and WENGER, E. (1991) Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. 
Cambridge, Cambridge University Press. 

LUND, Α. Μ. (2001) Measuring Usability with the USE Questionnaire. STC Usability SIG 
Newsletter- Usability Interface, 8(2). 

LΕΕ, L. (1992) The Day the Phones Stopped: How people get Hurt When Computers Go 
Wrong. New York, Primus, Donald & Fine.  

MANITSARIS, S. (2010) Computer vision for the gesture recognition: gesture analysis and 
stochastic modeling in music interaction. PHD thesis, University of Macedonia, Greece. 

MARAGOS, P., PITSIKALIS, V., KATSAMANIS, A. and THEODORAKIS, St., (2015) Multimodal 
Gesture Recognition via Multiple Hypotheses Rescoring. Journal of Machine Learning 
Research, 16 (1), pp. 255-284. 

MARR, D. (1982) Vision: A computational investigation into the human representation and 
processing in visual information. San Francisco, W.H. Freeman. 

MASTERS, T. (1995) Advanced Algorithms for Neural Networks. New York, USA, John Wiley & 
Sons. 

MAURER, H. (2001) Computer-Based Teaching / Web-Based Teaching. In R. Rojas (Ed.). 
Encyclopedia of Computers and Computer History (Vol. 1). Chicago, IL, Fitzroy Dearborn, 
pp. 191-182. 

MENACHE, A. (2000) Understanding motion capture for computer animation and video games. 
USA, Morgan Kauffman. 

MERRILL, M. D. (1980) Learner control in computer based learning. Computers and 
Education, 4, pp. 77-95. 

MESAROS, A. and ASTOLA, J. (2005) The mel-frequency cepstral coefficients in the context of 
singer identification. In: Proceedings of the 6th International Conference on Music 
Information Retrieval, 11-15 September 2005. London, UK, ISMIR, pp 610-613. 

MICHALSKI, R. S., et al. (1998) Machine Learning and Data Mining: Methods and Applications. 
New York, J. Wiley &Sons. 

MILLER, G.A. (1956) The Magical number seven plus or minus two: some limits on your 
capacity to process information. Psychological Review, 63, (2), pp, 91-97. 

MITCHELL, T. (1997) Machine Learning. McGraw Hill. 
MULLENSIEFEN, D. and FRIELER, K. (2004) Melodic Similarity: Approaches and Applications, 

In: Proc. of the 8th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC8), 
Evanston, IL.  

MuSET IMuSE (n.d.)  Integrated Multimodal Score-following Environment  [WWW] 
Available from:  http://debussy.music.ubc.ca/muset/imuse.html [Accessed 7.3.16]. 

MYERS, B.A. and ROSSON, M.B. (1992) Survey on User Interface Programming. Proceedings 
of CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York, ACM, pp.195-202. 

NARDI, B. (1996) Context and Consciousness, Activity Theory and Human-Computer 
Interaction. Cambridge, M.I.T. Press.  

NORMAN, D. (1988) The Psychology of Everyday Thinks. New York, Basic Books. 
NORMAN, D.A. (1986) Cognitive Engineering, in User-Centered System Design, D.A. Norman, 

S.W. Draper (ed). New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates Inc. Hillsdale. 
OBERMAIER, B. et al. (2001) Hidden Markov models for online classification of single trial 

EEG data. Pattern Recognition Letters, 22(12), pp.1299–1309.  



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 185 

ORPEN, K. S. and HURON, D. (1992) Measurements of similarity in music: A quantitative 
approach for non parametric representations. Computers in Music Research, 4, pp. 1-44. 

PAPERT, S. (1980) Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York, Basic 
Books Inc. 

PAVLOV, I. P. (1927) Conditioned Reflexes: An Investigation of the Psychological Activity of 
the Cerebral Cortex, Humphrey Milford, London, Oxford University Press. 

PIAGET, J. (1979) Προβλήματα γενετικής ψυχολογίας. Αθήνα, εκδόσεις υποδομή. 
QUINLAN, J. R. (1986) Induction of Decision Trees. Machine Learning, 1(1), pp. 81—106. 
QUINLAN, J. R. (1993) C4.5: programs for machine learning, San Francisco, CA, USA, Morgan 

Kaufmann Publishers Inc. 
RABINER, L. R. (1989) A tutorial on hidden markov models and selected applications in 

speech recognition. Proceedings of the IEEE, 77 (2), pp. 257-286. 
RABINER, L. R. and JUANG, B. H. (1986) An introduction to hidden Markov models. IEEE ASSP 

Magazine, 3(1), pp. 4-15. 
RABINER, L. R. and JUANG, B. H. (1993) Fundamentals of Speech Recognition. Englewood 

Cliffs, N.J., Prentice Hall, Inc. 
RAGHAVENDAR A. et al. (2012)  Sparse fourier transform. [SlideShare, www] Available from: 

http://www.slideshare.net/aarthi2991/sparse-fourier-transform [Accessed 7 /7/ 2014] 
RAN, T., ZHENYANG, Li. and Ye, J. (2010) Music genre classification using temporal 

information and support vector machine. ASCI Conference, 77, p. 78. 
RASMUSSEN, J. (1986) On Information Processing and Human-Computer Interaction: An 

approach to Cognitive Engineering. New York, Elsevier Science Inc. 
RIPLEY, B.D. (1996) Pattern Recognition and Neural Networks. New York, Cambridge 

University Press. 
ROGERS, A. (1966) Teaching Adults, 2nd ed. Buckingham, Open University Press. 
SAYLOR ACADEMY (2012), Communicating With Others: The Development and Use of 

Language. [WWW] Available from: https://saylordotorg.github.io/text_introduction-to-
psychology/s13-03-Communicating-with-others-the-.html [Accessed 10/5/2015]  

SCHANK, R. and ABELSON, R. (1977) Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale, New 
Jersey, Lawrence Erlbaum Associates. 

SCHULMEISTER, R. (1997) Hypermedia Learning Systems: Theory - Didactics - Design. 
Second ed. München, Oldenbourg Verlag.  

SERRA, J. (1994) Morphological filtering: an overview, Signal Processing, 38, (1), pp. 3–11.  
SHEIDERMAN, B. and PLAISANT, C. (2010) Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη, Στρατηγικές για 

Αποτελεσματική Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή, fifth edition, Boston, University of 
Maryland, College Park. 

Simon, P. (2013) Too Big to Ignore: The Business Case for Big Data. Hoboken, NJ, Wiley. 
SKINNER, B. F. (1954) The science of learning and the art of teaching. Harvard Educational 

Review, 24 (2), pp. 86-97. 
SLANEY, M., (1998) Auditory Toolbox. Version 2. Interval Research Corporation, Technical 

Report #1998-010, Available from: 
https://engineering.purdue.edu/~malcolm/interval/1998-
010/AuditoryToolboxTechReport.pdf 

SOHAIL, A.  Heather, A. and Versace, M. (2015) Auditory system. Neuromorphics Laboratory. 
[WWW] Available from: http://nl.bu.edu/research/projects/moneta/moneta-v2-0/auditory-
system/ [Accessed 16/10/2015] 

THEODORIDIS, S. and KOUTROUMBAS, K. (2006) Pattern Recognition. 2nd ed. Academic 
Press. 

THORNDIKE, E. L. (1992) The Psychology of Arithmetic, New York, Macmillan. 
THURMAN, D.A. and MITCHELL, C.M. (1995) Multi-System Management, The next Step After 

Supervisory Control? In: Proc. IEEE Int. Conference on Systems, Man and Cybernetics. 
October 1995. Vancouver, B.C., pp. 4207-4212. 

TILMANNE, J. (2013) Data-driven Stylistic Humanlike Walk Synthesis. PHD thesis, University 
of Mons, Faculty of Engineering, France. 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 Σελίδα 186 

TOLOS, M., TATO, R. and KEMP, T. (2005) Mood-based navigation through large collections of 
musical data. In: Proceedings of 2nd IEEE Consumer Communications and Networking 
Conference (CCNC 2005), January 2005.  pp. 71-75. 

VALSAMAKIS, A. (2006) Speaker Identification and Verification Using Gaussian Mixture 
Models, Master thesis (MSc), University of Crete, Greece. 

VYGOTSKY, L. S. (1978) Mind in Society. London, Harvard University Press. 
VYGOTSKY, L. S. (1985) Thought and Language. Cambridge, M.I.T. Press. 
WEISS, S. I. and KULIKOWSKI, C., (1991) Computer Systems That Learn: Classification and 

Prediction Methods from Statistics, Neural Networks, Machine Learning, and Expert 
Systems. San Francisco, Calif., Morgan Kaufmann. 

WILDERMOTH, B. (2001) Text-Independent Speaker Recognition Using Source Based 
Features, Master Thesis (MSc), Griffith University, Australia. 

WITTEN, I.H. and FRANK, E. (2005) Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 
Techniques with Java Implementations, second eds. San Francisco, Morgan Kaufmann. 

WOOD, D. (1988) How Children Think and Learn, Oxford, Basil Blackwell. 
ZHANG, L-G., CHEN, Y., FANG, G., CHEN, X. and GAO, W. (2004) A vision-based sign 

language recognition system using tied-mixture density HMM. In: Proceedings of the 6th 
international conference on Multimodal interfaces. New York, USA, ACM, pp. 198-204. 

ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ, Α. (2015) Εμβοές ώτων - Βουητό στα αυτιά. [WWW] Available from: 
http://www.vardouniotis.gr/index.php?id=19. [Accessed: 10/5/2015] 

ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, Κ. & ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΣ, Κ. (2005) Μοντελοποίηση και αναγνώριση ανθρώπινων 
χειρονομιών στην επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή. Διπλωματική εργασία, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ, Ν. (2009) Οπτική Αναγνώριση Στατικών Χειρομορφών με Νευρωνικά Δίκτυα 
τύπου MLP: Εφαρμογή στον Τηλεχειρισμό Ρομπότ. Διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. 

ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ, Δ. (2007) Οπτική Ανάλυση video νοηματικής γλώσσας: Κατάτμηση, 
παρακολούθηση και εξαγωγή χαρακτηριστικών. Διπλωματική εργασία, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο. 

Δελβινιώτης Δ. και Κουρουπέτρογλου Γ., 2011, DAMASKINOS: The Prototype Corpus of Greek 
Orthodox Ecclesiastical Chant Voices. In: Proc. Int. Conf.  Crossroads  |  Greece  as  an  
Intercultural  Pole  of Musical  Thought  and  Creativity.  Thessaloniki, Greece, pp.1-14. 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Σ. et al (2003-2004) ΠΟΛΥΜΝΙΑ - Ολοκληρωμένο Σύστημα Εργαλείων 
Μουσικής και Μουσική Πύλη. [WWW] Available from: 
http://www.iema.gr/data/ResearchProjects/Polymnia/Polimnia_audio_retrieval_poster.pdf 
[Accessed 6/7/2015] 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Γ. (2015). Σύγχρονο θεωρητικό της Βυζαντινής μουσικής, Ι.Μ. Σπαρμού 
Ολύμπου. 

ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, Μ. και ΦΛΟΥΡΗΣ, Γ. (2006) Μάθηση και διδασκαλία, τόμος Α': Μάθηση. Αθήνα, 
Εκδόσεις Γρηγόρη. 

ΚΟΜΗΣ, Β. (2001) Πληροφορική και Εκπαίδευση (Τόμος Β'). Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. 

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β. (2009) Εγκληματολογική αναγνώριση ομιλητή. Μεταπτυχιακή εργασία, 
Πανεπιστήμιο Πατρών.  

ΜΑΡΓΑΖΙΩΤΗ, Ι. (1968) Θεωρητικόν, βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Αθήνα, Εκδόσεις 
Φίλιππος Νάκας.  

ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. Α. (2006) Ο Υπολογιστής ως Γνωστικό Εργαλείο. Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά 
Γράμματα.  

ΜΠΑΣΕΤΑΣ, Κ. (2002) Ψυχολογία της μάθησης. Αθήνα, Εκδόσεις Ατραπός. 
Παναγιωτόπουλος Δ.Γ., (1997) Θεωρία και Πράξις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής 

μουσικής,  έκδοση 6η. Αθήνα, Εκδόσεις  Σωτήρ.  
ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ, Γ., (2007) Ζητήματα αντίληψης του μουσικού ρυθμού. Θεσσαλονίκη, University 

Studio Press.  



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 187 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Π. (2014) Η διατονική Κλίμακα του  Χρυσάνθου 12-9-7, [WWW] Available 
from: http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/004-xrusan0os-diatonikh-papadimitriou.pdf 
[Accessed 13/7/2016] 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. (n.d.) Περίοδος Η’: Από των τριών εφευρετών της νέας γραφικής 
μεθόδου μέχρι των καθ’ ημάς (1814-1900). [WWW] Available from: 
http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/papadopoulos_music_per8_1.html   [Accessed 
3/7/2016] 

ΠΡΕΖΑΣ, Π. (2003) Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αθήνα, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος. 

ΠΡΟΥΣΣΗΣ, Χ. Ο. (1851) Θεωρητική και πρακτική εκκλησιαστική μουσική, Πρώτη έκδοση. Εν 
Γαλατά Πέραν της Κωνσταντινουπόλεως, Εκδόσεις εκ της Τυπογραφίας Ε. Καγιόλ. 

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ, Ε. Χ. (2002) Ψηφιακή επεξεργασία ήχου με το Sound Forge. Αθήνα, 
Κλειδάριθμος. 

ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ Β. Μ. (2010) Αναγνώριση Ομιλητή και Ομιλίας με Χρήση Κυματιδίων. 
Μεταπτυχιακή διατριβή, Πολυτεχνική σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών. 

ΣΤΑΘΗ, Γρ. (n.d.) Βυζαντινή μελουργία. Η πάντερπνη ηχητική έκφραση της ορθόδοξης 
λατρείας [WWW] Available from: http://www.ibyzmusic.gr/index.php/dimosiemata 
[Accessed 3/7/2016] 

ΤΖΙΟΛΑ, Ε. (2007) Η χρήση των ροπών στο σχεδιασμό συστημάτων ανάκτησης εικόνων. 
Διπλωματική εργασία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

ΤΡΙΛΙΑΝΟΣ, Θ. Α. (1991) Μεθοδολογία της διδασκαλίας (vol 1).  Αθήνα, Εκδόσεις Αφοί Τολίδη. 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Ἀρχιεπ. Διρραχίου τοῦ ἐκ Μαδύτων. (1832) Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς. 

Τεργέστη,  ἀνατύπ. ἐκδ. Κουλτούρα 
 



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 Σελίδα 188 

  



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 189 

Παράρτημα 1  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 
 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ  
 

1. Γένος:    Άνδρας  �1 Γυναίκα �2 
 

2. Ηλικία (σε χρόνια):   ............................................. 
 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης (σημειώστε το υψηλότερο):   
 

Βασική Γυμνάσιο / 
Λύκειο 

ΙΕΚ Ανώτατη 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Μετα-
πτυχιακή 

1 2 3 4 5 

 
4. Αντιληπτή παιδεία Η/Υ:   

Καθόλου Χαμηλή Μέτρια Αρκετή Υψηλή 
1 2 3 4 5 

 
4.  Επίπεδο μουσικής παιδείας:  

Καθόλου Χαμηλό Μέτριο Αρκετό Υψηλό 
1 2 3 4 5 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:   
 

Χρηστικότητα Συστήματος (Α1) 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q1 Είναι χρήσιμο;  Α1 
Q2 Ικανοποιεί τις ανάγκες μου;  Α1 
Q3 Με βοηθάει να είμαι πιο αποτελεσματικός; Α1 
Q4 Με βοηθάει να είμαι πιο παραγωγικός;  Α1 

 

Ευκολία χρήσης  του συστήματος (Α2) 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q5 Είναι εύκολη η χρήση του;  Α2 
Q6 Είναι απλή η χρήση του;  Α2 
Q7 Είναι φιλικό προς τον χρήστη;  Α2 
Q8 Η χρήση του είναι κουραστική;  Α2 
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Ευκολία μάθησης (Α3) του χρήστη  

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q9 Έμαθα να το χρησιμοποιώ γρήγορα; Α3 
Q10 Θυμάμαι εύκολα πώς να το χρησιμοποιώ; Α3 
Q11 Είναι εύκολο να μάθει κάποιος να το χρησιμοποιεί; Α3 
Q12 Έγινα γρήγορα επιδέξιος ως προς την χρήση του; Α3 

 

Ικανοποίηση χρήστη (Α4)  

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q13 Είναι ευχάριστο στην χρήση; Α4 
Q14 Είμαι ικανοποιημένος με την χρήση του; Α4 
Q15 Η χρήση του είναι διασκεδαστική; Α4 
Q16 Λειτουργεί με τον τρόπο που θέλω; Α4 
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Παράρτημα 2  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ  
 

1. Γένος:    Άνδρας  �1 Γυναίκα �2 
 

2. Ηλικία (σε χρόνια):   ............................................. 
 

5. Επίπεδο εκπαίδευσης (σημειώστε το υψηλότερο):   
 

Βασική Γυμνάσιο / 
Λύκειο 

ΙΕΚ Ανώτατη 
(ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

Μετα-
πτυχιακή 

1 2 3 4 5 
 
4. Αντιληπτή παιδεία Η/Υ:   

Καθόλου Χαμηλή Μέτρια Αρκετή Υψηλή 
1 2 3 4 5 

 
6.  Επίπεδο παιδείας Βυζαντινής μουσικής:  

 
Καθόλου Χαμηλό Μέτριο Αρκετό Υψηλό 

1 2 3 4 5 

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2:   

 

Ποιότητα λογισμικού (Α1)  

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q1 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε συνολικά από τη χρήση του 

εκπαιδευτικού λογισμικού;  
Α1 

Q2 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την βοήθεια που σας 
παρέχει το εκπαιδευτικό λογισμικό;  

Α1 

Q3 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ολοκλήρωση της 
εκμάθησης των Βυζαντινών ύμνων μέσω του εκπαιδευτικού 
λογισμικού;  

Α1 
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Αντιλαμβανόμενη ευχρηστία  του συστήματος (Α2) 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q4 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία κατανόησης 

του εκπαιδευτικού λογισμικού; 
Α2 

Q5 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία εκμάθησης 
του εκπαιδευτικού λογισμικού;  

Α2 

Q6 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευελιξία 
αλληλεπίδρασης;  

Α2 

Q7 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία χρήσης του 
εκπαιδευτικού λογισμικού; 

Α2 

 

Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα  του συστήματος (Α3) 

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q8 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ευκολία εκμάθησης με 

τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού;   
Α3 

Q9 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ταχύτητα εκμάθησης 
με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού; 

Α3 

Q10 Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την αύξηση της 
αποδοτικότητας της διαδικασίας μάθησης με τη χρήση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού; 

Α3 

Q11 Γενικά πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τη χρησιμότητα 
του εκπαιδευτικού λογισμικού; 

Α3 

 

Εμπειρία του χρήστη (Α4)  

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q12 Γενικά πόσο έμπειρος χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

είστε; 
Α4 

Q13 Πόσο εξοικειωμένος/η είστε στη χρήση λογισμικού γραφείου 
(κειμενογράφος, υπολογιστικά φύλλα, e-mail); 

Α4 

Q14 Πόσο εξοικειωμένος/η είστε στη χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού; 

Α4 

 

Πρόθεση του χρήστη (Α5)  

A/A ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Q15 Θα προτιμούσατε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού 

για την εκμάθηση των Βυζαντινών ύμνων;  
Α5 

Q16 Προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε και πάλι το εκπαιδευτικό 
λογισμικό στο μέλλον;  

Α5 

 
 

  



Διδακτορική Διατριβή Κοκκινίδη Κων/νου-Ηρακλή, Ιούνιος 2017 193 

Παράρτημα 3  

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
 

 
 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
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ΔΙΕΠΑΦΗ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 
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ΔΙΕΠΑΦΗ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ MFCC 

 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ MFCC 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΗΧΟΥ 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΝΤΕΟ 

 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Mass Centroid 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ Beat 

 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 
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ΔΙΕΠΑΦΗ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (F0) ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΟΥΣΙΚΟ Beat 

 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟ Beat ΑΠΟ EXPERT 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΟ Beat ΑΠΟ EXPERT & STUDENT  

 

 
 
 
 


