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1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θ προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ του πλικουσ είναι 

ζνασ τομζασ που τα τελευταία χρόνια παρουςιάηει μεγάλο ερευνθτικό ενδιαφζρον. 

Σε πολλζσ εφαρμογζσ απαιτείται θ παραγωγι κίνθςθσ ενόσ μεγάλου αρικμοφ 

ςυνκετικϊν χαρακτιρων. Εικονικά περιβάλλοντα, παιχνίδια υπολογιςτϊν και 

αρχιτεκτονικζσ αναπαραςτάςεισ, για να επιτφχουν μεγαλφτερο επίπεδο ρεαλιςμοφ, 

ςκθνζσ ςε ταινίεσ και ςε διαφθμίςεισ, όπου για λόγουσ κόςτουσ και χρόνου είναι 

αδφνατον να χρθςιμοποιθκεί πλικοσ πραγματικϊν θκοποιϊν, χρθςιμοποιοφν 

πλικοσ ςυνκετικϊν χαρακτιρων. Μελζτεσ γφρω από τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά, 

είτε για αςτικό ςχεδιαςμό, είτε για προςομοίωςθ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ, 

όπωσ οι εκκενϊςεισ κτθρίων, αλλά και θ μελζτθ ςτρατιωτικϊν ςεναρίων, είναι 

μερικζσ από τισ εφαρμογζσ όπου θ προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ του πλικουσ εξάγει 

ςυμπεράςματα που αφοροφν ςτον ςωςτό ςχεδιαςμό τουσ. Θ ςυνεχισ ανάπτυξθ 

νζων τεχνολογιϊν και εξελιγμζνων υπολογιςτικϊν μθχανθμάτων, κακϊσ και οι 

αυξανόμενεσ απαιτιςεισ των χρθςτϊν είναι ζνασ ακόμθ παράγοντασ που ςυμβάλει 

ςτισ ζρευνεσ γφρω από αυτόν τον τομζα.  

Ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ, το πλικοσ μπορεί να 

μοντελοποιείται ωσ το ςφνολο των ατόμων ι θ κάκε μία οντότθτα να ζχει τθν δικι 

τθσ ξεχωριςτι υπόςταςθ, ςυμπεριφορά και κίνθςθ ςτον χϊρο. Θ παροφςα 

διπλωματικι εργαςία εςτιάηει ςτο άτομο και ςυγκεκριμζνα ςτθν δθμιουργία 

διαφορετικϊν κινθςιολογικϊν δεδομζνων που αφοροφν ςτον τρόπο βάδιςθσ του 

ςυνκετικοφ χαρακτιρα μζςα ςτο εικονικό περιβάλλον, με απϊτερο ςτόχο τθν 

αφξθςθ του ρεαλιςμοφ ςτα ςυςτιματα προςομοίωςθσ τθσ κίνθςθσ του πλικουσ. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι αναλφεται θ βάδιςθ και παραμετροποιείται ςε ςχζςθ με 

δθμογραφικά και ςυναιςκθματικά δεδομζνα.  

Στα υπάρχοντα ςυςτιματα μοντελοποίθςθσ των ςυναιςκθμάτων ςε εικονικοφσ 

χαρακτιρεσ ςτθν κίνθςθ του πλικουσ, καταδεικνφεται θ ςθμαςία και θ 

λειτουργικότθτά τουσ ωσ προσ τισ γνωςτικζσ διεργαςίεσ, τθν αντίλθψθ, τθν μνιμθ, 

τθν λιψθ αποφάςεων και τθν κοινωνικι τουσ ςυμπεριφορά. Σθμαντικό παράδειγμα 

ςτον τομζα αυτό αποτελεί θ εργαςία των Terzopoulos et al [20], που μοντελοποιεί 

τα παραπάνω ςτοιχεία ςε ςφςτθμα κίνθςθσ πλικουσ αυτόνομων χαρακτιρων. Τα 

ςυναιςκιματα ωςτόςο, εκτόσ από τθν λειτουργικι τουσ ςθμαςία ζχουν και 

επικοινωνιακό χαρακτιρα, ςυμβάλουν υποςτθρικτικά ςτθν ζκφραςθ και ςτθν 

κοινωνικοποίθςθ του ατόμου. Ρολλζσ ςθμαντικζσ ψυχολογικζσ και κοινωνιολογικζσ 

ζρευνεσ ζχουν γίνει προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ τθσ επικοινωνίασ, με 

ςθμαντικότερθ του Paul Ekman [43]. Θ μοντελοποίθςθ τθσ ζκφραςθσ των 
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ςυναιςκθμάτων για επικοινωνιακό ςκοπό εφαρμόηεται ςτουσ εικονικοφσ 

χαρακτιρεσ κυρίωσ ςτισ εκφράςεισ του προςϊπου, ςτθν «γλϊςςα του ςϊματοσ» 

και ςτθν χριςθ χειρονομιϊν κατά τθν επικοινωνία. Μελετϊντασ τθν ςχετικι 

βιβλιογραφία και τα υπάρχοντα ςυςτιματα μοντελοποίθςθσ ςυναιςκθμάτων ςε 

εικονικοφσ χαρακτιρεσ, διαπιςτϊνεται θ αναγκαιότθτα δθμιουργίασ ενόσ μοντζλου 

όπου και ο τρόποσ βάδιςθσ κα προςεγγίηεται και ωσ ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων. Θ 

αναπαράςταςθ των ςυναιςκθμάτων εκτόσ από το γεγονόσ ότι αυξάνει το επίπεδο 

ρεαλιςμοφ τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ, παρζχει ςτον ςχεδιαςτι του ςυςτιματοσ τθν 

δυνατότθτα να μπορεί να επθρεάςει και τα ςυναιςκιματα του χριςτθ τθσ 

εφαρμογισ. 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τισ προςεγγίςεισ που ζχουν αναπτυχκεί ωσ προσ τθν 

μοντελοποίθςθ των τριςδιάςτατων ςυνκετικϊν χαρακτιρων και αναλφοντασ τισ 

ςχεδιαςτικζσ τουσ απαιτιςεισ, θ εργαςία αυτι ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ ενόσ 

μοντζλου ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων μζςω τθσ βάδιςθσ ςε ςυνκετικό 

χαρακτιρα. Εκτόσ από τθν παραμετροποίθςθ των ςυναιςκθμάτων, το προτεινόμενο 

μοντζλο, περιλαμβάνει και δθμογραφικοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ θλικία και το φφλο, 

που κρίνονται επίςθσ απαραίτθτοι ςτθν παραγωγι διαφορετικϊν και ρεαλιςτικϊν 

κινιςεων. Το μοντζλο αυτό τθσ κίνθςθσ εφαρμόηεται ςε εικονικοφσ χαρακτιρεσ και 

αξιολογείται ωσ προσ τον επικοινωνιακό του ςκοπό.  

Ωσ εφαρμογι ανάδειξθσ τθσ παραμετροποιθμζνθσ κίνθςθσ, κεωροφνται τα 

ςυςτιματα προςομοίωςθσ κίνθςθσ πλικουσ, όπου είναι δυνατι θ παρουςίαςθ και 

ο εντοπιςμόσ των διαφορετικϊν δεδομζνων τθσ κίνθςθσ, λόγω του αρικμοφ των 

χαρακτιρων που βρίςκονται μζςα ςτο εικονικό περιβάλλον και λόγω των 

πολλαπλϊν ςεναρίων που μποροφν να προςομοιωκοφν. Στθν παροφςα εργαςία θ 

παραμετροποιθμζνθ βάδιςθ προςεγγίηεται όχι ωσ τρόποσ πλοιγθςθσ ςτον χϊρο και 

επιλογισ διαδρομισ, αλλά ωσ πλθροφορία για τθν φυςιολογία και τθν εςωτερικι 

κατάςταςθ του κάκε χαρακτιρα.  

Συνοπτικά οι ςτόχοι τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι οι εξισ: 

 Ανάλυςθ τθσ βάδιςθσ του ανκρϊπου 

 Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ των δθμογραφικϊν και των ςυναιςκθματικϊν 

ςτοιχείων που τθν επθρεάηουν 

 Μοντελοποίθςθ των παραμζτρων αυτϊν ςτθν κίνθςθ τριςδιάςτατου 

ςυνκετικοφ χαρακτιρα.  

 Αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων 
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1.1  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Αρχικά θ ζρευνα κατευκφνκθκε ςτθν μελζτθ των ςυςτθμάτων προςομοίωςθσ 

τθσ κίνθςθσ του πλικουσ, μελετϊντασ τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για να 

επιτευχκοφν αλθκοφανείσ ςυμπεριφορζσ. Το ενδιαφζρον εςτιάςτθκε ςτα 

ςυςτιματα εκείνα που χρθςιμοποιοφν τθν λεγόμενθ ατομικι προςζγγιςθ, δίνουν 

βαρφτθτα ςτθν μοντελοποίθςθ του κάκε χαρακτιρα ςε επίπεδο ςυμπεριφοράσ και 

παρουςιάηουν τθν κίνθςθ του κακενόσ ςτον τριςδιάςτατο εικονικό χϊρο ωσ 

αποτζλεςμα πολφπλοκων γνωςτικϊν διεργαςιϊν. Ωσ προβλθματικόσ χϊροσ ορίηεται 

θ εικονικι αναπαράςταςθ των αποτελεςμάτων αυτϊν των διεργαςιϊν ςτο επίπεδο 

τθσ κινθςιολογίασ του κάκε ςυνκετικοφ χαρακτιρα. Θ ζρευνα καταλιγει ςτθν 

πρόταςθ ενςωμάτωςθσ των διαφορετικϊν κινθςιολογικϊν δεδομζνων ςτο χαμθλό 

επίπεδο τθσ κίνθςθσ πλικουσ χαρακτιρων, ςε τριςδιάςτατο εικονικό περιβάλλον. 

Στο επόμενο ςτάδιο αναλφονται οι απαιτιςεισ τθσ ςχεδίαςθσ του ςυνκετικοφ 

χαρακτιρα. Οι απαιτιςεισ προκφπτουν από τθν ανάγκθ μοντελοποίθςθσ των 

επιτρεπτϊν κινιςεων του ανκρϊπου ςτον ςυνκετικό χαρακτιρα και αφοροφν τθν 

λειτουργικότθτά του, παρουςιάηονται τα κριτιρια ςφμφωνα με τα οποία κα πρζπει 

να μοντελοποιθκεί θ γεωμετρία και ο ςκελετόσ του χαρακτιρα. Αναλφεται επίςθσ 

και θ βάδιςθ των ανκρϊπων, ωσ θ κφρια διαδικαςία μετακίνθςθσ, και εντοπίηονται 

οι παράμετροι που τθν διαφοροποιοφν. Ραρουςιάηονται ζρευνεσ που ζχουν γίνει 

ςτο επίπεδο αναγνϊριςθσ τθσ κίνθςθσ. Το ςφνολο των ςχεδιαςτικϊν απαιτιςεων 

κακορίηει τισ προδιαγραφζσ που οφείλει να ζχει το προτεινόμενο μοντζλο 

παραμετροποίθςθσ τθσ κίνθςθσ. 

Στθν ςυνζχεια, ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ, μοντελοποιείται ο ςυνκετικόσ 

χαρακτιρασ, εφαρμόηονται οι ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ ϊςτε να προκφπτει θ 

παραμετροποιθμζνθ κίνθςθ, και παράγονται video animations ξεχωριςτά για τθν 

κάκε παράμετρο. Θ μοντελοποίθςθ αφορά τα ςτάδια ανάπτυξθσ τθν γεωμετρίασ 

του ςϊματοσ, του ςκελετοφ και τθσ μεταξφ τουσ ςφνδεςθσ. Θ κίνθςθ παράγεται 

χρθςιμοποιϊντασ διαδικαςτικι τεχνικι, με τθν μζκοδο του key frame animation. Για 

τθν ανάδειξθ τθσ διαφορετικότθτασ τθσ κίνθςθσ τθσ κάκε οντότθτασ, 

ενςωματϊνονται όλοι οι παραγόμενοι τφποι κίνθςθσ ςε πλικοσ ςυνκετικϊν 

χαρακτιρων. 

Στο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ, παρουςιάηονται ςυγκριτικά τα animation videos 

που ζχουν δθμιουργθκεί, περιλαμβάνοντασ ςυνκετικοφσ χαρακτιρεσ με 

παραμετροποιθμζνθ βάδιςθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται με τθν χριςθ ερωτθματολογίου 
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κατά τθν προβολι των video, αξιολογϊντασ τα ποςοςτά αναγνϊριςθσ των 

παραμζτρων που ζχουν μοντελοποιθκεί ςτον τρόπο βάδιςθσ των ςυνκετικϊν 

χαρακτιρων. Τζλοσ παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα που αφοροφν τθν 

διαφοροποίθςθ τθσ κίνθςθσ. 

 

1.2  ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

Στο δεφτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά ςτα ςφγχρονα ςυςτιματα 

προςομοίωςθσ του πλικουσ και ςτισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφν για τθν 

μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ. Ορίηεται το πλικοσ και παρουςιάηονται οι τομείσ 

εφαρμογισ τζτοιων ςυςτθμάτων. Ραρουςιάηονται εμπορικά και ερευνθτικά 

ςυςτιματα κίνθςθσ πλικουσ. Θ κριτικι εςτιάηεται ςτον τρόπο δθμιουργίασ 

ετερογζνειασ ςτο χαμθλό επίπεδο τθσ κίνθςθσ, δθλαδι ςτον τρόπο μετακίνθςθσ του 

χαρακτιρα μζςα ςτο εικονικό περιβάλλον. 

Το επόμενο κεφάλαιο αςχολείται με τισ μεκόδουσ καταγραφισ και ανάλυςθσ 

τθσ κίνθςθσ του ανκρϊπου. Ραρουςιάηονται κεωρίεσ που αφοροφν ςτθν κίνθςθ του 

ςϊματοσ και το πϊσ μζςω τθσ κίνθςθσ ενιςχφεται θ επικοινωνία. Αναλφονται τα 

ςτάδια τθσ βάδιςθσ, θ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων κατά τθν βάδιςθ, τα 

περιβάλλοντα ςτα οποία παρατθρείται, και οι παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. 

Δίνεται ζμφαςθ ςτουσ ςυναιςκθματικοφσ και ςτουσ δθμογραφικοφσ παράγοντεσ. 

Ραρουςιάηονται κεωρίεσ και μοντζλα ςυναιςκθμάτων, θ ςθμαςία του 

επικοινωνιακοφ τουσ χαρακτιρα, και ζρευνεσ γφρω από τθν μεταβολι ςτο 

περπάτθμα λόγω τθσ θλικίασ και του φφλου. Γίνεται επίςθσ αναφορά ςε 

ψυχολογικζσ μελζτεσ που αφοροφν ςτθν αποκωδικοποίθςθ των ςυναιςκθμάτων 

μζςω τθσ κίνθςθσ. 

Στο τζταρτο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα ςτάδια μοντελοποίθςθσ του 

ςυνκετικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με τθν ιεραρχικι δομι που προτείνει ο Reynolds 

[13]. Αυτι περιλαμβάνει τθν γεωμετρικι αναπαράςταςθ του χαρακτιρα, τθν 

μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ και τθν μοντελοποίθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ. Θ γεωμετρία 

αναφζρεται ςτθν διαμόρφωςθ του ςϊματοσ, του ςκελετοφ, του δζρματοσ και του 

ενδφματοσ. Θ κίνθςθ κακορίηει τισ κινιςεισ που μποροφν να εκτελεςτοφν, ορίηοντασ 

τουσ βακμοφσ ελευκερίασ των αρκρϊςεων και θ ςυμπεριφορά είναι το ανϊτατο 

ιεραρχικά επίπεδο, υπεφκυνο για τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κίνθςθσ ϊςτε να 

επιτευχκοφν οι ςτόχοι του χαρακτιρα. 

 Στο πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι τρόποι παραγωγισ ςυνκετικισ 

βάδιςθσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. Αναλφονται οι τεχνικζσ τθσ διαδικαςτικισ 
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ςυνκετικισ κίνθςθσ, με τθν χριςθ τθσ ευκείασ και αντίςτροφισ κινθματικισ 

μεκόδου, τα υπολογιςτικά μοντζλα που χρθςιμοποιοφνται για τθν προςομοίωςθ 

τθσ κίνθςθσ βαςιςμζνα ςε νόμουσ φυςικισ και μθχανικισ και θ μζκοδοσ τθσ άμεςθσ 

καταγραφισ, το motion capture. Αναλφονται τα πλεονεκτιματα και τα 

μειονεκτιματα τθσ κάκε μεκόδου. 

Το ζκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν ςχεδιαςτικι διαδικαςία που ακολουκείται 

ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, τόςο για τθν μοντελοποίθςθ του ςυνκετικοφ 

χαρακτιρα, όςο και για τθν δθμιουργία ενόσ walk cycle, που ςτθν ςυνζχεια 

παραμετροποιείται. Ακολουκείται ο ογκομετρικόσ ςχεδιαςμόσ για το ςϊμα και θ 

ιεραρχικι δομι ςτθν δθμιουργία του ςκελετοφ. Επιλζγεται θ διαδικαςτικι μζκοδοσ 

παραγωγισ για το walk cycle, χρθςιμοποιϊντασ Key frame Animation. 

Ραρουςιάηονται τα κινθματικά χαρακτθριςτικά που ςυνδζονται με τισ παραμζτρουσ 

Φφλο, Θλικία, Συναιςκθματικι Κατάςταςθ. Κακϊσ τα ςτοιχεία αυτά είναι ςχετικά 

μεταξφ τουσ, επιλζγεται ωσ μζκοδοσ ςχεδιαςμοφ τθσ παραμετροποιθμζνθσ βάδιςθσ 

θ αλλαγι των τιμϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ του walk cycle που ζχει ιδθ 

δθμιουργθκεί. 

Στο ζβδομο κεφάλαιο μοντελοποιείται ο ςυνκετικόσ χαρακτιρασ και θ κίνθςι 

του, χρθςιμοποιϊντασ το λογιςμικό Maya 2008 τθσ Autodesk. Στθν ςυνζχεια 

παραμετροποιείται ο κφκλοσ τθσ βάδιςθσ, ςε μια προςπάκεια ςυνδυαςμοφ των 

δθμογραφικϊν και των ςυναιςκθματικϊν ςτοιχείων. Τζλοσ, ςτο όγδοο και 

τελευταίο κεφάλαιο παρουςιάηονται τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των 

animations ωσ προσ των επικοινωνιακό τουσ ςκοπό, από δείγμα 20 ανκρϊπων και 

τα ςυμπεράςματα πάνω ςτθν παραμετροποιθμζνθ βάδιςθ. 
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2 ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΚΙΝΗΗ ΠΛΗΘΟΤ 

Θ ταυτόχρονθ παρουςία ανκρϊπων ςτο ίδιο μζροσ είναι κάτι που το ςυναντοφμε 

όλοι μασ ςε πολλζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, ςτον δρόμο, ςτουσ 

εργαςιακοφσ χϊρουσ, ςε ςυναυλίεσ, ςε διαδθλϊςεισ διαμαρτυρίασ και άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ ςυναποτελοφμε αυτό που ονομάηουμε 

πλικοσ ατόμων. Κακϊσ το πλικοσ ανκρϊπων παρουςιάηει μια ενδιαφζρουςα δομι, 

τα γραφικά των υπολογιςτϊν ζχουν αςχολθκεί με μεκόδουσ προςομοίωςθσ τθσ 

κίνθςισ του, για τθν μελζτθ των αλλθλεπιδράςεων που πραγματοποιοφνται μεταξφ 

των ατόμων του πλικουσ και του περιβάλλοντοσ, αλλά και για το γεγονόσ ότι θ 

προςκικθ πλικουσ ςε μια ςκθνι επθρεάηει κετικά και ςε μεγάλο βακμό τθν 

δυναμικι τθσ ατμόςφαιράσ τθσ. Ραρά το γεγονόσ ότι οι μζκοδοι παραγωγισ κίνθςθσ 

που αφοροφν ζναν ςυνκετικό χαρακτιρα ζχουν εξελιχκεί, θ δθμιουργία ρεαλιςτικισ 

κίνθςθσ για πλικοσ χαρακτιρων παραμζνει πρόκλθςθ.  

 

2.1  ΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΛΗΘΟΤ 

Διατρζχοντασ τθν ςχετικι βιβλιογραφία γίνεται άμεςα αντιλθπτό το μεγάλο 

ενδιαφζρον για  τθν κατανόθςθ τθν κίνθςθσ του πλικουσ, για τθν ςυμπεριφορά, τθν 

ςφςταςι του και τισ μεκόδουσ ελζγχου ι και χειραγϊγθςθσ μεγάλου αρικμοφ 

ανκρϊπων. Το ενδιαφζρον προζρχεται τόςο από ψυχολογικζσ και κοινωνικζσ 

τοποκετιςεισ, για τθν παρατιρθςθ καταςτάςεων που οδθγοφν ςτθν απϊλεια τθσ 

ατομικότθτασ και τθν υιοκζτθςθ κοινϊν ςυμπεριφορϊν, όςο και από μελζτεσ που 

αφοροφν άλλα κζματα, όπωσ για παράδειγμα μελζτεσ αςφάλειασ ςτον 

πολεοδομικό και ςτον ςτρατιωτικό ςχεδιαςμό. 

Θ πρϊτθ προςπάκεια για τθν ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του 

πλικουσ καταγράφεται από τον Γάλλο κοινωνικό ψυχολόγο και κοινωνιολόγο, 

Γκοφςταβ Λε Μπον το 1895, ςτο βιβλίο του «Ψυχολογία των μαηϊν». Από τότε θ 

ζννοια του πλικουσ ταυτίςτθκε με τθν ζννοια τθσ μάηασ και του όχλου για τθν 

επιςτιμθ τθσ ψυχολογίασ. Ο οριςμόσ αυτόσ ταιριάηει ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ 

περιγραφισ του πλικοσ, ωςτόςο δεν περιλαμβάνει όλεσ τισ πικανζσ καταςτάςεισ 

όπου μπορεί να ςυναντοφμε πλικοσ ατόμων. 

Υπάρχουν πολλζσ και διαφορετικζσ περιγραφζσ για το πλικοσ. Γεγονόσ που 

οφείλεται ςτα διαφορετικά χαρακτθριςτικά των ατόμων που το αποτελοφν και του 

περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο βρίςκονται, αλλά και ςτισ διαφορετικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ που παρατθροφνται μεταξφ των ατόμων, ι μεταξφ των ατόμων και 

του περιβάλλοντοσ. Ραραδείγματα πλικουσ με διαφορετικά χαρακτθριςτικά μπορεί 
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να αναφζρονται ςε παρακολοφκθςθ ακλθτικοφ γεγονότοσ ι ςυναυλίασ, αναμονι ςε 

ςτακμοφσ μζςων μαηικισ μεταφοράσ, διαδθλϊςεισ και εξεγζρςεισ, αλλά και ςε 

ζκτακτεσ καταςτάςεισ, όπωσ είναι θ προςπάκεια εκκζνωςθσ κτιρίου.  

Ζνασ οριςμόσ του πλικουσ που προτείνεται από τον Forsyth [1+ είναι ο εξισ: Με 

τον όρο πλικοσ ορίηεται το ςφνολο των ανκρϊπων που τοποκετοφνται ςτο ίδιο 

περιβάλλον, με διαφορετικά επίπεδα αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τουσ και οι οποίοι 

παρουςιάηουν κοινά ενδιαφζροντα ωσ προσ τθν περιοχι ςτθν οποία βρίςκονται. 

 

2.2  ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΩΜΟΙΩΗ ΠΛΗΘΟΤ 

Στα γραφικά των υπολογιςτϊν θ μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ του πλικουσ 

αποτελεί ζνα πολφπλοκο υπολογιςτικό πρόβλθμα με διαφορετικζσ παραμζτρουσ 

που πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν ςτον ςχεδιαςμό τθσ εκάςτοτε εφαρμογισ. Θ 

ςυνεχισ ανάπτυξθ νζων τεχνολογιϊν και εξελιγμζνων υπολογιςτικϊν μθχανθμάτων, 

κακϊσ και οι ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ των χρθςτϊν ςε ρεαλιςμό, είναι 

παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν δθμιουργία εφαρμογϊν προςομοίωςθσ τθσ 

κίνθςθσ του πλικουσ. Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνοι τομείσ όπου 

ενςωματϊνεται θ κίνθςθ πλικουσ [3]: 

 ε παραγωγζσ ταινιϊν και διαφθμίςεων χρθςιμοποιείται για τθν 

αναπαράςταςθ μεγάλου πλικουσ ατόμων, πλικοσ ςυνκετικϊν χαρακτιρων. 

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ λόγω του μεγάλου οικονομικοφ και χρονικοφ κόςτουσ 

και τθσ δυςκολίασ ςτον ςυντονιςμό πλικουσ θκοποιϊν, αλλά και για τθν 

δθμιουργία εικόνων αντίκετων προσ τουσ φυςικοφσ νόμουσ, είναι αναγκαία 

θ χριςθ πλικουσ εικονικϊν χαρακτιρων.  

Εικόνα 2-1 Κατθγοριοποίθςθ πλικουσ ατόμων *1+. Ωσ πλικοσ ορίηεται ζνασ αρικμόσ ατόμων που 

βρίςκονται ςτο ίδιο περιβάλλον και μοιράηονται τον ίδιο ςτόχο *2+ 
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 Σα παιχνίδια υπολογιςτϊν είναι ζνασ τομζασ που χρθςιμοποιεί 

προςομοίωςθ πλικουσ μεγάλθσ κλίμακασ. Ραράδειγμα ςτα ακλθτικά 

παιχνίδια όπου ςυνκετικό πλικοσ χρθςιμοποιείται για να γεμίςει τισ εξζδρεσ 

των ςταδίων και το οποίο αντιδρά δυναμικά ςτισ ενζργειεσ του χριςτθ και 

ςτθν εξζλιξθ του παιχνιδιοφ. 

 τα περιβάλλοντα εικονικισ πραγματικότθτασ προςτίκεται πλικοσ 

χαρακτιρων ςτον εικονικό χϊρο για να αυξθκεί το επίπεδο ρεαλιςμοφ τθσ 

εφαρμογισ και να προςφζρει ςτον χριςτθ μια πραγματικι εμπειρία 

πλοιγθςθσ. Ο εικονικόσ τουριςμόσ αποτελεί ζνα παράδειγμα εφαρμογισ 

ενςωμάτωςθσ πλικουσ *4]. 

 Σε προςομοιϊςεισ που ςαν ςκοπό ζχουν τθν εκπαίδευςθ και τθν μάκθςθ, 

ςτον ζλεγχο του πλικουσ, ςτρατιωτικι και γενικι. Ορίηοντασ διαφορετικά 

χαρακτθριςτικά και δθμιουργϊντασ ομάδεσ ςτο πλικοσ είναι δυνατόν να 

προςομοιωκοφν εναλλακτικά ςενάρια, να αναλυκοφν και να αξιολογθκοφν, 

ϊςτε να οδθγιςουν ςε ζναν αςφαλζςτερο ςχεδιαςμό των επιχειριςεων. 

 Ο αςτικόσ ςχεδιαςμόσ είναι ζνασ ακόμθ τομζασ που χρθςιμοποιεί τθν 

προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ του πλικουσ για να εξάγει ςυμπεράςματα για 

αποδοτικότερθ ςχεδίαςθ. Αναπαριςτϊντασ δυναμικά τισ ςυμπεριφορζσ 

πλικουσ ανκρϊπων που κινοφνται ςε αςτικό περιβάλλον, μποροφν να 

εντοπιςτοφν τυχόν προβλιματα, όπωσ θ αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ του 

πλικουσ ι να ςχθματιςτοφν ουρζσ αναμονισ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Θ 

προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ του πλικουσ αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο 

ςτθν μοντελοποίθςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ, και παράλλθλα μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί για να προςδϊςει  ρεαλιςμό ςε παρουςιάςεισ επικείμενων 

καταςκευϊν. 

 Προςομοιϊςεισ για λόγουσ αςφάλειασ. Μοντζλα κίνθςθσ πλικουσ ατόμων 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ζλεγχο τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ 

κτιρίου ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Δίνεται θ δυνατότθτα να 

προςομοιωκοφν ςυμπεριφορζσ πανικοφ ςτο πλικοσ και να υπολογιςτεί ο 

απαιτοφμενοσ χρόνοσ εκκζνωςθσ του κτθρίου [5]. 

 Προςομοιϊςεισ για λόγουσ κοινωνιολογικοφσ και ψυχολογικοφσ. 

Εφαρμογζσ όπου μελετάται θ ςυμπεριφορά των ανκρϊπων όταν χάνεται θ 

ατομικότθτα και το πλικοσ ςυμπεριφζρεται ςαν όχλοσ, μια μάηα με κοινό 

ςτόχο, όπωσ ςε περιπτϊςεισ διαδιλωςθσ ι ςυναυλίασ. 
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 Ρζρα από κάκε εφαρμογι, θ προςομοίωςθ κίνθςθσ πλικουσ παρουςιάηεται 

ωσ ζνα ενδιαφζρον μακθματικό πρόβλθμα, αφοφ εκτόσ από τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, αποτελεί από μόνθ τθσ μια 

πρόκλθςθ για τα γραφικά των υπολογιςτϊν. 

 

Ανάλογα με τον ςκοπό δθμιουργίασ τθσ, θ κάκε εφαρμογι απαιτεί μικρότερο ι 

μεγαλφτερο επίπεδο ρεαλιςμοφ, το οποίο αναφζρεται *6] : 

 Στθν μοντελοποίθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των οντοτιτων που αποτελοφν το πλικοσ, 

αλλά και αλλθλεπιδράςεισ με το περιβάλλον ςτο οποίο βρίςκονται 

 Στθν απεικόνιςθ τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ των εικονικϊν χαρακτιρων 

 

2.3  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΜΟΝΣΕΛΑ ΤΝΘΕΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ 

Κακϊσ θ δθμιουργία ςυνκετικισ κίνθςθσ είναι μία λεπτομερισ και χρονοβόρα 

διαδικαςία, πολλοί ερευνθτζσ κατά το παρελκόν ζχουν αςχολθκεί με τθν 

δθμιουργία υπολογιςτικϊν μοντζλων. Στόχοσ των μοντζλων αυτϊν είναι θ 

αυτοματοποίθςθ οριςμζνων ενεργειϊν ϊςτε να  διευκολυνκεί ο ςχεδιαςτισ τθσ 

ςυνκετικισ κίνθςθσ (animator). Στθν εικόνα 2, φαίνεται θ κατθγοριοποίθςι τουσ 

ακολουκϊντασ ιεραρχικι δομι. 

  Τα πρϊτα μοντζλα που παρουςιάςτθκαν ιταν τα γεωμετρικά μοντζλα 

(geometric models). Στα γεωμετρικά μοντζλα κακορίηεται ο τρόποσ απεικόνιςθσ, τα 

χρϊματα, ο φωτιςμόσ, θ ςκίαςθ κτλ. Στθ ςυνζχεια, κακϊσ άρχιςαν να διαδίδονται 

και να χρθςιμοποιοφνται οι τεχνικζσ τθσ ευκείασ και αντίςτροφθσ κινθματικισ, 

Εικόνα 2-2 Διαφορετικι απεικόνιςθ προςομοίωςθσ πλικουσ. κθνι από τθν ταινία "Ο Άρχοντασ 

των Δαχτυλιδιϊν" και από ςφςτθμα προςομοίωςθσ εκκζνωςθσ. 
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εμφανίςτθκαν τα κινθματικά μοντζλα (kinematic models). Αποτελεί ορόςθμο ςτθν 

παραγωγι ςυνκετικισ κίνθςθσ ο ςυνδυαςμόσ των γεωμετρικϊν μοντζλων με τθν 

αντίςτροφθ κινθματικι. Ο ςχεδιαςτισ ελευκερϊνεται από το να κινεί κάκε τμιμα 

του γεωμετρικοφ μοντζλου μεμονωμζνα, ζτςι απλοποιείται θ τεχνικι κίνθςθσ με 

κζςεισ κλειδιά (keyframing).  Στον υπολογιςτι διατθρείται μια αναλυτικι 

περιγραφι για το πϊσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ τα διάφορα μζρθ του γεωμετρικοφ 

μοντζλου και κινϊντασ κάποια από τα ςθμεία ελζγχου, κινείται και το αντικείμενο 

υπακοφοντασ ςτουσ περιοριςμοφσ που επιβάλουν οι ςυνδζςεισ αυτζσ. 

Το επόμενο βιμα ιταν τα φυςικά μοντζλα (physical models). Τα φυςικά 

μοντζλα προςζφεραν μεγαλφτερθ αυτοματοποίθςθ ςτθν δθμιουργία ςυνκετικισ 

κίνθςθσ, προςομοιϊνοντασ τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των ςωμάτων, παράδειγμα θ 

ελαςτικι και πλαςτικι παραμόρφωςθ, και νόμουσ τθσ φυςικισ όπωσ θ βαρφτθτα, θ 

μάηα, θ αδράνεια. Για παράδειγμα μια αλυςίδα που πζφτει ι θ ςφγκρουςθ δφο 

ςωμάτων, μπορεί να παραχκεί αυτόματα μζςα από τθν δθμιουργία ενόσ 

υπολογιςτικοφ μοντζλου δυναμικισ προςομοίωςθσ το οποίο αναπαριςτά πιςτά 

τουσ φυςικοφσ νόμουσ. Σε ςυνδυαςμό με τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των ςωματιδίων, 

των ςτερεϊν, υγρϊν και αζριων ςωμάτων τα φυςικά μοντζλα προςζφεραν τα μζςα 

για τθν δθμιουργία αυτοματοποιθμζνθσ ρεαλιςτικισ ςυνκετικισ κίνθςθσ. 

 

Τα ςυμπεριφορικά μοντζλα (behavioral models) παρζχουν τθν δυνατότθτα 

δθμιουργίασ αυτό-κινοφμενων οντοτιτων οι οποίεσ μποροφν να αντιλαμβάνονται 

τον δεδομζνο εικονικό χϊρο μζςα ςτον οποίο βρίςκονται λαμβάνοντασ ερεκίςματα 

και αντιδρϊντασ κατάλλθλα ςε αυτά. Ρροςκζτοντασ λογικι και αιτιολογία ςτθν 

δθμιουργία τθσ εκάςτοτε ςυμπεριφοράσ, φτάνουμε ςτθν κορυφι τθσ πυραμίδασ 

των υπολογιςτικϊν μοντζλων, όπου βρίςκονται τα γνωςτικά μοντζλα (cognitive 

Εικόνα 2-3 Η ιεραρχία των υπολογιςτικϊν μοντζλων ςτθν δθμιουργία ςυνκετικισ κίνθςθσ *7+ 
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models). Τα γνωςτικά μοντζλα προςδιορίηουν τθν γνϊςθ τθσ κάκε οντότθτασ, 

δθλαδι τθν ποςότθτα τθσ γνϊςθσ που απαιτείται και το πϊσ μπορεί να τθν 

χρθςιμοποιιςει για να ςχεδιάςει τισ κινιςεισ τθσ ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι 

τθσ, με τισ ενζργειεσ να προζρχονται και να ανταποκρίνονται ςτθν γνϊςθ αυτι. Τα 

γνωςτικά μοντζλα είναι κατάλλθλα για εφαρμογζσ όπου απαιτείται υψθλό επίπεδο 

αυτονομίασ και ευφυΐασ, παράμετροι που τισ ςυναντοφμε ςε διαδραςτικά παιχνίδια 

υπολογιςτϊν, περιβάλλοντα εικονικισ πραγματικότθτασ και ςυςτιματα 

προςομοίωςθσ *7,8]. 

 

2.4  ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΗ ΠΛΗΘΟΤ 

Υπάρχουν αρκετζσ κατθγοριοποιιςεισ που αφοροφν τθν κίνθςθ του πλικουσ 

και αυτό γιατί ανάλογα με το αντικείμενο μελζτθσ τθσ κάκε εφαρμογισ δίνεται 

βαρφτθτα ςε διαφορετικά χαρακτθριςτικά που κα οφείλει να ζχει το πλικοσ, θ 

ςυμπεριφορά του και κατά ςυνζπεια θ κίνθςι του. Οι διαφορετικζσ κατθγορίεσ 

κίνθςθσ μπορεί να αναφζρονται ςτον αρικμό των οντοτιτων, ςτθν διακριτοποίθςθ 

του χϊρου, ςτο επίπεδο ευφυΐασ, τον βακμό ελζγχου, τθν αποφυγι εμποδίων και 

τθν δυνατότθτα τθσ εφαρμογισ να εκτελείται ςε πραγματικό χρόνο, όπου 

επιτρζπονται οι αλλθλεπιδράςεισ με τον χριςτθ.  

Μποροφν ωςτόςο να οριςτοφν δφο γενικζσ κατθγορίεσ, θ προςζγγιςθ ςε 

μικροςκοπικό και μακροςκοπικό επίπεδο. Στα μακροςκοπικά ςυςτιματα δίνεται 

ζμφαςθ ςτθν ςυνολικι εικόνα τθσ κίνθςθσ του πλικουσ  χωρίσ να ξεχωρίηουν 

μεμονωμζνεσ κινιςεισ των ατόμων και περιλαμβάνουν μοντζλα παλινδρόμθςθσ 

(regression), κίνθςθσ ρευςτϊν και μοντζλα ςχθματιςμοφ μονοπατιϊν (lane 

formation). Τα μικροςκοπικά ςυςτιματα εςτιάηουν ςτθν ςυμπεριφορά και κίνθςθ 

τθσ κάκε μίασ οντότθτασ ξεχωριςτά ϊςτε να δθμιουργθκεί θ ςυνολικι κίνθςθ του 

πλικουσ. Ρεριλαμβάνουν μοντζλα κοινωνικϊν δυνάμεων, μοντζλα βαςιςμζνα ςε 

κανόνεσ και κυτταρικά αυτόματα *2+. Θ επιλογι του κατάλλθλου ςυςτιματοσ 

προςομοίωςθσ τθσ κίνθςθσ εξαρτάται από τον ςτόχο και το  είδοσ τθσ εφαρμογισ 

για τθν οποία προορίηεται. Στο ςχιμα 2-4, παρουςιάηονται οριςμζνα κριτιρια 

μοντελοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ταξινόμθςθ των διαφορετικϊν 

κεωριϊν και μοντζλων ςτθν μελζτθ κίνθςθσ του πλικουσ ατόμων [9]. 
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2.4.1 Κυτταρικά αυτόματα 

Τα κυτταρικά αυτόματα ι αλλιϊσ ςυςτιματα βαςιςμζνα ςε πίνακεσ, 

παρουςιάηουν ζνα διακριτοποιθμζνο και δυναμικό περιβάλλον, διαμορφωμζνο ςε 

κελιά (κφτταρα) και κόμβουσ. Κάκε μία οντότθτα καταλαμβάνει ζνα κελί και θ 

κίνθςθ γίνεται από κελί ςε κελί βαςιςμζνθ ςε ζνα ςφνολο κανόνων. 

Τα κυτταρικά αυτόματα είναι ζνα διακριτό και δυναμικό ςφςτθμα 

προςομοίωςθσ κίνθςθσ που βαςίηεται ςε τοπικζσ αλλθλεπιδράςεισ. Θ 

αναπαράςταςθ του περιβάλλοντοσ και των ατόμων γίνεται από ζνα πλζγμα κελιϊν 

(grid), όπου το κάκε κελί μπορεί να παίρνει μία τιμι από ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό 

καταςτάςεων, για παράδειγμα μπορεί να είναι ελεφκερο ι κατειλθμμζνο (από 

κάποιο εμπόδιο ι άλλο άτομο). Ζτςι θ κίνθςθ γίνεται από κελί ςε κελί με ζνα 

ςφςτθμα κανόνων που επιτρζπουν ι όχι τθν κίνθςθ ςε ζνα γειτονικό κελί. Κατά τον 

τυπικό οριςμό του ςυςτιματοσ των κυτταρικϊν αυτόματων, ςε κάκε χρονικι 

μονάδα, θ κατάςταςθ του κάκε κελιοφ επαναπροςδιορίηεται ςφμφωνα με το 

ςφνολο των κανόνων των γειτονικϊν κελιϊν. Το πιο διάςθμο παράδειγμα πάνω ςε 

αυτόν τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ κίνθςθσ είναι το “Game of Life” του John Conway 

το 1970 *10], ςφνκετεσ φόρμεσ που μοιάηουν με οργανικά ςτοιχεία, παρουςιάηουν 

αυτό-οργάνωςθ και ακολουκοφν πολφ απλοφσ κανόνεσ.  

Μία επζκταςθ βαςιςμζνθ ςτθν ιδζα των κυτταρικϊν αυτόματων επιτρζπει ςτα 

κελιά να επθρεάηονται εκτόσ από τα γειτονικά τουσ και από άλλα μεμονωμζνα και 

απομακρυςμζνα κελιά. Θ επιρροι μπορεί να προζρχεται και να υπολογίηεται από 

όλα τα κελιά του χϊρου ι από κάποια υποομάδα κελιϊν ι από ζνα μόνο. Επίςθσ 

μια ακόμθ προςκικθ είναι θ δυνατότθτα να διατθρείται ςτα κελιά πλθροφορία 

Εικόνα 2-4 Κριτιρια μοντελοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ταξινόμθςθ 

διαφορετικϊν κεωριϊν και μοντζλων ςτθν μελζτθ τθσ κίνθςθσ του πλικουσ *9+. 
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ςχετικά με τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται, ϊςτε να μποροφν να 

υπολογίςουν τθν επόμενθ κατάςταςι τουσ ςφμφωνα με το ιςτορικό των αλλαγϊν 

των γειτονικϊν κελιϊν και των δικϊν τουσ καταςτάςεων. Αυτι θ προςζγγιςθ αρχικά 

εφαρμόςτθκε ςτθν προςομοίωςθ κυκλοφοριακισ ροισ, αλλά αργότερα ςε πολφ πιο 

ςφνκετα προβλιματα όπωσ θ μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ πλικουσ χαρακτιρων, 

χρθςιμοποιϊντασ εξατομικευμζνουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ για κάκε άτομο – κελί. 

[11]. 

 

 

Εικόνα 2-5 τιγμιότυπο προςομοίωςθσ κίνθςθσ πλικουσ βαςιςμζνο ςε κυτταρικά αυτόματα των 

Dijkstra et al. 2000 [11].  

 

2.4.2 υςτιματα ςωματιδίων  

Θ πλειονότθτα των ερευνϊν ςτθν προςομοίωςθ κίνθςθσ πλικουσ αφορά αυτιν 

τθν προςζγγιςθ, που είναι γνωςτι και ωσ ατομικι προςζγγιςθ. Σε αυτά τα 

ςυςτιματα ο κάκε εικονικόσ χαρακτιρασ κεωρείται ωσ ξεχωριςτι οντότθτα και οι 

αλλθλεπιδράςεισ του μοντελοποιοφνται ςφμφωνα με κοινωνικζσ και φυςικζσ 

δυνάμεισ, δθμιουργϊντασ ζνα ςφνολο αλλθλεπιδράςεων.  

Ωσ ςτακμόσ των ερευνϊν αυτϊν κεωρείται θ δουλειά του Craig Reynolds [12] ο 

οποίοσ αςχολικθκε κυρίωσ με τθν μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ ςμθνϊν, κοπαδιϊν 

ηϊων και ομάδων ψαριϊν. Ειςιγαγε τον όρο boids για τθν περιγραφι των 

οντοτιτων που μετακινοφνται βάςθ φυςικϊν κανόνων ανάλογα με τα δεδομζνα 

που ςυλλζγουν μζςω τθσ αντίλθψθσ. Το μοντζλο που προτείνει χαρακτθρίηεται από 

τρεισ βαςικοφσ κανόνεσ οι οποίοι κακορίηουν τθν κίνθςθ, δθλαδι τθν κζςθ και τθν 

ταχφτθτα του κακενόσ, ςε ςχζςθ με τθν κζςθ και τθν ταχφτθτα των υπολοίπων. 

 Διαχωριςμόσ: αλλαγι κατεφκυνςθσ ϊςτε να αποφευχκοφν ςυγκροφςεισ με 

τουσ υπολοίπουσ 

 Ευκυγράμμιςθ: αλλαγι τθσ κατεφκυνςθσ προσ το μζςο όρο τθσ κατεφκυνςθσ 

των υπολοίπων 
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 Συνοχι: αλλαγι κατεφκυνςθσ προσ το μζςο όρο τθσ κζςθσ των υπολοίπων 

Κάκε boid ζχει πρόςβαςθ ςτθν περιγραφι ολόκλθρου του περιβάλλοντοσ αλλά θ 

κίνθςθ του παράγεται ωσ αντίδραςθ μόνο εντόσ μιασ περιοριςμζνθσ περιοχισ, θ 

οποία προςδιορίηεται από τθν απόςταςθ από το κζντρο τθσ οντότθτασ και τθν 

γωνία τθσ κατεφκυνςισ τθσ. Κάκε οντότθτα αποφεφγει τισ ςυγκροφςεισ με τισ 

υπόλοιπεσ αλλά και με τα εμπόδια εντόσ του περιβάλλοντόσ τθσ. 

 

Ρζρα από τουσ τρείσ προαναφερκζντεσ κανόνεσ, ο Reynolds ςε επόμενθ 

εργαςία του [13] ειςιγαγε και κάποιεσ πιο γενικευμζνεσ ςυμπεριφορζσ που 

βοθκοφν ςτθν παραγωγι αυτόνομων ςυμπεριφορϊν, οι οποίεσ όμωσ ζχουν 

δεδομζνεσ αντιδράςεισ για κάκε αλλαγι του περιβάλλοντοσ.  

Χρθςιμοποιϊντασ τθν προςζγγιςθ των ςωματιδίων, οι Helbing και Molnár [14], 

περιγράφουν τθν κίνθςθ ωσ αποτζλεςμα άςκθςθσ κοινωνικϊν δυνάμεων. Θ 

ειςαγωγι ςτο «Μοντζλο των Κοινωνικϊν Δυνάμεων» ςτθν δυναμικι τθσ κίνθςθσ 

πλικουσ ατόμων  ζγινε το 1998, με τθν πρόταςθ ότι θ κίνθςθ πλικουσ ανκρϊπων 

μπορεί να περιγραφεί ωσ ο αποδζκτθσ των κοινωνικϊν δυνάμεων που αςκοφνται, οι 

οποίεσ είναι ενδεικτικζσ των εςωτερικϊν κινιτρων τθσ κάκε οντότθτασ και 

ευκφνονται για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν και κινιςεων. Το μοντζλο 

αυτό βαςίηεται ςε τρεισ κεμελιϊδεισ και απολφτωσ αναγκαίεσ αρχζσ:  

1. Επιτάχυνςθ – Θ ταχφτθτα των οντοτιτων δεν είναι ςτακερι ςτον χρόνο, 

αλλά αυξομειϊνεται ςτθν προςπάκειά τουσ να πετφχουν τθν βζλτιςτθ 

ταχφτθτα και να αποφφγουν τυχόν εμπόδια. 

2. Απϊκθςθ – Υπάρχει απωκθτικι δφναμθ υπεφκυνθ για τθν αποφυγι των 

εμποδίων και των άλλων οντοτιτων. 

Εικόνα 2-6 Σο ςφνολο των κανόνων του Reynolds [12] για τθν κίνθςθ του πλικουσ 
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3. Ζλξθ –  Αντίκετα με τθν απϊκθςθ, οι οντότθτεσ είναι δυνατόν να ζλκονται 

κάτω από οριςμζνεσ ςυνκικεσ από άλλεσ οντότθτεσ ι από αντικείμενα και 

περιοχζσ.  

Συνδυάηοντασ τισ δυνάμεισ αυτζσ μεταξφ τουσ, δθμιουργοφν μια εξίςωςθ που 

περιγράφει τα «ςυνολικά κίνθτρα» του κάκε χαρακτιρα και προςκζτοντασ τθν 

παράμετρο του χρόνου είναι δυνατόν να επιτρζπονται διακυμάνςεισ ςτθν 

ςυμπεριφορά τθσ κίνθςθσ. Οι εξιςϊςεισ αυτζσ δθμιουργοφν το μοντζλο κοινωνικϊν 

δυνάμεων (social force model). Με το μοντζλο αυτό περιγράφονται με επιτυχία 

ενδιαφζροντα φαινόμενα που παρατθροφνται ςτθν κίνθςθ πλικουσ, όπωσ ο 

ςχθματιςμόσ μονοπατιϊν. Το μοντζλο κοινωνικϊν δυνάμεων χρθςιμοποιικθκε και 

για τθν προςομοίωςθ εκκζνωςθσ κτιρίου ςε ςυνκικεσ πανικοφ *5].    

 

2.4.3 υμπεριφορικά ςυςτιματα  

Οι οντότθτεσ ςτα ςυμπεριφορικά ςυςτιματα παρουςιάηονται εξυπνότερεσ 

ςυγκριτικά με τα ςυςτιματα ςωματιδίων. Θ κίνθςι τουσ ελζγχεται από κανόνεσ και 

όχι από τισ τοπικζσ ι γενικζσ επιδράςεισ φυςικϊν νόμων και κοινωνικϊν δυνάμεων. 

Οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν τα ςυμπεριφορικά ςυςτιματα μποροφν να 

διαχωριςτοφν ανάλογα με τον αρικμό των οντοτιτων που προςομοιϊνεται θ κίνθςι 

τουσ, το επίπεδο ευφυΐασ, τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου που ενςωματϊνουν και τον 

τρόπο με τον οποίο διαχειρίηονται τισ ςυγκροφςεισ. Οι οντότθτεσ είναι 

εφοδιαςμζνεσ με ςυνκετικι όραςθ και αντίλθψθ για το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο 

βρίςκονται. 

Οι διάφορεσ ςυμπεριφορζσ κυμαίνονται από πολφ γενικζσ ζωσ και πολφ 

ςυγκεκριμζνεσ και οργανϊνονται ςε ομάδεσ. Μπορεί να προςτεκεί εξωτερικόσ 

ζλεγχοσ ςτο ςφςτθμα αλλάηοντασ κάποιεσ μεταβλθτζσ που αφοροφν τα κίνθτρα και 

τουσ αιςκθτιρεσ του χαρακτιρα ι με τον άμεςο προγραμματιςμό των εργαςιϊν 

που είναι προσ εκτζλεςθ. Τα ςτοιχεία που δομοφν μια ςυμπεριφορά είναι 

προςβάςιμα κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, ζτςι κάκε τμιμα τθσ μπορεί να 

τροποποιθκεί ςε πραγματικό χρόνο. Ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ είναι ζνα ςτοιχείο που 

είναι απαραίτθτο ςτθν προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ ςε οριςμζνεσ εφαρμογζσ, όπωσ τα 

εικονικά περιβάλλοντα και οι εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ. 

Στθν μελζτθ τουσ οι Anderson et al. [15] ειςάγουν περιοριςμοφσ τόςο ςε 

μεμονωμζνεσ οντότθτεσ όςο και ςε ομάδεσ μζςα ςτο πλικουσ. Αναφζρουν τρεισ 

τφπουσ περιοριςμϊν, όπωσ ςυγκεκριμζνοι χαρακτιρεσ να είναι υποχρεωμζνοι να 

περάςουν από μια περιοχι, το κζντρο μιασ ομάδασ ατόμων να τοποκετθκεί ςε ζνα 
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ςυγκεκριμζνο ςθμείο, και τα μζλθ μιασ ομάδασ (flock) να οριοκετοφν τθν κίνθςι 

τουσ ςφμφωνα με ζνα δεδομζνο ςχιμα ςε δεδομζνο χρόνο.  

Στο ςφςτθμα που παρουςιάηουν οι Blumberg et al. [16+ ςυνδυάηεται θ 

αυτονομία με τθν κακοδιγθςθ, γιατί κάποιεσ φορζσ  χρειάηεται επιπλζον ζλεγχοσ ι 

παρζμβαςθ από τον animator ςτισ οντότθτεσ του πλικουσ. Υπό αυτιν τθν ζννοια 

αυτι θ μελζτθ ορίηει τρεισ παρεμβάςεισ: 

1. Θ προςζγγιςθ ελζγχου επιτρζπει εξωτερικι παρζμβαςθ ςε διαφορετικά επίπεδα 

από τον animator ι τον χριςτθ, ϊςτε να κακοδθγιςει τον εικονικό χαρακτιρα. 

2. Το γενικό ςυμπεριφορικό μοντζλο τθσ αντίλθψθσ και τθσ επιλογισ των 

ενεργειϊν των αυτόνομων χαρακτιρων υποςτθρίηει και τον εξωτερικό ζλεγχο. 

3. Θ αρχιτεκτονικι του μοντζλου είναι χωριςμζνθ ςε επίπεδα ϊςτε να επιτρζπει 

επεκτάςεισ, επαναχρθςιμοποίθςθ και πολλαπλά επίπεδα κακοδιγθςθσ.   

 Επιπλζον, οι Sung et al. [17+ κακορίηουν ζνα ςφςτθμα όπου οι χριςτεσ μποροφν 

να προςδιορίςουν δυναμικά τθν ςυμπεριφορά μιασ ομάδασ ςε ζνα οριςμζνο τμιμα 

του περιβάλλοντοσ, με τθν επιςφναψθ πλθροφορίασ ςτο περιβάλλον. Υιοκετοφν μια 

κλιμακοφμενθ (scalable) προςζγγιςθ δφο επιπζδων για τθν προςομοίωςθ του 

πλικουσ. Το υψθλότερο επίπεδο χρθςιμοποιεί ζνα ςφςτθμα κατανεμθμζνου 

ελζγχου που βαςίηεται ςε καταςτάςεισ (situation-based distributed control 

mechanism), ςφμφωνα με το οποίο ο κάκε χαρακτιρασ ακολουκεί ζνα ςφνολο 

κανόνων που του υπαγορεφουν πϊσ να αντιδράςει ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ 

με βάςθ το τοπικό του περιβάλλον. Το χαμθλότερο επίπεδο χρθςιμοποιεί ζνα 

πικανολογικό (probabilistic) ςφςτθμα που υπολογίηει τισ πικανότθτεσ για μετάβαςθ 

από μια κατάςταςθ ςε μια άλλθ και ςτθ ςυνζχεια επιλζγονται δείγματα (samples) 

για να προχωριςει θ προςομοίωςθ. Αυτι θ προςζγγιςθ παρουςιάηει πολλζσ 

ομοιότθτεσ ςτο ςφνολο των χαρακτθριςτικϊν τθσ με τισ Μθχανζσ Ρεπεραςμζνων 

Καταςτάςεων (Finite State Machines), αλλά το διάγραμμα των καταςτάςεων και των 

μεταβάςεων τροποποιοφνται ςε πραγματικό χρόνο *3]. 

 

2.4.4 Ιεραρχικό μοντζλο  

Σφμφωνα με τουσ Musse και Thalmann [18+, θ προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ 

πλικουσ ατόμων μπορεί να γίνει χρθςιμοποιϊντασ ζνα ιεραρχικό μοντζλο, το οποίο 

παρουςιάηει μια ιεράρχθςθ τόςο τθν δομι όςο και τθν ςυμπεριφορά του πλικουσ. 

Θ ςυμπεριφορά του πλικουσ αςχολείται με τα επίπεδα αυτονομίασ, ορίηοντασ 

διαφορετικοφσ βακμοφσ ευφυΐασ που μπορεί να κυμαίνονται από μθδενικό μζχρι 

πολφ υψθλό επίπεδο. Θ κίνθςθ και κατά ςυνζπεια θ ςυμπεριφορά μπορεί να 
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ελεγχκεί με τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ: με τθν χριςθ προγραμματιςμζνων 

ςυμπεριφορϊν, ι ακολουκϊντασ ζνα ςφςτθμα ςυγκεκριμζνων κανόνων που 

βαςίηεται ςε γεγονότα και ςε αλλθλεπιδράςεισ ι μζςω εξωτερικοφ ελζγχου, με 

διαδραςτικι διαδικαςία κατά τθν διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ με τον χριςτθ. Αυτόσ 

ο μθχανιςμόσ ελζγχου είναι που διακρίνει τα ιεραρχικά από τα ςυμπεριφορικά 

μοντζλα. Κάποιεσ ςθμαντικζσ ζννοιεσ που μοντελοποιοφνται για τθν προςομοίωςθ 

αυτι είναι οι προκζςεισ, οι πεποικιςεισ και θ γνϊςθ, οι οποίεσ αναφζρονται 

αντίςτοιχα ςτουσ ςτόχουσ, ςτθν εςωτερικι κατάςταςθ και ςτισ πλθροφορίεσ τθσ 

κάκε οντότθτασ ςχετικά με το εικονικό περιβάλλον.  

 

Εκτόσ από το ςφςτθμα ελζγχου, ιεράρχθςθ παρουςιάηει και θ δομι του 

πλικουσ, το οποίο μπορεί να αποτελείται από μεμονωμζνα άτομα, από ομάδεσ 

ατόμων και ωσ πλικοσ ςτο ςφνολό του, όπου και τα τρία αυτά ςτοιχεία αποτελοφν 

τισ οντότθτεσ τθσ προςομοίωςθσ. Θ πλθροφορία μεταφζρεται εξίςου ςτα μζλθ τθσ 

κάκε ομάδασ, ωςτόςο το πλικοσ ςαν ςφνολο είναι το πιο πολφπλοκο τμιμα, αφοφ 

εμπεριζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ *19]. 

 

2.4.5 Γνωςτικά ςυςτιματα 

Οι τεχνικζσ που αναφζρκθκαν μζχρι τϊρα εμφανίηουν κάποιουσ περιοριςμοφσ. 

Υπό τθν ζννοια ότι οι οντότθτεσ δεν παρουςιάηουν ικανότθτεσ μάκθςθσ και 

περιορίηονται ςε προκακοριςμζνεσ ςυμπεριφορζσ. Για να επιτευχκεί μεγαλφτερθ 

αυτονομία, ειςάγονται τα γνωςτικά μοντζλα, περιλαμβάνουν ςυλλογιςτικι και 

ςχεδιαςμό των κινιςεων, με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ ςτόχων. Στθρίηονται ςε τοπικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ μεμονωμζνων οντοτιτων, όπου ςε διευρυμζνθ κλίμακα 

μποροφν να προςομοιϊςουν πολφπλοκα φαινόμενα όπωσ θ δυναμικι ενόσ 

πλικουσ. 

Σθμαντικι ςε αυτόν τον τομζα είναι θ εργαςία των Shao και Terzopoulo [20], οι 

οποίοι ανζπτυξαν αυτόνομουσ χαρακτιρεσ για τθν προςομοίωςθ κίνθςθσ πλικουσ 

ςε αςτικό περιβάλλον. Σε κάκε χαρακτιρα ενςωματϊνονται ςε ζνα γενικό μοντζλο 

τα κινθτικά, αντιλθπτικά, ςυμπεριφορικά και γνωςιακά του ςτοιχεία. Ζτςι ο κάκε 

χαρακτιρασ είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται το εικονικό περιβάλλον μζςα ςτο 

οποίο βρίςκεται, να αναλφει περιβαλλοντικά ερεκίςματα, να λαμβάνει αποφάςεισ 

ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του και τθν ¨βιολογικι¨ του κατάςταςθ (πχ. κοφραςθ) 

και να αλλθλεπιδρά με άλλουσ χαρακτιρεσ. Θ ικανότθτα μάκθςθσ που προςφζρει 

το μοντζλο αυτό, επιτρζπει τθν λιψθ αποφάςεων οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ 

εμπειρίεσ τουσ και καταγράφονται ωσ ζνασ γνωςτικόσ χάρτθσ του περιβάλλοντοσ, 

των καταςτάςεων και των αλλθλεπιδράςεων. Επίςθσ δίνεται θ δυνατότθτα 
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επικοινωνίασ τθσ γνϊςθσ μεταξφ των οντοτιτων. Στο ςφςτθμα αυτό χρθςιμοποιείται 

ζνα ιεραρχικό μοντζλο τεχνθτισ νοθμοςφνθσ ςε ςυνδυαςμό με ςυμπεριφορικά 

μοντζλα κίνθςθσ για τθν δθμιουργία αυτοκινοφμενων (self-animated) οντοτιτων. 

 

2.4.6 Παραδείγματα κίνθςθσ  (Crowds by Example)  

Σαν ςτόχοσ τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι να αντιςτοιχίςει μια ρεαλιςτικι πορεία 

κίνθςθσ ςτθν κάκε οντότθτα, ζτςι ϊςτε όταν προςτεκοφν όλεσ οι οντότθτεσ ςτον 

χϊρο, να προκφπτει μια ςυνολικι αλθκοφανισ ςυμπεριφορά κίνθςθσ, χωρίσ τθν 

χρθςιμοποίθςθ κάποιου ςυςτιματοσ κανόνων που μοντελοποιεί τθν ςυμπεριφορά. 

Οι χαρακτιρεσ δεν προςπακοφν να επιτφχουν κάποιο ςτόχο ι να φτάςουν ςε ζνα 

οριςμζνο μζροσ του περιβάλλοντοσ, κινοφνται με τρόπο που κακορίηεται από 

δεδομζνεσ τροχιζσ κίνθςθσ. Οι ςυγκεκριμζνεσ αυτζσ πορείεσ προκφπτουν από 

καταγραφι ςε video τθσ κίνθςθσ πραγματικϊν ανκρϊπων που βρίςκονται ςτισ ίδιεσ 

χωροχρονικζσ ςυνκικεσ. Στθν ςυνζχεια καταςκευάηεται μια βάςθ δεδομζνων που 

περιζχει όλεσ τισ δυνατζσ τροχιζσ που βαςίηονται ςτα παραδείγματα τθσ κίνθςθσ. Ο 

ςυνκετικόσ χαρακτιρασ καλείται να εξετάςει τθν κατάςταςθ γφρω του, να εντοπίςει 

εμπόδια και άλλουσ χαρακτιρεσ, και να αναηθτιςει ςτθν βάςθ δεδομζνων, τροχιζσ 

που περιγράφουν παρόμοια πορεία ϊςτε να ςυνκζςει ςταδιακά τθν δικι του 

πορεία κίνθςθσ. Οι ςυμπεριφορζσ που προκφπτουν εξαρτϊνται απόλυτα από τα 

δεδομζνα κίνθςθσ που ζχουν καταγραφεί. Για τθν δθμιουργία διαφορετικοφ είδουσ 

ςυμπεριφοράσ κίνθςθσ νζα δεδομζνα από πραγματικι κίνθςθ πρζπει να 

καταγραφοφν και να δθμιουργθκεί νζα βάςθ δεδομζνων. Με τθν μζκοδο αυτι είναι 

δυνατόν να αναπαραςτακοφν κινιςεισ ομάδων και μεμονωμζνων ατόμων, 

διαφορετικζσ ταχφτθτεσ ακόμα και να ςταματιςει κάποιοσ εντελϊσ για να 

ςυνομιλιςει ι να δει κάτι ενδιαφζρον [21]. 

2-7 : υνοπτικά θ διαδικαςία που ακολουκεί θ μζκοδοσ βαςιςμζνθ ςε παραδείγματα κίνθςθσ 
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2.5  ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΚΙΝΗΗ ΣΟΝ ΧΩΡΟ 

 Ο ςχεδιαςμόσ τθσ κίνθςθσ ςτον χϊρο ορίηεται ωσ το πρόβλθμα εφρεςθσ 

διαδρομισ ελεφκερθ από ςυγκροφςεισ, ϊςτε ο χαρακτιρασ να μεταβεί από τθν 

αρχικι του κζςθ ςτθν επικυμθτι κζςθ – ςτόχο (goal-based approach). Ο ςχεδιαςμόσ 

κίνθςθσ και θ εφρεςθ διαδρομισ είναι ζνα πρόβλθμα που προζρχεται από τον 

τομζα τθσ ρομποτικισ, βρίςκει όμωσ εφαρμογι και ςε τομείσ όπωσ οι καταςκευζσ, θ 

ςυναρμολόγθςθ και το computer animation. Σαν κλαςςικό πρόβλθμα ςχεδιαςμοφ 

τθσ κίνθςθσ κεωρείται το γνωςτό ωσ Το πρόβλθμα μετακίνθςθσ του πιάνου, 

αναφζρεται ςτθν μεταφορά ενόσ πιάνου από ζνα δωμάτιο ςε ζνα άλλο χωρίσ αυτό 

να χτυπιςει ςε κάποιον τοίχο.  

Ο βαςικόσ ςτόχοσ ςτθν κίνθςθ του πλικουσ είναι να ςχεδιάηει ο κάκε 

χαρακτιρασ τθν κίνθςι του ςτον χϊρο, γεγονόσ που προχποκζτει να ζχει γνϊςθ του 

εικονικοφ χϊρου και να μπορζςει να βρει μια διαδρομι χωρίσ ςυγκροφςεισ. Σε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ προςτίκεται και θ παράμετροσ του χρόνου, ϊςτε να 

αναηθτιςει τθν ςυντομότερθ διαδρομι. Θ αποφυγι πικανϊν ςυγκροφςεων που 

αναφζρεται ςε ςτατικά αντικείμενα, κτιρια, δζντρα κτλ. είναι πιο εφκολα 

υπολογίςιμθ από τον εντοπιςμό ςυγκροφςεων μεταξφ των κινοφμενων χαρακτιρων. 

Σφμφωνα με τουσ *22+, οι προςεγγίςεισ ςτον ςχεδιαςμό τθσ κίνθςθσ μποροφν να 

κατθγοριοποιθκοφν ςε τρεισ ομάδεσ: τα δυναμικά πεδία, τθν κατάτμθςθ ςε καλιά 

και τθν δθμιουργία χάρτθ διαδρομϊν. 

 

2.5.1 Δυναμικά πεδία  

Θ τεχνικι αυτι εφαρμόηει απωκθτικζσ δυνάμεισ πάνω ςτα αντικείμενα του 

περιβάλλοντοσ που πρζπει να αποφφγει ο χαρακτιρασ και ελκτικζσ προσ τον 

προοριςμό του. Ζτςι προςπακεί να κινθκεί προσ τον ςτόχο του, ενϊ ταυτόχρονα 

ωκείται μακριά από τα εμπόδια. Ρικανά προβλιματα που παρουςιάηει θ μζκοδοσ 

αυτι είναι ότι ο χαρακτιρασ υπάρχει περίπτωςθ να κινθκεί προσ λάκοσ κατεφκυνςθ 

ι να βρεκεί ςε αδιζξοδθ κατάςταςθ, δθλαδι να εγκλωβιςτεί μζςα ςε ζνα ςφςτθμα 

δυνάμεων που τον οδθγοφν ςε επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ, κακϊσ οι δυνάμεισ 

αυτζσ εφαρμόηονται ςε τοπικό επίπεδο. Θ προςζγγιςθ αυτι τθσ δθμιουργίασ 

τεχνθτϊν δυναμικϊν πεδίων παρουςιάςτθκε πρϊτθ φορά από τον Khatib.  

 



24 

 

2.5.2 Μζκοδοσ διαχωριςμοφ ςε κελιά 

 Με τθν μζκοδο αυτι γίνεται κατάτμθςθ του ελεφκερου από ςυγκροφςεισ 

χϊρου ςε διακριτά τμιματα. Ο διαχωριςμόσ μπορεί να γίνει είτε κατά προςζγγιςθ, 

χρθςιμοποιϊντασ πλζγμα ι quad trees, είτε με ακριβισ διάςπαςθ με τθν χριςθ 

κυρτϊν πολυγϊνων ζτςι ϊςτε να καλυφκεί ολόκλθρθ θ ελεφκερθ επιφάνεια. Με τα 

κυρτά κελιά δίνεται θ δυνατότθτα υπολογιςμοφ τθσ διαδρομισ ςε ςυνεχι χρόνο. Το 

πλεονζκτθμα που παρουςιάηει ςε ςχζςθ με τθν δθμιουργία πλζγματοσ είναι ότι 

εγγυάται τθν εφρεςθ ελεφκερθσ διαδρομισ εφ’ όςον αυτι υπάρχει. Οι αλγόρικμοι 

που απαιτοφνται ςτθν μζκοδο διαχωριςμοφ ςε κελιά είναι εφκολο να εφαρμοςτοφν, 

ωςτόςο είναι αναποτελεςματικοί όταν θ ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ είναι χαμθλι. 

Επίςθσ, όταν αυξάνονται οι διαςτάςεισ του χϊρου ι θ πολυπλοκότθτα τθσ ςκθνισ, ο 

αρικμόσ των κελιϊν που απαιτοφνται αυξάνεται τόςο πολφ ϊςτε μθν είναι πλζον 

πρακτικι αυτι θ μζκοδοσ. 

 

2.5.3 Χάρτεσ διαδρομϊν 

 Οι χάρτεσ διαδρομϊν δθμιουργοφν ςτον χϊρο πλοιγθςθσ ζνα δίκτυο 

μονοπατιϊν με γραμμζσ και καμπφλεσ, κατά μικοσ του οποίου μπορεί να 

μετακινθκεί ο ςυνκετικόσ χαρακτιρασ αποφεφγοντασ τισ ςυγκροφςεισ. Ο χάρτθσ 

αυτόσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ γράφθμα και επομζνωσ το πρόβλθμα περιορίηεται 

ςτθν αναηιτθςθ του κατάλλθλου γραφιματοσ που ςυνικωσ γίνεται με τον 

αλγόρικμο αναηιτθςθσ Djikstra ι με τον A*. Θ δυςκολία ςε αυτιν τθν μζκοδο είναι 

να υπολογιςτεί ζνασ ουςιαςτικόσ χάρτθσ διαδρομϊν. 

 

2.6   ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

Το μεγάλο ενδιαφζρον προσ τον τομζα τθσ κίνθςθσ του πλικουσ και το πλικοσ 

των διαφορετικϊν εφαρμογϊν ςτισ οποίεσ ενςωματϊνεται, οδιγθςαν ςτθν 

δθμιουργία ςυςτθμάτων που ςκοπόσ τουσ είναι θ ρεαλιςτικι αναπαράςταςθ τθσ 

κίνθςθσ. Ραρακάτω παρουςιάηονται κάποια από τα πιο γνωςτά εμπορικά και 

ερευνθτικά ςυςτιματα που ζχουν αναπτυχκεί προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 

 

2.6.1 MASSIVE 

Το πιο δθμοφιλζσ λογιςμικό ςτθν παραγωγι πλικουσ και ςτθν προςομοίωςθ 

τθσ κίνθςισ του, είναι το MASSIVE (Multiple Agent Simulation System in Virtual 

Environment). Το Massive χρθςιμοποιεί υψθλισ ποιότθτασ ςυνκετικι κίνθςθ με 
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τεχνθτι νοθμοςφνθ ςε ζνα πακζτο λογιςμικοφ και ζγινε ευρζωσ γνωςτό λόγω τθσ 

εφαρμογισ του ςε επιτυχθμζνεσ κινθματογραφικζσ παραγωγζσ και διαφθμίςεισ. 

Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που αρχικά αναπτφχκθκε από τον Stephen Regelous, και 

ςυγκεκριμζνα φςτερα από απαίτθςθ του Peter Jackson, ςκθνοκζτθ τθσ ταινίασ 

«Άρχοντασ των δαχτυλιδιϊν» για τθν δθμιουργία ςτρατοφ δεκάδων χιλιάδων 

πολεμιςτϊν. Σιμερα χρθςιμοποιείται επιτυχϊσ και ςε εφαρμογζσ όπωσ ο αςτικόσ 

ςχεδιαςμόσ, οι αρχιτεκτονικζσ αναπαραςτάςεισ και τα θλεκτρονικά παιχνίδια. 

Τα κφριο χαρακτθριςτικό του Massive είναι θ δυνατότθτα παραγωγισ πολφ 

μεγάλου πλικουσ τριςδιάςτατων χαρακτιρων, ςτο οποίο ο κάκε χαρακτιρασ 

λειτουργεί ωσ αυτόνομθ οντότθτα. Με τθν χριςθ αςαφοφσ λογικισ, το λογιςμικό 

επιτρζπει ςτθν κάκε οντότθτα να λειτουργιςει και να δράςει ατομικά ςφμφωνα με 

πλθροφορίεσ που λαμβάνει από το περιβάλλον και τισ άλλεσ οντότθτεσ. Αυτζσ οι 

δράςεισ και οι εναλλαγζσ τουσ είναι που κακορίηουν τθν ατομικι ςυμπεριφορά, που 

μζςω ενόσ ςυςτιματοσ ελζγχου επιλζγει ανάμεςα από προεγγεγραμμζνεσ κινιςεισ, 

που ζχουν δθμιουργθκεί είτε με τεχνικζσ motion capture είτε ςε εξειδικευμζνεσ 

περιπτϊςεισ ςε κάποιο  πρόγραμμα τριςδιάςτατθσ μοντελοποίθςθσ τθσ κίνθςθσ 

[23]. 

 

2.6.2 GOLAEM  

Το Golaem είναι ζνα καινοφργιο λογιςμικό που παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά 

τον Μάιο του 2011 και επιτρζπει τθν προςομοίωςθ ελεγχόμενου πλικουσ 

αυτόνομων χαρακτιρων. Ωςτόςο δεν λειτουργεί ςαν αυτόνομθ πλατφόρμα όπωσ το 

Massive, αλλά πρζπει να ενςωματωκεί ωσ plug-in ςε υπάρχον λογιςμικό 

τριςδιάςτατθσ μοντελοποίθςθσ, και ςυγκεκριμζνα το υποςτθρίηει το Maya τθσ 

Autodesk. 

Οι χαρακτιρεσ αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και αποφεφγουν εμπόδια ςε 

πραγματικό χρόνο, και πλοθγοφνται αυτόνομα ςε δεδομζνθ διαδρομι. Ενϊ θ 

μορφολογία των χαρακτιρων μπορεί να είναι πολφπλοκι, θ κίνθςι τουσ ςτο χϊρο 

βαςίηεται ςε τεχνικζσ κίνθςθσ ςωματιδίων, ρευςτϊν και δυναμικϊν πεδίων. Στα 

χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ αυτοφ εντάςςονται θ δυνατότθτα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ υπαρχόντων κινιςεων ςε χαρακτιρεσ με διαφορετικι 

μορφολογία και θ δυνατότθτα ο χριςτθσ να μπορεί να επζμβει και να προςκζςει 

ςτουσ χαρακτιρεσ ατομικζσ ςυμπεριφορζσ [24]. 
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2.6.3 MACES 

Στο ερευνθτικό αυτό ςφςτθμα που αναπτφχκθκε από τουσ Pelechano et al. [25], 

θ κίνθςθ του πλικουσ προςομοιϊνεται αντιςτοιχίηοντασ διαφορετικοφσ ρόλουσ 

μεταξφ των οντοτιτων και επιτρζποντασ τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ. Το MACES 

(Multi-Agent Communication for Evacuation Simulation) υπολογίηει τθν κίνθςθ ςε 

δφο επίπεδα, χρθςιμοποιεί αλγόρικμουσ εφρεςθσ διαδρομισ ςε χϊρο για τον οποίο 

οι οντότθτεσ δεν ζχουν εκ των προτζρων γνϊςθ για τθν δομι του και δθμιουργοφν 

ζναν εςωτερικό γνωςτικό χάρτθ. Στο χαμθλό επίπεδο θ κίνθςθ γίνεται βαςιςμζνθ 

ςτο μοντζλο των κοινωνικϊν δυνάμεων.  

Θ επικοινωνία και οι ρόλοι προςκζτονται ςτο ςφςτθμα αυτό για τθν επίτευξθ 

ατομικϊν ςυμπεριφορϊν και για τθν επικοινωνία των πλθροφοριϊν με ρεαλιςτικό 

τρόπο. Κακϊσ πρόκειται για ςφςτθμα που εφαρμόηεται ςε προςομοίωςθ 

εκκενϊςεων κτθρίων, οι ρόλοι αναφζρονται ςε αρχθγοφσ, μθ εκπαιδευμζνουσ 

αρχθγοφσ και μθ εκπαιδευμζνουσ, ανάλογα με τθν γνϊςθ που ζχουν για το 

περιβάλλον. Θ επικοινωνία υποςτθρίηεται για οντότθτεσ που βρίςκονται ςτο ίδιο 

δωμάτιο του χϊρου και αναφζρεται ςτθν δυνατότθτα μεταβίβαςθσ του γνωςτικοφ 

χάρτθ, παράδειγμα: ζνασ εκπαιδευμζνοσ αρχθγόσ μεταδίδει τθν πλθροφορία 

(γνϊςθ) ςε μθ εκπαιδευμζνουσ για τθν κζςθ που βρίςκονται οι ζξοδοι κινδφνου.  

Θ περαιτζρω ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ ςτθρίηεται ςτθν χρθςιμοποίθςθ κάποιου 

ψυχολογικοφ μοντζλου χρθςιμοποιϊντασ το PMFserv, μια βιβλιοκικθ βαςιςμζνθ ςε 

δεδομζνα PMF (Performance Moderator Functions). Διάφοροι ςυναιςκθματικοί 

2-8 : Προςομοίωςθ κίνθςθσ πλικουσ για ςτικό ςχεδιαςμό με Golaem Software [24] 
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παράγοντεσ όπωσ το άγχοσ κα μποροφν να παραμετροποιοφν το μοντζλο λιψθσ 

αποφάςεων [26]. 

 

2.6.4 ViCROWD 

Το ςφςτθμα προςομοίωςθσ κίνθςθσ πλικουσ ViCrowd βαςίηεται ςτο ιεραρχικό 

μοντζλο. Ραρουςιάηει ιεραρχικά διαφορετικά επίπεδα αυτονομίασ που 

αναφζρονται αντίςτοιχα ςε προγραμματιςμζνεσ, βαςιςμζνεσ ςε κανόνεσ και 

αυτόνομεσ ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ εφαρμόηονται ςτο πλικοσ το οποίο 

παρουςιάηει με τθν ςειρά του μια ιεραρχικι δομι και αποτελείται από μεμονωμζνα 

άτομα, από ομάδεσ όπωσ φίλοι και οικογζνεια, και από το πλικοσ, το ςφνολο των 

ομάδων. Μπορεί να υποςτθρίξει μεγάλο αρικμό ατόμων με κίνθςθ ςε πραγματικό 

χρόνο. Θ κίνθςθ περιγράφεται χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία ενδιαφζροντοσ (IP) δθλαδι 

τοποκεςίεσ από όπου πρζπει να περάςουν τα άτομα, και ςθμεία δράςθσ (AP) 

ςθμεία που αν περάςουν από εκεί κα πρζπει να εκτελζςουν κάποια ςυγκεκριμζνθ 

ενζργεια. Το ίδιο ιςχφει και για τισ τρεισ οντότθτεσ τθσ προςομοίωςθσ, άτομα, 

ομάδεσ ατόμων αλλά και πλικοσ. Θ ςυμπεριφορά αυτι προκφπτει ωσ αποτζλεςμα 

των προκζςεων, των πεποικιςεων και τθσ γνϊςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αντίλθψθ 

για το εικονικό περιβάλλον. Το ςφςτθμα ViCrowd διαχειρίηεται τρία ςυγκεκριμζνα 

προβλιματα:  

 

1. Τθν μοντελοποίθςθ τθσ ιεραρχικισ δομισ και των πλθροφοριϊν, και του 

τρόπου που αυτζσ κατανζμονται μεταξφ των οντοτιτων τθσ προςομοίωςθσ. 

2. Τα διαφορετικά επίπεδα ρεαλιςμοφ, με ςκοπό να παρζχει απλζσ αλλά και 

ςφνκετεσ ςυμπεριφορζσ του πλικουσ. 

3. Τθν απαιτοφμενθ δομι, ϊςτε να υπάρχει αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των 

ομάδων των ατόμων κατά τθν διάρκεια τθσ προςομοίωςθσ ςε πραγματικό 

χρόνο. 

 

Οι πλθροφορίεσ που προζρχονται από τα δεδομζνα τθσ αντίλθψθσ, τθσ γνϊςθσ 

και των πεποικιςεων, ςυνδζονται με τισ κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ και τα γεγονότα. 

Στθν ςυνζχεια επεξεργάηονται από το τμιμα Behavioral Motor (BM), ϊςτε να 

παραχκοφν χαμθλοφ επιπζδου ατομικζσ και ομαδικζσ ςυμπεριφορζσ. Αυτζσ 

εκφράηονται ωσ ταχφτθτα και τφποσ κίνθςθσ, με βαςικζσ κινιςεισ όπωσ βάδιςθ, 

ςτάςθ, τρζξιμο κ.ά., και ωσ διαφοροποίθςθ του τρόπου κίνθςθσ βάςθ 

ςυναιςκθμάτων και κανόνων, όπου για παράδειγμα ςε κατάςταςθ διαδιλωςθσ 

μπορεί να κινοφνται δυναμικά τα χζρια [18].  
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2.7   ΕΣΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗΝ ΚΙΝΗΗ – ΚΡΙΣΙΚΗ  

 Τα μοντζλα προςομοίωςθσ πλικουσ ζχοντασ ωσ ηθτοφμενο τθν επίτευξθ 

ρεαλιςμοφ επικεντρϊνονται ςτθν δθμιουργία αλθκοφανϊν ςυμπεριφορϊν των 

οντοτιτων που το αποτελοφν και αν το απαιτεί θ εφαρμογι, δίνεται βαρφτθτα και 

ςτθν μοντελοποίθςθ τθσ εξωτερικισ τουσ εμφάνιςθσ. Στο μικροςκοπικό επίπεδο 

προςομοίωςθσ του πλικουσ, με ρεαλιςτικοφσ εικονικοφσ ανκρϊπουσ για τθν 

αναπαράςταςι του, θ ανάγκθ δθμιουργίασ ετερογζνειασ ςτθν κίνθςθ για τθν 

ανάδειξθ των ατομικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν κρίνεται απαραίτθτθ. 

 Στθν προςπάκεια δθμιουργίασ διαφορετικϊν ςυμπεριφορϊν, ςτισ μεκόδουσ 

που αναφζρκθκαν παραπάνω, εκτόσ από τθν χρθςιμοποίθςθ φυςικϊν νόμων και 

κανόνων, ζχουν γίνει και προςεγγίςεισ που ενςωματϊνουν μοντζλα 

ςυναιςκθμάτων, αντίλθψθ, πεποικιςεισ, γνϊςεισ, ρόλουσ και ομάδεσ, ϊςτε να 

προκφπτουν διαφορετικοί ςτόχοι και κατά ςυνζπεια διαφορετικι ςυμπεριφορά, θ 

οποία με τθν ςειρά τθσ εκφράηεται με τθν κίνθςθ ςτον χϊρο. Ωςτόςο ςτα 

περιςςότερα ςυςτιματα θ κίνθςθ είναι  προςανατολιςμζνθ ςτο επίπεδο τθσ 

πλοιγθςθσ, επιλογισ δθλαδι τθσ κατάλλθλθσ διαδρομισ και αποφυγισ των 

ςυγκροφςεων, και δεν περιλαμβάνει κινθςιολογικά δεδομζνα, περιγραφζσ δθλαδι 

για τον τρόπο που εκτελείται θ κάκε κίνθςθ. Για παράδειγμα μπορεί δφο 

χαρακτιρεσ να ζχουν τον ίδιο ςτόχο, να φτάςουν από το ςθμείο Α ςτο ςθμείο Β, 

ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδρομι, αλλά ο ζνασ είναι ζνασ θλικιωμζνοσ άντρασ και ο 

άλλοσ χαρακτιρασ είναι μια νεαρι γυναίκα. Θ βάδιςι τουσ αναπαριςτάται 

βαςιςμζνθ ςτο ίδιο μοτίβο κίνθςθσ και θ πλθροφορία του φφλου και τθσ θλικίασ 

μεταφζρεται ςτον χριςτθ μζςω τθσ υφισ (texture) που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν 

μοντελοποίθςθ τθσ εξωτερικισ τουσ εμφάνιςθσ, θ οποία επιλζγεται τυχαία 

(random) μζςα από μια βιβλιοκικθ υφϊν *20, 18, 27 ]. Κάποιεσ παραμετροποιιςεισ 

Εικόνα 2-9  Αριςτερά πλικοσ ςε διαδιλωςθ και δεξιά διαφορετικοί τρόποι βάδιςθσ ωσ 

αποτζλεςμα ζκφραςθσ ςυναιςκθμάτων *18+ 
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(noise functions) που προτείνονται για τον τρόπο βάδιςθσ των χαρακτιρων του 

πλικουσ γίνονται με τυχαία αντιςτοίχιςθ των τιμϊν ςτισ οντότθτεσ *27, 28+ που ωσ 

ςτόχο ζχουν απλά τθν δθμιουργία ποικιλομορφίασ ςτθν κίνθςθ. Ρροφανϊσ ςε μια 

ρεαλιςτικι προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ του πλικουσ, ο τρόποσ τθσ κίνθςθσ κα πρζπει 

να είναι ενδεικτικόσ τθσ κάκε περίπτωςθσ και να αντιςτοιχίηεται ανάλογα με τα 

δεδομζνα τθσ φυςιολογίασ του κάκε χαρακτιρα. Στο ερευνθτικό ςφςτθμα ViCrowd 

[18], γίνεται μια αναφορά ςτθν διαφοροποίθςθ του τρόπου κίνθςθσ των 

χαρακτιρων ςτο πλικοσ, ςυναρτιςει ςυναιςκθμάτων, αλλά κακϊσ ο ςκοπόσ 

ανάπτυξθσ του ςυςτιματοσ ιταν τα διαφορετικά επίπεδα αυτονομίασ και θ 

δθμιουργία ομάδων, ο τομζασ αυτόσ δεν αναπτφςςεται ικανοποιθτικά. 

Για τθν δθμιουργία διαφορετικϊν κινθςιολογικϊν δεδομζνων τα εμπορικά 

ςυςτιματα ςυνικωσ βαςίηονται ςτθν προεγγραφι κινιςεων με motion capture, 

που ςτθν ςυνζχεια αντιςτοιχίηονται με τυχαίο τρόπο ςτουσ χαρακτιρεσ του 

πλικουσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί είναι αδφνατο, λόγω του μεγάλου υπολογιςτικοφ 

κόςτουσ να δθμιουργθκοφν τόςα διαφορετικά κινθςιολογικά δεδομζνα, όςοι και οι 

χαρακτιρεσ που πρόκειται να προςομοιωκοφν όταν αναφερόμαςτε ςε μεγάλο 

πλικοσ. Ζτςι δθμιουργείται μια βιβλιοκικθ πεπεραςμζνου αρικμοφ διαφορετικϊν 

τρόπων κίνθςθσ, που ςτθν ςυνζχεια εφαρμόηονται ςτο πλικοσ των χαρακτιρων. 

Μπορεί για παράδειγμα να προεγγραφοφν δζκα διαφοροποιθμζνοι τρόποι βάδιςθσ 

που κα αντιςτοιχιςκοφν ςε ζνα πλικοσ πεντακοςίων χαρακτιρων. Αυτό ζχει ςαν 

αποτζλεςμα εκτόσ από αντίγραφα υφισ (texture clones), να παρουςιάηονται και 

αντίγραφα κίνθςθσ (motion clones). Οι McDonnell et al. [27] πραγματοποίθςαν μια 

πειραματικι ζρευνα πάνω ςε αυτόν τον τομζα, ςτο κατά πόςο, ςε ποιο βακμό 

δθλαδι θ χριςθ αντιγράφων ςτο ςυνκετικό πλικοσ δεν γίνεται αντιλθπτι από 

κάποιον εξωτερικό παρατθρθτι-χριςτθ. Με μια ςειρά πειραμάτων, μζτρθςαν τθν 

ικανότθτα εντοπιςμοφ των αντιγράφων κίνθςθσ και υφισ ςε μια ςκθνι κίνθςθσ 

πλικουσ, με άτομα ςτα οποία προβλικθκε και ζχοντασ ωσ ςκοπό να ορίςουν 

κάποια κατϊτατα όρια ςτθν χριςθ αντιγράφων για τθν δθμιουργία ετερογζνειασ. 

Θ εργαςία αυτι αςχολείται με τθν καταγραφι και ανάλυςθ των κινθςιολογικϊν 

δεδομζνων που διαφοροποιοφν τον τρόπο βάδιςθσ και εκφράηουν τθν 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ και τθν φυςιολογία του χαρακτιρα, με ςκοπό τθν 

δθμιουργία ετερογζνειασ ςτθν κίνθςθ του πλικουσ και τθν επικοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ που εμπεριζχεται ςτθν βάδιςθ. Στο επόμενο κεφάλαιο, αναλφεται θ 

βάδιςθ, ωσ ο βαςικόσ τρόποσ μετακίνθςθσ του ανκρϊπου, και παρουςιάηονται 

παράγοντεσ που τθν διαφοροποιοφν.  
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Εικόνα 2-11 Σμιμα από τθν αρχιτεκτονικι του μοντζλου τθσ κίνθςθσ αυτόνομων χαρακτιρων *20+, 

που αναφζρεται ςτον τομζα τθσ κίνθςθσ. Περιλαμβάνει τφπουσ κίνθςθσ που αφοροφν τθν πλοιγθςθ 

όπωσ τρζξιμο, βάδιςθ, ςτροφι, ςτάςθ, κτλ. και τφπουσ κίνθςθσ όπωσ αναμονι, ςυνομιλία, κάκιςμα 

κτλ. 

Εικόνα 2-10 Αριςτερά φαίνονται κατανεμθμζνα τα διαφορετικά ςτυλ τθσ κίνθςθσ με τιμζσ από 

*0,1+ που αντιςτοιχοφν ςτθν κινθτικι ενζργεια. Με μαφρο είναι θ τιμι 0 και θ ελάχιςτθ ενζργεια, 

ενϊ με τιμι 1 και άςπρο χρϊμα θ μζγιςτθ. Δεξιά, θ ίδια ςκθνι με τριςδιάςτατουσ χαρακτιρεσ 

ςτθν κζςθ των κυλίνδρων, εικονοποιϊντασ τθν διαφορετικι κινθτικι ενζργεια βάδιςθσ *28+. 
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3 ΚΙΝΗΗ  &  ΒΑΔΙΗ 

Θ επιςτιμθ που μελετά τθν κίνθςθ του ςϊματοσ ςυνδυάηοντασ ςτοιχεία τθσ 

ανατομίασ και τθσ φυςιολογίασ του ςϊματοσ είναι θ κινθςιολογία. Ωσ πατζρασ τθσ 

επιςτιμθσ αυτισ κεωρείται ο Αριςτοτζλθσ (384 – 322 π.Χ.) κακϊσ ιταν ο πρϊτοσ 

που μελζτθςε με ςυςτθματικό τρόπο τισ κινιςεισ των μυϊν του ςϊματοσ και τουσ 

γεωμετρικοφσ κανόνεσ και περιοριςμοφσ ςτουσ οποίουσ υπακοφουν οι κινιςεισ 

αυτζσ. Ρζρα από τθν βιολογικι ςθμαςία τθσ κίνθςθσ, ζχει αποδειχκεί ότι 

παρατθρϊντασ τθν κίνθςθ κάποιου εξάγονται ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν 

ταυτότθτά του, τισ προκζςεισ, τα ςυναιςκιματα και τθν προςωπικότθτά του. 

Γεγονόσ που ςυμβάλει κακοριςτικά ςτθν επικοινωνία και ςτθν κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των ατόμων, κακϊσ εμπλουτίηει τον τρόπο επικοινωνίασ με 

τθν χριςθ ενόσ πολφπλοκου ςυςτιματοσ μθ-λεκτικισ ςυμπεριφοράσ. 

Αναγνωρίηοντασ τθν ςθμαςία τθσ κίνθςθσ ςτθν επικοινωνία ςε κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ, πολλοί ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι ερευνθτζσ, διεξιγαν 

πειράματα και μελζτθςαν εντατικά τθν ζκφραςθ μζςω τθσ κίνθςθσ του ςϊματοσ. Θ 

πλειονότθτα των ερευνϊν εςτιάηει το ενδιαφζρον τθσ ςτισ εκφράςεισ του 

προςϊπου, του πιο εκφραςτικοφ μζρουσ του ςϊματοσ, και ςτθν ερμθνεία των 

μθνυμάτων ςυγκεκριμζνων ςτάςεων του ςϊματοσ.  

 

3.1  ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΣΗ ΚΙΝΗΗ – Perception of human motion 

Σχεδόν 40 χρόνια πριν, το 1973, ο Σουθδόσ ψυχολόγοσ Gunnar Johansson 

πραγματοποίθςε ζνα πείραμα, τα αποτελζςματα του οποίου ζδειξαν ότι είμαςτε ςε 

κζςθ να διαχωρίςουμε ςε μεγάλο βακμό τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε ζνα 

κινοφμενο ςϊμα, από τον τρόπο τθσ κίνθςισ του. Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται 

ςχετικά με τθν δράςθ και τθν ταυτότθτα του ςϊματοσ που μεταφζρονται με τθν 

κίνθςθ, γίνονται ευκολότερα αντιλθπτζσ ςυγκριτικά με άλλεσ μεκόδουσ. Με το ζργο 

του ζδειξε ότι τοποκετϊντασ μερικζσ φωτεινζσ τελείεσ ςε ςτρατθγικά ςθμεία του 

ςϊματοσ του ανκρϊπου ι κάποιου ηϊου και κινθματογραφϊντασ τθν κίνθςθ με 

τρόπο ϊςτε να φαίνονται μόνο οι τελείεσ, αφαιρϊντασ δθλαδι τισ υπόλοιπεσ 

βιολογικζσ πλθροφορίεσ που μεταφζρονται μζςω τθσ εικόνασ, όπωσ θ μορφι ι το 

περίγραμμα, οργανϊνεται άμεςα μια ςυνεκτικι αντίλθψθ κίνθςθσ ενόσ ηωντανοφ 

οργανιςμοφ. Ζδειξε ότι μόνο 12 φωτεινά ςθμεία, χωρίσ να είναι ενωμζνα μεταξφ 

τουσ, και με χρόνο παρουςίαςθσ μόλισ 5 διαδοχικϊν εικόνων ανά δευτερόλεπτο, 

αρκοφν για να δθμιουργθκεί θ αντίλθψθ μίασ αρκρωτισ δομισ του ανκρϊπινου 

ςϊματοσ ςε κίνθςθ *29].  
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Αρκετοί ερευνθτζσ ςτθν ςυνζχεια, βάςιςαν τα πειράματά τουσ ςτθν μζκοδο του 

Johansson και χρθςιμοποιϊντασ φωτεινζσ τελείεσ ζδειξαν ότι θ αντιλθπτικι 

ικανότθτα υπερβαίνει κατά πολφ τθν απλι αναγνϊριςθ τθσ κίνθςθσ από το ςφνολο 

των κουκίδων. Αποδείχκθκε ότι ο άνκρωποσ ζχει τθν ικανότθτα να μπορεί να 

αποκωδικοποιιςει λεπτομζρειεσ που αναφζρονται ςτο είδοσ τθσ κίνθςθσ και ςτο 

φφλο ςτου ανκρϊπου που τισ εκτελεί και ότι μπορεί να αναγνωρίςει τα οικεία προσ 

αυτόν χαρακτθριςτικά τθσ κίνθςθσ κάποιου γνωςτοφ του, ο οποίοσ ζχει 

αναπαραςτακεί με κίνθςθ κουκίδων *30, 31]. 

 

3.2  ΘΕΩΡΙΕ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΚΙΝΗΗ 

3.2.1 Laban Movement  Analysis (LMA)   

Είναι μια μζκοδοσ παρατιρθςθσ, περιγραφισ, καταγραφισ και ερμθνείασ τθσ 

ανκρϊπινθσ κίνθςθσ που παρουςιάςτθκε από τον Rudolf Laban (1879-1958). 

Σφμφωνα με τθν κεωρία LMA θ κίνθςθ χωρίηεται ςε τζςςερισ διαφορετικζσ 

παραμζτρουσ : Σϊμα, Ρροςπάκεια, Σχιμα και Χϊρο [32,33]. 

ϊμα : Στθν κατθγορία ςϊμα περιγράφονται τα δομικά και φυςικά χαρακτθριςτικά 

του ςϊματοσ κακϊσ αυτό κινείται. Καταγράφονται τα μζρθ του ςϊματοσ που 

κινοφνται, τα τμιματα με τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα, τα μζρθ που επθρεάηονται 

από άλλα και γενικζσ αναφορζσ ςχετικά με τθν γενικι διάρκρωςθ του ςϊματοσ. Σαν 

υποκατθγορίεσ μποροφν να κεωρθκοφν:  

1) Το τμιμα από το οποίο ξεκινά θ κίνθςθ 

2) Ο τρόποσ ςφνδεςθσ των διαφόρων τμθμάτων 

3) Θ αλλθλουχία τθσ κίνθςθσ μεταξφ των τμθμάτων του ςϊματοσ 

4) Ο γενικόσ τρόποσ οργάνωςθσ του ςϊματοσ και θ ςυνδεςιμότθτα 

 

Προςπάκεια : Ωσ προςπάκεια, ι όπωσ ο Laban μερικζσ φορζσ αποκαλοφςε ωσ 

δυναμικι, κεωρείται ζνα ςφςτθμα για τθν κατανόθςθ των πιο λεπτϊν 

χαρακτθριςτικϊν ςχετικϊν με τον τρόπο που μια κίνθςθ γίνεται με ςεβαςμό ςτθν 

εςωτερικι πρόκεςθ. Θ διαφορά μεταξφ του χτυπϊντασ κάποιον ςε κατάςταςθ 

Εικόνα 3-1  Παράδειγμα αναπαράςταςθσ τθσ κίνθςθσ με φωτεινά ςθμεία [30] 
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κυμοφ και απλϊνοντασ το χζρι για ζνα ποτιρι, είναι μικρι ςε επίπεδο οργάνωςθσ 

του ςϊματοσ – και οι δφο βαςίηονται ςτθν προζκταςθ του βραχίονα. Θ προςοχι 

ςτθν δφναμθ τθσ κίνθςθσ, ςτον ζλεγχο και ςτο χρονοδιάγραμμά τθσ είναι  πολφ 

διαφορετικά μεταξφ των δφο κινιςεων του παραδείγματοσ, λόγω τθσ διαφορετικισ 

εςωτερικισ πρόκεςθσ. Θ παράμετροσ προςπάκεια χωρίηεται ςε τζςςερισ 

υποκατθγορίεσ, κάκε μία από τισ οποίεσ ζχει δφο αντίκετεσ πολικότθτεσ: 

1) Χϊροσ : άμεςοσ  / ζμμεςοσ 

2) Βάροσ :   μεγάλο  /  λίγο (ελαφρφ) 

3) Χρόνοσ :  αιφνίδιοσ (ι ςφντομοσ)  /  διαρκισ  

4) οι :  περιοριςμζνθ  /  ελεφκερθ 

 

Ο ςυνδυαςμόσ των τριϊν πρϊτων υποκατθγοριϊν ονομάηεται ωσ «Δράςεισ τθσ 

Ρροςπάκειασ (Effort Actions)», ι ωσ Ρροϊκθςθ τθσ Δράςθσ (Action Drive). Θ ροι 

από τθν άλλθ πλευρά, είναι υπεφκυνθ για τθν αλλθλουχία και τθν ςυνοχι των 

κινιςεων. Χωρίσ τθν ςυμμετοχι του παράγοντα Ρροςπάκεια οισ (Flow Effort), θ 

κίνθςθ περιγράφεται με μία μόνο ζναρξθ τθσ κίνθςθσ και τθν ενζργεια που 

εκτελείται, διαδικαςία τθν οποία περιγράφουν οι πρϊτεσ τρεισ υποκατθγορίεσ τθσ 

παραμζτρου Ρροςπάκεια. Γενικϊσ είναι πολφ δφςκολο να αφαιρεκεί θ ροι από τθν 

ςυνολικι περιγραφι τθσ κίνθςθσ, και ζτςι μια πλιρθσ ανάλυςθ τθσ Ρροςπάκειασ κα 

πρζπει να περιλαμβάνει και τισ τζςςερισ υποκατθγορίεσ.  

 

Εικόνα 3-2 Σο γράφθμα τθσ παραμζτρου Προςπάκεια 
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χιμα :  Αν και ςτθν παράμετρο Σϊμα αναλφονται οι ςυνδζςεισ ςτο ανκρϊπινο 

ςϊμα, ο τρόποσ που αλλάηει το ςχιμα, το περίγραμμα του ςϊματοσ κατά τθν 

διάρκεια τθσ κίνθςθσ αναλφεται ςτθν παράμετρο Σχιμα. Πλεσ οι παράμετροι 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ, ωςτόςο ο παράγοντασ Σχιμα είναι ςυχνά κακοριςτικόσ 

ςτθν ςφνδεςθ όλων των παραμζτρων μεταξφ τουσ για τθν παραγωγι ουςιαςτικισ 

κίνθςθσ. Ωσ υποκατθγορίεσ υπολογίηονται: 

 

 Μορφζσ Σχιματοσ : αναφζρεται ςτα ςτατικά ςχιματα που παίρνει το ςϊμα 

(πόηεσ)  

 

 Τρόποι Αλλαγισ Σχιματοσ : περιγράφει τον τρόπο που το ςϊμα αλλθλεπιδρά 

με το περιβάλλον. Αναφζρεται ςτθν ροι του ςχιματοσ που αλλάηει ςε ςχζςθ 

με τον εαυτό του, ςτθν κατεφκυνςθ του ςχιματοσ του ςϊματοσ προσ κάποιο 

μζροσ του περιβάλλοντοσ, και ςτθν εναςχόλθςθ όπου το ςϊμα είναι πλζον 

ενεργό και αλλθλεπιδρά και με τισ τρεισ διαςτάςεισ του περιβάλλοντόσ του. 

 

 Ροιότθτεσ Σχιματοσ : είναι ο τρόποσ με τον οποίο το ςϊμα αλλάηει 

ενεργθτικά ωσ προσ κάποιο ςθμείο ςτον χϊρο. Ρεριλαμβάνει το ςτιςιμο του 

ςϊματοσ (επζκταςθ ι κάμψθ) και τον προςανατολιςμό ςτον χϊρο. 

 

 Υποςτιριξθ οισ Σχιματοσ : περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο 

κορμόσ να αλλάξει ςτάςθ προκειμζνου να υποςτθρίξει τισ κινιςεισ που 

πραγματοποιεί το υπόλοιπο ςϊμα. Συνικωσ αναφζρεται ωσ ζνα ςτοιχείο το 

οποίο είναι παρϊν ι απϊν κατά τθν κίνθςθ. 

 

Χϊροσ :  Στθν κατθγορία αυτι ςυςχετίηεται θ κίνθςθ με τον περιβάλλοντα χϊρο, 

χρθςιμοποιϊντασ χωρικά μοντζλα, μονοπάτια και γραμμζσ ζνταςθσ τθσ κίνθςθσ. Ο 

Laban περιγράφει ζνα ςφνκετο γεωμετρικό ςφςτθμα που βαςίηεται ςε κρυςταλλικζσ 

μορφζσ, πλατωνικά ςτερεά, κακϊσ και ςτθν δομι του ανκρϊπινου ςϊματοσ. 

Υποςτιριηε ότι υπάρχουν τρόποι οργάνωςθσ τθσ κίνθςθσ ςτον χϊρο οι οποίοι είναι 

ιδιαίτερα αρμονικοί, προςδιορίηοντασ τθν ζννοια τθσ αρμονίασ μζςω τθσ μουςικισ. 

Λόγω του κεωρθτικοφ βάκουσ και των αφθρθμζνων εννοιϊν, αυτό το τμιμα του 

ςυςτιματοσ του Laban κεωρείται ότι είναι πολφ μεγαλφτερο από όλο το υπόλοιπο 

ςφςτθμα [33].  

 

Χρθςιμοποιϊντασ τον δικό τθσ ςυμβολικό τρόπο, θ μζκοδοσ αυτι ανάλυςθσ τθσ 

κίνθςθσ, είναι ικανι να περιγράψει με ςαφινεια ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ του 
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ςϊματοσ. Το LMA είναι ζνα ιςχυρό εργαλείο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν 

παραγωγι και ειδικά για τθν αναπαραγωγι τθσ ανκρϊπινθσ κινθςιολογικισ 

ςυμπεριφοράσ. Ωςτόςο, πζρα από αυτζσ τισ δυνατότθτεσ, ςτερείται ςαφοφσ 

ςφνδεςθσ μεταξφ ςυμπεριφοράσ κίνθςθσ και ςυναιςκθμάτων *32]. 

 

3.2.2   KINESICS  -  Birdwhistell 

Kinesics – το μη-λεκτικό κωδικοποιημζνο ςφςτημα τησ ςωματικήσ δραςτηριότητασ 

Μια άλλθ κεωρθτικι προςζγγιςθ για τθν περιγραφι και ερμθνεία τθσ κίνθςθσ 

προτείνεται από τον Birdwhistell, ο οποίοσ αντιλαμβάνεται τθν κίνθςθ του ςϊματοσ 

ωσ «μια δομθμζνθ δυναμικι επικοινωνιακι διαδικαςία». [34,35+ Κάνει ζξι βαςικζσ 

παραδοχζσ : 

1) Πλεσ οι κινιςεισ του ςϊματοσ ζχουν δυναμικό νόθμα, ςε επικοινωνιακό 

πλαίςιο 

2) Θ ςυμπεριφορά μπορεί να αναλυκεί λόγω προτφπων και επαναλιψεων 

3) Ραρόλο που οι ενζργειεσ που πραγματοποιεί το ανκρϊπινο ςϊμα είναι 

περιοριςμζνεσ λόγω βιολογικϊν ορίων, θ χριςθ τθσ κίνθςισ του ςτισ 

αλλθλεπιδράςεισ είναι μζροσ του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ. 

4) Θ ςωματικι δραςτθριότθτα κάποιου ατόμου μπορεί να επθρεάςει και 

άλλουσ που παρακολουκοφν τθν κίνθςθ που εκτελεί 

5) Οι επικοινωνιακζσ λειτουργίεσ τθσ ςωματικισ δραςτθριότθτασ μποροφν να 

μελετθκοφν 

6) Θ προςωπικι ατομικι ςωματικι δραςτθριότθτα ζχει μοναδικζσ, 

ιδιοςυγκραςιακζσ πτυχζσ, ενϊ ταυτόχρονα αποτελεί μζροσ ενόσ ευρφτερου 

κοινωνικοφ ςυςτιματοσ το οποίο μοιράηεται με άλλουσ   

Ωςτόςο τα αποτελζςματα αυτισ τθσ κεμελιϊδουσ μελζτθσ πάνω ςτθν μθ-

λεκτικι επικοινωνία μζςω των κινθςιολογικϊν δεδομζνων, δεν είναι ςυςτθματικά 

ταξινομθμζνα και γι’ αυτό είναι πολφ δφςκολο να ποςοτικοποιθκοφν *36].  

 

3.2.3 Θεωρία  Mehrabian 

Ζνα απλοφςτερο ςφςτθμα ταξινόμθςθσ προτάκθκε από τον Mehrabian [37], 

εςτιάηοντασ ςτθν διάταξθ του κεφαλιοφ ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο ςϊμα και τισ 

γωνίεσ του ςϊματοσ που αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ κατά τθν κίνθςθ. Με μια 

ςειρά επικοινωνιακϊν πειραμάτων που κατάλθξαν ςε ποςοςτιαίεσ μετριςεισ 

αναφζρει:  
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 7% του μθνφματοσ κατά τθν επικοινωνία που ςχετίηεται με τα ςυναιςκιματα 

και τθν ςυμπεριφορά μεταφζρεται μζςω των λζξεων που χρθςιμοποιοφμε. 

 38% του μεταφερόμενου μθνφματοσ βαςίηεται ςτον τρόπο με τον οποίο 

προφζρουμε τισ λζξεισ που χρθςιμοποιοφμε (παρά - γλωςςολογικι 

μεταφορά) 

 55% μεταφζρεται μζςω των εκφράςεων του προςϊπου και τθν ςτάςθ του 

ςϊματοσ. 

 

Ο «τφποσ Mehrabian» όπωσ ονομάηεται, αναφζρεται και ςε περιπτϊςεισ όπου 

υπιρχε αςυμφωνία μεταξφ των λζξεων και τθσ ζκφραςθσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, 

τα άτομα που ςυμμετείχαν ςτα πειράματα, είχαν τθν τάςθ να πιςτεφουν ςτθν 

ζκφραςθ που είδαν και όχι ςτα λόγια που άκουςαν. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ μιλά 

για τα ςυναιςκιματά του, θ παρακάτω εξίςωςθ δεν ιςχφει. 

 

Total Liking = 7% verbal + 38% vocal + 55% facial expression 

 

3.3   Η ΚΙΝΗΗ Ω ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Θ ετοιμολογία τθσ αγγλικισ λζξθσ για το ςυναίςκθμα, emotion προζρχεται από 

τισ λατινικζσ λζξεισ e- που ςθμαίνει ζξω από, και τθν λζξθ movere που ςθμαίνει 

κίνθςθ. Από αυτό ςυνεπάγεται ότι το ςυναίςκθμα δεν περιορίηεται μόνο ςτο 

προςωπικό βίωμα του αιςκιματοσ, αλλά εξωτερικεφεται με τισ εκφράςεισ του 

προςϊπου, τον λόγο και τισ χειρονομίεσ αλλά και τισ κινιςεισ ολόκλθρου του 

ςϊματοσ. Το ςϊμα ζχει τθν δυνατότθτα να πραγματοποιιςει κινιςεισ πζρα από 

αυτζσ που κεωροφνται απαραίτθτεσ για να εκτελζςει τισ βαςικζσ κινιςεισ, γεγονόσ 

το οποίο ζχει αξιοποιθκεί από τζχνεσ όπωσ θ υποκριτικι και ο χορόσ *38]. 

Οι άνκρωποι ζχουν τθν ικανότθτα να χρθςιμοποιοφν ζναν πολφπλοκο κϊδικα 

μθ-λεκτικισ ςυμπεριφοράσ, για να κοινοποιιςουν και να εκφράςουν τθν εςωτερικι 

τουσ κατάςταςθ ςε άλλουσ. Θ κατανόθςθ των προκζςεων και των ςυναιςκθμάτων 

των ανκρϊπων που εκφράηονται αποκλειςτικά και μόνο από μθ-λεκτικά ςτοιχεία, 

αποτελεί κεμελιϊδθ προχπόκεςθ για μια ουςιαςτικι και ςυνεκτικι κοινωνικι 

αλλθλεπίδραςθ, αντανακλϊντασ τθν κοινωνικι ικανότθτα των ατόμων. Οι 

ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ είναι το αποτζλεςμα ενόσ ςφνκετου και 

πολυδιάςτατου μθχανιςμοφ, ο οποίοσ ενςωματϊνει τθν αντίλθψθ των εξωτερικϊν 

ερεκιςμάτων με τισ υποκειμενικζσ εςωτερικζσ ανάγκεσ του ατόμου. Το αποτζλεςμα 

είναι μια πακθτικι ι ενεργθτικι αντίδραςθ που ςυχνά ςυνοδεφεται από 

εκφραςτικά ςτοιχεία, εμφανι ι όχι, όπωσ εκφράςεισ ςτο πρόςωπο, διακυμάνςεισ 
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ςτον τόνο τθσ φωνισ, κινιςεισ του ςϊματοσ ι αλλαγζσ ςτθν αναπνοι και ςτουσ 

παλμοφσ τθσ καρδιάσ. Θ χριςθ τθσ μθ-λεκτικισ ςυναιςκθματικισ ςυμπεριφοράσ 

μπορεί να γίνεται ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα, οπότε και διαχωρίηονται δφο 

κατθγορίεσ *39] : 

 Ζκφραςθ των ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων 

 Επίγνωςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ εκφραςτικισ ςυμπεριφοράσ και χριςθ τθσ 

ανάλογα με τουσ ςκοποφσ τθσ επικοινωνίασ, ϊςτε να κατευκυνκοφν οι 

κοινωνικζσ αντιδράςεισ και αλλθλεπιδράςεισ 

 

 

3.3.1 υναιςκιματα 

Μελετϊντασ τθν ςχετικι βιβλιογραφία ςυναντοφμε κεωρίεσ για τθν προζλευςθ, 

τθν ζκφραςθ και τθν αξιολόγθςθ των ςυναιςκθμάτων και των ςυναιςκθματικϊν 

εκφράςεων. Θ αδυναμία για τον ακριβι προςδιοριςμό του ςυναιςκιματοσ και το 

πλικοσ των κεωριϊν που υπάρχουν, οδιγθςαν ςτθν ςφνταξθ αντίςτοιχου αρικμοφ 

μοντζλων για τθν αναπαράςταςι τουσ. Θ κατθγοριοποίθςθ των μοντζλων αυτϊν 

μπορεί να γίνει με διάφορουσ τρόπουσ, ανάλογα με τον βακμό αφαιρετικότθτασ 

που περιγράφονται τα ςυναιςκιματα, τον βακμό ςτον οποίο αναπαριςτοφν μια 

κεωρία ι υποκζςεισ γφρω από τθν ςυναιςκθματικι διαδικαςία, τθν κεϊρθςθ που 

υπάρχει για τθν προζλευςθ των ςυναιςκθμάτων, μπορεί για παράδειγμα να 

αποτελοφν ζκφραςθ ςωματικϊν ι γνωςτικϊν διαδικαςιϊν, τθν ζνταςθ και τον 

τρόπο που εκδθλϊνονται. 

Οι Grach και Marsella [40] χωρίηουν τα ςυναιςκθματικά μοντζλα ςε δφο μεγάλεσ 

κατθγορίεσ, ανάλογα με τθν λειτουργικότθτά τουσ:  

o ςτθν επικοινωνία των ςυναιςκθμάτων. Θ ςυναιςκθματικι ζκφραςθ 

λειτουργεί υποςτθρικτικά ςτθν επικοινωνία και ςτθν κοινωνικοποίθςθ του 

ατόμου 

o ςτθν προςομοίωςθ των ςυναιςκθμάτων. Αναλφεται και μελετάται ο ρόλοσ 

που ζχουν τα ςυναιςκιματα ωσ προσ τθν οργάνωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ του 

ατόμου. Βάςει αυτϊν οδθγείται ςτθν επιλογι ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ. 

Θ πρϊτθ κατθγορία αςχολείται με τθν «εξωτερικι» διάςταςθ των αιςκθμάτων, 

ενϊ θ δεφτερθ με τισ «εςωτερικζσ» πτυχζσ. Στθν πρϊτθ κατθγορία δεν 

μοντελοποιείται θ εςωτερικι κατάςταςθ του χαρακτιρα, αλλά θ κατάλλθλθ 

παρουςίαςθ των ςυναιςκθμάτων του. Τα περιςςότερα μοντζλα αυτισ τθσ 

κατθγορίασ χρθςιμοποιοφν το μοντζλο των βαςικϊν ςυναιςκθμάτων, όπωσ αυτό 
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προςδιορίςτθκε από τον Ekman [41+. Σφμφωνα με αυτό τα βαςικά ςυναιςκιματα 

είναι : χαρά, ζκπλθξθ, αποςτροφι, φόβοσ, λφπθ και κυμόσ. Αυτι θ προςζγγιςθ 

κεωρείται κατάλλθλθ για τθν ενςωμάτωςθ ςυναιςκθμάτων ςε εκπαιδευτικζσ και 

εμπορικζσ εφαρμογζσ. 

Τα μοντζλα τθσ δεφτερθσ κατθγορίασ προςπακοφν να προςομοιϊςουν τθν 

εςωτερικι κατάςταςθ του ατόμου, θ οποία οδθγεί ςτθν λιψθ αποφάςεων και 

εκφράηεται με κατάλλθλεσ ενζργειεσ. Τα μοντζλα αυτισ τθσ κατθγορίασ ςυνικωσ 

βαςίηονται ςτθν κεωρία αποτίμθςθσ των Ortony, Clore και Collins, οι οποίοι 

ανζπτυξαν το αντίςτοιχο υπολογιςτικό μοντζλο ςυναιςκθμάτων, το OCC [71]. Στα 

μοντζλα αυτά ο χαρακτιρασ αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ των γεγονότων ςφμφωνα με 

τισ πράξεισ του και καταλιγει ςε μια ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. Αυτι θ 

προςζγγιςθ κεωρείται κατάλλθλθ και για εφαρμογζσ που διαχειρίηονται τθν 

επικοινωνία ανκρϊπου – υπολογιςτι *40]. 

 

3.3.1.1 Κεωρία αποτίμθςθσ 

Σφμφωνα με τισ κεωρίεσ που βαςίηονται ςτθν αποτίμθςθ, το ςυναίςκθμα 

προκφπτει από δφο βαςικζσ διαδικαςίεσ : τθν αποτίμθςθ και τθν αντιμετϊπιςθ. 

Ωσ αποτίμθςθ ορίηεται θ διαδικαςία κατά τθν οποία ζνα άτομο αξιολογεί τθν 

ςυνολικι ςχζςθ του με το περιβάλλον, που εκτόσ από τθν τωρινι του κατάςταςθ 

ςυμπεριλαμβάνει γεγονότα που ςυνζβθςαν ςτο παρελκόν και οδιγθςαν ςε αυτιν, 

κακϊσ και τισ μελλοντικζσ πικανζσ προοπτικζσ. Θ αποτίμθςθ, αν και δεν είναι μια 

ςυμβουλευτικι διαδικαςία από μόνθ τθσ, τροφοδοτείται από γνωςτικζσ διεργαςίεσ, 

και ιδίωσ από εκείνεσ που εμπλζκονται ςτθν κατανόθςθ του περιβάλλοντοσ και ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ με αυτό (πχ. τον ςχεδιαςμό ενεργειϊν, τθν αιτιολόγθςθ, τθν μνιμθ, 

τθν αντίλθψθ). Οι γνωςτικοί χάρτεσ που δθμιουργοφνται και περιλαμβάνουν αυτζσ 

τισ διαφορετικζσ διεργαςίεσ, ονομάηονται μεταβλθτζσ αξιολόγθςθσ. Αυτζσ οι 

μεταβλθτζσ χρθςιμοποιοφνται ςτθν περιγραφι τθσ ςχζςθσ ατόμου-περιβάλλοντοσ 

και μεςολαβοφν μεταξφ των ερεκιςμάτων και τθσ απόκριςθσ ςε αυτά. Οι 

διαφορετικζσ αντιδράςεισ ςτο ίδιο ερζκιςμα είναι αποτζλεςμα τθσ διαφορετικισ 

εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ από τθν πλευρά του ατόμου. Θ ςθμαςία που ζχει κάποιο 

γεγονόσ, εκτιμάται ςφμφωνα με τθν ερμθνεία του ςτο πλαίςιο των πεποικιςεων, 

των επικυμιϊν, των προκζςεων του ατόμου και ςε ςχζςθ με παρελκοντικά 

γεγονότα. 

Ωσ αντιμετϊπιςθ ορίηεται ο τρόποσ με τον οποίο ζνα άτομο ανταποκρίνεται ςτο 

γεγονόσ, ανάλογα με το πϊσ αυτό ζχει εκτιμθκεί. Ζνα γεγονόσ για παράδειγμα 
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μπορεί να αξιολογθκεί ωσ ανεπικφμθτο, αλλά με τθν παροχι κάποιων κινιτρων, το 

άτομο είναι ςε κζςθ να αναπτφξει και να εκτελζςει ςχζδια ϊςτε να ανατρζψει τθν 

κατάςταςθ αυτι. Υπάρχουν ωςτόςο και γεγονότα που εκτιμϊνται ωσ ανεξζλεγκτα, 

και ωσ αντιμετϊπιςθ μπορεί να κεωρείται θ άρνθςθ ι θ παραίτθςθ. Οι ψυχολογικζσ 

κεωρίεσ ςε μια προςπάκεια να ταξινομιςουν το ευρφ φάςμα των αντιδράςεων του 

ανκρϊπου, προτείνουν τον διαχωριςμό τουσ ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: τθν 

εςτίαςθ του προβλιματοσ ςε ςτρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ ςε μια προςπάκεια 

αλλαγισ του περιβάλλοντοσ, και τθν ςυναιςκθματικι αντιμετϊπιςθ που 

περιλαμβάνει ςτρατθγικζσ εςωτερικισ κακοδιγθςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςυναιςκθμάτων. Ραραδείγματα αποτελοφν θ προεξόφλθςθ μιασ πικανισ απειλισ ι 

θ εγκατάλειψθ ενόσ ςθμαντικοφ ςτόχου αντίςτοιχα. Θ τελικι επίδραςθ αυτϊν των 

ςτρατθγικϊν ςτο άτομο είναι μια αλλαγι ςτθν ερμθνεία του ατόμου ωσ προσ τθν 

ςχζςθ του με το περιβάλλον, θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε επανεκτιμιςεισ του 

γεγονότοσ ι των ςυναιςκθμάτων του. Οι μεταβλθτζσ αξιολόγθςθσ, που μεταφζρουν 

τθν πλθροφορία, με τισ διαδικαςίεσ τθσ αποτίμθςθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ μιασ 

κατάςταςθσ είναι ςτενά ςυνδεδεμζνεσ [40,42].  

 

3.3.1.2 Κεωρία των βαςικϊν ςυναιςκθμάτων – Ekman 

Ο Paul Ekman, αμερικανόσ ψυχολόγοσ που αςχολικθκε ςυςτθματικά με τα 

ςυναιςκιματα και ειδικά με τθν ζκφραςι τουσ ςτο πρόςωπο, προτείνει τθν κεωρία 

των «βαςικϊν ςυναιςκθμάτων». Υπάρχουν τρεισ ςθμαςίεσ του όρου «βαςικό». Θ 

πρϊτθ ςθμαςία είναι ότι διακρίνονται τα ςυναιςκιματα μεταξφ τουσ με ςθμαντικό 

τρόπο, αφορά ζναν ςαφι διαχωριςμό εκτίμθςθσ κετικϊν και αρνθτικϊν 

καταςτάςεων, χωρίσ να ςυνυπολογίηεται θ ζνταςι τουσ. Θ δεφτερθ ςθμαςία του 

όρου βαςικό, είναι πωσ δθλϊνει ότι τα ςυναιςκιματα δθμιουργοφνται και 

προςαρμόηονται για να ανταπεξζλκουν οι άνκρωποι ςτα κεμελιϊδθ κακικοντα τθσ 

κακθμερινότθτασ ςτθν ηωι. Δθλαδι κάκε ςυναίςκθμα ωκεί προσ μια κατεφκυνςθ 

και δίνει καλφτερθ λφςθ ςε μια κατάςταςθ όπου ζνα γεγονόσ που ςυμβαίνει τϊρα 

ζχει επαναλθφκεί. Το γεγονόσ που ςυμβαίνει εκτιμάται επθρεαςμζνο από κάποιο 

αντίςτοιχο παρελκοντικό που ζχει προκαλζςει κάποιο ςυναίςκθμα. Τζλοσ, ο όροσ 

«βαςικό» χρθςιμοποιείται επίςθσ για να περιγράψει τα ςτοιχεία που ςυνδυάηονται 

για να ςχθματιςτοφν πιο ςφνκετα ςυναιςκιματα. Για παράδειγμα θ αυταρζςκεια, 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ ςφνκεςθ δφο ςτοιχειωδϊν ςυναιςκθμάτων, τθσ ευτυχίασ 

και τθσ περιφρόνθςθσ.  Ωσ βαςικά ςυναιςκιματα κεωροφνται κατά τον Ekman, ο 

θυμόσ, η αποςτροφή, ο φόβοσ, η χαρά, η ζκπληξη και η λφπη. Σε μια πιο πρόςφατθ 

μελζτθ του, επζκτεινε τθν λίςτα των ςυναιςκθμάτων και ςυμπεριζλαβε τα εξισ : 
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διαςκζδαςθ, περιφρόνθςθ, ικανοποίθςθ, αμθχανία, ζξαψθ, ενοχι, υπερθφάνεια 

λόγω επιτεφγματοσ, ανακοφφιςθ, ςωματικι ευχαρίςτθςθ, ντροπι. Σφμφωνα με τθν 

κεωρία αυτι, βαρφτθτα δίνεται ςτθν επικοινωνία και ςτον τρόπο ζκφραςθσ των 

διάφορων ςυναιςκθμάτων *41,43].  

 

3.3.1.3  Κεωρία του Plutchik 

Θ ψυχο - εξελικτικι κεωρία των ςυναιςκθμάτων του Robert Plutchik (1927-

2006), κεωρείται από τισ πλζον ςθμαντικζσ προςεγγίςεισ για τθν ταξινόμθςθ των 

ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων. Κεωρεί οκτϊ πρωτογενι ςυναιςκιματα : κυμό, 

φόβο, κλίψθ, αποςτροφι, ζκπλθξθ, προςδοκία, εμπιςτοςφνθ, χαρά. Υποςτθρίηει ότι 

τα ςυναιςκιματα αυτά είναι τα βιολογικϊσ πρωτόγονα και ζχουν βοθκιςει ςτθν 

εξζλιξθ του ανκρϊπινου είδουσ, δίνοντασ το ζναυςμα ςε ςυμπεριφορζσ με κίνθτρο 

τθν επιβίωςθ. Θ κεωρία του υποςτθρίηει δζκα αξιϊματα ςχετικά με τα 

ςυναιςκιματα. 

1. Θ ζννοια του ςυναιςκιματοσ ιςχφει ςε όλα τα ςτάδια τθσ εξζλιξθσ  

2. Οι μορφζσ ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων ζχουν αλλάξει μζςα ςτθν ιςτορία 

3. Τα ςυναιςκιματα βοθκοφν ςτθν προςαρμογι ςτο περιβάλλον 

4. Ραρά τισ όποιεσ διαφορετικζσ μορφζσ ζκφραςθσ, υπάρχουν οριςμζνα κοινά 

ςτοιχεία ι μοτίβα που μποροφν να προςδιοριςτοφν 

5. Ο αρικμόσ των βαςικϊν –πρωτογενι ςυναιςκθμάτων είναι μικρόσ 

6. Τα υπόλοιπα ςυναιςκιματα κεωροφνται παράγωγα ι μικτζσ καταςτάςεισ. 

Εμφανίηονται δθλαδι ωσ ενϊςεισ των βαςικϊν ςυναιςκθμάτων 

7. Τα πρωτογενι ςυναιςκιματα είναι υποκετικζσ ι εξιδανικευμζνεσ 

καταςτάςεισ, που οι ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά τουσ μποροφν να 

εξαχκοφν από διάφορα είδθ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

8. Θ εννοιολογικι τουσ ςθμαςία μπορεί να κατανοθκεί ςε ηεφγθ αντικζτων 

9. Πλα τα ςυναιςκιματα διαφζρουν ωσ προσ τον βακμό ομοιότθτασ που ζχουν 

μεταξφ τουσ 

10. Κάκε ςυναίςκθμα μπορεί να υπάρξει ςε διαφορετικό βακμό ζνταςθσ 
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Δθμιοφργθςε ζναν χρωματιςτό τροχό ςυναιςκθμάτων (1980) για τθν οπτικι 

αναπαράςταςθ των ςυνδζςεων μεταξφ των ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων. Με 

ζντονα χρϊματα για τον διαχωριςμό τουσ, αποχρϊςεισ για να δθλϊςει τθν 

ςυςχζτιςι τουσ και τονικότθτα για τον βακμό τθσ ζνταςθσ και ςυμμετοχισ ςε μικτζσ 

καταςτάςεισ *44]. 

 

 

3.4   Η ΒΑΔΙΗ 

Θ βάδιςθ κεωρείται θ κυριότερθ διαδικαςία μετακίνθςθσ του ςϊματοσ. Τα 

τελευταία χρόνια ζχουν γίνει ζρευνεσ με ςκοπό να κακοριςτεί ζνασ τρόποσ βάδιςθσ 

που κα είναι αποδεκτόσ ωσ «κανονικόσ». Ωςτόςο αυτόσ ο οριςμόσ είναι πάρα πολφ 

δφςκολο να ςυνταχκεί, κακϊσ ο κάκε άνκρωποσ ζχει ζναν δικό του ατομικό και 

χαρακτθριςτικό τρόπο βάδιςθσ, μοναδικό όςο και το δακτυλικό αποτφπωμα [94]. 

Επιπλζον το βάδιςμα είναι μια διαδικαςία που επθρεάηεται από πολλοφσ 

παράγοντεσ όπωσ θ θλικία, το βάροσ, ςωματικζσ πακιςεισ και άλλοι. Ρωσ αυτοί οι 

Εικόνα 3-3 Ο πολφχρωμοσ τροχόσ διαχωριςμοφ των ςυναιςκθμάτων από τον Plutchik [56] 
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παράγοντεσ ι ο ςυνδυαςμόσ τουσ επθρεάηει τθν βάδιςθ ςυνεχίηει να αποτελεί ζνα 

ανοιχτό πεδίο ζρευνασ. Συνικωσ όταν μελετάται θ βάδιςθ, το ενδιαφζρον 

εςτιάηεται μεμονωμζνα ςε ςυγκεκριμζνα κινθματικά ςτοιχεία, όπωσ θ ζκταςθ των 

χεριϊν ι θ κινθτικότθτα των αρκρϊςεων ςτα γόνατα και τουσ αγκϊνεσ για κλινικοφσ 

κυρίωσ ςκοποφσ. Ωςτόςο μια πιο ςυνολικι προςζγγιςθ ςτον τρόπο βάδιςθσ, μπορεί 

να αναδείξει ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ, τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ του 

ατόμου και να αποδειχκεί εξαιρετικά χριςιμθ ςτθν ανάγνωςθ των πικανϊν 

προκζςεων, ακόμθ και πζρα από τον προφανι επικοινωνιακό τουσ χαρακτιρα 

μεταξφ των ανκρϊπων, και για εφαρμογζσ αςφαλείασ με υπολογιςτικά ςυςτιματα 

παρακολοφκθςθσ κίνθςθσ πλικουσ (π.χ. αεροδρόμια) *38].  

 

3.5   ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΒΑΔΙΗ 

Θ καταγραφι και ανάλυςθ τθσ βάδιςθσ ζχει διάφορουσ τομείσ εφαρμογισ και 

όλο και περιςςότερεσ μελζτεσ που ενϊ αςχολοφνται με προβλιματα διαφορετικισ 

φφςθσ, χρθςιμοποιοφν τθν ανάλυςθ βάδιςθσ, γνωςτι ωσ Gait Analysis, για τθν 

εξαγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων. Στθν ιατρικι χρθςιμοποιείται για να 

προςδιοριςτοφν κζματα που ςχετίηονται με τθν αποκατάςταςθ τθσ κίνθςθσ μετά 

από τραυματιςμό ι άλλεσ πακιςεισ που προκαλοφν προβλιματα κατά τθν βάδιςθ. 

Ζνα άλλο παράδειγμα εφαρμογισ τθσ είναι ςτον τομζα του ακλθτιςμοφ, για να 

προςδιοριςτοφν με λεπτομζρεια οι κινιςεισ που κα οδθγιςουν ςε μεγαλφτερεσ 

αποδόςεισ των ακλθτϊν. Θ εμβιομθχανικι είναι επίςθσ ζνασ τομζασ που αςχολείται 

με τθν ανκρϊπινθ κίνθςθ, με ςκοπό τθν δθμιουργία τεχνθτϊν μελϊν και τθν 

επιτυχι ενςωμάτωςι τουσ ςτθν κίνθςθ, ϊςτε να βοθκθκοφν οι άνκρωποι με 

αναπθρία. Χρθςιμοποιεί τθν ανάλυςθ βάδιςθσ για να κακορίςει τουσ βακμοφσ 

κίνθςθσ και για να κακορίςει τισ απαιτιςεισ κατά τον ςχεδιαςμό  τεχνθτϊν μελϊν. 

Με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και τθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων εφαρμογϊν, 

υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να μελετθκεί και να αναλυκεί θ βάδιςθ. Θ 

ςυλλογι των δεδομζνων μπορεί να γίνει με διάφορεσ μεκόδουσ, εξαρτάται από τον 

ςκοπό χριςθσ των παραγόμενων δεδομζνων. 

 

3.5.1 Ιςτορικι αναδρομι  

Ρροςπάκειεσ καταγραφισ τθσ κίνθςθσ του ςϊματοσ και των δυνατοτιτων του 

ζχουν γίνει από τθν αρχαιότθτα, απτά παραδείγματα οι ηωγραφικζσ 

αναπαραςτάςεισ και τα γλυπτά. Σε ιςτορικζσ μελζτεσ καταγράφονται προςπάκειεσ 

ανάλυςθσ τθσ κίνθςθσ που αφοροφν τόςο τθν φυςιολογία και τθν ανατομία του 
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ςϊματοσ ( Αριςτοτζλθσ, Λπποκράτθσ, Leonardo da Vinci), όςο και μακθματικζσ 

προςεγγίςεισ για τισ δυνάμεισ που αναπτφςςονται (Ρυκαγόρασ, Borelli, Newton). 

Με τθν εξζλιξθ τθσ φωτογραφίασ δόκθκε θ δυνατότθτα να αποτυπωκοφν τα 

ςτάδια τθσ κίνθςθσ του ανκρϊπου, τα οποία δεν ιταν δυνατόν να γίνουν αντιλθπτά 

με κάκε λεπτομζρεια μζςω τθσ παρατιρθςθσ ςε κανονικι ταχφτθτα. Θ πρϊτθ 

καταγραφι του τρόπου βάδιςθσ πραγματοποιικθκε το 1878 όταν ο Edweard 

Muybridge, άγγλοσ φωτογράφοσ, τράβθξε τισ πρϊτεσ φωτογραφίεσ ανκρϊπων κατά 

τθν κίνθςι τουσ. Ιταν από τουσ πρϊτουσ που κατζγραψε τον τρόπο του περπατοφν 

και κινοφνται οι άνκρωποι αλλά και τα ηϊα. Θ μζκοδοσ που χρθςιμοποίθςε ιταν να 

τοποκετιςει 24 φωτογραφικζσ μθχανζσ ςτθ ςειρά, τθν μία δίπλα ςτθν άλλθ και να 

φωτογραφίςει το ίδιο κινοφμενο κζμα από όλεσ με τθν ελάχιςτθ δυνατι μεταβολι 

του χρόνου ανάμεςα ςε κάκε μία λιψθ. (Εικόνα 3.4  Α). Μια πιο τεχνικι 

αντιμετϊπιςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ανάλυςθσ τθσ βάδιςθσ, προτάκθκε από τον Γάλλο 

φυςικό Etienne Jules Marey, λίγα χρόνια αργότερα, το 1884. Ο Marey προχϊρθςε 

ςτισ πρϊτεσ μετριςεισ που αφοροφν τθν μετακίνθςθ των μελϊν του ςϊματοσ ςτον 

χϊρο ςε αναλογία με τον χρόνο. Για να το πραγματοποιιςει αυτό, ζβαλε ζναν 

άνκρωπο να φορζςει μαφρθ ςτολι, ςθμείωςε επάνω του τα κινοφμενα μζρθ με 

άςπρθ ταινία και ςτθν ςυνζχεια τράβθξε ςυνεχόμενεσ φωτογραφίεσ ςε υψθλι 

ταχφτθτα κακϊσ ο εκελοντισ περπατοφςε. Το αποτζλεςμα ιταν να καταγράψει ςε 

μια φωτογραφία τα ςυνεχιηόμενα ίχνθ τθσ κίνθςθσ (Εικόνα 3.4 Β). Για να καταφζρει 

να τραβιξει τισ φωτογραφίεσ που ικελε, ανακάλυψε τθν χρονοφωτογραφία, μία 

τεχνικι λιψθσ φωτογραφιϊν ςε πολφ υψθλι ταχφτθτα [45,46]. 

Εικόνα 3-4  Α : Η καταγραφι τθσ βάδιςθσ από τον Muybridge  και Β: το οπτικό αποτζλεςμα του 

πειράματοσ του Marey με τθν χρονοφωτογραφία. 
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Το 1890 ανακαλφφκθκε θ κινθματογραφικι κάμερα. Από τότε άρχιςε θ 

ςυςτθματικι καταγραφι και μελζτθ τθσ κίνθςθσ. Θ πρϊτθ απόπειρα ποςοτικισ 

ανάλυςθσ τθσ βάδιςθσ του ανκρϊπου ςε τρείσ διαςτάςεισ ζγινε από τουσ Braun και 

Fisher το 1891. Θ μζκοδόσ τουσ βαςίςτθκε ςτθν προγενζςτερθ μελζτθ του Marey, 

ςθμείωςαν πάνω ςτο ςϊμα τα κινοφμενα μζλθ με ειδικι φωτεινι ςιμανςθ. 

Χρθςιμοποίθςαν τζςςερισ κάμερεσ για τθν καταγραφι από τζςςερισ διαφορετικζσ 

γωνίεσ λιψθσ και ςτθν ςυνζχεια ζκαναν μετριςεισ βαςιηόμενοι ςτα πλάνα που 

είχαν. Κατζγραψαν ξεχωριςτά τα αποτελζςματα τθσ κίνθςθσ ςτον χϊρο για κάκε 

μζλοσ του ςϊματοσ, τθν περιςτροφι και τθν μετατόπιςθ και για τουσ τρεισ άξονεσ, 

μια ςχολαςτικι και αναλυτικι διαδικαςία που χρειάςτθκε αρκετά χρόνια για να 

ολοκλθρωκεί *47+. Ραρά το γεγονόσ ότι ζχει περάςει πάνω από ζνασ αιϊνασ από 

αυτιν τθν πρϊτθ ποςοτικοποιθμζνθ καταγραφι και ανάλυςθ τθσ ανκρϊπινθσ 

βάδιςθσ, υπάρχουν ςχεδιαςτζσ ςυνκετικισ κίνθςθσ, που χρθςιμοποιοφν εκείνεσ τισ 

μετριςεισ ωσ οδθγό για τθν παραγωγι ςυνκετικισ κίνθςθσ. 

 

3.5.2  φγχρονεσ τεχνικζσ  

Σιμερα υπάρχουν φωτογραφικζσ μθχανζσ που ζχουν τθν δυνατότθτα να 

αποτυπϊςουν τθν κίνθςθ με διαδοχικι λιψθ εικόνων ςε μεγάλθ ταχφτθτα, ωςτόςο 

αυτι θ μζκοδοσ αν και γριγορθ, με αςφαλι αποτελζςματα, προςφζρει 

πλθροφορίεσ ςε δφο διαςτάςεισ. Με τθν ταυτόχρονθ λιψθ από δφο ι και 

περιςςότερεσ κινθματογραφικζσ κάμερεσ, μποροφν να μετρθκοφν οι γωνίεσ που 

ςχθματίηονται ςτο ανκρϊπινο ςϊμα κατά τθν κίνθςθ και να προςδιοριςτεί θ 

ταχφτθτα κίνθςθσ του κάκε μζλουσ. Με το κατάλλθλο λογιςμικό απλοποιείται 

ςθμαντικά θ ανάλυςθ, τα δεδομζνα επεξεργάηονται από υπολογιςτι και 

παρουςιάηονται ςε δφο ι και τρεισ διαςτάςεισ, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ. 

Μια ςφγχρονθ μζκοδοσ για τθν άμεςθ καταγραφι τθσ κίνθςθσ είναι το motion 

capture. Είναι μζκοδοσ τριςδιάςτατθσ καταγραφισ και ανάλυςθσ τθσ κίνθςθσ με 

κάμερα, με τοποκζτθςθ ειδικϊν οπτικϊν αιςκθτιρων (markers) και ειδικισ ςτολισ 

ςτον άνκρωπο από τον οποίο μελετάται και καταγράφεται θ κίνθςθ. Τα δεδομζνα 

που προκφπτουν μεταφζρονται ςε υπολογιςτι όπου και γίνεται θ επεξεργαςία 

τουσ, με ςυνικωσ ωσ τελικι μορφι τθν αναπαράςταςθ τθσ κίνθςθσ ςε ψθφιακό 

μοντζλο. Υπάρχουν και μζκοδοι καταγραφισ με motion capture που δεν απαιτοφν 

τθν χριςθ αιςκθτιρων και ςτολισ, κάτι που είναι χριςιμο κυρίωσ για τθν μελζτθ 

αςκενϊν, κακϊσ τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να μετακινοφνται ελεφκερα. Είναι μια 

μζκοδοσ γριγορθ και ακριβισ για τθν ςυλλογι δεδομζνων, ωςτόςο το λογιςμικό 
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και ο εξοπλιςμόσ που απαιτείται (πζντε ζωσ δϊδεκα κάμερεσ που καταγράφουν 

ταυτόχρονα), ζχουν ακόμθ υψθλό κόςτοσ και δεν ζχει εξαπλωκεί θ χριςθ τουσ. 

Στισ πιο ςφγχρονεσ μελζτεσ για ιατρικοφσ ςκοποφσ, κυρίωσ για τον εντοπιςμό 

προβλθμάτων κατά τθν διάρκεια τθσ βάδιςθ χρθςιμοποιοφνται πλατφόρμεσ 

δφναμθσ και πίεςθσ. Ο αςκενισ περπατάει ςε ζναν διάδρομο μικουσ περίπου 15 

μζτρων, ο οποίοσ είναι εφοδιαςμζνοσ με αιςκθτιρεσ που καταγράφουν το ποςό τθσ 

δφναμθσ που αςκείται από κάκε τμιμα του πζλματοσ. Άλλθ μία μζκοδοσ ςυλλογισ 

εξειδικευμζνων δεδομζνων βάδιςθσ, είναι με τα επιταχυνςιόμετρα. Τα 

επιταχυνςιόμετρα χρθςιμοποιοφνται για τθν μζτρθςθ τθσ επιτάχυνςθσ του κάκε 

ποδιοφ κατά τθν βάδιςθ. Θ πραγματοποίθςθ αυτϊν των μετριςεων βαςίηεται ςτον 

νόμο του Newton, ότι θ οποιαδιποτε επιτάχυνςθ του ποδιοφ κα απεικονιςτεί ςε 

μια αντίδραςθ από το ζδαφοσ, τθν ςτιγμι εκείνθ που το ζνα τουλάχιςτον άκρο 

βρίςκεται ςε επαφι με το ζδαφοσ. Το μειονζκτθμα των δφο αυτϊν μεκόδων, αν και 

παράγουν πολφ αναλυτικά αποτελζςματα, είναι ότι μελετοφν μόνο τθν κίνθςθ των 

κάτω άκρων και δεν προςφζρουν μια ςυνολικι εικόνα τθσ βάδιςθσ. 

Μια μζκοδοσ καταγραφισ τθσ βάδιςθσ και λιψθσ δεδομζνων από ολόκλθρο το 

ςϊμα, είναι με τθν μζτρθςθ τθσ λειτουργίασ των μυϊν. Θ μζτρθςθ αυτι γίνεται με 

μικρά θλεκτρόδια που τοποκετοφνται πάνω ςτο δζρμα για να μετριςουν τθν 

λειτουργικότθτα  του κάκε μυ. Ο μυσ που κινείται παράγει ζνα θλεκτρικό ςιμα και 

ωσ τελικό αποτζλεςμα βγαίνει το θλεκτρομυογράφθμα (EMG) που καταδεικνφει  

τυχόν λειτουργικά προβλιματα. Θ μζκοδοσ που μπορεί να μετριςει ακριβϊσ το 

είδοσ τθσ κίνθςθσ των μελϊν του ςϊματοσ, είναι τα θλεκτρογωνιόμετρα. Οι 

μετριςεισ με θλεκτρογωνιόμετρα καταγράφουν τθν περιςτροφι  δφο ςθμείων του 

ςϊματοσ ςε μοίρεσ, λειτουργοφν ανά ηεφγοσ και ςυνδζονται μεταξφ τουσ με 

καλϊδιο. Τοποκετοφνται ςε ίςθ απόςταςθ από τθν κλείδωςθ που εξετάηεται, όταν ο 

άνκρωποσ βρίςκεται ςε όρκια ςτάςθ και ακίνθτοσ, και δίνουν ωσ αποτζλεςμα τισ 

γωνίεσ που δθμιουργοφνται ανάμεςα ςτισ αρκρϊςεισ κατά τθν κίνθςθ. Τα 

αποτελζςματα περιορίηονται ςτθν καταγραφι τθσ γωνίασ που δθμιουργείται 

μεταξφ δφο αξόνων, οπότε για τθν καταγραφι μιασ πιο ςχετικισ κίνθςθσ 

χρθςιμοποιοφνται δφο ηεφγθ. Ωςτόςο, το γεγονόσ ότι δεν απαιτεί ειδικό 

εργαςτθριακό χϊρο για τθν εφαρμογι τθσ και ότι πρόκειται για μικροφσ και 

ελαφροφσ αιςκθτιρεσ που δεν αλλοιϊνουν τα χαρακτθριςτικά τθσ κίνθςθσ, είναι 

κάποια από τα πλεονεκτιματα αυτισ τθσ μεκόδου. [48, 49]  
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3.6   ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΒΑΔΙΗ 

Είναι γεγονόσ ότι ο άνκρωποσ ζχει τθν ικανότθτα να αναγνωρίςει ακόμθ και από 

μακρινι απόςταςθ και ανάμεςα ςε πλικοσ κάποιον φίλο του, χωρίσ να ξεχωρίηει τα 

οικεία προσ αυτόν χαρακτθριςτικά, όπωσ είναι το πρόςωπο, το ντφςιμο και τα 

μαλλιά, αλλά μπορεί να τον εντοπίςει μόνο από τον τρόπο που περπατάει [30]. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται κάποια από τα ςτοιχεία που βοθκοφν ςτθν αναγνϊριςθ 

αυτι, που είναι θ γωνία παρατιρθςθσ, ο κφκλοσ του βιματοσ και τα κινθτικά και 

κινθματικά χαρακτθριςτικά. 

 

3.6.1 Άξονεσ μελζτθσ 

Για τθν ςυςτθματικότερθ ταξινόμθςθ των δεδομζνων, θ κίνθςθ περιγράφεται ςε 

τρία επίπεδα παρατιρθςθσ ςφμφωνα με τα οποία γίνεται και θ ανάλυςθ των 

μετριςεων τθσ καταγραφισ τθσ βάδιςθσ. Ανάλογα με τθν μζκοδο που 

χρθςιμοποιείται για τθν ςυλλογι των δεδομζνων και τον ςκοπό τθσ ανάλυςθσ, 

μελετάται ζνα, δφο ι και τα τρία επίπεδα τθσ κίνθςθσ. Τα επίπεδα αυτά, οι άξονεσ 

που αναλφεται θ βάδιςθ, φαίνονται ςτθν εικόνα 3.6 και είναι τα εξισ: 

1. Εγκάρςιο επίπεδο (Transverse plane)  

2. Οβελιαίο επίπεδο (Sagittal plane) 

3. Μετωπιαίο επίπεδο (Frontal plane)  

 

Εικόνα 3-5 φγχρονεσ μζκοδοι για τθν ανάλυςθ τθσ βάδιςθσ. Ηλεκτρογωνιόμετρα αριςτερά 

και ςφςτθμα motion capture δεξιά 
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3.6.2 Κφκλοσ βιματοσ 

Ωσ κφκλοσ βιματοσ (gait cycle) ορίηεται το χρονικό διάςτθμα το οποίο απαιτείται 

για να πραγματοποιθκεί ζνα βιμα. Σθμείο ζναρξθσ του κφκλου κεωρείται θ πρϊτθ 

επαφι του ενόσ ποδιοφ με το ζδαφοσ και ολοκλθρϊνεται όταν το ίδιο πόδι βρεκεί 

ξανά ςε επαφι με το ζδαφοσ. Αυτι θ επαναλαμβανόμενθ κυκλικι διαδικαςία 

χαρακτθρίηεται από ςτάδια και φάςεισ (εικόνα 3.6), που αναφζρονται ςτα 

ςθμαντικά γεγονότα που παρατθροφνται ςτον κφκλο του βιματοσ και αφοροφν τισ 

κζςεισ των ποδιϊν. Σφμφωνα με οριςμοφσ ερευνθτϊν από τθν εμβιομθχανικι *50] 

μελζτθ, οι διαδοχικζσ φάςεισ είναι δφο, θ φάςθ ςτιριξθσ (stance phase) και θ φάςθ 

αιϊρθςθσ (swing phase), και αναφζρονται ςτθν κίνθςθ του κάκε ποδιοφ ξεχωριςτά. 

Διαχωρίηονται από τθν επαφι του ποδιοφ ςτο ζδαφοσ και τθν ανφψωςι του από 

αυτό, διαδικαςία θ οποία αποτελεί και τον οριςμό του βιματοσ.  

 Φάςθ ςτάςθσ : Θ περίοδοσ τθσ φάςθσ αυτισ αρχίηει με τθν επαφι τθσ 

πτζρνασ ζωσ τθν απομάκρυνςθ των δακτφλων του ίδιου ποδιοφ από το 

ζδαφοσ και αποτελεί περίπου το 60% του κφκλου του βιματοσ. Θ φάςθ αυτι 

με τθν ςειρά τθσ, αποτελείται από δφο ςτάδια, το ςτάδιο τθσ διπλισ 

ςτιριξθσ, όπου και τα δφο πόδια ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ, και το 

ςτάδιο τθσ μονόπλευρθσ ςτιριξθσ, όπου το ςϊμα ςτθρίηεται μόνο ςτο ζνα 

πόδι γιατί το άλλο βρίςκεται ςτθν φάςθ αιϊρθςθσ. 

 

Εικόνα 3-6 Σα τρία κάκετα μεταξφ τουσ επίπεδα, όπου καταγράφονται 

οι γωνίεσ περιςτροφισ και θ μετακίνθςθ των μελϊν των του ςϊματοσ 
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 Φάςθ αιϊρθςθσ : Κατά τθν περίοδο αυτι το πόδι ζχει αναςθκωκεί και 

μετακινείται ςτον αζρα ζωσ ότου ακουμπιςει θ πτζρνα του ξανά ςτο ζδαφοσ 

και αποτελεί το 40% τθσ περιόδου του κφκλου του βιματοσ. Πταν το ζνα 

πόδι είναι ςτθν φάςθ αιϊρθςθσ, το άλλο είναι ςτο ςτάδιο τθσ μονόπλευρθσ 

ςτιριξθσ.  

 

3.6.3 Χαρακτθριςτικά 

Ανάλογα με τθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται ςτθν μελζτθσ τθσ ανάλυςθσ τθσ 

βάδιςθσ, οι παράμετροι που μελετϊνται μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο κατθγορίεσ, 

τισ κινθματικζσ και τισ κινθτικζσ *51,52+. Ωσ κινθματικι ορίηεται ο κλάδοσ τθσ 

κλαςςικισ μθχανικισ που περιγράφει τθν κίνθςθ ςτον χϊρο και ωσ κινθτικι θ 

μελζτθ των δυνάμεων που προκαλοφν ι ςταματοφν τθν κάκε κίνθςθ.   

1. Κινθματικζσ παράμετροι 

 Ταχφτθτα βάδιςθσ, θ απόςταςθ που καλφπτεται ανά δευτερόλεπτο 

 Διάρκεια διπλισ ςτιριξθσ, θ χρονικι διάρκεια κατά τθν οποία και τα 

δφο πόδια είναι ςε επαφι με το ζδαφοσ, και αντίςτοιχα θ διάρκεια 

τθσ μονόπλευρθσ ςτιριξθσ 

 Ροςοςτό επί τισ εκατό τθσ κάκε φάςθσ τθσ βάδιςθσ 

 υκμόσ, ο αρικμόσ των βθμάτων ανά δευτερόλεπτο 

 Μικοσ του βιματοσ 

 Γωνίεσ των αρκρϊςεων 

 Κλίςθ τθσ λεκάνθσ και των ποδιϊν ςτισ φάςεισ τθσ βάδιςθσ 

 Κζντρο μάηασ του ςϊματοσ  (center of gravity) 

 

Εικόνα 3-7 : Οι φάςεισ και τα ςτάδια τθσ βάδιςθσ 
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2. Κινθτικζσ παράμετροι  (με πλατφόρμεσ δφναμθσ και πίεςθσ + emg) 

 Δυνάμεισ που αςκοφνται ςτισ αρκρϊςεισ 

 Δυνάμεισ αλλθλεπίδραςθσ του εδάφουσ με τα πζλματα 

 Ενζργεια που καταναλϊνεται κατά τθν διάρκεια τθσ βάδιςθσ 

 Βαρφτθτα  

 

3.7  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΒΑΔΙΗ 

Με τον όρο δθμογραφικόσ περιγράφονται ςτατιςτικά τα χαρακτθριςτικά ενόσ 

πλθκυςμοφ. Συνικωσ ςτα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά περιλαμβάνονται το φφλο, 

θ φυλι, θ θλικία, επίπεδο αναπθρίασ και ςτοιχεία όπωσ θ ιδιοκτθςία, το επίπεδο 

εκπαίδευςθσ και άλλα ςτοιχεία που μπορεί να ενδιαφζρουν μια καταγραφι.  

Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία εξετάηονται δφο από τισ δθμογραφικζσ 

παραμζτρουσ που προςδιορίηουν και χαρακτθρίηουν τον τρόπο βάδιςθσ, και αυτζσ 

είναι το φφλο και θ θλικία.  

 

3.7.1 Φφλο 

Θ επίδραςθ του φφλου είναι ζνασ ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παράγοντασ που 

επθρεάηει τον τρόπο βάδιςθσ και τoν διαφοροποιεί. Σφμφωνα με τθν μελζτθ των 

Oberg et al [53], για τθν καταγραφι των βαςικϊν παραμζτρων τθσ βάδιςθσ, 

προκφπτουν διαφορετικά αποτελζςματα ςτον βθματιςμό μεταξφ αντρϊν και 

γυναικϊν. Αυτά αφοροφν τθν ταχφτθτα, το μικοσ του βιματοσ και τον ρυκμό. Στισ 

γυναίκεσ καταγράφεται χαμθλότερθ ταχφτθτα βάδιςθσ, μικρότερο μικοσ βιματοσ, 

και υψθλότεροσ ρυκμόσ ςε ςχζςθ με τουσ άντρεσ. Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι για 

να διανφςουν τθν ίδια απόςταςθ με τουσ άντρεσ, οι γυναίκεσ χρειάηονται 

περιςςότερο χρόνο και περιςςότερα βιματα, ενϊ χρειάηονται λιγότερο χρόνο για 

να ολοκλθρϊςουν ζναν κφκλο κίνθςθσ (walk cycle). Σχετικζσ μελζτεσ που 

πραγματοποίθςαν ανάλογεσ μετριςεισ, μελετϊντασ τθν βάδιςθ ςε διαφορετικά 

δείγματα αντρϊν και γυναικϊν κατζλθξαν ςε παρόμοια ςχετικά αποτελζςματα 

[54,55,56]. Οι μελζτεσ αυτζσ βαςίςτθκαν ςτθν κινθματογράφθςθ ανκρϊπων με 

κοινά χαρακτθριςτικά (φψοσ, βάροσ ςε ομάδα αντρϊν και γυναικϊν) που τουσ 

ηθτικθκε να περπατιςουν με ελεφκερο τρόπο ςε δεδομζνο μικοσ διαδρόμου. 

Ραράδειγμα μελζτθσ ςτατιςτικοφ δείγματοσ, φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα *54]. 

Το μειονζκτθμα αυτϊν των ερευνϊν είναι ότι ενϊ παρζχουν αναλυτικζσ μετριςεισ, 

περιορίηονται ςτον βθματιςμό, δθλαδι μόνο ςτθν κίνθςθ των ποδιϊν, και δεν 

αναλφουν τθν βάδιςθ ωσ μια ςυνολικι διαδικαςία μετακίνθςθσ του ςϊματοσ, με 
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αποτζλεςμα να μθν παρζχουν μετριςεισ για τισ κινιςεισ των χεριϊν, του κορμοφ 

και του κεφαλιοφ. 

 

 ΑΝΤΕΣ ΓΥΝΑΛΚΕΣ 

ΜΘΚΟΣ ΒΘΜΑΤΟΣ       

(ςε εκατοςτά) 

79 66 

ΤΑΧΥΤΘΤΑ 

(μζτρα/δευτερόλεπτο) 

1,54 1,31 

ΥΚΜΟΣ  

(βιματα/μζτρο) 

1,99 2,06 

 

Εικόνα 3-8 Πίνακασ με τον μζςο όρο των μετριςεων των κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν που 

διαφοροποιοφνται μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν ςφμφωνα με [54]. 

 

Για τθν καταγραφι των δεδομζνων που διαχωρίηουν τον αντρικό με τον 

γυναικείο τρόπο βάδιςθσ, οι Cutting et al.[30] , πραγματοποίθςαν πειράματα με τθν 

αντίςτροφθ μζκοδο. Αντί να κάνουν μετριςεισ πάνω ςε δείγματα αντρϊν και 

γυναικϊν, προςπάκθςαν να εντοπίςουν τισ παραμζτρουσ που διαφοροποιοφν το 

γυναικείο από το αντρικό περπάτθμα με αντιλθπτικά πειράματα. Βαςιηόμενοι ςτθν 

μελζτθ του Johansson, δθμιοφργθςαν ςυνκετικζσ εκδοχζσ βάδιςθσ, και 

αποκρφπτοντασ άλλα οπτικά δεδομζνα χρθςιμοποίθςαν μόνο φωτεινοφσ κφκλουσ 

για τθν αναπαράςταςθ τθσ κίνθςθσ. Για τθν δθμιουργία των βίντεο 

κινθματογράφθςαν ανκρϊπουσ με φωτεινι ςιμανςθ ςτισ αρκρϊςεισ και 

αλλάηοντασ τθν αντίκεςθ και τθν φωτεινότθτα, απομονϊκθκαν οι κινιςεισ των 

κφκλων. Πταν πρόβαλλαν τα βίντεο που είχαν δθμιουργιςει, οι κεατζσ ιταν ςε 

κζςθ να αντιλθφκοφν αν το περπάτθμα που βλζπουν ανικει ςε άντρα ι γυναίκα. 

Αυτό τουσ οδιγθςε ςτο να αποκωδικοποιιςουν τισ πλθροφορίεσ εκείνεσ που 

οδθγοφν ςτθν ςωςτι αναγνϊριςθ του φφλου και κατζλθξαν ότι οφείλεται ςτισ 

ςχετικζσ κινιςεισ του ϊμου και του ιςχίου, αλλά και του ςυνδυαςμοφ τουσ. Θ 

μεγαλφτερθ γωνία μεταξφ ϊμου και πζλματοσ μετρικθκε ότι ςχθματίηεται ςτθν 

κζςθ τθσ μεςοςτιριξθσ, κακϊσ κινοφνται αντίκετο χζρι με πόδι, και οι μεγαλφτερεσ 

τιμζσ τθσ ςθμειϊκθκαν ςτθν βάδιςθ των αντρϊν. Κεωρικθκε ότι είναι παράγοντασ 

αναγνϊριςθσ του φφλου, κακϊσ οι προβολζσ με τισ κινοφμενεσ φωτεινζσ τελείεσ 
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παρουςιάςτθκαν ςτο οβελιαίο επίπεδο, οπότε θ μζτρθςθ αυτι είναι ενδεικτικι του 

μικουσ βιματοσ και τθσ κίνθςθσ του ϊμου. 

Σε επόμενθ ζρευνά τουσ, οι Cutting et al.[31+, με τθν παραδοχι ότι το 

περπάτθμα είναι μια κυκλικά επαναλαμβανόμενθ και ςυγχρονιςμζνθ διαδικαςία, 

προςζκεςαν τθν παράμετρο τθσ κίνθςθσ του κορμοφ του ςϊματοσ ωσ βαςικό 

ςτοιχείο αναγνϊριςθσ του φφλου ςτθν βάδιςθ. Μια τιμι που προκφπτει αν 

αφαιρεκεί από τθν γωνία (a) θ γωνία (b), όπωσ αυτζσ ςθμειϊνονται ςτθν εικόνα 3-9. 

Οι μεγαλφτερεσ τιμζσ τθσ καταγράφθκαν ςτθν βάδιςθ των γυναικϊν.  Στθν μελζτθ 

αυτι διατυπϊκθκαν επίςθσ και παρατθριςεισ ςχετικά με τθν μετατόπιςθ του 

κζντρου τθσ βαρφτθτασ του ςϊματοσ μεταξφ αντρϊν και γυναικϊν, βαςιςμζνεσ ςε 

ανατομικζσ διαφορζσ, όπωσ θ απόςταςθ των ϊμων και το μικοσ τθσ λεκάνθσ, που 

ωςτόςο δεν ποςοτικοποιικθκαν. Σχθματικά το παράδειγμα για τθν αλλαγι ςτο 

κζντρο τθσ βαρφτθτασ παρουςιάηεται ςτθ εικόνα 3-9 δεξιά. 

 

3.7.2 Ηλικία 

Οι θλικιωμζνοι χρθςιμοποιοφν ςυχνά κεραπείεσ προκειμζνου να επαναφζρουν 

τθν χαμζνθ κινθτικι τουσ ικανότθτα ςτισ κακθμερινζσ τουσ δραςτθριότθτεσ, που μία 

από αυτζσ είναι και το περπάτθμα. Φυςιοκεραπευτζσ και εργοκεραπευτζσ 

ενδιαφζρονται για τα χαρακτθριςτικά τθσ φυςιολογικισ βάδιςθσ και για το πϊσ 

αυτά μεταβάλλονται με τθν πάροδο του χρόνου ςε διάφορεσ θλικιακζσ ομάδεσ, και 

ιδιαίτερα για τισ αλλαγζσ εκείνεσ που παρατθροφνται ςτουσ θλικιωμζνουσ. 

Εικόνα 3-9 Αριςτερά, τρόποσ μζτρθςθσ τθσ κίνθςθσ του κορμοφ, με μεγαλφτερθ γωνία κίνθςθσ 

να παρουςιάηεται ςτον γυναικείο τρόπο βάδιςθσ. Δεξιά, οι ςχετικζσ κινιςεισ των ϊμων 

(shoulders S-S) και των ιςχφων (hips h-h) όπωσ μποροφν να μετρθκοφν ςτο μετωπιαίο επίπεδο, 

για τθν μζτρθςθ τθσ υπόκεςθσ αλλαγισ ςτο κζντρου τθσ βαρφτθτασ *31+. 
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Σθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο βάδιςθσ αναφζρονται από τθν θλικία των 60 ετϊν, 

ςυγκρινόμενθ με άλλεσ θλικιακζσ ομάδεσ. 

Αρκετζσ ζρευνεσ προςπακοφν να καταγράψουν και να αναλφςουν τα 

χαρακτθριςτικά τθσ βάδιςθσ μζςα ςε ζνα ευρφ φάςμα θλικιϊν. Σκοπόσ τουσ είναι 

εκτόσ από τθν καταγραφι των φυςιολογικϊν μεταβολϊν ςε ςχζςθ με τθν ταχφτθτα 

τθσ κίνθςθσ και θ ςφγκριςι τουσ με πακολογικζσ περιπτϊςεισ, για τον ποςοτικό 

εντοπιςμό των προβλθμάτων. Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τα 

αποτελζςματα είναι τα φυςιολογικά χαρακτθριςτικά του ατόμου. Ζτςι οι ζρευνεσ 

αυτζσ ςτθν προςπάκεια εξαγωγισ ςωςτϊν αποτελεςμάτων, επιλζγουν άτομα προσ 

μελζτθ με παρόμοιο ςωματότυπο, φψοσ και βάροσ και ηθτείται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ να περπατιςουν με ελεφκερο τρόπο. 

Σε ζρευνα που πραγματοποίθςαν οι Murray et al. [54+ μελετϊντασ 60 άτομα, 

θλικίασ από 20 ζωσ 65 ετϊν, δεν κατζγραψαν αξιοςθμείωτεσ αλλαγζσ ςτθν ταχφτθτα 

και ςτο μικοσ βιματοσ αναλογικά με τθν θλικία, ωςτόςο παρατιρθςαν ότι οι 

αλλαγζσ αυτζσ γίνονται εμφανείσ ςτθν θλικιακι ομάδα των 60 – 65 ετϊν. Οι 

μετριςεισ τουσ κατζδειξαν μικρότερο μικοσ βιματοσ, μείωςθ ςτθν κίνθςθ του 

πζλματοσ και μείωςθ τθσ πυελικισ περιςτροφισ. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν αυτζσ τισ 

παρατθριςεισ, επανζλαβαν τθν ζρευνα, με θλικίεσ από 20 ζωσ 87 ετϊν, χωρίηοντασ 

τουσ ςε οκτϊ θλικιακζσ ομάδεσ. Οι διαφορζσ ςτα χαρακτθριςτικά τθσ βάδιςθσ 

εντοπίςτθκαν ςτισ τρείσ τελευταίεσ ομάδεσ, ςε εκείνεσ των άνω των 60 ετϊν και 

αφοροφν ςτθν μείωςθ τθσ κινθτικότθτασ αρκετϊν κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν, 

ςυγκρινόμενεσ με τα νεότερα θλικιακά γκρουπ. Σφμφωνα με τθν μελζτθ των 

Murray, Kory & Clarkson (1969) παρατθρείται: 

o Μείωςθ τθσ ταχφτθτασ και του ρυκμοφ 

o Μικρότερο μικοσ βιματοσ 

o Μεγαλφτερθ διάρκεια ςτον κφκλο τθσ βάδιςθσ 

o Μεγαλφτερθ διάρκεια τθσ φάςθσ ςτιριξθσ (63%) , αντίςτοιχθ μείωςθ ςτθν 

φάςθ αιϊρθςθσ (26%) , αλλά και αφξθςθ παραμονισ ςτο ςτάδιο τθσ διπλισ 

ςτιριξθσ 

o Μικρότερθ κάμψθ των γονάτων  

o Μικρότερθ πυελικι περιςτροφι 

o Μικρότερθ κινθτικότθτα πελμάτων και ϊμων 

o Μείωςθ ςτθν ταλάντωςθ του κεφαλιοφ 

 

Σε ανάλογθ μελζτθ των Winter, Patla, Frank & Walt (1980) [57] ςθμειϊνονται τα 

εξισ ςτοιχεία : 
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o Καμία μεταβολι ςτον ρυκμό 

o Μείωςθ τθσ ταχφτθτασ 

o Μικρότερο μικοσ βιματοσ 

o Ρεριςςότερο ενιαία ςτάςθ των άκρων του ςϊματοσ 

o Μείωςθ τθσ ϊκθςθσ 

o Επίπεδθ ςχεδόν προςγείωςθ του ποδιοφ 

Και ςε μια πιο πρόςφατθ ζρευνα των Judge, Ounpuu & Davis (1996) [58] 

καταγράφονται επίςθσ παρόμοιεσ μετριςεισ: 

o Μείωςθ τθσ ταχφτθτασ, χωρίσ ωςτόςο αλλαγι ςτον ρυκμό 

o Μείωςθ ςτο μικοσ βιματοσ, κατά 10% ςε ανκρϊπουσ θλικίασ 75 ετϊν, ςε 

ςχζςθ με τθν θλικία των 25. 

o Αφξθςθ του χρόνου παραμονισ ςτθν φάςθ ςτιριξθσ, αφξθςθ και του 

ςταδίου τθσ διπλισ ςτιριξθσ, όμοια αποτελζςματα με *54] 

o Μείωςθ ςτθν γωνία περιςτροφισ τθσ λεκάνθσ 

o Ρρόςκια κλίςθ τθσ λεκάνθσ και κωρακικι κφφωςθ 

o Μείωςθ ςτθν κάμψθ των πελμάτων (μεγαλφτερθ ραχιαία κάμψθ) και 

μικρότερθ άνοδοσ τθσ πτζρνασ κατά τθν φάςθ τθσ αιϊρθςθσ 

o Μείωςθ τθσ ϊκθςθσ 

 

 

Οι Blanke και Hageman το 1989 *59,60+, πραγματοποίθςαν δφο διαφορετικζσ 

ζρευνεσ για τα χαρακτθριςτικά τθσ βάδιςθσ που αλλάηουν με τθν πάροδο των 

χρόνων, ςυνυπολογίηοντασ και τθν παράμετρο του φφλου. Οι μεταβολζσ που 

καταγράφουν μεταξφ νζων και θλικιωμζνων αντρϊν είναι αντίςτοιχεσ προσ τισ 

μεταβολζσ μεταξφ νζων και θλικιωμζνων γυναικϊν. Κατζλθξαν ςε παρόμοια 

Εικόνα 3-10 Διαφορετικι ςτάςθ ςϊματοσ κατά 

τθν βάδιςθ νεαροφ και θλικιωμζνου ατόμου 



54 

 

αποτελζςματα με τισ παραπάνω ζρευνεσ (μείωςθ του μικουσ βιματοσ και του 

ςυνολικοφ διαςκελιςμοφ, θ μείωςθ ςτθν ζκταςθ του πζλματοσ και τθσ πυελικισ 

περιςτροφισ κακϊσ και τθσ ταχφτθτασ τθσ κίνθςθσ), ωςτόςο προςκζτουν μια ακόμθ 

διαφορά που αφορά τθν ςφγκριςθ ανάμεςα ςτισ θλικιωμζνεσ γυναίκεσ και τουσ 

θλικιωμζνουσ άντρεσ. Θ μείωςθ ςτα χαρακτθριςτικά που μελζτθςαν, παρουςιάηει 

μεγαλφτερθ μεταβολι μεταξφ νζων και θλικιωμζνων γυναικϊν ςυγκριτικά με τθν 

μεταβολι που καταγράφεται μεταξφ νζων και θλικιωμζνων αντρϊν. Γεγονόσ που 

υποδθλϊνει ότι θ διαδικαςία γιρανςθσ επθρεάηει ςε μεγαλφτερο βακμό τισ 

γυναίκεσ. 

 

3.8   Η ΒΑΔΙΗ Ω ΕΚΦΡΑΗ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΩΝ 

Το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν για τθν αξία τθσ πλθροφορίασ που μεταφζρεται 

μζςω τθσ μθ λεκτικισ ςυμπεριφοράσ, οδιγθςε ςτθν παραδοχι ότι και μζςω του 

τρόπου βάδιςθσ ενόσ ατόμου, παρζχονται πλθροφορίεσ κοινωνιολογικοφ και 

επικοινωνιακοφ ενδιαφζροντοσ ςε κάποιον παρατθρθτι. Από το 1890, ο James, 

υποςτιριηε ότι περπατϊντασ δίπλα ςε κάποιον και παρατθρϊντασ ι μιμοφμενοσ 

ακόμα τον τρόπο βάδιςθσ του άλλου, ζχεισ τθν δυνατότθτα να «ανακαλφψεισ» το 

πϊσ νιϊκει. Μεταγενζςτερεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι από τον τρόπο που περπατά 

κάποιοσ, είναι δυνατόν να εξαχκοφν και κάποια ςυμπεράςματα για τθν 

προςωπικότθτά του. Το πλικοσ ωςτόςο των ερευνϊν που αςχολικθκαν με τθν 

τεκμθρίωςθ αυτϊν των εμπειρικϊν ςυμπεραςμάτων είναι ελάχιςτο, ςυγκρινόμενο 

με τισ ζρευνεσ ςτον τομζα τθσ  μθ λεκτικισ επικοινωνίασ, που αφορά  πλθροφορίεσ 

που παρζχονται μζςω των εκφράςεων του προςϊπου και τθσ τοποκζτθςθσ του 

ςϊματοσ ςτον χϊρο (πόηα) *61]. 

Μια τζτοια απόπειρα πειραματικισ τεκμθρίωςθσ παρουςιάςτθκε από τουσ 

Montepare et.al [61] με ςκοπό τθν καταγραφι και παρουςίαςθ ςτατιςτικϊν 

μετριςεων από επιτυχθμζνθ αναγνϊριςθ ζκφραςθσ επιλεγμζνων ςυναιςκθμάτων 

μζςα από τον τρόπο βάδιςθσ. Το πείραμα που πραγματοποιικθκε ιταν το εξισ : 

ηθτικθκε από πζντε κοπζλεσ να εκφράςουν τζςςερα διαφορετικά ςυναιςκιματα 

ςτον τρόπο βάδιςθσ, βαςιηόμενεσ ςε υποκετικά ςενάρια, ζνα για το κάκε 

ςυναίςκθμα. Κινθματογραφικθκαν από τον λαιμό και κάτω, για τθν αποφυγι 

αναγνϊριςθσ του ςυναιςκιματοσ μζςω των εκφράςεων του προςϊπου εκτελϊντασ 

τισ τζςςερισ διαφορετικζσ ςυναιςκθματικζσ εκφράςεισ και ςτθν ςυνζχεια ηθτικθκε 

από άλλα άτομα να δθλϊςουν αν εντοπίηουν κάποιο ςυναίςκθμα ςτον τρόπο 

βάδιςθσ κατά τθν προβολι των video. Τα τζςςερα ςυναιςκιματα που εκφράςτθκαν 

ιταν λφπθ, κυμόσ, χαρά και υπερθφάνεια. Ωσ αποτελζςματα του πειράματοσ 
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προζκυψαν ότι ιταν δυνατι θ άμεςθ και ςωςτι αναγνϊριςθ του κυμοφ και τθσ 

λφπθσ, ωςτόςο με μεγαλφτερθ δυςκολία, δθλαδι ςε μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα 

αλλά επίςθσ ςωςτά, γινόταν ο διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτθ χαρά και τθν 

υπερθφάνεια. Σε μια προςπάκεια εντοπιςμοφ τθσ αιτίασ αναγνϊριςθσ των 

ειδοποιϊν διαφορϊν μεταξφ των ςυναιςκθμάτων ςτθν βάδιςθ, πραγματοποίθςαν 

μετριςεισ ςε οριςμζνα κινθματικά χαρακτθριςτικά, το μικοσ βιματοσ, τθν κίνθςθ 

των χεριϊν (swing arms), τθν κζςθ του κορμοφ και τθν ζνταςθ ςε κάκε βιμα (heavy 

footedness). Οι μικρότερεσ τιμζσ για το μικοσ βιματοσ, τθν κίνθςθ των χεριϊν και 

τθν κζςθ του κορμοφ, ςθμειϊκθκαν ςτο ςυναίςκθμα τθσ λφπθσ, ενϊ ο κυμόσ είχε 

τισ μεγαλφτερεσ τιμζσ ςτο μικοσ βιματοσ, τθν κίνθςθ των χεριϊν και τθν ζνταςθ ςτο 

πάτθμα του ποδιοφ. Το μειονζκτθμα του πειράματοσ αυτοφ είναι ότι οι 

παρουςιάςεισ δεν περιελάμβαναν το κεφάλι με τισ κινιςεισ που εκτελεί, κακϊσ 

αποδεικνφεται κακοριςτικό χαρακτθριςτικό γνϊριςμα ςτθν αναγνϊριςθ τθσ 

ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ. 

 

Ωσ ςτόχο τθσ πειραματικισ τουσ μελζτθσ οι Roether et al. [62+ ζκεςαν τον 

εντοπιςμό των κινθματικϊν ι άλλων χαρακτθριςτικϊν που αντιλαμβάνεται κάποιοσ 

ωσ ςθμαντικά ςτθν αναγνϊριςθ ενόσ ςυναιςκιματοσ που εκφράηεται ςτθν διάρκεια 

τθσ βάδιςθσ. Με ςφςτθμα motion capture κατζγραψαν τθν κίνθςθ του ςϊματοσ 25 

ατόμων, με παρόμοια φυςικά χαρακτθριςτικά, όπου ο κάκε ζνασ υποδφκθκε 

τζςςερα ςυναιςκιματα: κυμό, χαρά, λφπθ και φόβο. Στθ ςυνζχεια, ο μζςοσ όροσ 

των μετριςεων ςυγκεκριμζνων κινιςεων του ςϊματοσ για το κάκε ζνα 

ςυναίςκθμα, μεταφζρκθκε ςτθν κίνθςθ μιασ εικονικισ κοφκλασ ςτον υπολογιςτι 

και ηθτικθκε από εκελοντζσ να αναγνωρίςουν ςυναιςκιματα, ςε προβολι video 

αναφορικά με τθν κίνθςθ τθσ ςυνκετικισ κοφκλασ και να αιτιολογιςουν τθν κρίςθ 

τουσ. Θ ζρευνα κατζλθξε ότι ωσ κινιςεισ αναγνϊριςθσ ςυναιςκιματοσ είναι θ 

Εικόνα 3-11  Πίνακασ με τθν αντιςτοίχιςθ μετριςεων μεταξφ των ςυναιςκθμάτων και 

οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν τθσ βάδιςθσ. Οι τιμζσ αντιπροςωπεφουν τθν μζςθ 

αξιολόγθςθ των ατόμων που υποκρίκθκαν τισ τζςςερισ διαφορετικζσ 

ςυναιςκθματικζσ καταςτάςεισ ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά αυτά *61+. 
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κίνθςθ του κεφαλιοφ, του ϊμου και του αγκϊνα, του γοφοφ και των γονάτων. Οι 

ςυγκριτικζσ μετριςεισ μεταξφ των ςυναιςκθμάτων και των κινιςεων του ςϊματοσ 

φαίνονται ςτο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Στισ παραπάνω ζρευνεσ εξετάηονται θ δυνατότθτα κατανόθςθσ των 

ςυναιςκθμάτων που εκφράηονται ςτον τρόπο βάδιςθσ και τα κινθματικά ςτοιχεία 

που διαφοροποιοφν τα ςυναιςκιματα μεταξφ τουσ. Θ μελζτθ των Hideki et. al [63] 

ζρχεται να προςκζςει και τισ παραμζτρουσ τθσ αλλαγισ ςτθν ταχφτθτα και τθσ 

ςυνολικισ κλίςθσ του ςϊματοσ προσ τα εμπρόσ, ςε ζρευνα που μελετά τθν ζκφραςθ 

των ςυναιςκθμάτων ςτο οβελιαίο επίπεδο. Για τθν διεξαγωγι των πειραμάτων 

χρθςιμοποίθςαν επαγγελματίεσ θκοποιοφσ και τθν τεχνικι του motion capture, τα 

κινθματικά δεδομζνα του κάκε ςυναιςκιματοσ εφαρμόςτθκαν ςε ςυνκετικό 

χαρακτιρα και τζκθκαν προσ κρίςθ από 30 άτομα. Τα αποτελζςματα που πιραν 

ιταν ςυγκριτικά με τον κανονικό τρόπο βάδιςθσ, δθλαδι τθν βάδιςθ χωρίσ τθν 

ζκφραςθ κάποιου ςυναιςκιματοσ, ενϊ τα ςυναιςκιματα που εκφράςτθκαν ιταν 

κυμόσ, χαρά, λφπθ και φόβοσ. Με πειράματα που ζκαναν κατζλθξαν ότι 

ςθμαντικότεροι παράγοντεσ ςτθν αναγνϊριςθ του ςυναιςκιματοσ είναι γενικά οι 

γωνίεσ που ςχθματίηονται μεταξφ των μελϊν του ςϊματοσ και μετά ο παράγοντασ 

τθσ ταχφτθτασ τθσ κίνθςθσ. Θ μεγαλφτερθ ταχφτθτα ςτθν κίνθςθ παρατθρικθκε 

ςτον κυμό και θ χαμθλότερθ ςτθν λφπθ, με τον κορμό και το κεφάλι ςε κλίςθ προσ 

τα εμπρόσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ. Στθν χαρά ςθμειϊκθκε υψθλότερθ ταχφτθτα 

Εικόνα 3-12  Διάγραμμα απεικόνιςθσ τθσ διαφορετικισ ζνταςθσ χαρακτθριςτικϊν τθσ 

βάδιςθσ ωσ προσ τα ςυναιςκιματα Θυμό, φόβο, χαρά και λφπθ *62+. 
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και κλίςθ του ςϊματοσ προσ τα πίςω, ςε ςχζςθ με τθν κίνθςθ ςτο κανονικό 

περπάτθμα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3-13 Εικόνα από τθν μοντελοποίθςθ του ςυνκετικοφ χαρακτιρα ςτο 

πείραμα των Hideki [63] που εκφράηει κυμό ςτθν βάδιςθ. 
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4 ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ  

Οι ςυνκετικοί χαρακτιρεσ είναι ψθφιακζσ αναπαραςτάςεισ ανκρϊπων, ηϊων ι 

φανταςτικϊν οντοτιτων (cartoon), που μποροφν να εκτελοφν ενζργειεσ μζςα ςτο 

περιβάλλον ςτο οποίο βρίςκονται. Ο εικονικόσ άνκρωποσ (virtual human), είναι 

ςυνκετικόσ χαρακτιρασ ςτον οποίο δίνεται μεγάλθ ζμφαςθ ωσ προσ τον τρόπο 

απεικόνιςισ του, τόςο ςε φυςικό και βιολογικό επίπεδο, όςο και ςτον τρόπο 

κίνθςθσ και αλλθλεπίδραςθσ, ϊςτε να μοιάηει και να ενεργεί ςαν πραγματικόσ 

άνκρωποσ. Θ αλθκοφάνεια, θ λεπτομζρεια και θ πολυπλοκότθτα με τθν οποία 

αναπαρίςταται, εξαρτάται από το είδοσ τθσ εφαρμογισ για τθν οποία προορίηεται 

και από τον ρόλο που κα ζχει ςε αυτιν. Οι ςυνκετικοί χαρακτιρεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ςε εκπαιδευτικζσ και ψυχαγωγικζσ εφαρμογζσ, εικονικά 

περιβάλλοντα, ςε εργονομικζσ μετριςεισ ςτθν κζςθ πραγματικϊν ανκρϊπων, ςε 

προςομοιϊςεισ, κ.ά.[64]  

Θ αναπαραγωγι τθσ κίνθςθσ του ανκρϊπου, ειδικά ςε περιπτϊςεισ 

προςομοίωςθσ ι εικονικά περιβάλλοντα όπου απαιτείται ακριβζσ μοντζλο, είναι 

ζνα εξαιρετικά πολφπλοκο πρόβλθμα. Είναι πεδία ςυνεχισ ζρευνασ και πολλοί 

ερευνθτζσ προτείνουν διαφορετικζσ προςεγγίςεισ, ωσ προσ τθν μοντελοποίθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν που απαιτοφνται. Ο Reynolds [13+ προτείνει μια ιεραρχικι δομι 

για τθν μοντελοποίθςθ του εικονικοφ χαρακτιρα, τα επίπεδα τθσ οποίασ 

οργανϊνονται από πάνω προσ τα κάτω ωσ εξισ : 

 Μοντελοποίθςθ Συμπεριφοράσ 

 Μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ 

 Γεωμετρικό Μοντζλο 

Στο γεωμετρικό επίπεδο περιγράφονται τα φυςικά χαρακτθριςτικά, δίνοντασ 

ςτον χαρακτιρα τθν ςωματικι διάπλαςθ και τθν εμφάνιςι του. Πςο πιο 

λεπτομερισ γίνει ο ςχεδιαςμόσ ςε αυτό το επίπεδο, τόςο πιο πολφπλοκοι και 

εκφραςτικοί χαρακτιρεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν εκάςτοτε εφαρμογι. Στο 

δεφτερο επίπεδο, το ςφςτθμα τθσ κίνθςθσ, είναι υπεφκυνο για τθν εκτζλεςθ των 

απαραίτθτων ενεργειϊν ϊςτε να κινθκεί ο ςυνκετικόσ χαρακτιρασ μζςα ςτο 

περιβάλλον. Το επίπεδο αυτό τθσ κίνθςθσ λειτουργεί ουςιαςτικά ωσ ςυνδετικόσ 

κρίκοσ μεταξφ του γεωμετρικοφ και του ςυμπεριφορικοφ επιπζδου. Στο ανϊτερο 

επίπεδο βρίςκεται το ςυμπεριφορικό ςφςτθμα, υπεφκυνο για τθν διαδικαςία λιψθσ 

των αποφάςεων, δεδομζνων των ςτόχων και των περιβαλλοντικϊν πλθροφοριϊν. 

Εντοπίηει τα ερεκίςματα του περιβάλλοντοσ, επιλζγει το καταλλθλότερο ςφνολο 

ενεργειϊν για τθν τρζχουςα κατάςταςθ και ςτζλνει τα απαραίτθτα μθνφματα ςτο 

ςφςτθμα τθσ κίνθςθσ, το οποίο κατευκφνει με τθν ςειρά του τθν γεωμετρία ςτον 
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χϊρο. Το κάκε επίπεδο ζχει τον δικό του βακμό πολυπλοκότθτασ και βαςίηεται ςτο 

προθγοφμενο ιεραρχικά επίπεδο. 

 

4.1 ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 

Ωσ το πιο βαςικό ςτάδιο μοντελοποίθςθσ ενόσ ςυνκετικοφ χαρακτιρα κεωρείται 

θ γεωμετρικι αναπαράςταςι του ςτον χϊρο. Σφμφωνα με τον τρόπο που κα 

μοντελοποιθκεί θ ανατομία του και οι αναλογίεσ του ςϊματόσ του, ορίηονται ςτθν 

ςυνζχεια και οι κινιςεισ που κα μπορεί να εκτελζςει. Είναι δυνατι θ παραγωγι 

ςυνκετικισ κίνθςθσ μόνο με τθν μετακίνθςθ και τθν τροποποίθςθ τθσ γεωμετρίασ 

ςτον χρόνο, αλλά είναι μια χρονοβόρα και όχι τόςο αποτελεςματικι μζκοδοσ, 

κακϊσ ουςιαςτικά απαιτεί τθν επιλογι κατάλλθλων ςθμείων τθσ γεωμετρίασ και τθν 

μετακίνθςι τουσ ςτον χϊρο. Για τον λόγο αυτό ζνα ακόμθ ςθμαντικό ςτάδιο ςτθν 

γεωμετρικι μοντελοποίθςθ είναι θ δθμιουργία ςκελετοφ, που κα ορίςει τα 

κινοφμενα τμιματα του ςϊματοσ και τον τφπο τθσ κίνθςθσ που αυτά κα 

εκτελζςουν. Ωςτόςο για περιςςότερο ρεαλιςτικά αποτελζςματα μοντελοποιοφνται 

το δζρμα και τα ροφχα του ςυνκετικοφ χαρακτιρα, που πρζπει να κινοφνται και να 

παραμορφϊνονται ακολουκϊντασ τθν κίνθςθ του ςϊματοσ. Συνεπϊσ, θ διαδικαςία 

μοντελοποίθςθσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ αποτελείται από τρία ςτάδια [64]: 

 Μοντελοποίθςθ του ςϊματοσ 

 Μοντελοποίθςθ του ςκελετοφ 

 Μοντελοποίθςθ του δζρματοσ και του ενδφματοσ 

 

4.1.1 Μοντελοποίθςθ του ςϊματοσ 

Θ διαδικαςία αυτι δεν διαφζρει από τθν μοντελοποίθςθ οποιουδιποτε άλλου 

τριςδιάςτατου αντικειμζνου. Στο επίπεδο αυτό παράγεται ζνα ςτατικό μοντζλο, θ 

γεωμετρία του οποίου μπορεί να δθμιουργθκεί με διάφορουσ τρόπουσ (κυρτζσ 

επιφάνειεσ, ογκομετρικά μοντζλα, κ.ά.), ωςτόςο ωσ πιο αποτελεςματικόσ τρόποσ 

κεωρείται θ δθμιουργία πλζγματοσ επιφανειϊν (mesh). Ζνα ςφνολο δθλαδι από 

πολφγωνα που ςυνδζονται με κοινζσ ακμζσ. Το μοντζλο ορίηεται από ζνα ςφνολο 

πολυγϊνων και ςθμείων τα οποία ςχθματίηουν πολφεδρα, που είναι εφκολο να 

μεταςχθματιςτοφν. Το επίπεδο λεπτομζρειασ και θ πολυπλοκότθτα του ςϊματοσ 

εξαρτάται από τισ απαιτιςεισ και το είδοσ τθσ εφαρμογισ για τθν οποία 

προορίηεται.  
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Τα γεωμετρικά μοντζλα με τα οποία αναπαριςτάται το ςϊμα ενόσ ςυνκετικοφ 

χαρακτιρα, χωρίηονται ςε δφο γενικζσ κατθγορίεσ (εικόνα 4-1). Το ςχζδιο ςυνόρου, 

είναι θ διαδικαςία με τθν οποία δθμιουργείται το ςφνορο του μοντζλου, το 

περίγραμμά του ςτον χϊρο και ορίηεται από πλικοσ ςθμείων μζςα ςτον 

τριςδιάςτατο χϊρο. Θ άλλθ κατθγορία είναι ο ογκομετρικόσ ςχεδιαςμόσ, θ 

μοντελοποίθςθ του ςϊματοσ ξεκινάει με τθν δθμιουργία βαςικϊν ςτερεϊν 

ςχθμάτων, όπωσ ο κφβοσ, θ ςφαίρα τα οποία ςτθν ςυνζχεια μεταςχθματίηονται, 

ενϊνονται και τοποκετοφνται ςτον χϊρο.*64, 65]  

 

4.1.2 Μοντελοποίθςθ του ςκελετοφ  

Για τθν παραγωγι τθσ κατάλλθλθσ κίνθςθσ, απαιτείται θ μοντελοποίθςθ του 

ςκελετοφ που τοποκετείται μζςα ςτο γεωμετρικό μοντζλο του ςϊματοσ που ζχει 

δθμιουργθκεί, ϊςτε να κακοριςτοφν τα κινθτά μζλθ. Δεν μοντελοποιοφνται τα 

κόκαλα του ανκρϊπινου ςϊματοσ ςτθν δθμιουργία του ςκελετοφ, είναι εφικτό αλλά 

δεν είναι αποτελεςματικό. Ο ςκελετόσ του ςυνκετικοφ χαρακτιρα αποτελείται από 

τα τμιματα (segments), που αντικακιςτοφν τα κόκαλα με βάςθ τισ διαςτάςεισ και 

τθν κζςθ τουσ, και τισ αρκρϊςεισ (joints) που αντικακιςτοφν τισ κλειδϊςεισ του 

ςϊματοσ και ορίηουν τισ περιςτροφζσ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ και τθν 

μετακίνθςθ των αρκρϊςεων. Με τθν τοποκζτθςι τουσ ορίηουν τα κινοφμενα μζρθ 

του ςϊματοσ και το είδοσ τθσ κίνθςθσ που μπορεί να εκτελεςτεί. 

Θ κίνθςθ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο ορίηεται αναφορικά με ζνα ςφςτθμα 

ςυντεταγμζνων. Θ περιγραφι τθσ κίνθςθσ μπορεί να είναι απόλυτθ και να 

αναφζρεται ςτο γενικό (global) ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ι ςχετικι (local), όταν το 

ςφςτθμα ςυντεταγμζνων τθσ κίνθςθσ είναι αναφορικό ωσ προσ το γενικό. 

Εικόνα 4-1 Παράδειγμα δθμιουργίασ τριςδιάςτατθσ γεωμετρίασ με ςχζδιο ςυνόρου 

αριςτερά, και ογκομετρικό ςχεδιαςμό δεξιά. 
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Αποτελείται από ζξι παραμζτρουσ, τισ τρεισ καρτεςιανζσ παραμζτρουσ τθσ 

μετατόπιςθσ και τρεισ παραμζτρουσ τθσ περιςτροφισ. Θ κίνθςθ των οςτϊν (joints) 

του ςκελετοφ είναι ζνα ςυνδυαςμόσ μετατόπιςθσ και περιςτροφισ, που ωςτόςο 

υπόκειται ςε κάποιουσ περιοριςμοφσ. Οι περιοριςμοί αυτοί ονομάηονται βακμοί 

ελευκερίασ, DOF (degrees of freedom) και ςυνικωσ κάκε joint ζχει ζναν ζωσ τρεισ 

βακμοφσ ελευκερίασ περιςτροφισ ωσ προσ τουσ άξονεσ. Μια λεπτομερισ 

προςζγγιςθ για τθν μοντελοποίθςθ του ανκρϊπινου ςκελετοφ μπορεί να ζχει ζωσ 

και διακόςιουσ βακμοφσ ελευκερίασ, ωςτόςο αρκοφν και λιγότεροι. Οι επιτρεπτζσ 

κινιςεισ ςτθν περιςτροφι των αρκρϊςεων ορίηονται με τιμζσ ελάχιςτθσ και 

μζγιςτθσ γωνίασ για κάκε περιςτροφι. 

Το γεγονόσ ότι μια αλλαγι, μια περιςτροφι για παράδειγμα, ενόσ joint 

επθρεάηει και τθν κζςθ πολλϊν άλλων, κακιςτά αναγκαία τθν ςφνδεςι τουσ, και 

ςυγκεκριμζνα με μια ιεραρχθμζνθ δενδροειδι δομι ςφνδεςθσ. Σε περίπτωςθ 

αςφνδετων μελϊν παρατθρείται ανορκόδοξθ αλλαγι ςτθν κίνθςθ, ενϊ με αυτόν τον 

τρόπο θ αλλαγι ςτθν κίνθςθ ενόσ joint κα επιφζρει γεωμετρικοφσ 

μεταςχθματιςμοφσ ςε όλα τα φφλλα (leaf nodes).  

Για τον ςωςτό ςχεδιαςμό του ςκελετοφ του ανκρϊπινου ςϊματοσ απαιτείται θ 

ικανοποίθςθ κάποιων κριτθρίων όπωσ αυτά προτείνονται από τουσ Badler et al. 

[64]: 

o Θ δενδροειδισ ςφνδεςθ των οςτϊν και των αρκρϊςεων πρζπει να είναι 

τζτοια ϊςτε να επιτρζπει τθν αναπαράςταςθ διαφορετικϊν τφπων 

γεωμετρικϊν μοντζλων 

o Θ διάρκρωςθ του ςκελετοφ πρζπει να είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνθ. Δθλαδι τα 

οςτά να είναι κατάλλθλα ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ, με ςωςτι κατεφκυνςθ 

o Κα πρζπει να ακολουκείται μια ιεραρχία ςτα αντικείμενα που είναι 

ςχεδιαςμζνα με δενδροειδι δομι 

o Οι φιγοφρεσ κα πρζπει να είναι λογικζσ και εφκολα αντιλθπτζσ 

Εικόνα 4-2 Μοντελοποίθςθ του ανκρϊπινου ςκελετοφ 
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4.1.3 Μοντελοποίθςθ του δζρματοσ και του ενδφματοσ 

Σε αντίκεςθ με άλλα τριςδιάςτατα αντικείμενα, ςτο ανκρϊπινο μοντζλο κατά 

τθν κίνθςι του δθμιουργοφνται παραμορφϊςεισ ςτθν επιφάνεια του. Αυτό 

ςυμβαίνει γιατί το δζρμα δεν είναι μια άκαμπτθ επιφάνεια αλλά επθρεάηεται 

τοπικά από τθν κίνθςθ των οςτϊν με ελαςτικό τρόπο. Σε ζνα αντικείμενο που 

κινείται, ζνα ποδιλατο για παράδειγμα, θ ςτροφι του τιμονιοφ δεν επθρεάηει τθν 

υπόλοιπθ γεωμετρία του μοντζλου. Στο ανκρϊπινο μοντζλο, το λφγιςμα του 

γονάτου προκαλεί παραμόρφωςθ ςτο δζρμα ςτθν περιοχι γφρω από αυτό. Για να 

μθν δθμιουργείται επικάλυψθ ι αποςφνδεςθ ςτα τμιματα του γεωμετρικοφ 

μοντζλου του ςϊματοσ, που ωσ αποτζλεςμα ζχει τθν παραγωγι μθ ρεαλιςτικϊν 

κινιςεων, πρζπει να μοντελοποιθκεί κάποιο είδοσ ελαςτικότθτασ ςτο δζρμα [66]. 

Μοντελοποίθςθ του δζρματοσ (skinning) ονομάηεται θ διαδικαςία που 

επιτρζπει τθν παραμόρφωςθ του γεωμετρικοφ μοντζλου του ςϊματοσ από τθν 

κίνθςθ του ςκελετοφ. Θ ςφνδεςθ του ςκελετοφ ςτο ςϊμα (binding) μπορεί να γίνει 

χρθςιμοποιϊντασ τισ λεγόμενεσ άμεςεσ μεκόδουσ και αυτζσ είναι δφο: θ άκαμπτθ 

ςφνδεςθ (rigid binding) και θ ομαλι ςφνδεςθ (smooth binding), με το γεωμετρικό 

μοντζλο να ακολουκεί τισ κινιςεισ του ςκελετοφ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ. Στθν 

άκαμπτθ ςφνδεςθ το δζρμα ςυμπεριφζρεται ςαν ςκλθρι επιφάνεια, με αποτζλεςμα 

ςτθν περιοχι κοντά ςτισ αρκρϊςεισ να εμφανίηεται επικάλυψθ τθσ γεωμετρίασ. 

Στθν ομαλι ςφνδεςθ προκαλείται παραμόρφωςθ ςτθν γεωμετρία γφρω από τθν 

κινοφμενθ άρκρωςθ, μοιραςμζνθ ιςόποςα ςτα δφο κοκάλα που ςυνδζονται. Το 

μζγεκοσ τθσ παραμόρφωςθσ και το μζγεκοσ τθσ περιοχισ που επθρεάηεται, 

ορίηονται με τθν αντιςτοίχθςθ μιασ τιμισ επθρεαςμοφ (weight) ςε κάκε ςθμείο 

(vertex) του γεωμετρικοφ μοντζλου του ςϊματοσ, για κάκε joint. Είναι μια 

λεπτομερισ εργαςία που απαιτεί τθν τοποκζτθςθ του χαρακτιρα ςε διάφορεσ 

πόηεσ κίνθςθσ, ϊςτε να εντοπιςτοφν τα ςθμεία τθσ γεωμετρίασ που επθρεάηονται 

και να κακοριςτεί ο βακμόσ επθρεαςμοφ τουσ. Ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ 

εφαρμογισ και τον βακμό πολυπλοκότθτασ τθσ μοντελοποίθςθσ του ςϊματοσ 

επιλζγεται θ κατάλλθλθ μζκοδοσ μοντελοποίθςθσ του δζρματοσ. 



63 

 

 

Παράδειγμα ςφνδεςθσ του ςκελετοφ με το δζρμα. τθν εικόνα Α, εφαρμόηεται άκαμπτθ ςφνδεςθ, 

παρατθρείται επικάλυψθ τθσ γεωμετρίασ κατά τθν περιςτροφι των 90
Ο
. τθν εικόνα Β, 

εφαρμόηεται ομαλι ςφνδεςθ, με παραδείγματα μοιραςμζνθσ ιςόποςα και οριςμζνθσ 

παραμόρφωςθσ αντίςτοιχα. 

Στισ ζμμεςεσ μεκόδουσ μοντελοποίθςθσ του δζρματοσ ανικει θ δθμιουργία 

πλζγματοσ (lattice deformer) γφρω από το τμιμα τθσ γεωμετρίασ που πρόκειται να 

παραμορφωκεί και κινϊντασ τα ςθμεία του πλζγματοσ να επθρεάηεται θ γεωμετρία 

του μοντζλου. Το πλεονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι μπορεί να επιφζρει 

εφκολα και ομοιόμορφα αλλαγζσ ακόμθ και ςε γεωμετρίεσ με μεγάλο αρικμό 

πολυγϊνων. Ο άλλοσ ζμμεςοσ τρόποσ για τθν δθμιουργία παραμόρφωςθσ ςτο 

δζρμα κατά τθν κίνθςθ των οςτϊν είναι με τθν δθμιουργία καινοφργιου 

αντικειμζνου (πολφγωνο, επιφάνεια Nurbs ) το οποίο λειτουργεί ςαν οδθγόσ 

επιρροισ ωσ προσ τθν ιδθ υπάρχουςα γεωμετρία. Ο τρόποσ αυτόσ ονομάηεται wrap 

deforming, και όποιεσ παραμορφϊςεισ γίνονται ςτο νζο αυτό βοθκθτικό 

αντικείμενο αντιςτοιχίηονται ςε αλλαγζσ ςτο μοντζλο με το οποίο ςυνδζεται. Το 

πλεονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι μπορεί να δθμιουργθκεί ζνασ 

χαρακτιρασ με χαμθλι γεωμετρία (low-res), οι παραμορφϊςεισ να γίνονται ςε 

αυτόν, και να είναι επθρεάηεται αντίςτοιχα το μοντζλο με τθν υψθλι γεωμετρία 

(high-res). [65] 

Υπάρχουν και πιο πολφπλοκεσ προςεγγίςεισ που χρθςιμοποιοφν εμβιομθχανικά 

μοντζλα για τον προςδιοριςμό τθσ κίνθςθσ του δζρματοσ, που αναπαριςτοφν όλουσ 

τουσ μφεσ του ςϊματοσ ακόμθ και τισ ρυτίδεσ του προςϊπου. 

Θ μοντελοποίθςθ του ενδφματοσ προχποκζτει τθν γεωμετρικι του 

αναπαράςταςθ από ζνα ςφνολο μικρϊν και πυκνϊν επιφανειϊν, το οποίο υπακοφει 

ςτουσ νόμουσ τθσ βαρφτθτασ και ανιχνεφει ςυγκροφςεισ τόςο με τον εαυτό του όςο 

και με το δζρμα κάτω από αυτό. Μια λεπτομερισ μοντελοποίθςθ προςδίδει 

ρεαλιςτικζσ παραμορφϊςεισ και δθμιουργεί πτυχϊςεισ ςτο ζνδυμα. Υπάρχουν 
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γεωμετρικζσ και φυςικζσ μζκοδοι για τθν γεωμετρικι αναπαράςταςθ του 

ενδφματοσ, αλλά και μζκοδοσ μοντελοποίθςθσ με ςωματίδια *66]. 

 

4.2   ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΙΝΗΗ 

Το ςτάδιο αυτό τθσ διαδικαςίασ μοντελοποίθςθσ του ςυνκετικοφ χαρακτιρα, 

είναι υπεφκυνο για τον κακοριςμό των επιτρεπόμενων κινιςεων του χαρακτιρα 

μζςα ςτο εικονικό περιβάλλον. Οι κινιςεισ του οδθγοφν ςε ενζργειεσ για τθν 

πραγματοποίθςθ των ςτόχων του (goal – oriented motion), χωρίσ ωςτόςο να 

χρθςιμοποιείται θ γνϊςθ που παρζχεται από το περιβάλλον. Το επίπεδο αυτό 

λειτουργεί ουςιαςτικά ωσ ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ του γεωμετρικοφ και του 

ςυμπεριφορικοφ επιπζδου, υποςτθρίηοντασ και παρζχοντασ τισ αναγκαίεσ εντολζσ 

και μειϊνοντασ τον φόρτο των εργαςιϊν από το ιεραρχικά ανϊτερο ςυμπεριφορικό 

επίπεδο ι κάποιον εξωτερικό χριςτθ. Αποτελείται από τρία επίπεδα *13]: 

o Βακμοί ελευκερίασ 

o Λκανότθτα κίνθςθσ 

o Ζλεγχοσ 

Στο επίπεδο του κακοριςμοφ των βακμϊν ελευκερίασ (DOF) ρυκμίηονται οι 

κινιςεισ που μποροφν να πραγματοποιθκοφν από τθν κάκε άρκρωςθ (joint). Θ κάκε 

άρκρωςθ μπορεί να ζχει από ζναν μζχρι τρεισ βακμοφσ ελευκερίασ, ζναν για κάκε 

άξονα ( x, y, z ) και ςτο επίπεδο αυτό ορίηονται οι επιτρεπόμενεσ κινιςεισ. Θ επιλογι 

τουσ εξαρτάται από το είδοσ του χαρακτιρα  που μοντελοποιείται και τισ 

απαιτιςεισ τθσ εφαρμογισ ςε ρεαλιςμό. Για παράδειγμα ζνασ εικονικόσ άνκρωποσ 

ζχει ζναν βακμό ελευκερίασ ςτθν κίνθςθ που μπορεί να πραγματοποιιςει με το 

γόνατο, ενϊ ζνασ φανταςτικόσ χαρακτιρασ κα μποροφςε να κινιςει το γόνατό του 

προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, διαγράφοντασ μια πλιρθ περιςτροφι. Οι περιοριςμοί 

και το είδοσ των κινιςεων του κάκε τμιματοσ του ςϊματοσ κακορίηονται ςε αυτό το 

επίπεδο.  
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Θ επιδεξιότθτα ςτθν κίνθςθ (motor skills) αναφζρεται ςτθν ικανότθτα 

παραγωγισ πολφπλοκων κινιςεων, που απαιτοφν τον ςυγχρονιςμό των επιμζρουσ 

κινιςεων των μελϊν του ςϊματοσ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα ςφνκετθσ κίνθςθσ είναι 

το περπάτθμα. Στο επίπεδο αυτό χρθςιμοποιοφνται μζκοδοι όπωσ θ ευκεία και θ 

αντίςτροφθ κινθματικι, για τθν δθμιουργία τθσ κίνθςθσ. 

 

Τζλοσ, ο ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ χρθςιμοποιείται ωσ το ςθμείο διαχωριςμοφ 

μεταξφ του ςυςτιματοσ ςυμπεριφοράσ και των ςχετικϊν κινθτικϊν δεξιοτιτων. 

Είναι υπεφκυνοσ για τθν αντιςτοίχθςθ των εντολϊν που οδθγοφν ςε κάποια δράςθ 

του χαρακτιρα, με τθν ενεργοποίθςθ ι τθν απενεργοποίθςθ των κατάλλθλων 

ικανοτιτων τθσ κίνθςθσ. Για παράδειγμα θ εντολι «εμπρόσ» μπορεί να οδθγιςει ςε 

κίνθςθ των ποδιϊν ςε ζναν ςκφλο, ενϊ θ ίδια εντολι ςε ζνα αυτοκίνθτο κα 

προκαλζςει τθν κίνθςθ των τροχϊν για τθν μετακίνθςι του. Σε περίπτωςθ που δεν 

υπάρχει ςυμπεριφορικό επίπεδο, ο ζλεγχοσ του χαρακτιρα γίνεται από κάποιον 

εξωτερικό χριςτθ, ονομάηεται εξωτερικόσ ζλεγχοσ και ουςιαςτικά είναι θ 

κακοδιγθςθ του χαρακτιρα μζςα ςτο εικονικό περιβάλλον. Ο βακμόσ κακοδιγθςθσ 

αναφζρεται και ωσ επίπεδα αυτονομίασ (LOA), ςφμφωνα με τα οποία θ κίνθςθ 

μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ *19]:  

 Κακοδθγοφμενθ : θ κίνθςθ ορίηεται από τον χριςτθ 

 Ρρογραμματιςμζνθ : Θ κίνθςθ που εκτελείται ζχει οριςτεί από πριν 

ςφμφωνα με κάποια γλϊςςα προγραμματιςμοφ. 

Εικόνα 4-3 Κακοριςμόσ των βακμϊν ελευκερίασ (dοf) ςτισ αρκρϊςεισ (joint) [67]. 
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 Αυτόνομθ : Θ κίνθςθ κακορίηεται με ςυςτιματα κανόνων ι με ςφνκετα 

μοντζλα. 

 

 

4.3  ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Ωσ ςυμπεριφορά ςε ζναν εικονικό χαρακτιρα μπορεί να οριςτεί ο τρόποσ 

δράςθσ του και οι αλλθλεπιδράςεισ που ζχει με το εικονικό του περιβάλλον και τισ 

οντότθτεσ που αυτό περιλαμβάνει. Οι περιγραφζσ που αναφζρονται ςε 

ψυχολογικοφσ και κοινωνιολογικοφσ όρουσ για τον οριςμό τθσ ςυμπεριφοράσ, είναι 

δφςκολο να αναχκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ κινιςεισ του ςϊματοσ που περιγράφουν τισ 

κινιςεισ μεταξφ των αρκρϊςεων ι των μυϊν του ςϊματοσ. Επίςθσ, θ 

αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον δεν εννοείται απλά ςαν αντίδραςθ ςε 

ερεκίςματα, αλλά περιλαμβάνει ροι πλθροφοριϊν που επιδροφν πάνω ςτον 

χαρακτιρα κακϊσ και μεκόδουσ κωδικοποίθςθσ και χρθςιμοποίθςθσ των 

πλθροφοριϊν αυτϊν. Για τθν μοντελοποίθςθ τθσ θ ςυμπεριφορά, μπορεί να 

χωριςτεί ςε επιμζρουσ πιο απλζσ ςυμπεριφορζσ, που μπορεί να εκτελεςτοφν με 

τρόπο ςυνεχι ι και περιςταςιακά, ϊςτε να αποδοκεί θ ςυνολικι ςυμπεριφορά του 

χαρακτιρα, ορίηοντασ τον βακμό πολυπλοκότθτασ αυτοφ του ςυςτιματοσ *19]. 

 

Το ςφςτθμα αυτό περιζχει τθν ςυμπεριφορικι βάςθ τθσ κίνθςθσ και είναι 

υπεφκυνο για τθν διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων. Θ ςυμπεριφορά μπορεί να είναι 

είτε αποκλειςτικά αντανακλαςτικι αντίδραςθ ι να είναι προϊόν ευφυοφσ δράςθσ, 

οδθγοφμενθ από τισ επικυμίεσ και τθν εμπειρία του χαρακτιρα. Το είδοσ τθσ 

ενζργειασ μπορεί να είναι επίςθσ διαφορετικό. Με τθν ζννοια ότι μπορεί να αφορά 

ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ ι ςε κάποια αλλαγι των επικυμιϊν και τθσ 

εςωτερικισ κατάςταςθσ του χαρακτιρα. Το ςφςτθμα τθσ ςυμπεριφοράσ 

αποτελείται από τζςςερισ βαςικζσ παραμζτρουσ [68]: 

 

1. Τισ μεταβλθτζσ που κακορίηουν τθν κατάςταςθ και τθν αντίλθψθ 

2. Ζνα ςφςτθμα κανόνων 

3. Τθν παράμετρο τθσ μνιμθσ 

4. Τθν παράμετρο τθσ κίνθςθσ, αφορά τθν διαχείριςθ των ςυγκροφςεων 

και τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ διαδρομισ 

Οι διαφορετικζσ προςεγγίςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςτισ τεχνικζσ δθμιουργίασ του 

ςυςτιματοσ τθσ ςυμπεριφοράσ, μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν *68]: 
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 Συμπεριφορικι προςζγγιςθ – Σφςτθμα κανόνων: Σφμφωνα με τθν τεχνικι 

αυτι, ςε κάκε ζναν χαρακτιρα αντιςτοιχεί και ζνα ςφνολο κανόνων που 

κακορίηει τισ δράςεισ και τισ αλλθλεπιδράςεισ με το περιβάλλον. Με αυτιν 

τθν τεχνικι δθμιουργοφνται λογικζσ και αιτιολογθμζνεσ ενζργειεσ ακόμθ και 

ςε δυναμικά περιβάλλοντα και με τθν διαφοροποίθςθ των κανόνων 

προκφπτουν διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ. Αυτό όμωσ ζχει ςαν αποτζλεςμα 

τθν δθμιουργία προβλεπόμενων  αντιδράςεων ςε ζνα δεδομζνο 

περιβάλλον. Σε πιο ςφνκετα περιβάλλοντα ο αρικμόσ των κανόνων 

αυξάνεται. 

 

 Ρροςζγγιςθ Δικτφου: Με τθν προςζγγιςθ αυτι δθμιουργείται ζνα ςφςτθμα 

αλλθλοςυνδεόμενων κόμβων (nodes), ζνα δίκτυο, όπου ο κάκε κόμβοσ 

περιγράφει ζναν τφπο ενζργειασ και βαςίηεται ςε μακθματικζσ διεργαςίεσ. 

 

 Γνωςτικι προςζγγιςθ : Θ μζκοδοσ αυτι χρθςιμοποιεί τεχνικζσ από τον χϊρο 

τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, όπωσ λογικζσ μθχανζσ (reasoning engines) και 

νευρωνικά δίκτυα, για τον προςδιοριςμό τθσ ςυμπεριφοράσ του εικονικοφ 

χαρακτιρα. Αυτζσ οι τεχνικζσ παρζχουν ςαφϊσ μεγαλφτερθ ελευκερία, αλλά 

είναι δφςκολο να τισ ελζγξει ο ςχεδιαςτισ τθσ ςυνκετικισ κίνθςθσ. 

 

 Μακθματικι προςζγγιςθ: Θ ςυμπεριφορά του χαρακτιρα κακορίηεται με 

μακθματικοφσ όρουσ. Αν και παρζχει μεγάλθ ακρίβεια ςτον κακοριςμό των 

ενεργειϊν δεν είναι αρκετά δθμιουργικι ςαν τεχνικι. 

 

 

Βαςιςμζνθ ςε ςφςτθμα κανόνων θ προςζγγιςθ ςτθν δομι του ςυμπεριφορικοφ 

μοντζλου που προτείνουν οι Becheiraz και Thalmann [69], ενϊνει τθν αντίλθψθ με 

τα ςυναιςκιματα, για να ςχθματιςτεί μια ςυμπεριφορά που κα οδθγιςει ςτθν 

ςυνζχεια ςε κάποια δράςθ του χαρακτιρα. Σε κάκε μονάδα του εικονικοφ χρόνου 

μοντελοποιείται θ αντίλθψθ τθσ κάκε οντότθτασ, θ επίδραςθ του ςυναιςκιματοσ 

και τελικά ο ςυνδυαςμόσ τουσ μεταφράηεται ςε κάποιου είδουσ ςυμπεριφορά. Ζνα 

ςφςτθμα κανόνων προςτίκεται το 2001 για να ορίςει επακριβϊσ τισ αντιδράςεισ τθσ 

κάκε οντότθτασ χωριςτά ςε ποικίλεσ καταςτάςεισ*70+. Ζνα παράδειγμα τζτοιου 

κανόνα μπορεί να είναι:  

FOR ALL 

WHEN EVENT = in danger area AND ATTRIBUTE fear > 50% 
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THEN BEHAVIOR FLEE 

 

 

4.3.1 Μοντελοποίθςθ τθσ αντίλθψθ 

 Αντίλθψθ ςτο εικονικό περιβάλλον ορίηεται θ δυνατότθτα του χαρακτιρα να 

αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Τα ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ που δίνουν 

πλθροφορία ςτον χαρακτιρα τθν οποία μπορεί αντιλθφκεί και να επεξεργαςτεί, 

ορίηουν τρεισ διαφορετικοφσ τφπουσ αντίλθψθσ. Ζναν προσ τισ οντότθτεσ του 

περιβάλλοντοσ, περιλαμβάνει αντικείμενα και άλλουσ χαρακτιρεσ, ζναν προσ τισ 

ενζργειεσ των χαρακτιρων και ζναν τρίτο τφπο που αναφζρεται ςε δράςεισ των 

χαρακτιρων με τα αντικείμενα *19+. Θ αντίλθψθ μπορεί να μοντελοποιθκεί 

χρθςιμοποιϊντασ τρεισ προςεγγίςεισ *68]: 

1.  Κακοριςμόσ περιοχισ (Zonal approach): Με αυτιν τθν προςζγγιςθ 

δθμιουργοφνται αντιλθπτικζσ ηϊνεσ, που οριοκετοφν τισ περιοχζσ, ζτςι ϊςτε 

όταν ο χαρακτιρασ βρεκεί μζςα ςε μία τζτοια περιοχι να μπορεί να 

αντιλθφκεί οτιδιποτε βρίςκεται μζςα ςε αυτιν. Σθμαντικόσ παράγοντασ 

είναι το μζγεκοσ τθσ ηϊνθσ, κακϊσ μια πολφ μικρι περιοχι υςτερεί ςτθν 

πρόβλεψθ ςυγκροφςεων και μια πολφ μεγάλθ περιοχι αυξάνει το 

υπολογιςτικό κόςτοσ. 

2. Χριςθ αιςκθτιρων (Sensory approach): Τοποκετοφνται ςυνκετικοί 

αιςκθτιρεσ ςτον πράκτορα, που αφοροφν αιςκιςεισ όπωσ όραςθ, ακοι, 

αφι και όςφρθςθ. Το είδοσ, ο προςδιοριςμόσ και θ ανταπόκριςθ του κάκε 

αιςκθτιρα είναι ςθμαντικά για τον κακοριςμό του τρόπου αντίλθψθσ κάκε 

δεδομζνθσ ςτιγμισ ςτο περιβάλλον του. 

Εικόνα 4-4 Δομι του ςυμπεριφορικοφ μοντζλου *69+ 
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3. Συνκετικι όραςθ (Synthetic vision approach): Θ τεχνικι αυτι δίνει τθν 

δυνατότθτα ςτον χαρακτιρα να βλζπει τον εικονικό του κόςμο. Δεν τον 

τροφοδοτεί με άλλεσ πλθροφορίεσ και κυρίωσ χρθςιμοποιείται ςε ζρευνεσ 

που αφοροφν τθν ανκρϊπινθ όραςθ. 

 

4.3.2 Μοντελοποίθςθ ςυναιςκθμάτων 

Θ μοντελοποίθςθ των ςυναιςκθμάτων ςτουσ ςυνκετικοφσ χαρακτιρεσ 

αναπαριςτάται ωσ μια γνωςτικι διεργαςία, που λαμβάνοντασ ερεκίςματα από το 

περιβάλλον και ςε ςυνδυαςμό με τθν μνιμθ και τισ πεποικιςεισ οδθγεί ςτθν 

επιλογι κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ. Δεν αναφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ ανκρϊπινθ 

κατάςταςθ ςαν βίωμα. Θ αντίδραςθ αυτι ςτθν αντίλθψθ του περιβάλλοντοσ 

προκαλεί τθν κίνθςθ του χαρακτιρα, θ οποία μπορεί να αναφζρεται ςε κινιςεισ του 

προςϊπου, δθμιουργϊντασ ςυναιςκθματικζσ εκφράςεισ, ςε κινιςεισ του ςϊματοσ 

με χειρονομίεσ και κατάλλθλθ ςτάςθ ςϊματοσ και ςτθν μετακίνθςι του ςτον χϊρο. 

Ζτςι δφο διαφορετικοί χαρακτιρεσ που βρίςκονται ςτο ίδιο περιβάλλον μπορεί να 

αντιδράςουν διαφορετικά ςτο ίδιο ερζκιςμα, επθρεαςμζνοι από το ςυναίςκθμα 

που προκαλείται ωσ αντίδραςθ ςτο γεγονόσ[19].  

 

4.3.2.1 Το υπολογιςτικό μοντζλο OCC 

Οι Ortony et al. [71] ανζπτυξαν ζνα υπολογιςτικό μοντζλο ςυναιςκθμάτων, το 

OCC, βαςιςμζνο ςτθν κεωρία που προτείνουν για τθν προζλευςθ των 

ςυναιςκθμάτων που οι άνκρωποι είναι πικανό να βιϊςουν κάτω από δεδομζνεσ 

καταςτάςεισ. Θ κεωρία ανικει ςτισ γνωςτικζσ κεωρίεσ αποτίμθςθσ και βάςθ αυτισ 

αναπτφχκθκε το υπολογιςτικό μοντζλο ςυναιςκθμάτων OCC, το οποίο ζχει 

κακιερωκεί ωσ πρότυπο μοντζλο για τθν ςφνκεςθ ςυναιςκθμάτων  ςε εικονικοφσ 

χαρακτιρεσ. Σθμαντικόσ παράγοντασ ςτθ κακιζρωςθ του μοντζλου, είναι ότι 

εμπεριζχει ζνα ςφςτθμα βαςιςμζνο ςε κανόνεσ για τθν παραγωγι ςυναιςκθμάτων. 

Ραρζχει μεταβλθτζσ όπωσ θ πικανότθτα ενόσ γεγονότοσ ι θ οικειότθτα προσ ζνα 

αντικείμενο, γεγονόσ που προςδιορίηει τθν ζνταςθ του ςυναιςκιματοσ. 

Χαρακτθρίηεται από ζνα επαρκζσ επίπεδο πολυπλοκότθτασ και λεπτομερειϊν  για 

τθν κάλυψθ των περιςςότερων περιπτϊςεων που πικανότατα να ζρκει αντιμζτωποσ 

ζνασ εικονικόσ χαρακτιρασ. Στο μοντζλο ςυνολικά ορίηονται 22 τφποι 

ςυναιςκθμάτων οι οποίοι εμπεριζχονται ςε 6 ευρφτερεσ ςυναιςκθματικζσ 

κατθγορίεσ. 
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Τα ςυναιςκιματα δθμιουργοφνται ωσ αντίδραςθ προσ τα αντικείμενα, ςε 

ενζργειεσ που πραγματοποιοφν άλλοι χαρακτιρεσ και ςε γεγονότα που ςυμβαίνουν. 

Θ κατθγορία των ςυναιςκθμάτων που προκαλοφνται από τα γεγονότα χωρίηεται ςε 

τρεισ ομάδεσ, από τθν προςδοκία πικανοφ μελλοντικοφ γεγονότοσ, από γεγονότα 

που ςυμβαίνουν και επθρεάηουν τθν τφχθ άλλων χαρακτιρων και από γεγονότα 

που αναφζρονται ςτθν ευθμερία του ίδιου του χαρακτιρα.  

Για τθν εμφάνιςθ του ςυναιςκιματοσ προαπαιτείται θ αντίλθψθ αντικειμζνου, 

άλλου χαρακτιρα ι γεγονότοσ, κακϊσ αυτό προκαλείται ωσ αντίδραςθ ςτα 

παραπάνω ερεκίςματα, τα οποία όμωσ μπορεί να μθν διακζτουν οριςμζνεσ 

ιδιότθτεσ ςτον επαρκι βακμό που απαιτείται για τθν παραγωγι ςυναιςκιματοσ 

πραγματικά ζντονου από τον χαρακτιρα *19]. 

Το μοντζλο OCC αποτελεί μια καλι αρχικι προςζγγιςθ για τον εφοδιαςμό του 

εικονικοφ χαρακτιρα με ζνα μοντζλο ςυναιςκθμάτων, και πολλοί προγραμματιςτζσ 

πιςτεφουν ότι παρουςιάηεται ωσ το πλζον κατάλλθλο. Ωςτόςο από το μοντζλο αυτό 

απουςιάηει μια ικανοποιθτικι περιγραφι για τον προςδιοριςμό και τθν διαχείριςθ 

τθσ τρζχουςασ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ του χαρακτιρα, με αποτζλεςμα να 

υςτερεί το μοντζλο ςτο ςτάδιο τθσ αλλθλεπίδραςθσ. Επίςθσ δεν λαμβάνεται υπ’ 

όψιν και θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των ςυναιςκθματικϊν κατθγοριϊν και το 

μοντζλο δεν μπορεί να διαχειριςτεί και να προςδιορίςει τα ςυναιςκιματα που 

ενεργοποιοφνται από ςυνδυαςμό των ερεκιςμάτων [72]. 

 

4.3.2.2 Το ςυναίςκθμα ωσ επικοινωνία 

Ρζρα από τθν λειτουργικι ςθμαςία του ςυναιςκιματοσ ωσ γνωςτικι διεργαςία 

που οδθγεί ςε κάποιου είδουσ ςυμπεριφορά ςτον εικονικό χϊρο, λιψθ απόφαςθσ 

για τθν επιλογι τθσ κίνθςθσ ςτον χϊρο, όπωσ ςτο παραπάνω παράδειγμα όπου το 

ςυναίςκθμα του φόβου οδθγεί ςε φυγι, θ ενςωμάτωςθ των ςυναιςκθμάτων ςτουσ 

εικονικοφσ χαρακτιρεσ ζχει  και επικοινωνιακό χαρακτιρα. Κατά τθν επικοινωνία 

μεταξφ των ανκρϊπων δίνεται μεγάλθ ςθμαςία ςτισ εκφράςεισ του προςϊπου, ςτισ 

χειρονομίεσ και ςτον τόνο τθσ φωνισ *37,41]. Θ οπτικι αναπαράςταςθ των 

ςυναιςκθμάτων ςε εικονικοφσ χαρακτιρεσ, που ζχουν μοντελοποιθκεί γεωμετρικά 

ςφμφωνα με ανκρωπομορφικά δεδομζνα, αυξάνει τον ρεαλιςμό τθσ εφαρμογισ και 

διευκολφνει τθν αλλθλεπίδραςθ με τουσ χριςτεσ. Στθν ζρευνά τουσ οι Gratch et al. 

[40,73], βρικαν ότι οι χριςτεσ όχι μόνο αξιολογοφν πιο αλθκοφανι τθν 

ςυμπεριφορά αλλά επθρεάηονται και οι ίδιο από τα ςυναιςκιματα των 

χαρακτιρων. 
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Τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει πολλζσ μελζτεσ για τθν εφαρμογι 

ςυναιςκθμάτων ςε ομιλθτικοφσ ςυνκετικοφσ χαρακτιρεσ, που βρίςκουν εφαρμογι 

ςε τομείσ όπωσ τα περιβάλλοντα εικονικισ πραγματικότθτασ και τα παιχνίδια των 

υπολογιςτϊν. Με τθν χριςθ ςυναιςκθμάτων δεν κακορίηεται μόνο θ ενζργεια που 

εκτελοφν αλλά και ο τρόποσ που μπορεί να παρουςιαςτεί. Ρολλοί ερευνθτζσ ςτθν 

προςπάκεια δθμιουργίασ μιασ πιο πλοφςιασ εκφραςτικά εικόνασ του ςυνκετικοφ 

χαρακτιρα, μοντελοποιοφν διαφορετικζσ παραμζτρουσ, με αποτζλεςμα ο κάκε 

ερευνθτισ να προτείνει και διαφορετικι μζκοδο, ανάλογα με το μοντζλο των 

ςυναιςκθμάτων που χρθςιμοποιεί ι και τθσ προςωπικότθτασ. Στθν ςυνζχεια τα 

ςτοιχεία αυτά κα πρζπει να αντιςτοιχιςτοφν ςε εκφραςτικζσ κινιςεισ, ορίηοντασ τθν 

κζςθ των μελϊν του ςϊματοσ και υπολογίηοντασ τισ γωνίεσ κίνθςθσ για κάκε joint 

ςτθν διάρκεια του χρόνου[64,74]. 

Οι Allbeck και Badler [74+ παρουςιάηουν μια βάςθ για τθν μοντελοποίθςθ τθσ 

ςυμπεριφοράσ του χαρακτιρα που αποτελείται από τθν πειςτικότθτά του, τθν 

προςωπικότθτα, τα ςυναιςκιματα και τθν ικανότθτα επθρεαςμοφ που ζχει. Για τον 

ςκοπό αυτό προτείνουν το PAR (Parameterized Action Representation), μια 

αναπαράςταςθ παραμετροποιθμζνων δράςεων, όπου οι δράςεισ, οι ενζργειεσ που 

εκτελοφνται από ζναν χαρακτιρα λειτουργοφν ωσ οδθγίεσ. Ραραμετροποιεί επίςθσ, 

εκτόσ από τον ίδιο τον χαρακτιρα, και ςυναφι αντικείμενα που αντιμετωπίηονται 

από το ςφςτθμα ωσ «ειδικά», κακϊσ περιζχουν πλθροφορίεσ που οδθγοφν ςε 

ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ από τον χαρακτιρα. 

Μία πρόταςθ για τθν προςομοίωςθ ςυναιςκθμάτων ςτθν βάδιςθ του 

ςυνκετικοφ χαρακτιρα ςτον χϊρο ζγινε από τουσ Unuma et al. [75]. 

Χρθςιμοποιϊντασ τισ εξιςϊςεισ του Fourier και πειραματικά δεδομζνα πάνω ςτθν 

πραγματικι ςυμπεριφορά των ανκρϊπων ωσ βάςθ για τθν περιγραφι τθσ κίνθςθσ, 

πρότειναν μια μζκοδο που μπορεί να παρεμβαίνει και να τροποποιεί αυτά τα 

δεδομζνα. Ραράδειγμα αποτελεί θ μετάβαςθ από τθν βάδιςθ ςτο τρζξιμο, θ οποίο 

γίνεται με ομαλό τρόπο, ςφμφωνα με αυτιν τθ μζκοδο. Κακορίηοντασ τθν ταχφτθτα 

τθσ βάδιςθσ μπορεί να μετατραπεί ζνα αργό περπάτθμα, που εκφράηει το 

ςυναίςκθμα τθσ λφπθσ, ςε ζνα πιο γριγορο, κανονικι κατάςταςθ, και ςε ζνα ακόμθ 

πιο γριγορο για τθν ζκφραςθ τθσ χαράσ. Δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα για 

διαδραςτικι χριςθ του ςυςτιματοσ τροποποίθςθσ των δεδομζνων τθσ κίνθςθσ 

ϊςτε να επιτευχκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα. Ωςτόςο, επιτρζπονται αλλαγζσ μόνο 

προσ τθν αφξθςθ των τιμϊν των δεδομζνων και όχι προσ τθν μείωςι τουσ.  
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Εικόνα 4-5 Σο περιβάλλον διεπαφισ με τον χριςτθ και αριςτερά τα αποτελζςματα εφαρμογισ 

του μοντζλου ςτθν βάδιςθ του ςυνκετικοφ χαρακτιρα. 
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5 Η ΒΑΔΙΗ Ε ΤΝΘΕΣΙΚΟ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Θ πιο ςυνθκιςμζνθ κίνθςθ που μοντελοποιείται ςτουσ ςυνκετικοφσ χαρακτιρεσ 

είναι θ βάδιςθ, ςε ςκθνζσ για τον κινθματογράφο, εικονικά περιβάλλοντα και 

παιχνίδια υπολογιςτϊν, είναι ζνασ τφποσ τθσ κίνθςθσ που ςυναντάται περιςςότερο 

από οποιονδιποτε άλλο. Στον αςτικό ςχεδιαςμό θ αναπαράςταςθ τθσ κίνθςθσ του 

πλικουσ για τθν πλοιγθςθ ςτον χϊρο, αναφζρεται ςτθν βάδιςι του. 

Κακϊσ παράλλθλα με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ αυξάνονται και οι απαιτιςεισ 

των χρθςτϊν, οι ςυνκετικοί χαρακτιρεσ ςε εικονικά περιβάλλοντα κα πρζπει να 

φαίνονται αλθκοφανείσ, τόςο ςτθν εμφάνιςθ όςο και ςτθν κίνθςι τουσ. Κα πρζπει 

να μετακινοφνται με φυςικό τρόπο, ζνα πρόβλθμα που ζχει απαςχολιςει τα 

γραφικά των υπολογιςτϊν. Θ ςφνκεςθ ρεαλιςτικισ βάδιςθσ ςυγκεκριμζνα αποτελεί 

πρόκλθςθ γιατί ο άνκρωποσ είναι τόςο εξοικειωμζνοσ ςτο να αναγνωρίηει τθν 

κίνθςθ αυτι, που μπορεί να εντοπίςει οποιοδιποτε αφφςικο ςτοιχείο. Ωςτόςο, δεν 

είναι ςε κζςθ να δϊςει μια αντικειμενικι εξιγθςθ για τον λόγο που μπορεί θ κίνθςθ 

να μθν φαίνεται ρεαλιςτικι, και αυτόσ είναι ζνασ επιπλζον παράγοντασ που 

δυςκολεφει τθν ςυνκετικι παραγωγι τθσ βάδιςθσ. 

Το πρόβλθμα τθσ δθμιουργίασ ςυνκετικισ βάδιςθσ εμφανίςτθκε τθν δεκαετία 

του ’80 ςτα γραφικά των υπολογιςτϊν, με τθν πρϊτθ απόπειρα κίνθςθσ τθσ 

ανκρϊπινθσ φιγοφρασ να βαςίηεται ςε “knowledge – based” τεχνικι. Το ενδιαφζρον 

προσ αυτόν τον τομζα δεν ζχει μειωκεί, αν και είναι μια πολφπλοκθ και χρονοβόρα 

διαδικαςία, κακϊσ απαιτείται ο ςυγχρονιςμόσ πολλϊν επιμζρουσ κινιςεων των 

μελϊν του ςϊματοσ. Επίςθσ, κα πρζπει να γίνει με τρόπο, ϊςτε το αποτζλεςμα να 

μοιάηει φυςικό και να επιτρζπει τθν ανάδειξθ τυχόν χαρακτθριςτικϊν, όπωσ θ 

προςωπικότθτα και θ διάκεςθ [67].  

 

5.1  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΝΘΕΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ 

Θ λζξθ animate προζρχεται από τθν λατινικι λζξθ anima, δθλαδι ψυχι, και 

ςθμαίνει δίνω ηωι, ςε μια αλλθλουχία διςδιάςτατων (2D) ι τριςδιάςτατων (3D) 

εικόνων. Ο όροσ animation ςτα ελλθνικά αποδίδεται με τουσ όρουσ εμψφχωςθ, 

κινοφμενθ εικόνα, απόδοςθ κίνθςθσ ςτθν εικόνα και κινθματογράφοσ τθσ 

εμψφχωςθσ. Απαιτείται θ παραγωγι αλλθλουχίασ εικόνων (frames), που όταν 

παρουςιαςτοφν ςε ςειρά και ςε κατάλλθλα υψθλι ταχφτθτα, δθμιουργοφν τθν 

ψευδαίςκθςθ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ. Το φαινόμενο ςτο οποίο βαςίηεται το 

animation ονομάηεται μεταίςκθμα ι μετείκαςμα τθσ όραςθσ, ςφμφωνα με το οποίο 
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ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ και το ςφςτθμα τθσ όραςθσ χρειάηονται  1/12 του 

δευτερολζπτου για να αποτυπϊςουν μια εικόνα και να περάςουν ςτθν επόμενθ. 

Οι πρϊτεσ προςπάκειεσ δθμιουργίασ κινοφμενθσ εικόνασ ανικουν ςτα 

παλαιολικικά χρόνια. Μζςα ςε ςπθλιζσ βρζκθκαν χαραγμζνα ςχζδια, όπου τα ηϊα 

απεικονίηονταν με πολλά πόδια, προφανϊσ για να δοκεί θ αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ. Για 

τθν δθμιουργία κινουμζνου ςχεδίου με τθν παραδοςιακι τεχνικι,  ιταν απαραίτθτο 

να δθμιουργθκοφν  όλεσ οι εικόνεσ με το χζρι. Κάποιοσ ςχεδίαηε τισ βαςικζσ πόηεσ 

τθσ κίνθςθσ και μια ομάδα ανκρϊπων καλοφνταν να καλφψει τισ ενδιάμεςεσ, ζτςι 

ϊςτε το αποτζλεςμα να είναι μια ομαλι κίνθςθ του χαρακτιρα ι του αντικειμζνου. 

Με τθν χριςθ του υπολογιςτι και πάλι απαιτείται να προςδιοριςτοφν οι κζςεισ - 

κλειδιά τθσ κίνθςθσ, αλλά με τθν χριςθ μακθματικϊν αλγορίκμων ο υπολογιςτισ 

δθμιουργεί τισ ενδιάμεςεσ εικόνεσ. 

Υπάρχει ζνασ διαχωριςμόσ ανάμεςα ςτθν υποβοθκοφμενθ από τον υπολογιςτι 

ςυνκετικι κίνθςθ (computer-assisted animation)  και ςτθν παραγόμενθ κίνθςθ 

(computer-generated animation). Θ πρϊτθ κατθγορία αναφζρεται ςτθν διςδιάςτατθ 

κίνθςθ και θ χριςθ του υπολογιςτι περιορίηεται ςτθν μετάβαςθ από τθν μία εικόνα 

ςτθν άλλθ. Ραράδειγμα αποτελοφν τα GIF animations (Graphic Interchange Format). 

Θ παραγόμενθ από τον υπολογιςτι κίνθςθ είναι τριςδιάςτατθ. Τα αντικείμενα και 

οι χαρακτιρεσ δθμιουργοφνται ςε τριςδιάςτατο χϊρο με άξονεσ Χ(μικοσ), Υ(φψοσ) 

και Η(βάκοσ).  

Είναι πικανό να υπάρχουν απαιτιςεισ ςτθν ςυνκετικι κίνθςθ (είτε με τισ 

παραδοςιακζσ τεχνικζσ είτε με τον υπολογιςτι) που να αφοροφν το πόςο 

ρεαλιςτικι κα είναι θ απεικόνιςθ των αντικειμζνων και των οντοτιτων, αλλά και 

πόςο αλθκοφανισ κα είναι θ κίνθςι τουσ.  Για κάποιουσ τφπουσ εφαρμογϊν όμωσ, 

όπωσ τα παιχνίδια υπολογιςτϊν και τα περιβάλλοντα εικονικισ πραγματικότθτασ με 

εφαρμογζσ ςε πραγματικό χρόνο, είναι ανζφικτο για λόγουσ χρόνου, υπομονισ, 

ικανότθτασ, χριματοσ και υπολογιςτικοφ κόςτουσ να χρθςιμοποιθκοφν οι 

παραδοςιακζσ τεχνικζσ [8]. 

 

5.2  ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΟΔΟΗ ΚΙΝΗΗ – ΤΝΘΕΣΙΚΗ ΒΑΔΙΗ 

Οι τεχνικζσ απόδοςθσ τθσ κίνθςθσ ςυνκετικοφ χαρακτιρα ςε εικονικά 

περιβάλλοντα χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ : δθμιουργία κίνθςθσ με κζςεισ –

κλειδιά, με τεχνικζσ άμεςθσ καταγραφισ (motion capture) και με προςομοίωςθ. 

Κάκε μία από τισ τρεισ μεκόδουσ αναφζρεται ςε διαφορετικό επίπεδο εμπλοκισ του 

ςχεδιαςτι και του υπολογιςτι αντίςτοιχα, ςτθν διαδικαςία δθμιουργίασ τθσ 
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ςυνκετικισ κίνθςθσ. Στθν διαδικαςία οριςμοφ των κζςεων κλειδιά, αποκλειςτικά 

υπεφκυνοσ για το αποτζλεςμα τθσ κίνθςθσ είναι ο ςχεδιαςτισ, αφοφ αυτόσ ορίηει 

τισ τιμζσ κάκε παραμζτρου για το κάκε τμιμα του ςϊματοσ του ςυνκετικοφ 

χαρακτιρα που κινείται. Ο υπολογιςτισ υπολογίηει τισ ενδιάμεςεσ κζςεισ, αλλά ο 

ςχεδιαςτισ είναι που επιλζγει το είδοσ τθσ παρεμβολισ (γραμμικι ι κυκλικι) 

μεταξφ των οριςμζνων κζςεων. Με motion capture ι με προςομοίωςθ, θ κίνθςθ 

παράγεται με ζναν αρκετά αυτοματοποιθμζνο τρόπο και θ δυνατότθτα επζμβαςθσ 

από τον ςχεδιαςτι ςτο τελικό αποτζλεςμα είναι περιοριςμζνθ *76]. 

 

5.2.1 Κίνθςθ με κζςεισ – κλειδιά (keyframing animation) 

Θ τεχνικι αυτι βαςίηεται ςτθν λογικι δθμιουργίασ του animation με τον 

παραδοςιακό τρόπο. Ο ςχεδιαςτισ δθμιουργοφςε τισ κφριεσ πόηεσ του χαρακτιρα 

και ςε ςχζςθ με τον χρόνο μετάβαςθσ από τθν μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ, μια ομάδα 

ανκρϊπων καλοφνταν να καλφψει τισ ενδιάμεςεσ κινιςεισ ϊςτε να δθμιουργθκεί 

μια ςυνεχιηόμενθ ομαλι κίνθςθ. Θ λογικι είναι ακριβϊσ θ ίδια, με τθν διαφορά ότι 

ο υπολογιςτισ αναλαμβάνει να δθμιουργιςει και να ςυμπλθρϊςει τα καρζ μεταξφ 

των κζςεων με ομαλι παρεμβολι, χρθςιμοποιϊντασ μακθματικοφσ αλγόρικμουσ. Θ 

τεχνικι αυτι ονομάηεται διαδικαςτικι ςυνκετικι κίνθςθ. 

Θ τοποκζτθςθ του ςϊματοσ ςε κάποια ςτάςθ δθμιουργείται με τθν περιςτροφι 

και τθν μετακίνθςθ των τμθμάτων του ςϊματοσ, θ οποία εφαρμόηεται είτε ςε 

τοπικό επίπεδο ςυντεταγμζνων πάνω ςτισ αρκρϊςεισ είτε ςτο παγκόςμιο ςφςτθμα 

των ςυντεταγμζνων. Θ κίνθςθ είναι το αποτζλεςμα μετάβαςθσ από τθν μία κζςθ 

ςτθν άλλθ ςε οριςμζνο χρόνο. Υπάρχουν δφο προςεγγίςεισ για τθν τοποκζτθςθ του 

ςυνκετικοφ χαρακτιρα ςτον χϊρο: θ ευκεία και θ αντίςτροφθ κινθματικι ( forward 

and inverse kinematics). 

 

5.2.1.1 Ευκεία κινθματικι 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο τθσ ευκείασ κινθματικισ, ο ςχεδιαςτισ ορίηει τθν 

κζςθ μετακινϊντασ ι περιςτρζφοντασ τισ αρκρϊςεισ ακολουκϊντασ τθν ιεραρχία 

του ςκελετοφ. Αν για παράδειγμα χρειάηεται να μετακινιςει τον καρπό, κα πρζπει 

να ξεκινιςει ορίηοντασ τθν κζςθ / περιςτροφι του ϊμου και του αγκϊνα για να 

καταλιξει ςτθν επικυμθτι κζςθ του καρποφ. Ο ζλεγχοσ τθσ κζςθσ γίνεται ζμμεςα 

μεταξφ του τμιματοσ και του ςκελετοφ. Με τθν μζκοδο τθσ ευκείασ κινθματικισ, ο 

ςχεδιαςτισ ορίηει απόλυτα τον κάκε μεταςχθματιςμό ϊςτε να επιτφχει τθν τελικι 

κίνθςθ του χαρακτιρα, ωςτόςο είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία, που θ κάκε 
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αλλαγι απαιτεί αλλαγι και ολόκλθρθσ τθσ διαδρομισ των μεταςχθματιςμϊν που 

πραγματοποιικθκαν *78].  

 

5.2.1.2 Αντίςτροφθ κινθματικι 

Θ προςζγγιςθ τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ επιτρζπει τθν ανεξάρτθτθ κίνθςθ 

των αρκρϊςεων ςε ςχζςθ με τον ςκελετό. Ακολουκείται θ αντίςτροφθ διαδικαςία. 

Ο ςχεδιαςτισ επιλζγει τθν τελικι κζςθ που επικυμεί και ςτθ ςυνζχεια το ςφςτθμα 

υπολογίηει αυτόματα τισ γωνίεσ που ςχθματίηονται μεταξφ των αρκρϊςεων που 

απαιτοφνται για τθν κζςθ αυτι. Στο παράδειγμα τθσ μετακίνθςθσ του καρποφ του 

χεριοφ, ο ςχεδιαςτισ επιλζγει τθν τελικι κζςθ και οι περιςτροφζσ του ϊμου και του 

αγκϊνα υπολογίηονται αυτόματα. Θ τεχνικι τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ παρζχει 

άμεςο ζλεγχο μεταξφ του τμιματοσ που μεταςχθματίηεται και του ςκελετοφ. Οι 

επιτρεπόμενεσ κινιςεισ του ςκελετοφ μποροφν να περιγραφοφν καλφτερα ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ με τθν χριςθ τθσ ευκείασ κινθματικισ, ενϊ για τισ κινιςεισ 

των άκρων οι αλγόρικμοι τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ κρίνονται πιο 

αποτελεςματικοί. Για τον λόγο αυτό, ςυνικωσ χρθςιμοποιείται ζνασ ςυνδυαςμόσ 

τθσ ευκείασ και τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ ςτθν μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ *77].  

 

5.2.1.3 Κριτικι – αξιολόγθςθ 

Σε ςχζςθ με τθν τεχνικι τθσ άμεςθσ ςχεδίαςθσ όλων των καρζ τθσ κίνθςθσ, οι 

κινθματικζσ τεχνικζσ βαςίηονται ςε μια πιο γενικι αντίλθψθ τθσ κίνθςθσ, βαςιςμζνθ 

ςτουσ βαςικοφσ μθχανιςμοφσ που παράγουν τθν βάδιςθ, τουλάχιςτον από μια 

κακαρά περιγραφικι άποψθ. Ζνα από τα κυριότερα πλεονεκτιματα αυτισ τθσ 

μεκόδου είναι ότι παρζχει τθν δυνατότθτα παραμετροποίθςθσ ςε ζνα υψθλό 

επίπεδο, όπωσ θ ταχφτθτα βάδιςθσ, το μικοσ βιματοσ, και άλλα. Ζνα άλλο 

πλεονζκτθμα είναι το μικρό υπολογιςτικό κόςτοσ. Θ πολυπλοκότθτα των 

αλγόρικμων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αντίςτροφθ κινθματικι είναι Ο(n^3), 

αναλογικά με τον αρικμό των αρκρϊςεων. 

Τα προβλιματα που μπορεί να προκφπτουν, αναφζρονται ςτθν γεωμετρικι 

παρεμβολι που χρθςιμοποιείται για τθν δθμιουργία των ενδιάμεςων καρζ. Κα 

πρζπει να ορίηονται οι γωνιακζσ τροχιζσ για τθν κάκε άρκρωςθ ξεχωριςτά, 

ταυτόχρονα με τθν απαίτθςθ θ κίνθςθ μεταξφ των τμθμάτων του ςϊματοσ να 

παραμζνει ομαλι. Επιπλζον, θ διαδικαςία παρεμβολισ μπορεί να «φιλτράρει» τισ 

δυναμικζσ που χαρακτθρίηουν τθν κίνθςθ και αυτό οδθγεί ςε μείωςθ του 
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ρεαλιςμοφ. Τζλοσ, αν και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το ζδαφοσ δεν είναι 

εντελϊσ επίπεδο, δεν υπάρχει εφκολοσ τρόποσ χρθςιμοποιϊντασ τισ κινθματικζσ 

προςεγγίςεισ, ο ςυνκετικόσ χαρακτιρασ να μπορζςει να περπατιςει ςε ανϊμαλο 

ζδαφοσ, με υψομετρικζσ διαφορζσ ι το πιο απλό παράδειγμα να ανζβει μια ςκάλα. 

Κα πρζπει να δθμιουργθκεί θ αντίςτοιχθ κίνθςθ που να κα περιγράφει ακριβϊσ τθν 

διαδικαςία τθσ βάδιςθσ ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο *67].  

  

5.2.2 Προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ 

Ο βακμόσ του ρεαλιςμοφ ςτθν βάδιςθ, και ςτθν κίνθςθ γενικότερα, εξαρτάται 

ςε μεγάλο βακμό από τθν υπακοι ςτουσ φυςικοφσ νόμουσ. Θ μζκοδοσ τθσ 

δυναμικισ προςζγγιςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε για να οριςτοφν φυςικοί 

περιοριςμοί, οι οποίοι εγγυϊνται ζνα υψθλό επίπεδο ρεαλιςμοφ ςε 

προκακοριςμζνεσ κινιςεισ, είτε για τθν απευκείασ δθμιουργία τθσ κίνθςθσ.  

 

5.2.2.1 Άμεςθ και ζμμεςθ Δυναμικι 

Οι νόμοι του Νεφτωνα είναι γνωςτοί για τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ δυναμικισ 

ςτθν κίνθςθ, ςυνδζουν τθν δφναμθ που αςκείται ςε ζνα ςϊμα, με τθν κίνθςθ που 

του επιφζρει. Ωσ άμεςθ δυναμικι μζκοδοσ κεωρείται θ εφαρμογι των νόμων, θ 

οποία υπολογίηει τθν κίνθςθ που προκαλείται από μια δεδομζνθ δφναμθ. 

Αντίςτοιχα, ςτθν ζμμεςθ δυναμικι μζκοδο, υπολογίηεται θ δφναμθ που απαιτείται 

για να δθμιουργθκεί θ κίνθςθ ςε ζνα αντικείμενο. 

Οι εξιςϊςεισ του Νεφτωνα αναφζρονται ςτισ δυνάμεισ και ςτισ κινιςεισ ενόσ 

αντικειμζνου, αρκετοί ερευνθτζσ ωςτόςο μελζτθςαν τθν εφαρμογι τουσ ςε 

αρκρωτό ςκελετό, αποτελοφμενο από πολλά αλλά ιεραρχθμζνα τμιματα που 

ςυνδζονται με αρκρϊςεισ, για τθν μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ ςε ςυνκετικό 

χαρακτιρα. Θ πρϊτθ προςζγγιςθ παρουςιάςτθκε από τουσ Icaacs και Cohen [79]. 

Βαςιςμζνθ ςτουσ τφπουσ του Lagrangian, με τθν μζκοδοσ αυτι θ κζςθ ςτον χϊρο 

του κάκε τμιματοσ περιγράφεται ςυναρτιςει των τοπικϊν ςυντεταγμζνων του 

αμζςωσ προθγοφμενου ιεραρχικά τμιματοσ. Ο πίνακασ των μεταςχθματιςμϊν 

υπολογίηεται ςε κάκε μονάδα του χρόνου για να εντοπιςτεί θ τελικι κζςθ του κάκε 

τμιματοσ και δίνεται θ δυνατότθτα να υπολογιςτοφν μεταςχθματιςμοί που 

βαςίηονται τόςο ςε ευκεία όςο και ςε αντίςτροφθ κινθματικι. Για τθν παραγωγι 

τθσ κίνθςθσ, οι βακμοί ελευκερίασ των αρκρϊςεων ορίηονται από τον ςχεδιαςτι, 

ενϊ οι υπόλοιπεσ κινιςεισ υπολογίηονται αυτόματα με τθν εφαρμογι δυνάμεων. 
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Για τθν μείωςθ του υπολογιςτικοφ κόςτουσ τθσ παραπάνω μεκόδου, οι Barzel 

και Barr [80+, προτείνουν οι μεταςχθματιςμοί τθσ κάκε άρκρωςθσ να υπολογίηονται 

ανεξάρτθτα, δθλαδι για τθν κάκε μία ξεχωριςτά, για κάκε χρονικι ςτιγμι. Στθν 

ςυνζχεια υπολογίηονται οι δυνάμεισ που κα κακορίςουν τουσ περιοριςμοφσ ςτθν 

κίνθςι τουσ. Επίςθσ, θ μζκοδοσ αυτι υποςτθρίηει τθν αντίςτροφθ κινθματικι, που 

ορίηεται από τον ςχεδιαςτι για ςυγκεκριμζνα τμιματα του ςϊματοσ, τα υπόλοιπα 

τμιματα που θ κίνθςι τουσ παράγεται με προςομοίωςθ κα αλλθλεπιδράςουν με 

τθν κίνθςθ που ορίηει ο ςχεδιαςτισ. 

 

5.2.2.2 Ρεριοριςμοί 

Θ προςζγγιςθ των Ko και Badler [81] χρθςιμοποιεί τα πλεονεκτιματα που 

προςφζρει θ μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ με τθν προςομοίωςθ των δυνάμεων, χωρίσ 

ωςτόςο να χρειάηεται να προςδιοριςτοφν οι δυνάμεισ που τθν προκαλοφν. Οι 

δυνάμεισ υπολογίηονται εκ των υςτζρων για τθν δθμιουργία περιοριςμϊν ςτθν 

κίνθςθ αφοφ προθγουμζνωσ ζχει δθμιουργθκεί θ κίνθςθ. Θ κίνθςθ δθμιουργείται 

ωσ ζνα κινθματικό μοντζλο και ςτθν ςυνζχεια οι φυςικοί νόμοι ελζγχουν τθν 

ορκότθτα τθσ κίνθςθσ προςκζτοντασ τουσ περιοριςμοφσ. Για παράδειγμα, ζνασ 

ςυνκετικόσ χαρακτιρασ που περπατά μοντελοποιθμζνοσ ςφμφωνα με τισ 

κινθματικζσ μεκόδουσ, κα ρυκμίςει αυτόματα τθν περιςτροφι ι τθν κάμψθ ςτθν 

λεκάνθ του ςε περίπτωςθ που κρατάει κάποιο βαρφ φορτίο. 

 

Θ προςκικθ δυναμικϊν περιοριςμϊν ςτα κινθματικά μοντζλα ςυνδυάηει ςε 

ικανοποιθτικό επίπεδο τον ρεαλιςμό με τον ζλεγχο ςτθν κίνθςθ. Ο ςχεδιαςτισ 

Εικόνα 5-1 Σο μοντζλο που προτείνουν οι Ko and Badler [81] 
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μπορεί να επιτφχει μεγαλφτερο επίπεδο ρεαλιςμοφ, επίςθσ μπορεί να επζμβει και 

να τροποποιιςει τθν κίνθςθ χρθςιμοποιϊντασ τον ίδιο τρόπο αλλθλεπίδραςθσ με το 

ςφςτθμα όπωσ ςτισ κινθματικζσ μεκόδουσ. Ωςτόςο οι δυναμικοί περιοριςμοί που 

μποροφν να προςτεκοφν με αυτι τθ μζκοδο είναι ςυγκεκριμζνοι και αφοροφν 

κυρίωσ τθν διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ του χαρακτιρα κατά τθν κίνθςθ. Θ επίδραςθ 

τθσ βαρφτθτασ για παράδειγμα, κατά το τρζξιμο ι για το ανζβαςμα μιασ ςκάλασ 

είναι δφςκολο να υπολογιςτοφν με αυτι τθ μζκοδο. Επιπλζον, απαιτοφνται 

υπολογιςμοί και για τα δφο ςτάδια τθσ παραγωγισ τθσ κίνθςθσ, τα οποία κα πρζπει 

και να ςυγκλίνουν. Για παράδειγμα, δεν είναι φυςικό το αποτζλεςμα τθσ εικόνασ 

τθσ κίνθςθσ ενόσ χαρακτιρα που ανεβαίνει μια ςκάλα (πρϊτο ςτάδιο παραγωγισ 

τθσ κίνθςθσ, κινθματικό επίπεδο)  και υπολογίηει τθν ιςορροπία του ςε κάκε βιμα 

(δεφτερο ςτάδιο παραγωγισ τθσ κίνθςθσ). 

 

5.2.2.3 Ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ 

Ο λόγοσ τθσ χριςθσ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν ςτθν προςομοίωςθ τθσ κίνθςθσ 

ςυνκετικοφ χαρακτιρα, είναι θ χριςθ τθσ άμεςθσ δυναμικισ μεκόδου, θ οποία 

υπολογίηει αυτόματα τισ επιπτϊςεισ των αλλθλεπιδράςεων του χαρακτιρα με το 

εικονικό του περιβάλλον. Με τθν χριςθ μθχανιςμϊν ελζγχου, το πρόβλθμα 

μετατοπίηεται ςτον εντοπιςμό εκείνων των δυνάμεων που ενεργοποιοφν τθν 

κίνθςθ, και ςυγκεκριμζνα εκείνων που κα οδθγιςουν ςτθν επικυμθτι κίνθςθ του 

χαρακτιρα. Ο υπολογιςμϊν των απαραίτθτων δυνάμεων ςυνικωσ ακολουκεί μια 

ιεραρχικι διαδικαςία: αρχικά χρθςιμοποιοφνται κινθματικζσ τεχνικζσ για να 

προςδιοριςτεί θ επικυμθτι κίνθςθ, ο ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ ςτθν ςυνζχεια 

υπολογίηει τισ δυνάμεισ και τισ ροπζσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ του ςτόχου 

αυτοφ και τζλοσ, με τθν μζκοδο τθσ άμεςθσ δυναμικισ υπολογίηεται θ κίνθςθ που 

προκφπτει από το ςφνολο των ροπϊν και των δυνάμεων που εφαρμόηονται. 

Το γεγονόσ ότι ο ςχεδιαςτισ προςδιορίηει τθν επικυμθτι κίνθςθ, προςφζρει 

ζλεγχο υψθλοφ επιπζδου ςτθν διαδικαςία παραγωγισ τθσ ςυνκετικισ κίνθςθσ, ενϊ 

ταυτόχρονα με τθν χριςθ του ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ και τθν ενςωμάτωςθ των 

δυνάμεων, επιτυγχάνεται ρεαλιςμόσ ςτθν απόδοςι τθσ, αναφορικά με τισ 

ςυγκροφςεισ, των ζλεγχο ι τθν αποφυγι τουσ και τισ δυνάμεισ τθσ τριβισ ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ κίνθςθσ με το περιβάλλον. Ο ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ είναι 

υπεφκυνοσ για τθν ςτακεροποίθςθ τθσ ςτάςθσ του ςϊματοσ, τθν διατιρθςθ του 

κφκλου μετακίνθςθσ, τον ζλεγχο ςτθν ταχφτθτα και τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ, 

ελζγχοντασ τθν ςυμπεριφορά τθσ κάκε άρκρωςθσ. Με βάςθ τθν τρζχουςα και τθν 

επικυμθτι κατάςταςθ του χαρακτιρα, ο ελεγκτικόσ μθχανιςμόσ υπολογίηει τισ 
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δυνάμεισ που απαιτοφνται για τθν μετακίνθςθ ςτθ νζα κζςθ, υπολογίηοντασ τισ 

δυνάμεισ και τισ ροπζσ που εφαρμόηονται ςε κάκε άρκρωςθ *67].  

Οι περιςςότεροι μθχανιςμοί ελζγχου χρθςιμοποιοφν μθχανζσ πεπεραςμζνων 

καταςτάςεων (FSM), ζνα λογιςμικό δθλαδι που χρθςιμοποιεί αλγόρικμουσ για να 

κακορίςει τθν κίνθςθ τθσ κάκε άρκρωςθσ ςε κάκε χρονικι ςτιγμι και να 

εξαςφαλίςει ότι οι αρκρϊςεισ κα εκτελζςουν με τθν ςειρά τουσ, τουσ κατάλλθλουσ 

μεταςχθματιςμοφσ τθν κατάλλθλθ χρονικι ςτιγμι. Οι Van de Panne et al. [82] 

παρουςίαςαν μια μζκοδο για τον ζλεγχο τθσ βάδιςθσ χρθςιμοποιϊντασ μια μθχανι 

πεπεραςμζνων καταςτάςεων, ζνα γράφθμα ελζγχου τθσ ςτάςθσ (pose control 

graph), ςτο οποίο οι καταςτάςεισ είναι ςυνδεδεμζνεσ με μια ςτάςθ του ςϊματοσ, 

αναφερόμενεσ όμωσ ςτο ςχιμα τθσ πόηασ όχι ςτθν κζςθ του ςϊματοσ ςτον χϊρο 

(εικόνα 5-2). Θ μετάβαςθ από τθν μία κατάςταςθ ςτθν άλλθ, θ οποία κακορίηει και 

τθν μετάβαςθ από τθν μία πόηα τθσ κίνθςθσ ςτθν επόμενθ, γίνεται με τον 

υπολογιςμό των κατάλλθλων δυνάμεων και ροπϊν που κα επιτρζψουν μια 

κακοριςμζνθ κίνθςθ των αρκρϊςεων, ϊςτε ο χαρακτιρασ να οδθγθκεί ςτθν 

κατάλλθλθ ςτάςθ του ςϊματοσ. 

 

Θ μθχανι πεπεραςμζνων καταςτάςεων επιλζγει ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ 

κζςεισ τθν κατάλλθλθ προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ διαδικαςία τθσ βάδιςθσ. 

Θ μζκοδοσ αυτι είναι ιδιαίτερα κατάλλθλθ για κυκλικζσ κινιςεισ, όπωσ είναι το 

περπάτθμα ι το τρζξιμο. Θ κίνθςθ παράγεται από ζνα κυκλικό γράφθμα που 

περιγράφει μόνο τον κφκλο τθσ κίνθςθσ. 

Εικόνα 5-2 Σο γράφθμα ελζγχου των καταςτάςεων του κφκλου τθσ βάδιςθσ που 

αντιςτοιχοφν ςε ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ ςϊματοσ και αποκθκεφεται ςε μθχανι 

πεπεραςμζνων καταςτάςεων *82+. 
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5.2.2.4 Κριτικι – Αξιολόγθςθ 

Με τθν προςκικθ γνϊςεων από τον τομζα τθσ μθχανικισ ςχετικά με τθν κίνθςθ 

του ανκρϊπου, θ ςχεδίαςθ τθσ κίνθςθσ με τθν προςομοίωςθ δυναμικϊν ςτοιχείων, 

εγγυάται ότι θ παραγόμενθ κίνθςθ, ωσ αποτζλεςμα υπολογιςμϊν, υπάκουει ςτουσ 

νόμουσ τθσ φυςικισ και είναι ςωςτι ανατομικά, ςφμφωνα με τισ επιτρεπόμενεσ 

κινιςεισ του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Εάν ο υπολογιςμόσ των δυνάμεων ζχει 

ςχεδιαςτεί ςωςτά, ο ςυνκετικόσ χαρακτιρασ κα είναι ςε κζςθ να αλλθλεπιδράςει 

δυναμικά με το περιβάλλον του. Λδιότθτα θ οποία είναι απαραίτθτθ ςτθν 

δθμιουργία αυτόνομων χαρακτιρων ςε εφαρμογζσ εικονικισ πραγματικότθτασ. 

Καταςτάςεισ όπωσ ο υπολογιςμόσ των ςυγκροφςεων, θ βάδιςθ ςε μεταβλθτό 

ζδαφοσ ι και κόντρα ςε δυνατό αζρα, μποροφν να προςομοιωκοφν 

χρθςιμοποιϊντασ αυτζσ τισ μεκόδουσ, προςφζροντασ ζνα ιςχυρό εργαλείο ςτον 

ςχεδιαςτι τθσ ςυνκετικισ κίνθςθσ. 

Το μειονζκτθμα χριςθσ αυτϊν των μεκόδων προςομοίωςθσ τθσ κίνθςθσ, ςε 

ςχζςθ με τα κινθματικά μοντζλα, είναι το υψθλό υπολογιςτικό τουσ κόςτοσ, που 

οφείλεται ςτον υπολογιςμό όλων των δυναμικϊν δεδομζνων και των τεχνικϊν 

περιοριςμϊν ςτουσ οποίουσ υπόκειται το ςϊμα κατά τθν βάδιςθ. Το γεγονόσ αυτό 

κακιςτά δφςκολθ τθν χριςθ τουσ ωσ διαδραςτικά εργαλεία ςτθν δθμιουργία τθσ 

ςυνκετικισ κίνθςθσ. Επιπλζον, οι μθχανικζσ παράμετροι είναι δφςκολο να 

μεταςχθματιςτοφν και να διατθροφν παράλλθλα τθν ςφνδεςι τουσ με τα ανατομικά 

δεδομζνα του ανκρϊπινου ςϊματοσ. Για παράδειγμα, για τθν δθμιουργία ενόσ 

ανζμελου τρόπου βάδιςθσ, το αποτζλεςμα χρθςιμοποιϊντασ νόμουσ τθσ φυςικισ 

και τθσ μθχανικισ δεν μπορεί να ςυγκρικεί με αυτό που παρατθρείται ςτον 

πραγματικό άνκρωπο, λόγο τθσ πολυπλοκότθτασ ςτθν αναπαράςταςθ των μαλακϊν 

ιςτϊν. Οι κινιςεισ δεν μοιάηουν ρεαλιςτικζσ ςυγκρινόμενεσ με τισ μεκόδουσ τθσ 

κινθματικισ, όπου δθμιουργοφνται οι πόηεσ του χαρακτιρα με το χζρι και υπάρχει 

απόλυτοσ ζλεγχοσ ςτθν κίνθςθ, αντί να μοντελοποιοφνται οι δυνάμεισ ωσ  αιτία που 

προκαλεί τθν εκάςτοτε κίνθςθ*67].  

 

 

5.2.3 Motion Capture 

Θ δθμιουργία ςυνκετικισ κίνθςθσ με τισ παραπάνω προςεγγίςεισ, ςτθρίηεται ςε 

δεδομζνα μθχανικισ, ανατομίασ και εμπειρικισ γνϊςθσ ςχετικά με τθν ανκρϊπινθ 

κίνθςθ. Το πόςο ρεαλιςτικό κα είναι το αποτζλεςμα τθσ κίνθςθσ εξαρτάται από τθν 
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ικανότθτα του animator και από τον τρόπο μοντελοποίθςθσ τθσ γεωμετρίασ του 

ςυνκετικοφ χαρακτιρα που καλείται να κινιςει. Ο ςτόχοσ τθσ ανάπτυξθσ των 

ςυςτθμάτων άμεςθσ καταγραφισ τθσ κίνθςθσ (motion capture), είναι να παρζχονται 

άμεςα τα ςτοιχεία τθσ κίνθςθσ και να μποροφν να μεταβιβαςτοφν ςε ςυνκετικό 

χαρακτιρα. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που τα τελευταία χρόνια θ τεχνικι του motion 

capture ζχει εξελιχκεί ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε να χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τθν 

μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ. 

 

5.2.3.1 Τεχνικι 

Με τθν τεχνικι αυτι καταγράφονται δεδομζνα που αφοροφν τθν κζςθ και τθν 

κατεφκυνςθ ςτον πραγματικό χϊρο των φωτεινϊν ςθμείων που τοποκετοφνται 

πάνω ςτο ανκρϊπινο ςϊμα, με οπτικζσ ι μαγνθτικζσ μεκόδουσ. Τα δεδομζνα 

μεταφζρονται ςε κατάλλθλο λογιςμικό ςτον υπολογιςτι που μπορεί και να 

επιτρζπει ωσ ζνα βακμό τθν περαιτζρω επεξεργαςία τουσ. Θ μζκοδοσ αυτι ζχει 

αποδειχκεί εξαιρετικά χριςιμθ ςτθν περίπτωςθ μεταφοράσ δεδομζνων ςε εικονικό 

ανκρϊπινο χαρακτιρα, κακϊσ διατθροφνται τα εκφραςτικά ςτοιχεία του θκοποιοφ 

που καταγράφεται, δθμιουργϊντασ ρεαλιςτικι ςυνκετικι κίνθςθ. Με τθν 

προχπόκεςθ ότι ο ςκελετόσ του ςυνκετικοφ χαρακτιρα ζχει μοντελοποιθκεί 

ςφμφωνα με τισ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ που περιγράφθκαν ςε προθγοφμενο 

κεφάλαιο. 

Το γεγονόσ ότι θ κίνθςθ καταγράφεται ςε πραγματικό χρόνο, κακιςτά αυτι τθν 

μζκοδο ωσ αποτελεςματικι λφςθ ςε περιπτϊςεισ που απαιτείται θ γριγορθ 

παραγωγι κίνθςθσ χαρακτιρων με ανκρωπολογικά χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ. 

Ραραδείγματα εφαρμογϊν όπου μπορεί να εφαρμοςτεί θ μεταφορά των 

δεδομζνων τθσ κίνθςθσ ςε πραγματικό χρόνο ςε κάποιον εικονικό χαρακτιρα, είναι 

τα περιβάλλοντα επαυξθμζνθσ εικονικισ πραγματικότθτασ, για εκπαιδευτικοφσ και 

ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ. 
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5.2.3.2 Αξιολόγθςθ 

Συγκρινόμενθ με τισ κινθματικζσ και τισ διαδικαςτικζσ προςεγγίςεισ, θ 

δθμιουργία κίνθςθσ με τθν τεχνικι του motion capture πλεονεκτεί από τθν άποψθ 

ότι προκφπτουν πραγματικά ρεαλιςτικά αποτελζςματα ςτθν κίνθςθ του ςυνκετικοφ 

χαρακτιρα. Μποροφν να μεταφερκοφν ακριβϊσ και λεπτομερϊσ τα χαρακτθριςτικά 

που προςδίδει ςτθν κίνθςι του ο θκοποιόσ ι κάποιοσ άνκρωποσ που αντιγράφεται 

και ςε ςθμαντικά πολφ λιγότερο χρόνο. Επιπλζον, θ τεχνικι αυτι, παρζχει ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ εργαλεία που είναι ςυμβατά με τον παραδοςιακό ςχεδιαςμό 

τθσ κίνθςθσ, ςε επίπεδο παρουςίαςθσ των κζςεων κλειδιά και των τροχιϊν τθσ 

κίνθςθσ, ϊςτε να επιδζχονται κάποιεσ τροποποιιςεισ.  

Από τθν άλλθ πλευρά, οι επεμβάςεισ του animator πάνω ςτθν καταγεγραμμζνθ 

κίνθςθ, μπορεί να προκαλζςουν αφφςικα αποτελζςματα αν τροποποιιςει τισ 

παραμζτρουσ ςε ακραίεσ τιμζσ ι τμθματικά. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το ςφςτθμα δεν 

μπορεί να εξαςφαλίςει τθν διατιρθςθ τθσ ςυνολικισ κίνθςθσ δυναμικά. Ραρόλο 

που θ ποιότθτα τθσ κίνθςθσ ςτισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν δυναμικά ςτοιχεία 

εξαρτάται από το μοντζλο, θ ποιότθτα των παραγόμενων animations εξαρτάται από 

τισ ικανότθτεσ του ςχεδιαςτι. Συμπεραςματικά, για να παραμετροποιθκεί θ κίνθςθ 

που προζρχεται από τθν τεχνικι του motion capture, κα πρζπει να γίνονται δοκιμζσ, 

μζχρι να δθμιουργθκεί το επικυμθτό αποτζλεςμα [67].  

 

Εικόνα 5-3  Μαρκαριςμζνα ςθμεία πάνω ςτον θκοποιό και εφαρμογι τθσ κίνθςθσ 

ςτον ςυνκετικό χαρακτιρα. Η εικόνα είναι από το ςφςτθμα Phase-Space Motion 

Capture System 
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5.3  ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΔΙΗ 

Θ μοντελοποίθςθ τθσ βάδιςθσ των χαρακτιρων ςτα ςυνκετικά περιβάλλοντα 

μπορεί να κατθγοριοποιθκεί ανάλογα τισ τεχνικζσ και τα υπολογιςτικά μοντζλα που 

χρθςιμοποιοφνται. Θ ίδια θ διαδικαςία τθσ βάδιςθσ μπορεί να χαρακτθριςτεί 

ανάλογα με τον ςκοπό που γίνεται, περιγράφοντασ μια ςυμπεριφορά βάδιςθσ. 

Βαςιηόμενθ ςτθν προςζγγιςθ τθσ ατομικισ ςυμπεριφοράσ και ςτθν παρατιρθςθ τθσ 

κίνθςθσ των ανκρϊπων διαχωρίηονται οι παρακάτω κατθγορίεσ ςτθν ςυμπεριφορά 

τθσ βάδιςθσ: 

 κόπιμθ και οικεία (Purposeful and familiar): Θ ςυμπεριφορά 

χαρακτθρίηεται ζτςι όταν υπάρχει τελικόσ προοριςμόσ, θ επικείμενθ 

διαδρομι είναι γνωςτι και θ πικανότθτα να αποςπαςτεί θ προςοχι του 

ανκρϊπου και να κατευκυνκεί αλλοφ είναι μικρι.  

 

 κόπιμθ και άγνωςτθ (Purposeful and unfamiliar): Ο χαρακτιρασ γνωρίηει 

που κζλει να φτάςει, αλλά δεν γνωρίηει τθν διαδρομι που πρζπει να 

ακολουκιςει και γι αυτό μπορεί να αποςπαςτεί θ προςοχι του ευκολότερα 

ι και να χακεί. 

 

 Άςκοπθ (purposeless) :  βρίςκεται ςε κατάςταςθ περιπλάνθςθσ. 

 

 Εκκζνωςθ/πανικόσ (evacuation/panic) : επικρατεί κατάςταςθ πανικοφ και 

δθμιουργοφνται διαφορετικζσ ςυμπεριφορζσ από ότι ςυνικωσ. 

 

 Αναγκαςτικι αναμονι (forced waiting) : Θ ςυμπεριφορά αυτι παρατθρείται 

ςε περιβάλλοντα ςτα οποία ο πεηόσ περιμζνει κάτι να ςυμβεί για να αλλάξει 

θ κατάςταςι του για να μπορζςει να ςυνεχίςει. Μπορεί για παράδειγμα να 

περιμζνει ςτθν ουρά για να αγοράςει ειςιτιριο, χωρίσ ωςτόςο να ζχει 

κάποιον ζλεγχο επί τθσ ουράσ αναμονισ. Ωσ αναγκαςτικι αναμονι 

κεωρείται και θ περίπτωςθ όπου κα πρζπει να περιμζνει να ανάψει το 

πράςινο φωσ ςτον ςθματοδότθ για να ςυνεχίςει τθν πορεία του, χωρίσ 

ωςτόςο να βρίςκεται ςε διατεταγμζνθ ςειρά.  

 

 Υπαρξθ χρονικϊν περιοριςμϊν (temporal constraints) : Οι χρονικοί 

περιοριςμοί που μπορεί να υπάρχουν χωρίηονται ςε δφο επιμζρουσ 

κατθγορίεσ, τουσ αυςτθροφσ και τουσ λιγότερο αυςτθροφσ. Αυςτθροί 

χαρακτθρίηονται οι περιοριςμοί που επικρατοφν ςε ςτακμοφσ τρζνων και 

αεροπλάνων, όπου υπάρχει ςυγκεκριμζνθ χρονικι διάρκεια άφιξθσ. 
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Ραράδειγμα λιγότερο αυςτθροφ χρονικοφ περιοριςμοφ μπορεί να είναι μια 

ακλθτικι εκδιλωςθ. Εκεί ο χαρακτιρασ μπορεί να γίνει δεκτόσ και να 

παρακολουκιςει ζνα μζροσ του παιχνιδιοφ ςε περίπτωςθ αργοπορίασ. *83] 

 

5.4  ΧΩΡΟ ΒΑΔΙΗ 

Τα περιβάλλοντα όπου πραγματοποιείται βάδιςθ πλικουσ χαρακτιρων 

μποροφν επίςθσ να ταξινομθκοφν προκειμζνου να διευκολφνουν τουσ ςχεδιαςτζσ 

και να οριςτοφν οι ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ για τισ ςυμπεριφορζσ των χαρακτιρων.  

 Κλειςτοί χϊροι μικρισ κλίμακασ : αποτελοφνται από μικρά δωμάτια που 

ςυνδζονται με διαδρόμουσ, ειςόδουσ και εξόδουσ. Ραράδειγμα τζτοιων 

χϊρων αποτελοφν τα κτιρια, περιζχουν πολλοφσ μικρότερουσ κλειςτοφσ 

χϊρουσ, ανελκυςτιρεσ, ςκάλεσ και διαδρόμουσ για τθν διευκόλυνςθ τθσ 

κυκλοφορίασ μεταξφ των ορόφων. Σε αυτό το περιβάλλον ςυνικωσ 

βρίςκονται άνκρωποι που κυκλοφοροφν ςκόπιμα και γνωρίηουν τον 

χϊρο. 

 Κλειςτοί χϊροι μεγάλθσ κλίμακασ : μεγάλεσ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ με 

ενιαίουσ χϊρουσ. Τζτοιοι χϊροι ςυνάκροιςθσ και κίνθςθσ ανκρϊπων 

είναι οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και οι ςτακμοί των μζςων μαηικισ 

μεταφοράσ. Σε ζνα γιπεδο υπάρχουν κακίςματα, διάδρομοι, ζξοδοι, και 

θ πικανότθτα εμφάνιςθσ ςχθματιςμοφ ουρϊν είτε για τθν είςοδο ι 

ζξοδο από τον χϊρο, είτε για τθν αγορά ειςιτθρίου. Οι διαδρομζσ ςε 

τζτοιο περιβάλλον χαρακτθρίηονται ωσ ςκόπιμεσ και ςφντομεσ (πχ από 

τθν είςοδο ςτο κάκιςμα, από το κάκιςμα ςτθν ζξοδο) και μπορεί κάποιοι 

να είναι εξοικειωμζνοι με το περιβάλλον, ενϊ κάποιοι άλλοι όχι. Στο 

παράδειγμα του αεροδρομίου ι κάποιου ςτακμοφ, ςαν κφριοσ ςκοπόσ 

τθσ βάδιςθσ κεωρείται θ αλλαγι από τθν κατάςταςθ τθσ βάδιςθσ ωσ 

τρόπου μετακίνθςθσ και θ επιλογι κάποιου μζςου μαηικισ μεταφοράσ. 

Στα περιβάλλοντα αυτά υπάρχουν ςυνικωσ αυςτθροί χρονικοί 

περιοριςμοί και μεγάλοσ αρικμόσ ανκρϊπων ςε ςχετικά μικρι περιοχι, 

δθλαδι υψθλι πυκνότθτα.  

 Μικτά περιβάλλοντα : Ρρόκειται για ανοιχτζσ περιοχζσ όπου 

ςυνυπάρχουν άνκρωποι, αυτοκίνθτα, μζςα μαηικισ μεταφοράσ, δρόμοι 

και πεηοδρόμια που τουσ ςυνδζουν με τισ ειςόδουσ των κτθρίων. Επίςθσ 

υπάρχουν πάρκα ςτα οποία μπορεί να περιθγθκεί κάποιοσ και 

χαρακτθρίηονται ωσ ςτατικά αντικείμενα. Ζνα άλλο ςτοιχείο ςτο 
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περιβάλλον αυτό είναι θ δθμιουργία ουρϊν, διατεταγμζνων ι μθ. 

Ραρατθροφνται άνκρωποι που βρίςκονται ςε αναμονι για να διαςχίςουν 

ζναν δρόμο ι ςε κάποια ςτάςθ για να ανζβουν ςε μζςο μεταφοράσ. Οι 

διαδρομζσ που παρατθροφνται είναι μικτζσ, μπορεί να είναι ςκόπιμεσ 

και οικείεσ (κάποιοσ που πθγαίνει ςτθν δουλειά του με τα πόδια), 

ςκόπιμεσ και άγνωςτεσ (κάποιοσ ψάχνει ζνα φαρμακείο αλλά δεν 

γνωρίηει που υπάρχει αυτό) και άςκοπεσ (βόλτα ςτα μαγαηιά). 

 Ανοιχτοί χϊροι : τα περιβάλλοντα αυτά αποτελοφνται από ανοιχτοφσ 

χϊρουσ όπου υπάρχει θ πικανότθτα να ζχουν οριςτεί κάποιεσ 

ςυγκεκριμζνεσ διαδρομζσ, κάποια μονοπάτια. Ο ςκοπόσ τθσ βάδιςθσ 

ςυνικωσ είναι θ αναψυχι, και ςαν ςυμπεριφορά ςυναντάται κυρίωσ θ 

περιπλάνθςθ, οι ςυχνζσ ςτάςεισ για μεγάλο ι μικρό χρονικό διάςτθμα 

και θ περιιγθςθ ςε αξιοκζατα. 

 Τβριδικά περιβάλλοντα : θ κατθγορία αυτι περιλαμβάνει γενικά 

περιοχζσ με χαμθλι πυκνότθτα πλικουσ ανκρϊπων και αρκετά ςθμεία 

ενδιαφζροντοσ ςτον χϊρο, παραδείγματα οι προαφλιοι χϊροι 

πανεπιςτθμίων και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. Σε αυτοφσ τουσ χϊρουσ 

παρουςιάηεται ςυνδυαςμόσ ςυμπεριφορϊν από τα ανοιχτά 

(περιπλάνθςθ), τα μικτά (αναμονι για δθμόςιεσ μεταφορζσ) και τα 

κλειςτά περιβάλλοντα (ςφντομεσ μετακινιςεισ) *83]. 
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6 ΧΕΔΙΑΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΔΙΗ 

Θ βάδιςθ του χαρακτιρα μζςα ςε ζνα εικονικό περιβάλλον, κεωρείται ωσ ο πιο 

ςυνθκιςμζνοσ τρόποσ μετακίνθςθσ μζςα ςε αυτό. Σφμφωνα με τθν ζρευνα που 

προθγικθκε, τα ςυςτιματα προςομοίωςθσ κίνθςθσ του πλικουσ, ςτθν προςπάκεια 

δθμιουργίασ ρεαλιςτικισ κίνθςθσ ςτον χϊρο, εςτιάηουν το ενδιαφζρον τουσ ςτθν 

μοντελοποίθςθ πολφπλοκων γνωςτικϊν διεργαςιϊν και ςτθν δθμιουργία 

ςυςτθμάτων κανόνων που ορίηουν τθν μετακίνθςθ του χαρακτιρα ςτον εικονικό 

χϊρο, επιτυγχάνοντασ υψθλά επίπεδα ρεαλιςμοφ ςτθν κίνθςθ. Θ μοντελοποίθςθ 

αυτι ονομάηεται μοντελοποίθςθ υψθλοφ επιπζδου τθσ κίνθςθσ και αναφζρεται 

ςτθν ικανότθτα πλοιγθςθσ ςτον χϊρο. Το χαμθλό επίπεδο τθσ κίνθςθσ είναι 

υπεφκυνο για τθν μοντελοποίθςθ του τρόπου τθσ κίνθςθσ, αναφζρεται δθλαδι ςτθν 

τοπικι κίνθςθ των μελϊν του ςϊματοσ και είναι αυτό με το οποίο αςχολείται θ 

παροφςα εργαςία. 

Σε οριςμζνα ςυςτιματα, για παράδειγμα ςτθν μοντελοποίθςθ αυτόνομων 

κινοφμενων χαρακτιρων ςε αςτικό περιβάλλον των Terzopoulos et al. [20] που 

χρθςιμοποιεί γνωςτικά μοντζλα για τθν πλοιγθςθ, το χαμθλό επίπεδο τθσ κίνθςθσ, 

ςτο τμιμα του μοντζλου που ονομάηεται Motion Repertoire, χρθςιμοποιεί για τθν 

παραγωγι διαφορετικϊν κινθςιολογικϊν δεδομζνων κινιςεισ που διαχωρίηονται ωσ 

κινιςεισ πλοιγθςθσ και μθ. Στισ κινιςεισ τθσ πλοιγθςθσ αποκθκεφονται τφποι 

κίνθςθσ όπωσ βάδιςμα, τρζξιμο και οι κινιςεισ που δεν αφοροφν τθν πλοιγθςθ 

είναι κάκιςμα, ςτάςθ για αναμονι και άλλεσ. Από το μοντζλο αυτό απουςιάηει θ 

ςφνδεςθ τθσ κίνθςθσ με τα χαρακτθριςτικά του χαρακτιρα που μοντελοποιοφνται 

ςτο επίπεδο τθσ γνωςτικισ ςυμπεριφοράσ. Από τθν ςτιγμι που ζχει επιλεγεί ωσ 

ςυμπεριφορά μετακίνθςθσ θ βάδιςθ για κάποιουσ χαρακτιρεσ, αυτοί κα 

μετακινθκοφν βαδίηοντασ όλοι με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο. Κάτι που δεν ςυμβαίνει 

ςτον πραγματικό κόςμο.  

Θ αλθκοφανισ φυςικι ςυμπεριφορά των χαρακτιρων ςυναντάται ςυνικωσ ςε 

ςυςτιματα όπου ο χαρακτιρασ αντιπροςωπεφει ζναν εικονικό θκοποιό με 

επικοινωνιακζσ δυνατότθτεσ, και μοντελοποιοφνται ςε αυτόν κινιςεισ ςτισ 

εκφράςεισ του προςϊπου και ςε χειρονομίεσ που υποςτθρίηουν εκφραςτικά τθν 

ομιλία του. Ραράδειγμα τζτοιου ςυςτιματοσ είναι το IMROV [84+, με τθν μθχανι 

παραγωγισ τθσ ςυμπεριφοράσ να ςυνδζεται με τθν μθχανι παραγωγισ των 

αντίςτοιχων κινιςεων. Το IMROV δίνει βαρφτθτα ςτον επικοινωνιακό ςχεδιαςμό 

του χαρακτιρα και χρθςιμοποιείται ςτον χϊρο τθσ διαςκζδαςθσ, ςε παιχνίδια και 

ςε εφαρμογζσ με αλλθλεπιδραςτικζσ αφθγιςεισ ιςτοριϊν. Στθν μοντελοποίθςθ του 

εικονικοφ θκοποιοφ δεν περιλαμβάνονται ςτοιχεία προςομοίωςθσ και αυτονομίασ. 
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Κακϊσ τα ςυναιςκιματα ςυνυπολογίηονται ςτθν δθμιουργία γνωςτικϊν 

μοντζλων που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυςτιματα κίνθςθσ πλικουσ, και θ ζρευνα που 

προθγικθκε φανερϊνει ότι μζςω του τρόπου βάδιςθσ είναι δυνατι θ επικοινωνία 

τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ, ςαν ςτόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ κεωρείται θ 

απεικόνιςθ οριςμζνων ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων ςε ςφςτθμα κίνθςθσ 

πλικουσ ςυνκετικϊν χαρακτιρων, αυξάνοντασ τον επικοινωνιακό χαρακτιρα του 

ςυςτιματοσ. Θ παραμετροποίθςθ του τρόπου βάδιςθσ, αντιςτοιχεί ςε ζνα 

ςυναίςκθμα που εκφράηεται ςτον τρόπο βάδιςθσ. Ωςτόςο, ςτο πρόβλθμα τθσ 

παραμετροποίθςθσ προςτίκενται και ςτοιχεία τθσ φυςιολογίασ του χαρακτιρα, 

όπωσ θ θλικία και το φφλο, που επίςθσ αναγνωρίηονται ωσ χαρακτθριςτικά που 

διαφοροποιοφν τουσ ανκρϊπουσ κατά τθν διαδικαςία τθσ βάδιςθσ.   

 

6.1  ΧΕΔΙΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Αν και θ βάδιςθ είναι μια κίνθςθ τόςο ςυνθκιςμζνθ, που εκτελείται από όλουσ 

μασ κακθμερινά, θ μοντελοποίθςθ τθσ με τριςδιάςτατα γραφικά, είναι ζνα ςφνκετο 

πρόβλθμα. Και αυτό γιατί ενϊ κεωρείται ωσ μια κίνθςθ που κάνει το ανκρϊπινο 

ςϊμα, ςτθν πραγματικότθτα αποτελείται από πολλζσ άλλεσ κινιςεισ που 

πραγματοποιοφν ταυτόχρονα τα τμιματα του ςϊματοσ, με διαφορετικζσ τροχιζσ και 

δυναμικζσ, και που θ ςφνκεςι τουσ είναι που δθμιουργεί τθν ςυνολικι εικόνα τθσ 

βάδιςθσ. Ο ςχεδιαςτισ τθσ ςυνκετικισ κίνθςθσ καλείται να απομονϊςει τισ 

επιμζρουσ διαφορετικζσ κινιςεισ των τμθμάτων του ςϊματοσ, να μελετιςει και να 

μοντελοποιιςει τθν κίνθςθ που διαγράφει το κακζνα ξεχωριςτά αλλά με τρόπο που 

τελικά θ ςφνκεςι τουσ να δθμιουργεί τθν εντφπωςθ μιασ ςυνεχόμενθσ ομαλισ ροισ 

τθσ ςυνολικισ κίνθςθσ του ςϊματοσ. Ρρόκειται δθλαδι για μια διαδικαςία 

ανάλυςθσ και αποδόμθςθσ τθσ βάδιςθσ του ανκρϊπου και αναςφνκεςθσ των 

κινιςεων ςτθν γεωμετρία του εικονικοφ χαρακτιρα με μια ολιςτικι προςζγγιςθ. 

Ζνα πρόςκετο πρόβλθμα ςτθν δθμιουργία ρεαλιςτικισ βάδιςθσ είναι ο εφκολοσ 

εντοπιςμόσ κάποιασ αφφςικθσ κίνθςθσ, χωρίσ ωςτόςο να είναι εξίςου εφκολοσ και ο 

προςδιοριςμόσ του ςτοιχείου εκείνου που δθμιουργεί αυτιν τθν εντφπωςθ. 

Για να μοντελοποιθκεί και ςτθν ςυνζχεια να παραμετροποιθκεί θ βάδιςθ, 

απαιτείται θ δθμιουργία του εικονικοφ χϊρου μζςα ςτον οποίο ο χαρακτιρασ κα 

κινθκεί, και θ μοντελοποίθςθ τθσ γεωμετρίασ του ίδιου του χαρακτιρα.  

Ακολουκϊντασ τισ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται για τθν δθμιουργία του 

γεωμετρικοφ μοντζλου του ςϊματοσ, του ςκελετοφ και τθσ μεταξφ τουσ ςφνδεςθσ, 

μοντελοποιείται ο ςυνκετικόσ χαρακτιρασ. Στο επόμενο ςτάδιο, πριν τθν 
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δθμιουργία τθσ ςυνκετικισ κίνθςθσ, πρζπει να οριςτοφν οι βακμοί ελευκερίασ τθσ 

κάκε άρκρωςθσ, οι επιτρεπτζσ δθλαδι κινιςεισ των μελϊν του ςϊματοσ. 

Στθν ςυνζχεια αφοφ ζχουν αναλυκεί οι κφριεσ ςτάςεισ του ςϊματοσ κατά τθν 

βάδιςθ, χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ τθσ ευκείασ και αντίςτροφθσ κινθματικισ 

τοποκετείται το γεωμετρικό μοντζλο του ςυνκετικοφ χαρακτιρα ςτισ ςτάςεισ αυτζσ. 

Για κάκε άρκρωςθ του ςϊματοσ ορίηεται μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτον χϊρο, που 

μπορεί να αφορά τόςο ςε μετατόπιςθ όςο και ςε περιςτροφι τθσ (Translation x,y,z 

Rotation x,y,z), ανάλογα με τουσ βακμοφσ ελευκερίασ που ζχουν οριςτεί ςτο 

προθγοφμενο ςτάδιο. Θ κζςθ τθσ κάκε άρκρωςθσ ορίηει και τθν ςυνολικι κζςθ του 

ςϊματοσ ςτον χϊρο και αποκθκεφεται ςε μία μονάδα του χρόνου ορίηοντασ μια 

κζςθ – κλειδί, που αντιςτοιχεί ςε ζνα frame. Θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται, το 

ςϊμα τοποκετείται ςε διαφορετικι ςτάςθ, αλλάηοντασ τισ παραμζτρουσ των 

αρκρϊςεων, και δθμιουργείται μια νζα κζςθ, ςε διαφορετικι μονάδα χρόνου. Το 

λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν αναπαράςταςθ τθσ κίνθςθσ, μπορεί με 

γραμμικι παρεμβολι να υπολογίςει τισ ςτάςεισ του ςϊματοσ μεταξφ των κζςεων 

κλειδιά (keyframing animation) και τελικά ο χαρακτιρασ κα είναι ςε κζςθ να 

αναπαραςτιςει τθν πολφπλοκθ κίνθςθ τθσ βάδιςθσ. 

Το παραγόμενο walk cycle κα ζχει τθν δυνατότθτα να παραμετροποιθκεί ϊςτε 

να προκφπτουν διαφορετικά κινθςιολογικά δεδομζνα που κα αντιςτοιχοφν ςτισ 

παραμζτρουσ εκείνεσ που ςφμφωνα με τθν ζρευνα που προθγικθκε μποροφν να 

απεικονιςτοφν ςτον τρόπο βάδιςθσ ωσ επικοινωνιακά χαρακτθριςτικά, τόςο τθσ 

φυςιολογίασ όςο και τθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ του χαρακτιρα. Ωσ τελικόσ 

ςτόχοσ κεωρείται θ εφαρμογι των παραμετροποιθμζνων κατθγοριϊν βάδιςθσ ςτθν 

κίνθςθ πλικουσ χαρακτιρων, προςφζροντασ μεγαλφτερο επίπεδο ρεαλιςμοφ και 

αλθκοφάνεια ςτθν ςυνολικι κίνθςθ ςτον εικονικό τριςδιάςτατο χϊρο. 
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6.2  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Θ δθμιουργία του τριςδιάςτατου γραφικοφ περιβάλλοντοσ, είναι πρωταρχικισ 

ςθμαςίασ διαδικαςία κακϊσ αποτελεί το εικονικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο 

ενυπάρχει ο ςυνκετικόσ χαρακτιρασ, είναι το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο 

απεικονίηεται ο ίδιοσ και οι ενζργειζσ του. Μπορεί να καταςκευαςτεί αναφερόμενοσ 

ςε κάποια δομι του πραγματικοφ κόςμου, όπωσ ζνα ςυγκεκριμζνο κτίριο ι να 

βαςιςτεί ςε κάποια φανταςτικι ι αφθρθμζνθ καταςκευι, εξαρτάται από το είδοσ 

και τον ςκοπό τθσ εφαρμογισ. 

Θ διαδικαςία τθσ γραφικισ απεικόνιςθσ είναι ίδια με κάκε άλλο τριςδιάςτατο 

αντικείμενο και ωσ πιο αποτελεςματικι για τθν παροφςα εργαςία, κρίνεται θ 

Εικόνα 6-1  Σο διάγραμμα τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ 
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αναπαράςταςθ με τθν χριςθ πλζγματοσ πολυγϊνων (mesh). Μπορεί να γίνει με τθν 

δθμιουργία μιασ ενιαίασ επιφάνειασ, αλλά και με τον διαχωριςμό επιμζρουσ 

τμθμάτων γεωμετρίασ, ωσ ςφνολο δθλαδι ξεχωριςτϊν αντικειμζνων, όπου για 

παράδειγμα ζνασ δρόμοσ και ζνα κτίριο μπορεί να αποτελοφνται από δφο 

διαφορετικά πλζγματα πολυγϊνων. Είναι μια γριγορθ και ςχετικά απλι διαδικαςία, 

με ποιοτικά αποτελζςματα και χωρίσ μεγάλο υπολογιςτικό κόςτοσ. Θ πολυγωνικι 

επιφάνεια αποτελείται από ζδρεσ, και θ κάκε ζδρα από ζνα ςφνολο ακμϊν και 

κορυφϊν, που περιγράφονται ςτο παγκόςμιο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων (x,y,z). 

Κακϊσ δθμιουργείται πλζγμα πολυγϊνων, τα πολφγωνα που ςυνορεφουν 

μοιράηονται μια κοινι ακμι και δφο κορυφζσ, αυτόσ είναι και ο λόγοσ που 

προτιμάται θ μοντελοποίθςθ πλζγματοσ με τετράεδρα. Σε κάκε τετράεδρο 

αντιςτοιχεί ζνα κάκετο διάνυςμα (normal vector) που ορίηει τον προςανατολιςμό 

του ςτον χϊρο.  

Μια πολφ χριςιμθ ιδιότθτα γιατί ςτο εικονικό περιβάλλον υπάρχουν και 

ςτοιχεία όπωσ οι κάμερεσ και ο φωτιςμόσ, τα οποία τοποκετοφνται και ορίηονται 

από τον ςχεδιαςτι και ο προςανατολιςμόσ που ζχει το κάκε τετράεδρο 

χρθςιμοποιείται από αλγόρικμουσ που υπολογίηουν τθν ςκίαςθ, τθν φωτεινότθτα 

και τθν καταγραφι του ι όχι από τθν κάμερα, μεταδίδοντασ τθν πλθροφορία του 

βάκουσ του χϊρου. Οι ιδιότθτεσ τθσ κάμερασ είναι θ τοποκεςία τθσ, που ορίηει το 

πεδίο και τθν γωνία καταγραφισ του περιβάλλοντοσ και το βάκοσ εςτίαςθσ που 

ζχει. Τα χαρακτθριςτικά του φωτιςμοφ είναι θ κζςθ του ςτον χϊρο, θ ζνταςι του 

και ο τρόποσ φωτιςμοφ (ambient, point, directional) και μπορεί να 

χρθςιμοποιοφνται και περιςςότερεσ από μία φωτεινζσ εςτίεσ ςε μια ςκθνι. Θ ςκιζσ 

προςκζτουν ςε ρεαλιςμό και δίνουν μια καλφτερθ εντφπωςθ τθσ προοπτικισ και 

του βάκουσ ςτθν τριςδιάςτατθ γεωμετρία. Υπολογίηονται με αλγόρικμουσ που 

αφορά το είδοσ τθσ απεικόνιςθσ (ray Trace, Depth map shadows) και ςυνδζονται με 

τθν κατεφκυνςθ του φωτόσ και το είδοσ τθσ φωτεινισ πθγισ.  

Το υλικό είναι επίςθσ μια ιδιότθτα που μπορεί να μοντελοποιθκεί, αφορά τθν 

γεωμετρικι επιφάνεια, το κάκε πολφγωνο και μπορεί να δϊςει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με το χρϊμα, τθν διαφάνεια, τθν υφι και άλλα χαρακτθριςτικά όπωσ το 

ποςοςτό αντανάκλαςθσ ι απορρόφθςθσ του φωτόσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν ρεαλιςτικι 

απεικόνιςθ του εικονικοφ περιβάλλοντοσ χρθςιμοποιϊντασ αναφορζσ από τον 

πραγματικό κόςμο. 

Θ μοντελοποίθςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν παροφςα εργαςία περιορίηεται ςτθν 

γεωμετρικι αναπαράςταςι του και προςεγγίηεται ωσ μια ςτατικι οντότθτα, που δεν 

παρζχει τθν δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με τουσ χαρακτιρεσ, δίνοντασ τουσ 



92 

 

ερεκίςματα και πλθροφορίεσ, ι με κάποιον εξωτερικό χριςτθ. Ραρουςιάηεται ωσ 

χϊροσ ςκθνικοφ, όπου θ γεωμετρία του παραμζνει αμετάβλθτθ.  

 

6.3  Η ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΣΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Για τθν δθμιουργία τθσ γεωμετρίασ του ςυνκετικοφ ανκρϊπινου χαρακτιρα κα 

πρζπει να ακολουκθκοφν τα ςτάδια τθσ μοντελοποίθςθσ που περιγράφθκαν ςε 

προθγοφμενο κεφάλαιο, δθλαδι να δθμιουργθκεί θ γεωμετρία του ςϊματοσ και 

του ςκελετοφ και ςτθν ςυνζχεια να ςυνδεκοφν μεταξφ τουσ με τρόπο ϊςτε θ κίνθςθ 

του ςκελετοφ να οδθγεί τθν κίνθςθ τθσ γεωμετρίασ. Το γεωμετρικό επίπεδο 

περιγράφει τα φυςικά χαρακτθριςτικά του ςυνκετικοφ χαρακτιρα, ορίηοντασ τθν 

ςωματικι διάπλαςθ και τθν εμφάνιςι του. Κακϊσ ο ςκοπόσ τθσ δθμιουργίασ του 

χαρακτιρα είναι θ αναπαράςταςθ τθσ βάδιςθσ του ανκρϊπου, το γεωμετρικό 

μοντζλο τόςο του ςϊματοσ όςο και του ςκελετοφ κα πρζπει να υπακοφουν ςε 

κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ. Ο Badler [64] αναφζρει ότι θ 

μοντελοποίθςθ του ανκρϊπινου ςϊματοσ είναι μια πολφπλοκθ διαδικαςία, κατά 

τθν οποία αρκετοί παράγοντεσ πρζπει να λθφκοφν υπ’ όψιν [64]: 

 Κα πρζπει να καταςκευαςτεί με βάςθ το ανκρϊπινο ςκελετικό ςφςτθμα. Ο 

ςκελετόσ του μοντζλου πρζπει να υπακοφει ςτθ λογικι του ανκρϊπινου 

ςκελετοφ, χωρίσ ωςτόςο να τον αντιγράφει. 

 Οφείλει να κινείται και να αντιδρά όπωσ ο άνκρωποσ. Οι κινιςεισ του 

μοντζλου κα πρζπει να είναι εφικτζσ, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ 

μθχανικισ του ςϊματοσ και τθν ανκρωπολογία. 

 Το μζγεκοσ του ανκρϊπινου μοντζλου κα πρζπει να υπακοφει ςτισ 

επιτρεπτζσ ανκρϊπινεσ διαςτάςεισ και αναλογίεσ. Οι τιμζσ των διαςτάςεων 

των μελϊν του μοντζλου μποροφν να ποικίλουν αλλά δεν πρζπει να είναι 

τυχαίεσ. 

 Θ εμφάνιςι του κα πρζπει να μοιάηει ςτον άνκρωπο. Πςο πιο ακριβζσ είναι 

το μοντζλο, τόςο καλφτερθ κα φαίνεται θ κίνθςι του. 
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6.3.1 Σο ςϊμα  

Για τθν δθμιουργία τθσ γεωμετρίασ του ςϊματοσ, κα χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ 

του ογκομετρικοφ ςχεδιαςμοφ, δθμιουργϊντασ ζνα ςφνολο γεωμετρικϊν 

πλεγμάτων από πολυγωνικζσ επιφάνειεσ.  Για τθν αναπαράςταςθ τθσ μορφολογίασ 

του ανκρϊπινου ςϊματοσ, ςφμφωνα με τον ςκοπό τθσ εργαςίασ, κρίνεται πιο 

αποτελεςματικό να δθμιουργθκοφν ξεχωριςτά ςφνολα πολυγϊνων για κάκε τμιμα 

του ςϊματοσ. Το ςϊμα του χαρακτιρα κα μποροφςε να αναπαραςτακεί και από μια 

ενιαία επιφάνεια από πολφγωνα, αλλά κα ιταν ιδιαίτερα δφςκολο να δθμιουργθκεί 

θ κίνθςθ και ςτθν ςυνζχεια κα ιταν αδφνατο να παραμετροποιθκεί ωσ μετακίνθςθ 

των ςθμείων ςτον χϊρο. Με τον διαχωριςμό ςε τμιματα και αρκρϊςεισ, το κάκε 

τμιμα αντιςτοιχεί ςε ζνα μζροσ του ςϊματοσ που ενϊνει δφο αρκρϊςεισ, με 

αποτζλεςμα θ γεωμετρία να παραμζνει αμετάβλθτθ κατά τθν διάρκεια τθσ 

ςυνκετικισ κίνθςθσ. 

Ο αρικμόσ των αρκρϊςεων και των τμθμάτων που πρζπει να οριςτοφν για τθν 

δθμιουργία του γεωμετρικοφ μοντζλου, εξαρτάται από τθν εφαρμογι και τθν 

απαιτοφμενθ λεπτομζρεια ςτθν παραγωγι τθσ κίνθςθσ. Σφμφωνα με τα δεδομζνα 

του προβλιματοσ, θ κίνθςθ κα πρζπει να αναπαραςτακεί ρεαλιςτικά, οπότε 

απαιτείται θ μοντελοποίθςθ όλων των κινοφμενων μελϊν του ςϊματοσ. Ωςτόςο 

από τθν διαδικαςία αυτι εξαιρείται θ μοντελοποίθςθ των δακτφλων από τα άκρα 

του χαρακτιρα. Σφμφωνα με τισ μελζτεσ που αφοροφν τθν ανάλυςθ ι τον 

εντοπιςμό ςυναιςκθμάτων ςτον τρόπο τθσ βάδιςθσ που παρουςιάςτθκαν ςτο 

Εικόνα 6-2 Σο μοντζλο που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν γεωμετρικι αναπαράςταςθ του 

χαρακτιρα, κακϊσ κρίνεται ότι ικανοποιεί τισ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ *64+, τόςο για τθν 

δθμιουργία του ςϊματοσ όςο και του ςκελετοφ. 
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κεφάλαιο 3, δεν γίνεται καμιά αναφορά ςτθν περαιτζρω ςυμβολι των κινιςεων 

των δακτφλων των άκρων του ςϊματοσ για τθν αναγνϊριςθ κάποιασ κατάςταςθσ. 

Από τθν ςτιγμι που δεν κεωρείται ότι προςκζτουν κάποια επιπλζον 

χαρακτθριςτικά, κεωρικθκε ςθμαντικό να περιοριςτεί ο βακμόσ λεπτομζρειασ τθσ 

γεωμετρίασ και τθσ κίνθςθσ του χαρακτιρα (level of detail), ςτον απολφτωσ 

αναγκαίο βακμό. Οι παλάμεσ μοντελοποιοφνται ωσ ζνα γεωμετρικό τμιμα, που 

υπακοφει ςτθν άρκρωςθ του καρποφ, και τα πζλματα ςτθν ίδια λογικι, κινοφνται 

χρθςιμοποιϊντασ τθν άρκρωςθ του αςτραγάλου και μια άρκρωςθ ςτο κζντρο του 

πζλματοσ που κακορίηει με ενιαίο τρόπο τθν  κίνθςθ των δακτφλων του ποδιοφ. 

Κακϊσ ωσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ δθμιουργία παραμετροποιθμζνθσ 

βάδιςθσ και θ αναγνϊριςθ των παραμζτρων αυτϊν μζςω μόνο τθσ κίνθςθσ, ζχουν 

αφαιρεκεί από τθν γεωμετρικι μοντελοποίθςθ τα χαρακτθριςτικά που κα 

μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθν αναγνϊριςθ του χαρακτιρα ακόμα και μζςα από 

μια ουδζτερθ ςτατικι πόηα. Τα χαρακτθριςτικά αυτά είναι τα ςτοιχεία του 

προςϊπου, ο ςωματότυποσ, τα μαλλιά και τα ροφχα. Το πρόςωπο μοντελοποιείται 

μαηί με το κεφάλι του χαρακτιρα ωσ ζνα οβάλ γεωμετρικό ςχιμα. Ζτςι θ 

αναπαράςταςθ των κφκλων τθσ κίνθςθσ κα γίνει πάνω ςτο ίδιο γεωμετρικό 

μοντζλο, χωρίσ να μεταφζρονται πλθροφορίεσ μζςω τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ και 

θ βαρφτθτα τθσ παρατιρθςθσ να αφορά μόνο τα κινθςιολογικά δεδομζνα. 

 

6.3.2 Ο ςκελετόσ 

Θ δθμιουργία του ςκελετοφ αποτελεί το δεφτερο ςτάδιο τθσ γεωμετρικισ 

μοντελοποίθςθσ του ςυνκετικοφ χαρακτιρα. Ραρά το γεγονόσ ότι κατά τθν 

γεωμετρικι αναπαράςταςθ του ςϊματοσ χρθςιμοποιικθκαν μεμονωμζνα 

πολυγωνικά ςχιματα, αυτό δεν κακιςτά εφικτι και τθν αποτελεςματικι κίνθςθ του 

χαρακτιρα. Θ δθμιουργία του ςκελετοφ είναι που κα κακορίςει τθν μετακίνθςθ τθσ 

γεωμετρίασ ςτον χϊρο. Για ζναν αλθκοφανι ςυνκετικό ανκρϊπινο χαρακτιρα 

απαιτείται θ ικανοποίθςθ οριςμζνων ςχεδιαςτικϊν κριτθρίων [64]. 

 Κα πρζπει να υπάρχει ιεραρχία ςτθν ςφνδεςθ μεταξφ των τμθμάτων του 

ςκελετοφ. Θ δομι αυτι που ακολουκείται  βαςίηεται ςτθν δενδροειδι 

ςφνδεςθ μεταξφ των οςτϊν και των αρκρϊςεων. Σφμφωνα με αυτιν τθν 

ςχεδίαςθ όταν περιςτραφεί κάποια άρκρωςθ, κα μεταβλθκοφν και οι 

επόμενεσ ιεραρχικά αρκρϊςεισ. Ραράδειγμα τζτοιασ μεταβολισ είναι θ 

ανφψωςθ του χεριοφ. Ενϊ εφαρμόηεται περιςτροφι ςτθν άρκρωςθ του 

ϊμου, όλεσ οι επόμενεσ αρκρϊςεισ, αγκϊνασ και καρπόσ, αλλάηουν κζςθ 

ςτον χϊρο. 
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 Θ διάρκρωςθ του ςκελετοφ ςτθν ιεραρχία αυτι κα πρζπει να είναι ςωςτά 

ςχεδιαςμζνθ, υπό τθν ζννοια τθσ κατεφκυνςθσ. Θ κατεφκυνςθ είναι που 

ορίηει και τθν ιεραρχία των τμθμάτων που είναι ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ. 

 Οι κινιςεισ του μοντζλου κα πρζπει να είναι εφικτζσ, ςφμφωνα με τθν 

ανκρϊπινθ κίνθςθ που βαςίηεται ςε κανόνεσ μθχανικισ και ανατομίασ. Για 

τον λόγο αυτό κακορίηονται οι επιτρεπόμενεσ κινιςεισ των αρκρϊςεων. 

Κάκε άρκρωςθ μπορεί να ζχει από ζναν ζωσ τρεισ βακμοφσ ελευκερίασ, 

αναφορικά με τθν ικανότθτα περιςτροφισ γφρω από κάκε άξονα (x,y,z). 

Επιπλζον περιοριςμοί προςτίκενται κακϊσ κα πρζπει να οριςτεί και το 

εφροσ τθσ γωνίασ που μπορεί διαγραφεί, ορίηοντασ τιμζσ μζγιςτθσ και 

ελάχιςτθσ δυνατισ γωνίασ περιςτροφισ για τθν κάκε άρκρωςθ. 

Θ ιεραρχικι δομι που ακολουκείται για τθν δθμιουργία του ςκελετοφ του 

ςυνκετικοφ χαρακτιρα φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 6-3). Με τον 

τρόπο αυτό ορίηονται τα κινοφμενα μζρθ του ςκελετοφ, οι αρκρϊςεισ που με τθν 

ςειρά τουσ ςυνδζουν και κινοφν τα τμιματα (segments) του ςϊματοσ του 

χαρακτιρα. Σε όλεσ τισ αρκρϊςεισ ορίηονται τρεισ βακμοί ελευκερίασ, εκτόσ από τα 

γόνατα, τουσ αγκϊνεσ και τα πζλματα, που ζχουν ζναν βακμό, περιςτροφι ωσ προσ 

τον άξονα y. 

 

Εικόνα 6-3 Η ιεραρχικι δομι του ςκελετοφ ςφμφωνα με τθν τοπολογία δζντρου 
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6.3.3 Σο δζρμα και το ζνδυμα 

Το τρίτο και τελευταίο ςτάδιο τθσ γεωμετρικισ μοντελοποίθςθσ αφορά τθν 

γεωμετρικι αναπαράςταςθ του δζρματοσ και του ενδφματοσ. Κακϊσ το ζνδυμα 

προςδίδει χαρακτθριςτικά αναγνϊριςθσ για τισ παραμζτρουσ του φφλου και τθσ 

θλικίασ, δεν κα μοντελοποιθκεί ςτον ςυνκετικό χαρακτιρα. 

Θ δθμιουργία του δζρματοσ κα περιοριςτεί ςτον τρόπο ςφνδεςθσ του ςκελετοφ 

και του γεωμετρικοφ μοντζλου του ςϊματοσ και δεν κα περιλαμβάνει 

αναπαραςτάςεισ τθσ κίνθςθσ των μυϊν. Από τθν ςτιγμι που μοντελοποιοφνται ωσ 

ξεχωριςτά ςχιματα τα τμιματα και οι κλειδϊςεισ του ςϊματοσ, ωσ τρόποσ 

ςφνδεςισ τουσ, τόςο μεταξφ τουσ όςο και με τον ςκελετό, επιλζγεται θ μζκοδοσ τθσ 

άκαμπτθσ ςφνδεςθσ. Στθν άκαμπτθ ςφνδεςθ το δζρμα ςυμπεριφζρεται ςαν ςκλθρι 

επιφάνεια, με αποτζλεςμα ςτθν περιοχι κοντά ςτισ αρκρϊςεισ να εμφανίηεται 

επικάλυψθ τθσ γεωμετρίασ. Ωςτόςο, ακριβϊσ επειδι το γεωμετρικό μοντζλο του 

ςϊματοσ αποτελείται από ξεχωριςτά τμιματα και οι αρκρϊςεισ αναπαριςτϊνται με 

ςφαίρεσ, δεν εμφανίηεται επικάλυψθ ι παραμορφϊςεισ ςτο μοντζλο του ςϊματοσ 

και κεωρείται ωσ κατάλλθλθ μζκοδοσ για το ςυγκεκριμζνο μοντζλο, κακϊσ 

αποφεφγεται και θ χρονοβόρα και λεπτομερισ διαδικαςία υπολογιςμοφ των 

παραμορφϊςεων ςε κάκε διαφορετικι ςτάςθ τθσ κίνθςθσ.  

 

6.4  Η ΚΙΝΗΗ ΣΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Ο ςχεδιαςμόσ και θ μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ του χαρακτιρα γίνεται 

ακλουκϊντασ τθν τεχνικι τθσ διαδικαςτικισ ςυνκετικισ κίνθςθσ. Στθν παροφςα 

διπλωματικι εργαςία θ κίνθςθ αναφζρεται μόνο ςτθν μοντελοποίθςθ του τρόπου 

βάδιςθσ, και δεν περιλαμβάνει τθν δθμιουργία επιμζρουσ κινιςεων, όπωσ 

αναμονι, κάκιςμα, τρζξιμο και πολλζσ άλλεσ κινιςεισ που μπορεί να ςυναντοφμε ςε 

ζνα ςφςτθμα κίνθςθσ ςυνκετικϊν χαρακτιρων μζςα ςτον εικονικό χϊρο. 

 Θ λογικι τθσ δθμιουργίασ κίνθςθσ με τθν διαδικαςτικι τεχνικι ςτθρίηεται ςτον 

παραδοςιακό τρόπο δθμιουργίασ του animation, ορίηοντασ κζςεισ-κλειδιά για τισ 

επικυμθτζσ πόηεσ του χαρακτιρα, ςε δεδομζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ. Με 

μακθματικοφσ αλγόρικμουσ υπολογίηεται από τον υπολογιςτι ο τρόποσ μετάβαςθσ 

από τθν μία κζςθ ςτθν επόμενθ. Ωςτόςο, θ δυνατότθτα που ζχει ο ςχεδιαςτισ να 

ορίςει το είδοσ τθσ παρεμβολισ μεταξφ των κζςεων (γραμμικι ι κυκλικι), τον 

κακιςτά υπεφκυνο για το αποτζλεςμα τθσ κίνθςθσ αναφορικά με τθν δθμιουργία 

τθσ ομαλισ μετάβαςθσ, κακϊσ ζχει τθν δυνατότθτα να ορίςει και τισ γωνιακζσ 

τροχιζσ, τισ κλίςεισ δθλαδι ςτισ καμπφλεσ τθσ κίνθςθσ που δθμιουργοφνται, 
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δίνοντασ απόλυτο ζλεγχο ςτο είδοσ και τθν λεπτομζρεια τθσ κίνθςθσ που 

παράγεται.  

Θ τοποκζτθςθ του ςϊματοσ ςε κάποια ςτάςθ δθμιουργείται με τθν περιςτροφι 

και τθν μετακίνθςθ των τμθμάτων του ςϊματοσ, θ οποία εφαρμόηεται είτε ςε 

τοπικό επίπεδο ςυντεταγμζνων πάνω ςτισ αρκρϊςεισ είτε ςτο παγκόςμιο ςφςτθμα 

των ςυντεταγμζνων. Οι αρχικζσ τιμζσ των αρκρϊςεων βρίςκονται όλεσ ςτο μθδζν, 

και αντιςτοιχοφν ςε μια ςυγκεκριμζνθ πόηα του χαρακτιρα, που ονομάηεται αρχικι 

πόηα (initial pose). Κατά τθν πόηα αυτι, ο χαρακτιρασ ζχει τα άκρα του τεντωμζνα 

και τα χζρια του βρίςκονται ςε ζκταςθ, με τισ παλάμεσ να κοιτοφν προσ τα κάτω. Για 

τθν τοποκζτθςθ του ςϊματοσ του χαρακτιρα ςτον χϊρο και τθν δθμιουργία τθσ 

επικυμθτισ κάκε φορά ςτάςθσ, χρθςιμοποιοφνται οι τεχνικζσ τόςο τθσ ευκείασ όςο 

και τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ, ακολουκϊντασ τθν ιεραρχικι δομι του ςκελετοφ.  

Θ πολυπλοκότθτα των αλγόρικμων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν αντίςτροφθ 

κινθματικι είναι Ο(n^3), αναλογικά με τον αρικμό των αρκρϊςεων. Θ τεχνικι τθσ 

αντίςτροφθσ κινθματικισ χρθςιμοποιείται για τθν μοντελοποίθςθ τθσ κίνθςθσ των 

άκρων του χαρακτιρα, ςυνδζοντασ τθν άρκρωςθ του γοφοφ με τον αςτράγαλο για 

τα πόδια, και τον ϊμο με τον καρπό ςτα χζρια του χαρακτιρα, δθμιουργϊντασ 

ςυνολικά τζςςερα Ik handles. Τα υπόλοιπα κινοφμενα τμιματα ακολουκοφν τισ 

αρχζσ τθσ ευκείασ κινθματικισ. Θ κίνθςθ είναι το αποτζλεςμα μετάβαςθσ από τθν 

μία κζςθ ςτθν άλλθ ςε οριςμζνο χρόνο. 

Στθν διαδικαςία οριςμοφ τθσ κίνθςθσ με τισ κζςεισ κλειδιά, ο ςχεδιαςτισ είναι 

αυτόσ που ορίηει τισ τιμζσ τθσ κάκε παραμζτρου για το κάκε ζνα τμιμα του 

ςϊματοσ ζχοντασ τον απόλυτο ζλεγχο του ςυνκετικοφ χαρακτιρα που κινείται. Ζνα 

ακόμθ πλεονζκτθμα αυτισ τθσ μεκόδου είναι ότι παρζχει τθν δυνατότθτα 

παραμετροποίθςθσ ςε ζνα υψθλό επίπεδο, ορίηοντασ λεπτομερϊσ χαρακτθριςτικά 

τθσ βάδιςθσ, όπωσ θ ταχφτθτα βάδιςθσ, το μικοσ βιματοσ, και άλλεσ παράμετροι. 

Επίςθσ, το μικρό υπολογιςτικό κόςτοσ, ςυγκριτικά με τθσ μεκόδουσ τθσ 

προςομοίωςθσ και τθσ άμεςθσ καταγραφισ, ςυνζβαλαν ςτθν επιλογι αυτισ τθσ 

μεκόδου ωσ καταλλθλότερθσ για τθν δθμιουργία παραμετροποιθμζνθσ βάδιςθσ 

ςτον ςυνκετικό χαρακτιρα.  

 

6.5  ΣΟ WALK CYCLE - ΑΝΑΛΤΗ 

Κακϊσ το περπάτθμα είναι μια επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία κίνθςθσ του 

ςϊματοσ, θ οποία αναλφεται ςε βιματα, ωσ κφκλοσ τθσ κίνθςθσ αυτισ ονομάηεται θ 

αλλαγι και θ επαναφορά τθσ ςτάςθσ του ςϊματοσ, μζςα ςε ζνα απαιτοφμενο 
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χρονικό διάςτθμα ϊςτε να περιλαμβάνονται δφο βιματα. Στο τρίτο βιμα, 

επαναλαμβάνεται θ ίδια διαδικαςία, με αποτζλεςμα να δθμιουργείται κφκλοσ ςτθν 

κίνθςθ (loop). Συγκεκριμζνα ςτθν βάδιςθ, ο κφκλοσ τθσ κίνθςθσ διαιρείται ςε 

τζςςερισ χαρακτθριςτικζσ πόηεσ, τισ πόηεσ κλειδιά (key-poses). Οι κζςεισ αυτζσ είναι 

θ κζςθ επαφισ, θ χαμθλι και θ υψθλι κζςθ και θ κζςθ πζραςμα [85]. 

 

Θζςθ Επαφισ – Contact position : Ωσ κζςθ επαφισ κατά τθν διάρκεια τθσ βάδιςθσ, 

ονομάηονται θ πρϊτθ και θ τελευταία πόηα. Είναι θ κζςθ ςτθν οποία τα πόδια ζχουν 

τθν μεγαλφτερθ απόςταςθ μεταξφ τουσ, αποτελϊντασ ταυτόχρονα και τθν πιο 

ακραία πόηα (extreme pose) των ποδιϊν. Ονομάηεται κζςθ επαφισ λόγω τθσ 

πρϊτθσ επαφισ που ζχει το επερχόμενο βιμα με το ζδαφοσ. Στο μπροςτινό πόδι 

ακουμπά θ πτζρνα και ςτο πίςω πόδι μόνο τα δάχτυλα. Πταν το δεξί πόδι 

μετακινείται μπροςτά, το αριςτερό χζρι πθγαίνει προσ τα πίςω, και το αντίςτροφο. 

Θ κίνθςθ αυτι βοθκά τον χαρακτιρα να κρατιςει τθν ιςορροπία του. Οι δφο κζςεισ 

επαφισ είναι ίδιεσ, αλλά με αντιςτραμμζνεσ τισ κινιςεισ των άκρων, του κεφαλιοφ 

και τθσ λεκάνθσ.  

Χαμθλι κζςθ – Down position : Θ δεφτερθ κζςθ ςτον κφκλο τθσ κίνθςθσ είναι θ 

χαμθλότερθ κζςθ που παίρνει το ςϊμα ςτον κφκλο τθσ βάδιςθσ. Ο χαρακτιρασ 

αναςθκϊνει το πίςω πόδι του για να το περάςει μπροςτά για το επόμενο βιμα, το 

μπροςτινό πόδι είναι λυγιςμζνο κακϊσ δζχεται όλο το βάροσ του ςϊματοσ. Τα χζρια 

ςε αυτι τθ κζςθ απζχουν περιςςότερο μεταξφ τουσ, είναι θ ακραία κζςθ των 

χεριϊν. Ολόκλθρο το ςϊμα παίρνει κλίςθ προσ τα εμπρόσ για να δϊςει ϊκθςθ ςτθν 

κίνθςθ. 

Εικόνα 6-4  Οι χαρακτθριςτικζσ πόηεσ - ςτάςεισ του ςϊματοσ κατά τθν βάδιςθ 
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Θζςθ Πζραςμα  - Passing Pose : Θ κζςθ αυτι βρίςκεται ςτθν μζςθ του κφκλου, 

ανάμεςα δθλαδι ςτισ δφο κζςεισ επαφισ. Το μπροςτινό πόδι πατάει ολόκλθρο ςτο 

ζδαφοσ και είναι τεντωμζνο, ενϊ το πίςω ελαφρϊσ λυγιςμζνο και πάνω από το 

ζδαφοσ ετοιμάηεται να περάςει μπροςτά, γι’ αυτό και θ πόηα αυτι ονομάηεται κζςθ 

πζραςμα. Τα χζρια βρίςκονται κοντά ςτον κορμό, ζτοιμα να περάςουν μπροςτά και 

πίςω αντίςτοιχα. Κακϊσ το πόδι που πατάει ςτο ζδαφοσ βρίςκεται ςε ευκεία με το 

υπόλοιπο ςϊμα, ωκεί τον κορμό και το κεφάλι προσ τα πάνω. 

Τψθλι Θζςθ – Up position : Αυτι είναι θ υψθλότερθ κζςθ που μπορεί να πάρει το 

ςϊμα κατά τθν διάρκεια του κφκλου τθσ βάδιςθσ. Το πόδι που βρίςκεται ςτο 

ζδαφοσ αναςθκϊνεται ςτα δάχτυλα, πιζηοντασ, με αποτζλεςμα ολόκλθρο το ςϊμα 

να αναςθκϊνεται και να παίρνει μια κλίςθ προσ τα εμπρόσ. Το βάροσ του ςϊματοσ 

μεταφζρεται ψθλά. Το πόδι που βρίςκεται λυγιςμζνο ςτον αζρα, είναι ακριβϊσ ζνα 

ςτάδιο πριν ακουμπιςει με τθν πτζρνα ςτο ζδαφοσ και δθμιουργιςει τθν τελευταία 

πόηα, τθν πόηα επαφισ με ανεςτραμμζνεσ τισ τιμζσ από τθν αρχικι κζςθ επαφισ.  

Ακραία κζςθ - Extreme Pose : Ωσ ακραία πόηα, ονομάηεται θ κζςθ αλλαγισ τθσ 

κατεφκυνςθσ τθσ κίνθςθσ. Είναι το ςθμείο όπου αλλάηει θ δράςθ, αλλάηει θ 

κατεφκυνςθ τθσ ϊκθςθσ, και ςτον κφκλο τθσ βάδιςθσ υπάρχουν ακραίεσ κζςεισ για 

τα άκρα του ςϊματοσ, τα χζρια και τα πόδια. Τα πόδια βρίςκονται ςτθν ακραία πόηα 

τουσ κατά τισ κζςεισ επαφισ και τα χζρια όταν θ κίνθςθ του ςϊματοσ βρίςκεται ςτισ 

χαμθλζσ κζςεισ. 

Θ διαδικαςία τοποκζτθςθσ του ςϊματοσ ςτισ κζςεισ αυτζσ επαναλαμβάνεται 

και για το αντίκετο πόδι και χζρι με ανεςτραμμζνεσ τισ τιμζσ των γωνιϊν που 

ςχθματίηουν τα τμιματα του ςϊματοσ, ωσ προσ τουσ άξονεσ τθσ κίνθςθσ. Πταν 

ολοκλθρωκεί, θ τελευταία κζςθ επαφισ κα είναι πανομοιότυπθ με τθν αρχικι και 

κα αποτελεί τθν τελευταία πόηα ςτον κφκλο τθσ βάδιςθσ. Κζτοντασ ζναν αρικμό 

επαναλιψεων του κφκλου τθσ κίνθςθσ, αναπαράγονται τα βιματα και 

δθμιουργείται θ ςυνολικι εντφπωςθ για το περπάτθμα. Ωσ μζςθ τιμι ταχφτθτασ για 

ζνα κανονικό περπάτθμα, κεωροφνται τα δφο βιματα ανά δευτερόλεπτο. Ο χρόνοσ 

ςτθν ςυνκετικι κίνθςθ μεταφράηεται ςε καρζ, και ςυγκεκριμζνα ζνα δευτερόλεπτο 

αποτελείται από 24 καρζ. Οπότε κα πρζπει και ο κφκλοσ τθσ κίνθςθσ να 

δθμιουργθκεί μζςα ςε 24 καρζ.  

 

Βαρφτθτα : Για τθν δθμιουργία ρεαλιςτικϊν αποτελεςμάτων ςτθν κίνθςθ είναι 

απαραίτθτο ο χαρακτιρασ να δίνει τθν εντφπωςθ ότι ενϊ είναι εικονικόσ, ζχει 

βάροσ, ζχει υπόςταςθ. Σθμαντικι ςτιγμι όπου θ βαρφτθτα κα πρζπει να γίνεται 

αιςκθτι, είναι θ ςτιγμι που το πόδι ζρχεται ςε επαφι με το ζδαφοσ. Το υπόλοιπο 
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ςϊμα πρζπει να ακολουκιςει αυτιν τθν κακοδικι πορεία ςε κάποιο βακμό, ο 

οποία ςταματά όταν ολόκλθρο το πόδι πατιςει ςτο ζδαφοσ. Κατά τθν διάρκεια 

αυτισ τθσ φάςθσ, το πόδι κινείται προσ τα κάτω με κάκετθ ταχφτθτα και το 

υπόλοιπο ςϊμα ακολουκεί αυτιν τθν κατακόρυφθ κίνθςθ. Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν 

τθν πτυχι αυτι, μπορεί να αυξθκεί θ αξιοπιςτία του χαρακτιρα ωσ προσ τθν 

οντότθτά του ςτον χϊρο, και να αποφευχκεί θ εντφπωςθ  ότι ο χαρακτιρασ 

«γλιςτράει» ςτο χϊρο. 

 

6.6  Η ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ 

Θ κάκε μια από τισ παραπάνω πόηεσ  ςτισ οποίεσ αναλφεται ο κφκλοσ τθσ 

βάδιςθσ, δθμιουργείται ορίηοντασ ζνα ςφνολο τιμϊν ςτισ αρκρϊςεισ του ςϊματοσ, 

που περιγράφουν τθν κζςθ τουσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. Ανάλογα με τουσ 

βακμοφσ ελευκερίασ που ζχουν οριςτεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο, θ κζςθ ςτον χϊρο 

αντιςτοιχεί ςε ζνα ςφνολο τιμϊν που μπορεί να αναφζρεται ςτθν μετατόπιςθ με 

τιμζσ T(i) (tx, ty, tz) και ςτθν περιςτροφι, με αντίςτοιχεσ τιμζσ R(i) (rx, ry, rz) για τθν 

κάκε άρκρωςθ J(i). Για παράδειγμα, θ ανφψωςθ του ϊμου, μπορεί να περιγραφεί 

από τθν γωνία περιςτροφισ τθσ άρκρωςθσ του ϊμου, και ο καρπόσ που ζχει 

ακολουκιςει τθν κίνθςθ λόγω τθσ ιεραρχικισ δομισ του ςκελετοφ, ζχει μια νζα 

κζςθ μετατόπιςθσ. Το ςφνολο των κζςεων των αρκρϊςεων του ςϊματοσ 

περιγράφει τθν κζςθ ολόκλθρου του ςϊματοσ ςτον τριςδιάςτατο χϊρο.  Υπάρχουν 

δφο τρόποι για τθν περιγραφι τθσ περιςτροφισ, χρθςιμοποιϊντασ τον άξονα 

περιςτροφισ και τθν γωνία που ςχθματίηεται ι χρθςιμοποιϊντασ τρεισ γωνίεσ, μία 

για κάκε άξονα. Κα χρθςιμοποιθκεί θ δεφτερθ μζκοδοσ, γιατί είναι πιο απλι ωσ 

προσ τον κακοριςμό και τον χειριςμό τθσ περιςτροφισ. 

Δθμιουργϊντασ τισ διαφορετικζσ πόηεσ κλειδιά, που παίρνει το ςϊμα κατά τθν 

βάδιςθ, δθμιουργοφνται και οι κζςεισ κλειδιά. Στισ κζςεισ κλειδιά κακορίηεται το 

ςφνολο των τιμϊν των αρκρϊςεων που υπόκεινται ςε κάποιον μεταςχθματιςμό και 

αποκθκεφεται θ τιμι τουσ, για μια δεδομζνθ μονάδα του χρόνου. Σε οριςμζνθ 

επόμενθ χρονικι ςτιγμι, κακϊσ δθμιουργείται μια διαφορετικι πόηα, οι νζεσ κζςεισ 

αποκθκεφονται επίςθσ. Το λογιςμικό που χρθςιμοποιείται για τθν μοντελοποίθςθ 

τθσ κίνθςθσ, ςυνδζει τισ τιμζσ που ορίηονται ςτισ χρονικζσ ςτιγμζσ με γραμμικι 

παρεμβολι, δθμιουργϊντασ τισ καμπφλεσ τισ που περιγράφουν τθν κίνθςθ.  

Στο παράδειγμα τθσ εικόνασ 6-5, ζχουν οριςτεί τιμζσ για τθν γωνία που ςχθματίηεται 

ςτον άξονα Χ (κόκκινο χρϊμα) και ςτον άξονα Η (μπλε) για τθν περιςτροφι μιασ 

άρκρωςθσ. Στο frame 1 για παράδειγμα ζχουν οριςτεί οι τιμζσ J(32) (-18, 0, -2), 

δθμιουργϊντασ μια κζςθ κλειδί για τθν περιςτροφι τθσ άρκρωςθσ με αρικμό 32. 
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Στον κάκε άξονα περιςτροφισ μπορεί να δθμιουργοφνται και ςε διαφορετικά 

χρονικά ςθμεία οι κζςεισ-κλειδιά, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ τθσ κίνθςθσ που 

πρζπει να παραχκεί. Οι καμπφλεσ ςυνδζουν τισ κζςεισ μεταξφ τουσ και 

περιγράφουν τθν κίνθςθ με τρόπο που ορίηει ο ςχεδιαςτισ, ζχοντασ τον απόλυτο 

ζλεγχο, τόςο για το είδοσ τθσ καμπφλθσ όςο και για τθν κλίςθ τθσ. Ορίηοντασ τισ 

γωνιακζσ τροχιζσ ςε επιλεγμζνα ςθμεία, ελζγχεται θ κλίςθ τθσ καμπφλθσ, που 

μπορεί να περιγράφει ζναν ομαλό ι απότομο τρόπο μετάβαςθσ μεταξφ των τιμϊν.  

Θ παραμετροποίθςθ αφορά ςτθν αλλαγι των τιμϊν περιςτροφισ ι/και 

μετατόπιςθσ των αρκρϊςεων του ςϊματοσ, προκειμζνου να αποδοκοφν τα 

διαφορετικά κινθματικά χαρακτθριςτικά ςτο αρχικό walk cycle που ζχει 

δθμιουργθκεί. 

 

6.6.1 Παράμετροι διαφοροποίθςθσ τθσ βάδιςθσ 

Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ βάδιςθσ που πραγματοποιικθκε ςτο κεφάλαιο 3, 

ο τρόποσ τθσ βάδιςθσ των ανκρϊπων κακορίηεται από κάποιουσ αντικειμενικοφσ 

παράγοντεσ. Με μια ςειρά αντιλθπτικϊν πειραμάτων, ερευνθτζσ τεκμθρίωςαν τθν 

ικανότθτα του ανκρϊπου να αναγνωρίηει ςτοιχεία για τθν θλικία, το φφλο και τθν 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ του ανκρϊπου που παρατθρεί, ακόμθ και όταν αυτόσ 

αναπαριςτάται από ζνα ςφνολο φωτεινϊν ςθμείων (point lights) ζχοντασ 

αποκρφψει κάκε άλλθ πλθροφορία. Αυτό οδιγθςε τουσ ερευνθτζσ ςτθν αναηιτθςθ 

των ςτοιχείων εκείνων που διαφοροποιοφνται ϊςτε να γίνονται αντιλθπτά τα 

ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά που εξετάηονται. Ζτςι προχϊρθςαν ςε μετριςεισ ςτον 

τρόπο βάδιςθσ που χαρακτθρίηονταν για παράδειγμα ωσ χαροφμενοσ, για να 

ςυγκρίνουν τα αποτελζςματα με εκείνον που χαρακτθρίηεται λυπθμζνοσ και να 

καταγράψουν τισ μεταβολζσ μεταξφ των κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν. 

Εικόνα 6-5 Παράδειγμα περιγραφισ τθσ κίνθςθσ με καμπφλεσ 
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Θ παραμετροποίθςθ τθσ βάδιςθσ που προτείνεται ςτθν παροφςα διπλωματικι 

εργαςία, βαςίηεται ςτθν μεταφορά των κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν που 

καταγράφθκαν από τισ ζρευνεσ, ςτο μοντζλο τθσ κίνθςθσ του ςυνκετικοφ 

χαρακτιρα. Με τον τρόπο αυτό ο χαρακτιρασ κα μπορεί να μεταφζρει τθν 

πλθροφορία για τθν φυςιολογία και τθν ςυναιςκθματικι του κατάςταςθ μζςω του 

τρόπου τθσ βάδιςθσ. Τα ςτοιχεία που μοντελοποιοφνται για τθν φυςιολογία, είναι 

δθμογραφικά και αναφζρονται ςτθν θλικία και το φφλο, και για τθν ςυναιςκθματικι 

κατάςταςθ επιλζχκθκαν τα ςυναιςκιματα Χαρά, Λφπθ και Κυμόσ, κακϊσ 

αποτελοφν κάποια από τα βαςικά ςυναιςκιματα ςφμφωνα με τθν κεωρία του 

Ekman και μποροφν να εκφραςτοφν ςτον τρόπο βάδιςθσ, και ζνασ δεφτεροσ λόγοσ 

είναι ότι ςυναντϊνται ςτθν πλειονότθτα των ερευνϊν, οπότε υπάρχουν 

διαςταυρωμζνεσ μετριςεισ των χαρακτθριςτικϊν τουσ. Θ παράμετροσ φφλο 

περιλαμβάνει δφο τιμζσ Άντρασ και Γυναίκα, και θ παράμετροσ θλικία, νζουσ και 

θλικιωμζνουσ. Θ τιμι Νζοσ αναφζρεται ςε θλικίεσ από 20 ζωσ 45 χρόνων και 

Θλικιωμζνοσ ςε θλικίεσ άνω των 65 ετϊν. Στθν παράμετρο ςυναίςκθμα 

υπολογίηεται και θ ουδζτερθ κατάςταςθ, χωρίσ δθλαδι κάποια εμφανι ςτοιχεία 

κίνθςθσ που κα μποροφςαν να ερμθνευκοφν, ωσ ςυναιςκθματικι ζκφραςθ. 

Ο παραμετροποιθμζνοσ κφκλοσ βάδιςθσ κα πρζπει να περιζχει ζνα ςτοιχείο από 

τθν κάκε παράμετρο, προκφπτουν 16 διαφορετικοί ςυνδυαςμοί.   

 

         Εικόνα 6-6  Διάγραμμα με τισ παραμζτρουσ που μοντελοποιοφνται ςτθν βάδιςθ 
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6.6.2 φνδεςθ των παραμζτρων με κινθματικά χαρακτθριςτικά 

Το κοινό χαρακτθριςτικό που παρουςιάηεται να ζχουν τα επιμζρουσ ςτοιχεία 

των παραμζτρων μεταξφ τουσ, είναι ότι οι μετριςεισ που ζχουν γίνει ςτισ 

προαναφερκείςεσ ζρευνεσ είναι ςχετικζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάποιο ςτοιχείο 

χρθςιμοποιείται ςαν κφρια βάςθ, και οι μετριςεισ που γίνονται είναι αναφορικζσ ςε 

αυτό. Για παράδειγμα, το κινθματικό χαρακτθριςτικό τθσ ταχφτθτασ τθσ βάδιςθσ, 

μελετϊντασ τθν παράμετρο του ςυναιςκιματοσ, παρουςιάηεται μειωμζνο ςτθν 

ζκφραςθ τθσ λφπθσ και αυξθμζνο ςτθν κατάςταςθ του κυμοφ, αναφορικά με τθν 

ταχφτθτα βάδιςθσ ςτθν ουδζτερθ ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί 

δεν υπάρχει ζνασ απόλυτοσ οριςμόσ που να κακορίηει ζνα περπάτθμα ωσ 

«κανονικό» χρθςιμοποιϊντασ μια κοινϊσ αποδεκτι μζκοδο μετριςεων, οπότε και 

οι διαφορετικζσ τιμζσ ι ο μζςοσ όροσ των μετριςεων να λειτουργοφν αναφορικά με 

τισ τιμζσ αυτισ τθσ κεωρθτικά κανονικισ βάδιςθσ.  

Σφμφωνα με τθν παρατιρθςθ αυτι, παρουςιάηονται ςυγκριτικοί πίνακεσ με τα 

κινθματικά χαρακτθριςτικά που ζχουν μελετθκεί και μετρθκεί από τισ παραπάνω 

ζρευνεσ για τθν κάκε παράμετρο που μοντελοποιείται, αναφορικά με κάποιο άλλο 

ςτοιχείο αυτισ τθσ παραμζτρου που χρθςιμοποιείται ωσ βάςθ των μετριςεων. 

 

Ραράμετροσ  ΦΤΛΟ 

ΚΛΝΘΜΑΤΛΚΑ 
ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

Oberg et al. Cutting et al. 

ΜΘΚΟΣ  ΒΘΜΑΤΟΣ        
μικρότερο μικρότερο 

ΤΑΧΥΤΘΤΑ  
 

μικρότερθ - 

ΥΚΜΟΣ   

 
υψθλότεροσ - 

ΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑ   
ΤΩΝ  ΩΜΩΝ 

- μεγαλφτερθ 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ  ΚΛΝΘΣΘ 
ΤΟΥ  ΚΟΜΟΥ 

- μεγαλφτερθ 

Εικόνα 6-7  Σα ςυγκριτικά κινθματικά χαρακτθριςτικά τθσ γυναίκασ, αναφορικά με τον άντρα  
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Ραράμετροσ  ΗΛΙΚΙΑ 

ΚΛΝΘΜΑΤΛΚΑ 
ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 

MURRAY et. al WINTRE et. al JUDGE et. al 

Ταχφτθτα  Μείωςθ Μείωςθ Μείωςθ 

Μικοσ Βιματοσ Μείωςθ Μείωςθ Μείωςθ 

υκμόσ Μείωςθ Καμία μεταβολι Καμία μεταβολι 

Φάςθ ςτάςθσ Αφξθςθ του 
χρόνου παραμονισ 

- Αφξθςθ του 
χρόνου παραμονισ 

Κινθτικότθτα   των 
μελϊν  του  
ςϊματοσ 

Μείωςθ 
κινθτικότθτασ  ςε: 
κεφάλι, ϊμουσ, 
γόνατα, λεκάνθ, 
πζλματα 

Ρεριςςότερο 
ενιαία ςτάςθ των 
άκρων του 
ςϊματοσ 
 
Επίπεδθ ςχεδόν 
προςγείωςθ του 
ποδιοφ 

 

Μείωςθ 
κινθτικότθτασ  ςε: 
λεκάνθ, πζλματα, 
κλίςθ εμπρόσ του 
ςϊματοσ 
 
Κωρακικι κφφωςθ 

Εικόνα 6-8  Η μεταβολι των κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν λόγω τθσ επίδραςθσ τθσ θλικίασ 

 

Ραράμετροσ  ΤΝΑΙΘΗΜΑ 

 ΘΤΜΟ ΛΤΠΗ ΧΑΡΑ 

ΜΘΚΟΣ  ΒΘΜΑΤΟΣ max min  

ΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑ  ΩΜΩΝ max min  

ΚΛΝΘΣΘ  ΑΓΚΩΝΑ max min  

ΕΝΤΑΣΘ ΣΤΟ ΡΑΤΘΜΑ ΤΟΥ 
ΡΟΔΛΟΥ (heavy footedness) 

max  min 

ΚΕΣΘ  ΤΟΥ  ΚΟΜΟΥ       
(stand up right) 

 min max 

ΤΑΧΥΤΘΤΑ  ΒΘΜΑΤΟΣ max min  

ΚΛΛΣΘ  ΤΟΥ  ΚΕΦΑΛΛΟΥ  max min 

ΚΛΝΘΣΘ  ΓΟΦΩΝ max min  

ΣΥΝΟΛΛΚΘ  ΚΛΛΣΘ  ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ  προσ  ΕΜΡΟΣ 

max  min 

Εικόνα 6-9  Πίνακασ με τθν αντιςτοίχιςθ μζγιςτθσ και ελάχιςτθσ τιμισ,  μετά από τθν ςφγκριςθ 

μεταξφ των ςυναιςκθμάτων, των κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν που εξετάηονται για τθν 

αναγνϊριςθ των ςυναιςκθμάτων.  τθν ουδζτερθ κατάςταςθ δεν ςθμειϊνεται κάποια μζγιςτθ ι 

ελάχιςτθ ζκφραςθ ςτθν επιμζρουσ κίνθςθ κάποιου τμιματοσ του ςϊματοσ. Σα ςτοιχεία 

προκφπτουν από τισ μελζτεσ των Montepare et.al [61],  Roether et al. [62],  Hideki et. al [63]. 
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6.6.3 φνδεςθ κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν με τισ κινιςεισ των αρκρϊςεων 

Κακϊσ θ κίνθςθ με τθν μζκοδο του key frame animation παράγεται με τθν 

μετάβαςθ από τθν μία πόηα ςτθν επόμενθ ςε οριςμζνο χρόνο, θ κάκε μία πόηα 

δθμιουργείται με τθν ςειρά τθσ με τθν αλλαγι των τιμϊν των αρκρϊςεων που τθν 

περιγράφουν. Θ αλλαγι αφορά τθν αφξθςθ ι τθν μείωςθ τθσ τιμισ τθσ περιςτροφισ 

ι τθσ κζςθσ τθσ ςτον χϊρο. Τα κινθματικά χαρακτθριςτικά ενυπάρχουν ςτον κφκλο 

τθσ βάδιςθσ, είναι ςτοιχεία με τα οποία γίνεται θ περιγραφι τθσ. 

Θ αλλαγι των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν ακολουκεί τθν ίδια λογικι με τθν 

δθμιουργία τθσ πόηασ, με τθν διαφορά ότι θ αφξθςθ ι μείωςθ γίνεται πάνω ςε μια 

κίνθςθ, που ζχει ιδθ δθμιουργθκεί. Θ παραμετροποίθςθ μπορεί να αναφζρεται 

ςτθν αλλαγι τθσ τιμισ ςτθν ίδια χρονικι ςτιγμι ( R’ ,t) του κφκλου τθσ κίνθςθσ μιασ 

άρκρωςθσ, ι θ τιμι μπορεί να μείνει θ ίδια και να μετατεκεί ςε διαφορετικό χρόνο 

(R , t’)  ι και τα δφο μαηί (R’, t’ ). Για παράδειγμα ςτο χαρακτθριςτικό τθσ 

κινθτικότθτασ των ϊμων: Θ κίνθςθ που κάνουν οι ϊμοι ζχει μοντελοποιθκεί ςτθν 

βάδιςθ του άντρα, για τθν μετατροπι ςε γυναικείο περπάτθμα οι αρκρϊςεισ των 

ϊμων αυξάνουν τθν τιμι ωσ προσ Rx, αλλά αναφζρονται ςτισ ίδιεσ χρονικζσ κζςεισ 

του κφκλου, ςτα ίδια καρζ. Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ παραμετροποίθςθσ είναι 

μεγαλφτερθ κλίςθ ςτθν καμπφλθ που περιγράφει τθν περιςτροφι του Rx.  

Το κάκε ζνα κινθματικό χαρακτθριςτικό από μόνο του, δεν κρίνεται ικανό να 

περιγράψει μια παράμετρο που διαφοροποιεί τθν βάδιςθ. Για παράδειγμα ο 

ςχεδιαςμόσ ενόσ μεγάλου μικουσ βιματοσ, μπορεί να αναφζρεται ςε ζναν 

χαρακτιρα άντρα νζο με ουδζτερο ςυναίςκθμα, αλλά μπορεί να περιγράφει και το 

κυμωμζνο περπάτθμα μιασ νζασ γυναίκασ. Κακϊσ θ βάδιςθ αποτελείται από ζνα 

ςφνολο επιμζρουσ κινιςεων, θ μοντελοποίθςθ του ςυνόλου των κινθματικϊν 

χαρακτθριςτικϊν είναι που κα ςχθματίςει τθν εντφπωςθ τθσ ενςωμάτωςθσ των 

παραμζτρων.  

Τα κινθματικά χαρακτθριςτικά που αντιςτοιχοφν ςτθν κάκε παράμετρο και 

ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ ςθμαντικά για τον προςδιοριςμό τθσ, αποτελοφν ζνα μζροσ 

μόνο των κινιςεων που εκτελεί το ςϊμα κατά τθν διάρκεια ενόσ κφκλου βάδιςθσ. 

Το ςυμπζραςμα που προκφπτει για τον ςχεδιαςμό τθσ παραμετροποιθμζνθσ 

βάδιςθσ, είναι ότι δεν μποροφν να απομονωκοφν και μοντελοποιθκοφν μόνο τα 

κινθματικά χαρακτθριςτικά ϊςτε να απεικονίηεται θ εκάςτοτε παράμετροσ, γιατί θ 

βάδιςθ είναι μια διαδικαςία που όλεσ οι επιμζρουσ κινιςεισ είναι αρμονικά 

ςυνδεδεμζνεσ μεταξφ τουσ. Κακϊσ ο ςκελετόσ ακολουκεί μια ιεραρχικι δομι, κα 

πρζπει να λαμβάνονται υπ όψιν οι μετατροπζσ που πρζπει να γίνουν και ςτισ 

κινιςεισ των υπόλοιπων τμθμάτων, προκειμζνου να γίνει κάποιοσ 
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μεταςχθματιςμόσ, πζρα από τθν αυτοματοποιθμζνθ διαδικαςία τθσ αντίςτροφθσ 

κινθματικισ. Απεικονίηοντασ ζνα μεγάλο μικοσ βιματοσ, οι ςχετικζσ κινιςεισ του 

κορμοφ του ςϊματοσ και του κεφαλιοφ για τθν διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ και οι 

αντίςτοιχεσ κινιςεισ των άνω άκρων κα πρζπει να μοντελοποιθκοφν επίςθσ. Τα 

κινθματικά χαρακτθριςτικά, λειτουργοφν περιςςότερο ςαν ςχεδιαςτικζσ οδθγίεσ για 

τθν παραμετροποίθςθ τθσ ςυνκετικισ βάδιςθσ, και κα πρζπει ςυνεχϊσ κατά τθν 

ςχεδιαςτικι διαδικαςία θ βάδιςθ να αντιμετωπίηεται ωσ ενιαία μετακίνθςθ του 

ςϊματοσ. 

Επίςθσ, θ διαδικαςία ςχεδίαςθσ τθσ παραμετροποιθμζνθσ βάδιςθσ κα πρζπει 

να περιλαμβάνει ζνα ςτοιχείο από τθν κάκε παράμετρο, δθλαδι αυτόσ που κα δει 

το υλοποιθμζνο walk cycle κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςδιορίςει το φφλο, τθν 

θλικία και το ςυναίςκθμα που εκφράηεται. Τα κινθματικά χαρακτθριςτικά που 

προςδιορίηουν τθν μία παράμετρο χρθςιμοποιοφνται για τθν περιγραφι και 

κάποιασ άλλθσ, αυτό οδθγεί ςε μια μζκοδο ςυγκριτικισ ςχεδίαςθσ με ςυνδυαςμό 

των δεδομζνων για τθν παραγωγι ρεαλιςτικοφ κφκλου βάδιςθσ. 
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7 ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

 

7.1   ΛΟΓΙΜΙΚΟ 

Υπάρχουν αρκετά εμπορικά προγράμματα τριςδιάςτατθσ μοντελοποίθςθσ,  από 

τα οποία τα πιο γνωςτά, αυτά που ζχουν δθλαδι τουσ περιςςότερουσ χριςτεσ και 

ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςε πολλζσ και μεγάλεσ παραγωγζσ είναι το SoftImage XSI, το 

Maya 3D, το Lightwave 3D, το 3Ds Max και το Cinema 4D. Για τθν μοντελοποίθςθ 

του ςυνκετικοφ χαρακτιρα, τθν δθμιουργία τθσ κίνθςθσ και ςτθν ςυνζχεια τθν 

παραμετροποίθςθ το λογιςμικό που κα χρθςιμοποιθκεί είναι το Maya 2008 τθσ 

Autodesk. 

 

7.2  ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 

Θ δθμιουργία τόςο του ςκελετοφ όςο και του ςϊματοσ πρζπει να ικανοποιοφν 

τισ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ που περιγράφθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο. Σαν 

οδθγόσ τθσ γεωμετρικισ μοντελοποίθςθσ χρθςιμοποιικθκε το ανδρείκελο που 

παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 6-2.  

Τα κριτιρια τθσ επιλογισ του πζρα από τθν προφανι ομοιότθτα με το 

ανκρϊπινο ςϊμα και ςκελετό ωσ προσ τισ αναλογίεσ, ιταν θ χαμθλι γεωμετρία, θ 

εμφανισ ςφνδεςθ των αρκρϊςεων και το γεγονόσ ότι δεν περιλαμβάνει 

επιπρόςκετα ςτοιχεία που μπορεί να προςδιορίςουν χαρακτθριςτικά όπωσ το φφλο. 

Στοιχεία τα οποία κα πρζπει να είναι αναγνωρίςιμα μόνο από τον τρόπο βάδιςθσ, 

που είναι και ο ςτόχοσ τθσ εργαςίασ. Επιπλζον, ο τρόποσ που απεικονίηεται το 

κεφάλι, ωσ ζνα ενιαίο οβάλ ςχιμα χωρίσ να μοντελοποιοφνται τα χαρακτθριςτικά 

του προςϊπου και τα μαλλιά, είναι επίςθσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, τθσ 

αφαίρεςθσ δθλαδι των πλθροφοριϊν που οδθγοφν ςτθν αντίλθψθ τθσ ςυνολικισ 

εικόνασ των ιδιοτιτων του χαρακτιρα, ϊςτε θ βαρφτθτα και το ενδιαφζρον τθσ 

παρατιρθςθσ να εςτιάηεται μόνο ςτο είδοσ τθσ κίνθςθσ του ςϊματοσ.  

Ωςτόςο ςτο γεωμετρικό μοντζλο του ςυνκετικοφ χαρακτιρα προςτίκεται μια 

επιπλζον άρκρωςθ, ςε ςχζςθ με το ανδρείκελο, ςτα κάτω άκρα, εκείνθ του 

πζλματοσ του ποδιοφ, που δίνει τθν δυνατότθτα τθσ ςωςτισ παρουςίαςθσ των 

ςτάςεων επαφισ, όπου το πίςω πόδι ςτθρίηεται μόνο ςτα δάκτυλα, και τθσ υψθλισ 

κζςθσ, με το ςϊμα να ςτθρίηεται μόνο ςτα δάκτυλα του πίςω ποδιοφ προκειμζνου 

να ζρκει ςτθν επόμενθ κζςθ επαφισ, κατά τον κφκλο τθσ βάδιςθσ. Θ περαιτζρω 

μοντελοποίθςθ των δακτφλων των ποδιϊν, αλλά και των χεριϊν δεν κεωρικθκε 

απαραίτθτθ για τθν αναπαράςταςθ του τρόπου βάδιςθσ, κακϊσ δεν ςυμβάλει ςτθν 
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αναγνϊριςθ κάποιων ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν τθσ κίνθςθσ, παρά μόνο 

αυξάνει τθν πολυπλοκότθτα τθσ γεωμετρίασ του ςϊματοσ αλλά και του ςκελετοφ 

ςτθν ςυνζχεια. Θ παλάμθ με τα δάκτυλα κεωροφνται ωσ ζνα ςχιμα ενϊ το πζλμα 

του ποδιοφ αποτελείται από τζςςερα (εικόνα 7-3). 

 

7.2.1 Δθμιουργία τθσ γεωμετρίασ του ςϊματοσ 

Ακολουκϊντασ τον ογκομετρικό ςχεδιαςμό, για τθν δθμιουργία τθσ γεωμετρίασ 

του ςϊματοσ, μοντελοποιικθκαν με τθν παραμόρφωςθ βαςικϊν γεωμετρικϊν 

ςχθμάτων, τόςο τα τμιματα όςο και οι αρκρϊςεισ του ςϊματοσ. Τα ςτάδια τθσ 

μοντελοποίθςθσ φαίνονται ςτισ παρακάτω εικόνεσ. Ωσ αρχικι πόηα (initial pose) 

τοποκζτθςθσ του ςϊματοσ, ςφμφωνα με τα περιςςότερα προγράμματα που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν κίνθςθ ςυνκετικϊν χαρακτιρων, κεωρείται εκείνθ με τον 

χαρακτιρα ςε ευκεία ςτάςθ, με τεντωμζνα τα κάτω άκρα του και τα χζρια του ςε 

ζκταςθ, με τισ παλάμεσ προσ το ζδαφοσ (εικόνα 7-2). Θ αρχικι αυτι πόηα, είναι κάτι 

ςαν ςχεδιαςτικό πρωτόκολλο, μεταξφ των ςχεδιαςτϊν ςυνκετικισ κίνθςθσ και 

χρθςιμοποιείται ωσ κζςθ αναφοράσ για τουσ μετζπειτα μεταςχθματιςμοφσ. Το 

γεωμετρικό μοντζλο του ςϊματοσ αποτελείται από 33 διακριτά γεωμετρικά 

τμιματα, τα 17 αναπαριςτοφν τα μζρθ του ςϊματοσ και τα υπόλοιπα 16 τισ 

αρκρϊςεισ.  

7-1 Αρχικό ςτάδιο μοντελοποίθςθσ του κορμοφ του ςϊματοσ από ξεχωριςτζσ μεταξφ τουσ 

ςφαίρεσ. Με μικρζσ και μεγάλεσ παραμορφϊςεισ (scale και translate) για τα τμιματα κεφάλι και 

κορμό, και τισ αρκρϊςεισ μζςθ και λαιμό. 
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7-2 Σο γεωμετρικό μοντζλο του ςϊματοσ με τθν τοποκζτθςθ του χαρακτιρα ςτθν αρχικι πόηα. 

Αποτελείται από διακριτά τμιματα γεωμετρίασ τόςο για τα τμιματα όςο και για τισ αρκρϊςεισ 

του ςϊματοσ. 

 

7-3  Η προςκικθ μιασ επιπλζον ςφαίρασ ςτο πζλμα του ποδιοφ για τθν δυνατότθτα κίνθςθσ και 

ςτιριξθσ του ποδιοφ ςτα δάκτυλα ςτισ διάφορεσ πόηεσ του ςϊματοσ κατά τθν βάδιςθ. Σο πζλμα 

ςυνολικά αποτελείται από τζςςερα διαφορετικά γεωμετρικά τμιματα, από μια ςφαίρα για τθν 

άρκρωςθ του αςτραγάλου, τθν γεωμετρία τθσ πτζρνασ και των δακτφλων και μιασ ενδιάμεςθσ 

ςφαίρασ για τθν μεταξφ τουσ ζνωςθ.  
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7.2.2 Δθμιουργία του ςκελετοφ και ςφνδεςθ με το ςϊμα 

Θ μοντελοποίθςθ του ςκελετοφ βαςίηεται ςτθν ιεραρχικι δομι του και 

ακολουκεί τον τρόπο ςφνδεςθσ που φαίνεται ςτο ςχιμα ςτθσ εικόνασ 6-3, με 

κατεφκυνςθ ςφνδεςθσ από μζςα προσ τα ζξω. Ο ςκελετόσ αποτελείται από 

αρκρϊςεισ (joints) και τμιματα (segments) που αντιςτοιχοφν ςτθν γεωμετρία του 

ςϊματοσ που ζχει δθμιουργθκεί, προκειμζνου να οριςτοφν τα κινοφμενα μζρθ, το 

είδοσ τθσ κίνθςθσ που κάνουν και οι περιοριςμοί ςτουσ οποίουσ υπόκεινται. 

Συνδζονται με τισ τεχνικζσ τθσ ευκείασ και τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ. 

Συγκεκριμζνα, αντίςτροφθ κινθματικι χρθςιμοποιείται για τθν ςφνδεςθ του καρποφ 

με τον ϊμο και του αςτραγάλου με τθν άρκρωςθ του γοφοφ. Με αυτόν τον τρόπο 

ςτθν μετακίνθςθ του καρποφ υπολογίηονται αυτόματα και οι κινιςεισ του αγκϊνα 

και του ϊμου για τθν υποςτιριξθ τθσ κζςθσ, αντίςτοιχα και ςτο πόδι, θ κίνθςθ του 

πζλματοσ προκαλεί, τθν αντίςτροφθ ςτθν ιεραρχία κίνθςθ. Αυτό δεν αποκλείει τθν 

χριςθ τθσ ευκείασ κινθματικισ για τθν δθμιουργία τθσ πόηασ, που για να γίνει 

απαιτεί τθν κίνθςθ του ϊμου, ςτθν ςυνζχεια τον προςδιοριςμό τθσ κζςθσ του 

7-4  Η μπροςτά όψθ του ςυνκετικοφ χαρακτιρα, με τθν εφαρμογι υφισ και χρϊματοσ, είναι το 

τελικό ςτάδιο τθσ γεωμετρικισ μοντελοποίθςθσ του ςϊματοσ.    
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αγκϊνα και τζλοσ του καρποφ, με πολλζσ επαλθκεφςεισ για τθν τελικι κζςθ του 

χεριοφ.  

Θ ςχεδίαςθ του ςκελετοφ ςυνδζεται άμεςα με τον τρόπο που ζχει γίνει θ 

γεωμετρία του ςϊματοσ. Τα τμιματα και οι αρκρϊςεισ του ςκελετοφ πρζπει να 

είναι ςε αντιςτοιχία με τισ επικυμθτζσ κινιςεισ του ςϊματοσ του χαρακτιρα. Για τον 

λόγο αυτό ο ςκελετόσ ςχεδιάηεται μζςα ςτο γεωμετρικό μοντζλο.  

7-5 Η δθμιουργία του ςκελετοφ. Με πορτοκαλί χρϊμα ςθμειϊνονται τα τμιματα που ζχουν 

ςυνδεκεί με Ιk, με μπλε τα τμιματα με fk.  

7-6 Παράδειγμα τοποκζτθςθσ του ςϊματοσ με εφαρμογι τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ. 
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Ο ςκελετόσ ςυνδζεται με το γεωμετρικό μοντζλο με άκαμπτθ ςφνδεςθ (rigid 

binding). Επειδι για τθν γεωμετρικι μοντελοποίθςθ του ςϊματοσ ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί ξεχωριςτά γεωμετρικά τμιματα δεν δθμιουργοφνται επικαλφψεισ 

και παραμορφϊςεισ ςτθν γεωμετρία, και το γεγονόσ ότι οι αρκρϊςεισ αποτελοφνται 

από ςφαίρεσ επιτρζπει τθν περιςτροφι των τμθμάτων του ςϊματοσ πάνω ςε αυτζσ.  

Ο ςχεδιαςτισ τθσ ςυνκετικισ κίνθςθσ δεν επιλζγει άμεςα τισ αρκρϊςεισ του 

ςϊματοσ ι τθν γεωμετρία που κζλει να περιςτρζψει ι να μετακινιςει ( ςτθν 

αντίςτροφθ κινθματικι). Γφρω από το γεωμετρικό μοντζλο ςχεδιάηονται επιπλζον 

βοθκθτικζσ καμπφλεσ που ονομάηονται controllers και ςυνδζονται με ζνα ι 

περιςςότερα joints του ςκελετοφ. Ο animator δθλαδι δεν αςχολείται με τον τρόπο 

που ζχει καταςκευαςτεί ο ςκελετόσ, αλλά με τισ επιτρεπόμενεσ κινιςεισ που ζχουν 

οριςτεί και τθν υλοποίθςι τουσ. Οι controllers που χρθςιμοποιικθκαν ςτο 

ςυγκεκριμζνο μοντζλο, φαίνονται ςτθν εικόνα 7-7, όπου ςτο παράδειγμα θ 

ςυγκεκριμζνθ καμπφλθ που επιλζχτθκε ςυνδζεται με τθν άρκρωςθ 36 (joint 36) που 

λόγω τθσ ιεραρχικισ δομισ του ςκελετοφ, θ κίνθςι τθσ επθρεάηει και τα επόμενα 

ςτθν ιεραρχία τμιματα, τα οποία ςυνδζονται με τθν γεωμετρία του ςϊματοσ του 

Εικόνα 7-7 Παράδειγμα επιλογισ καμπφλθσ ελζγχου  
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ςυνκετικοφ χαρακτιρα. Θ κίνθςθ που επιτρζπεται αναφζρεται μόνο ςτθν 

δυνατότθτα περιςτροφισ ωσ προσ τουσ άξονεσ, ενϊ θ επιλογι τθσ μετακίνθςθσ ζχει 

απενεργοποιθκεί για τθν ςυγκεκριμζνθ καμπφλθ ελζγχου.  

Συνολικά χρθςιμοποιικθκαν εννζα καμπφλεσ ελζγχου για τον ζλεγχο και τθν 

δθμιουργία τθσ κίνθςθσ. Το τετράγωνο αναφζρεται ςτον ζλεγχο ολόκλθρου του 

ςκελετοφ, και θ καμπφλθ ςτο δάπεδο χρθςιμοποιείται για τθν μετακίνθςθ 

ολόκλθρου του ςϊματοσ, ωσ ςφνολο μζςα ςτον τριςδιάςτατο χϊρο. Τζλοσ, τα 

τζςςερα ςχιματα με μορφι ςταυροφ (pole vectors), ελζγχουν τθν επιμζρουσ κίνθςθ 

που εκτελοφν τα γόνατα και οι αγκϊνεσ, μετά τθν τοποκζτθςι τουσ ςτον χϊρο με 

τθν μζκοδο τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ. 

 

7.3  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΣΗ ΒΑΔΙΗ 

Ζνα δευτερόλεπτο ςτθν ςυνκετικι κίνθςθ αποτελείται από 24 καρζ. Σφμφωνα 

με τον πίνακα ςτθν εικόνα 3-8, ωσ μζςοσ χρόνοσ βάδιςθσ κεωρείται τα δφο βιματα 

να δευτερόλεπτο, οπότε ζνασ κφκλοσ βάδιςθσ που περιλαμβάνει δφο βιματα, 

πρζπει να δθμιουργθκεί μζςα ςε 24 καρζ. Βαςικι προχπόκεςθ για να 

επαναλαμβάνεται ομαλά ο κφκλοσ είναι το τελευταίο καρζ να είναι πανομοιότυπο 

με το πρϊτο. Για τον λόγο αυτό, ςτθν υλοποίθςθ του κφκλου τθσ βάδιςθσ 

μοντελοποιοφνται 25 καρζ, όπου το frame 25 ζχει ακριβϊσ τισ ίδιεσ τιμζσ με το 

frame 1, και ςτθν ςυνζχεια το παραγόμενο video παίηει χωρίσ να περιλαμβάνει το 

25, ζτςι ϊςτε να υπάρχει ομαλι μετάβαςθ ςτθν επανάλθψθ (loop). 

Οι βαςικζσ πόηεσ/κζςεισ που παίρνει το ςϊμα περιγράφθκαν ςτθν ενότθτα 6-5, 

και ωσ αρχικι και τελικι κζςθ του ςϊματοσ ςτον κφκλο τθσ βάδιςθσ κεωρείται θ 

κζςθ επαφισ, οπότε κα πρζπει να μοντελοποιθκεί ςτισ κζςεισ 1  και 25. Θ κζςθ 

επαφισ του αντίκετου ποδιοφ, ςυμβαίνει ςτθν μζςθ του κφκλου και οι αντίςτροφεσ 

τιμζσ ορίηονται για το frame 13. Με τον τρόπο αυτό διαιρείται ςε τμιματα ο χρόνοσ, 

και αποτελεί τον χρόνο μετάβαςθσ από τθν μια κζςθ ςτθν άλλθ, ορίηοντασ τθν 

ταχφτθτα κίνθςθσ των μελϊν του ςϊματοσ.  

Αφοφ ζχουν δθμιουργθκεί οι κζςεισ επαφισ του χαρακτιρα, ςτθν ςυνζχεια 

ορίηεται θ χαμθλι κζςθ, που ςυμβαίνει επίςθσ δφο φορζσ μζςα ςτον κφκλο με 

αντίςτροφεσ τιμζσ, ςτισ κζςεισ 4 και 16 του χρόνου των 25 καρζ. Θ διαίρεςθ του 

κφκλου ςυνεχίηεται με τθν δθμιουργία των κζςεων πζραςμα ςτα ενδιάμεςα καρζ 

των κζςεων επαφισ, ςτουσ χρόνουσ 7 και 19. Τζλοσ θ υψθλι κζςθ ςθμειϊνεται λίγο 

πριν τισ κζςεισ επαφισ, ςτα καρζ 10 και 22, με αντίςτροφεσ τιμζσ.  
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Θ τοποκζτθςθ ζγινε χρθςιμοποιϊντασ τισ καμπφλεσ ελζγχου και ορίηοντασ τιμζσ 

για τα χαρακτθριςτικά (attributes) που ελζγχει θ κάκε μία ςτισ κζςεισ κλειδιά τθσ 

κίνθςθσ. Για τθν παραγωγι του walk cycle ορίςτθκαν 10 κζςεισ κλειδιά, ανά 3 καρζ 

από το 1 μζχρι το 25, για τθν κάκε παράμετρο τθσ κίνθςθσ. 

 Ορίηοντασ τισ κζςεισ κλειδιά, το λογιςμικό ενϊνει τισ τιμζσ τθσ κάκε μεταβλθτισ 

με καμπφλεσ που περιγράφουν τθν κίνθςθ. Επιπλζον ζλεγχοσ ςτο είδοσ τθσ κίνθςθσ, 

αναφορικά με τθν ομαλότθτα μετάβαςθσ από τθν μία κζςθ ςτθν επόμενθ, 

παρζχεται ορίηοντασ τισ κλίςεισ που μπορεί να ζχει θ καμπφλθ με τισ εφαπτόμενεσ 

που αντιςτοιχοφν ςτα ςθμεία κλειδιά τθσ κάκε καμπφλθσ. Στθν εικόνα 7-9, 

αριςτερά, φαίνονται οι controllers με τα χαρακτθριςτικά που ελζγχουν και ςτο δεξί 

τμιμα απεικονίηονται οι γραφικζσ παραςτάςεισ των κινιςεων για το κάκε 

χαρακτθριςτικό. 

Εικόνα 7-8  Σοποκζτθςθ του χαρακτιρα ςτισ αντίςτοιχεσ κζςεισ κίνθςθσ ςε οριςμζνο χρόνο για τθν 

δθμιουργία κφκλου βάδιςθσ χρόνου 24 καρζ ανά δευτερόλεπτο. Οβελιαίο επίπεδο παρατιρθςθσ.  
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Εικόνα 7-9.  Οι γραφικζσ απεικονίςεισ όλων των παραμζτρων που μοντελοποιοφνται για τθν 

δθμιουργία του walk cycle.  

 

 

7.4  ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΒΑΔΙΗ 

Τα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςε κάκε καμπφλθ είναι και αυτά που 

παραμετροποιοφνται. Στο παράδειγμα με τθν επιλογι τθσ άρκρωςθσ 36, εικόνα 7.7 

τιμζσ μπορεί να αντιςτοιχιςτοφν μόνο για τισ περιςτροφζσ, ενϊ ο controller του 

ποδιοφ περιλαμβάνει εκτόσ από τθν μετακίνθςθ και τθν περιςτροφι, τιμζσ για 

κάποια επιπλζον χαρακτθριςτικά. Αυτά είναι τα εξισ: Roll Heel, Twist Heel, Tap, Roll 

Ball, Roll Toe, Twist Toe που αναφζρονται ςτισ κινιςεισ των αρκρϊςεων του ποδιοφ 

που ελζγχει.  

Για τθν ενςωμάτωςθ των γενικϊν παραμζτρων φφλο, θλικία και ςυναίςκθμα, τα 

κινθματικά χαρακτθριςτικά που τισ διαφοροποιοφν μοντελοποιοφνται ςτα 

χαρακτθριςτικά που περιλαμβάνει κάκε καμπφλθ. Κακϊσ οι αλλαγζσ των τιμϊν των 

χαρακτθριςτικϊν αυτϊν είναι αναφορικζσ προσ ζναν κφκλο βάδιςθσ που ιδθ 

υπάρχει, ςαν βάςθ για τθν παραμετροποίθςθ χρθςιμοποιείται το walk cycle που 

περιγράφει τθν κίνθςθ ενόσ Άντρα(φφλο), Νζου(θλικία), με Ουδζτερθ 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ(ςυναίςκθμα) και πάνω ςε αυτιν τθν μοντελοποίθςθ 

εφαρμόηονται οι αλλαγζσ των τιμϊν ϊςτε να προκφψουν οι υπόλοιποι ςυνδυαςμοί, 

και τελικά θ παραμετροποιθμζνθ βάδιςθ.  
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7.4.1 Παράδειγμα διαφοροποίθςθσ του φφλου 

Ζνα παράδειγμα για τον τρόπο που γίνεται αυτι θ μετατροπι παρουςιάηεται 

παρακάτω, περιγράφοντασ τθν διαφοροποίθςθ μεταξφ του Νζου Άντρα ςε 

Ουδζτερθ κατάςταςθ και τθσ Νζασ Γυναίκασ ςε Ουδζτερθ κατάςταςθ επίςθσ, 

μοντελοποιϊντασ ουςιαςτικά μόνο τθν παράμετρο του φφλου. Τα κινθματικά 

χαρακτθριςτικά που αναγνωρίηονται ωσ ενδεικτικά για τθν αναγνϊριςθ τθσ 

γυναίκασ ςε ςχζςθ με τον άντρα, ςφμφωνα με τισ ζρευνεσ που παρουςιάςτθκαν ςτο 

κεφάλαιο 3 και τον πίνακα 6.7, είναι : 

(Α) Σο μικοσ βιματοσ. Το μικοσ βιματοσ ορίηεται ςτα frame 1, 13 και 25, από τθν 

μετακίνθςθ του πζλματοσ των ποδιϊν ςτον άξονα Η (foot controller, translate Z), 

ςτα καρζ αυτά ςθμειϊνεται θ μεγαλφτερθ τιμι (ακραία κζςθ) των ποδιϊν. 

Μοντελοποιείται τοποκετϊντασ τα πόδια ςτον άξονα Η, ςφμφωνα με τον 

προςανατολιςμό του χαρακτιρα ςτον τριςδιάςτατο χϊρο, λόγω τθσ αντίςτροφθσ 

κινθματικισ που χρθςιμοποιείται ςτα πόδια οι κζςεισ των γοφϊν (hips joints, 

translate) και των γονάτων υπολογίηεται αυτόματα. Μειϊνοντασ τθν αρικμθτικι 

τιμι των ποδιϊν ςτον άξονα Η, ςτα ςυγκεκριμζνα αυτά τρία καρζ, πετυχαίνουμε 

μικρότερο άνοιγμα των ποδιϊν και κατά ςυνζπεια μικρότερο μικοσ βιματοσ. 

Αναφορικά με τθν κίνθςθ που ζχει οριςτεί για τον άντρα, για το κάκε πόδι, 

μειϊνεται θ αρικμθτικι τιμι ςτο αντίςτοιχο πόδι τθσ γυναίκασ, τόςο για τθν κίνθςθ 

προσ τα μπροςτά, όςο και για πίςω. Στο διάγραμμα τθσ παρακάτω εικόνασ, φαίνεται 

ςχθματικά θ μείωςθ ςτθν τιμι τθσ καμπφλθσ.  

 

Εικόνα 7-10. Οι καμπφλεσ περιγραφισ τθσ μετακίνθςθσ ωσ προσ τον άξονα Ζ,  του δεξί ποδιοφ του 

άντρα (μπλε) και τθσ γυναίκασ μετά τθν μείωςθ (άςπρο).  
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Κακϊσ όμωσ θ βάδιςθ είναι μια κίνθςθ του ςϊματοσ που ςυνδυάηει αρμονικά 

τισ επιμζρουσ κινιςεισ όλων των μελϊν του, κάνοντασ αυτιν τθν αλλαγι 

μειϊνοντασ τθν απόςταςθ των ποδιϊν, κα πρζπει να γίνουν και μια ςειρά από 

άλλεσ «διορκωτικζσ» μετατροπζσ, ϊςτε το αποτζλεςμα να παραμείνει ρεαλιςτικό. 

Μειϊνοντασ το μικοσ βιματοσ γενικά, ανεξάρτθτα από τθν παράμετρο του φφλου, 

κα πρζπει να μειωκεί και θ τιμι περιςτροφισ των γοφϊν ωσ προσ τον άξονα Χ (hips 

joint, rotate X), γιατί θ περιςτροφι τθσ λεκάνθσ είναι ανάλογθ με το μικοσ βιματοσ 

που υποςτθρίηει. Θ ςυνολικι αναπιδθςθ του χαρακτιρα, θ μετακίνθςθ ολόκλθρου 

του ςϊματοσ ςτον άξονα Υ (hole body controller, translate Y), μειϊνεται γιατί το 

μικρότερο μικοσ βιματοσ, προκαλεί και μικρότερθ ταλάντωςθ. Διορκωτικζσ 

κινιςεισ υπολογίηονται και για τθν ταλάντωςθ/μετακίνθςθ ολόκλθρου του ςϊματοσ 

ςτον άξονα Χ (hole body controller, Translate X), ο χαρακτιρασ διατθρεί πιο εφκολα 

τθν ιςορροπία του και απαιτείται μείωςθ των τιμϊν και ςτθν καμπφλθ περιγραφισ 

αυτισ τθσ μετατόπιςθσ. Για τθν διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ με μικρότερο μικοσ 

βιματοσ, μειϊνεται και θ τιμι τθσ περιςτροφισ τθσ μζςθσ (root joint, Rotate Y), 

που προκαλεί τθν ταλάντωςθ του κορμοφ του ςϊματοσ προσ τα μπροςτά και πίςω. 

Από το γεγονόσ αυτό καταλαβαίνουμε πόςο αλλθλζνδετεσ είναι οι κινιςεισ των 

μελϊν του ςϊματοσ. Μοντελοποιοφνται αλλάηοντασ τισ τιμζσ ςτισ καμπφλεσ των 

αντίςτοιχων κινιςεων ςτο μοντζλο του άντρα. 

Ωςτόςο, ςτα κινθματικά χαρακτθριςτικά αναγνϊριςθσ του φφλου αναφζρεται 

(Β) αφξθςθ ςτθν ςυνολικι κίνθςθ του κορμοφ, για τα χαρακτθριςτικά τθσ γυναίκασ. 

Το χαρακτθριςτικό αυτό μοντελοποιικθκε ςτον ςυνκετικό χαρακτιρα 

προςκζτοντασ τθν παράμετρο περιςτροφισ των γοφϊν ωσ προσ τον άξονα Η (hips 

joints, Rotate Z) με ςυγχρονιςμό ταυτόχρονα και τθσ παραμζτρου τθσ κίνθςθσ τθσ 

μζςθσ περιςτροφικά πάλι ωσ προσ τον άξονα Η (root joint, Rotate Z).  

Ππωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 7.11, το επόμενο κινθματικό χαρακτθριςτικό 

που τροποποιικθκε αφορά ςτθν κίνθςθ των χεριϊν (Γ). Βάςθ προςωπικισ 

παρατιρθςθσ, θ μεγαλφτερθ κινθτικότθτα των χεριϊν αναφζρεται ςτθν κίνθςθ των 

ϊμων και του αγκϊνα. Οι γυναίκεσ τείνουν να ζχουν τα χζρια τουσ πιο κοντά ςτο 

ςϊμα, μοντελοποίθςθ με τθν μζκοδο τθσ αντίςτροφθσ κινθματικισ με μετακίνθςθ 

του χεριοφ ςτον άξονα Χ (hands controller, translate X), και να πραγματοποιοφν 

μεγαλφτερθ κίνθςθ φζρνοντασ τα χεριά μπροςτά και πίςω από το ςϊμα (hands 

controller, translate Z). Συμπλθρωματικά τροποποιικθκε και θ γωνία που 

ςχθματίηει ο αγκϊνασ για να ζρκουν τα χζρια πιο κοντά ςτο ςϊμα (pole constraint, 

translate X). Στθν εικόνα 7.11 απεικονίηεται ςχθματικά ςαν ςταυρόσ πάνω από τουσ 

ϊμουσ. Τζλοσ, τροποποιικθκε και θ παράμετροσ μετακίνθςθσ των ποδιϊν για να 
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φαίνονται πιο κλειςτά κατά τθν βάδιςθ ςε ςχζςθ με τθν κίνθςθ του άντρα (foot 

controller, translate X).  

 

Θ διαφοροποίθςθ ςτθν ταχφτθτα και ςτον ρυκμό δεν μοντελοποιικθκε, κακϊσ 

κεωρικθκε ότι με τθν παρουςίαςθ ςε ςυγχρονιςμζνθ ταχφτθτα των video τθσ 

βάδιςθσ του άντρα και τθσ γυναίκασ, κα είναι πιο εφκολοσ ο εντοπιςμόσ των 

διαφορϊν ςτα κινθματικά τουσ χαρακτθριςτικά. 

 

7.4.2 Γενικι μεκοδολογία 

Στθν εργαςία αυτι γίνεται μια προςπάκεια ταυτόχρονθσ ενςωμάτωςθσ 

χαρακτθριςτικϊν ςτθν βάδιςθ του ςυνκετικοφ χαρακτιρα, που κα ςυμβάλουν ςτθν 

αναγνϊριςθ των παραμζτρων του φφλου, τθσ θλικίασ και τθσ ςυναιςκθματικισ 

κατάςταςθσ, μζςα ςτον ίδιο κφκλο τθσ βάδιςθσ. Επειδι τα ςτοιχεία των ερευνϊν 

δεν είναι απόλυτα, αλλά ςχετικά μεταξφ τουσ, για τθν παραμετροποίθςθ 

χρθςιμοποιείται ςαν αρχικι βάςθ θ βάδιςθ του Νζου Άντρα Ουδζτερθ. Στο 

παρακάτω ςχεδιάγραμμα απεικονίηεται θ ροι που ακολουκικθκε για τθν 

μοντελοποίθςθ των παραμζτρων. Δεν μοντελοποιικθκαν όλοι οι δυνατοί 

ςυνδυαςμοί που προκφπτουν από τον ςυςχετιςμό των παραμζτρων που ςυνολικά 

Εικόνα 7-11  Αποτζλεςμα εφαρμογισ τθσ περιςτροφισ ςτο άξονα Ζ ςτον 

ςυνκετικό χαρακτιρα 



119 

 

είναι 16, αλλά επιλζχκθκε ζνα μεγάλο μζροσ τουσ, που αφορά ςυνολικά 9 

παραμετροποιιςεισ. 

 

Θ διαδικαςία μετατροπισ ακολουκεί τθν λογικι που περιγράφθκε ςτθν 

προθγοφμενθ ενότθτα, όπου περιγράφεται το παράδειγμα μετάβαςθσ από τον 

Άντρα ςτθν Γυναίκα, χωρίσ να περιλαμβάνει αλλαγι και για το ςυναίςκθμα και τθν 

θλικία. Θ ενςωμάτωςθ των παραμζτρων αυτϊν είναι πιο ςφνκετθ διαδικαςία, 

κακϊσ απαιτεί ςυνεχείσ ελζγχουσ των χαρακτθριςτικϊν που αλλάηουν, το μζγεκοσ 

τθσ αλλαγισ που ορίηεται (αρικμθτικι τιμι) και τθν διατιρθςθ τθσ ςχετικότθτασ με 

ςυγκρίςεισ των κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν. Εκτόσ από τα κινθματικά 

Εικόνα 7-12 Διάγραμμα που απεικονίηει τθν ςχεδιαςτικι διαδικαςία για τθν μοντελοποίθςθ των 

δθμογραφικϊν και ςυναιςκθματικϊν παραμζτρων.  υμβολίηονται με τα αρχικά γράμματα των 

λζξεων.  Γ (γυναίκα), Α (άντρασ), Ν (νζοσ), Η (θλικιωμζνοσ), Ο (ουδζτεροσ), Χ (χαροφμενοσ), Θ 

(κυμωμζνοσ), Λ (λυπθμζνοσ).   
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χαρακτθριςτικά που αντιςτοιχοφν ςε κάκε παράμετρο, όπωσ αυτά παρουςιάηονται 

ςτισ ςχεδιαςτικζσ απαιτιςεισ τθσ παραμετροποίθςθσ, κρίνεται απολφτωσ 

απαραίτθτοσ ο ςυνυπολογιςμόσ και θ μοντελοποίθςθ των αλλαγϊν που 

προκφπτουν για τθν υποςτιριξθ των μετατροπϊν αυτϊν. Τονίηεται θ ςθμαςία τθσ 

προςζγγιςθσ, του ςχεδιαςμοφ και τθσ παραμετροποίθςθσ τθσ βάδιςθσ, ωσ μια 

ςυνολικι διαδικαςία τθσ μετακίνθςθσ του ςϊματοσ. 
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8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και τθν αξιολόγθςθ τθσ παραμετροποιθμζνθσ 

βάδιςθσ που υλοποιικθκε, πραγματοποιικθκαν παρουςιάςεισ των video. Οι 

διαφορετικοί τφποι τθσ παραμετροποιθμζνθσ βάδιςθσ που μοντελοποιικθκαν ςτον 

ςυνκετικό χαρακτιρα, χωρίσ οι παράμετροι να υποςτθρίηονται από πρόςκετα 

χαρακτθριςτικά, όπωσ το πρόςωπο, τα ροφχα και τα μαλλιά, τζκθκαν προσ 

αξιολόγθςθ από ζνα δείγμα 20 ατόμων, θλικίασ από 17 μζχρι 58 ετϊν. 

Δθμιουργικθκαν 6 διαφορετικά video animations, με δφο ςυνκετικοφσ χαρακτιρεσ 

το κάκε ζνα, που παρουςιάηουν διαφοροποιιςεισ ςτα κινθματικά τουσ 

χαρακτθριςτικά. Θ επιλογι των ηευγαριϊν των χαρακτιρων που τζκθκαν προσ 

αξιολόγθςθ ζγινε χρθςιμοποιϊντασ κάκε φορά κάποια διαφορετικι δθμογραφικι ι 

ςυναιςκθματικι παράμετρο ι και αλλαγι ςε όλεσ τισ παραμζτρουσ ταυτόχρονα.  

Από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αξιολόγθςθ, ηθτικθκε κατά τθν προβολι των 

animations να ςυμπλθρϊςουν ζνα ερωτθματολόγιο πολλαπλισ επιλογισ που 

διαχωρίηει τισ παραμζτρουσ που εκφράηονται με βάςθ το φφλο, τθν θλικία και τθν 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. Τα videos βρίςκονται ςτο url: 

http://www.qwarty.gr/videos/ και προβλικθκαν με τθν ίδια ςειρά ςε όλουσ, χωρίσ 

κάποιο χρονικό περιοριςμό για τισ απαντιςεισ. Αξιολογείται το ποςοςτό επιτυχίασ 

ςτθν αναγνϊριςθ, ςφμφωνα με τθν πρόκεςθ που μοντελοποιικθκαν.  

 

8.1   ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΕΩΝ 

Στο VIDEO 1 παρουςιάηονται ζνασ Άντρασ και μια Γυναίκα, Νζοι και με 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ που μοντελοποιικθκε ωσ ουδζτερθ. Τα ποςοςτά 

επιτυχίασ ςτθν αναγνϊριςθ του Άντρα είναι όλα ςχεδόν 100%, ενϊ ςτθν Γυναίκα 

αναγνωρίηεται επιτυχϊσ 100% θ θλικία και το φφλο, με τθν ςυναιςκθματικι 

κατάςταςθ να κεωρείται 50% ωσ ουδζτερθ και 50% ωσ χαρά. Το αποτζλεςμα του 

ςυναιςκιματοσ ιταν μοιραςμζνο γιατί κρίκθκε βλζποντασ το παράλλθλα με τθν 

αντρικι κίνθςθ και από κάποιουσ κεωρικθκε αρκετά δυναμικό για να 

χαρακτθριςτεί ωσ ουδζτερο. Το video αυτό ςτικθκε με κφριο ςτόχο τθν αναγνϊριςθ 

του φφλου και ζγινε με ποςοςτό επιτυχίασ 100%. Στο video 5 όπου γίνεται 

παράκεςθ μεταξφ τθσ ουδζτερθσ και τθσ χαροφμενθσ κατάςταςθσ, τα 

αποτελζςματα κρίνονται επιτυχι με πολφ μεγάλο ποςοςτό. 

http://www.qwarty.gr/videos/
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Στο VIDEO 2 παρουςιάηονται ζνασ Θλικιωμζνοσ και ζνασ Νζοσ Άντρασ με Ουδζτερθ 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. Αναγνωρίςτθκε ςωςτά από όλουσ ςε ποςοςτό 100% θ 

παράμετροσ τθσ θλικίασ που χρθςιμοποιικθκε για τθν διαφοροποίθςθ των δφο 

χαρακτιρων. Ωςτόςο ςχεδόν μοιραςμζνεσ είναι οι απαντιςεισ για το ςυναίςκθμα 

που εκφράηει ο Νζοσ Άντρασ. 

 

Εικόνα 8-2  Διάγραμμα αποτελεςμάτων ςτο VIDEO 2 

Εικόνα 8-1 Διάγραμμα αποτελεςμάτων ςτο VIDEO 1 
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Το VIDEO 3 απεικονίηει δφο Νζουσ χαρακτιρεσ, διαφορετικοφ Φφλου και 

διαφορετικισ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ. Θ γυναίκα είναι χαροφμενθ, ενϊ ο 

άντρασ κυμωμζνοσ. Τα ποςοςτά αναγνϊριςθσ του φφλου και τθσ θλικίασ είναι 

ςχεδόν ςτο 100% τθσ επιτυχίασ και το ποςοςτό ςτο ςυναίςκθμα κρίνεται ωσ πολφ 

ικανοποιθτικό, τθσ τάξθσ του 85%. 

 

 

Στο επόμενο VIDEO, με τον αρικμό 4, οι δφο χαρακτιρεσ είναι Νζοι Άντρεσ με 

διαφοροποίθςθ ςτο ςυναίςκθμα, ο ζνασ είναι λυπθμζνοσ και άλλοσ ςε ουδζτερθ 

κατάςταςθ. Λόγω τθσ παραμζτρου τθσ ταχφτθτασ που μοντελοποιικθκε για τθν 

Λφπθ, κεωρικθκε από ζνα ποςοςτό 40% ότι ο λυπθμζνοσ άντρασ είναι και 

θλικιωμζνοσ.  

 

Εικόνα 8-3 Διάγραμμα των αποτελεςμάτων ςτο VIDEO 3 
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Στο VIDEO 5 χρθςιμοποιικθκαν για τθν αξιολόγθςθ δφο χαρακτιρεσ που κινοφνται 

με τθν ίδια ταχφτθτα, και οι δθμογραφικζσ τουσ παράμετροι είναι ίδιεσ, Νζεσ 

Γυναίκεσ, με διαφορετικι τθν παράμετρο του ςυναιςκιματοσ. Στθν ςυγκριτικι 

παράκεςθ των χαρακτιρων με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ τθσ 

ουδζτερθσ και τθσ χαροφμενθσ κατάςταςθσ τα αποτελζςματα τθσ αναγνϊριςθσ 

Εικόνα 8-4 Διάγραμμα των αποτελεςμάτων ςτο VIDEO 4 

Εικόνα 8-5 Διάγραμμα των αποτελεςμάτων ςτο VIDEO 5 
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κρίνονται ωσ πολφ ικανοποιθτικά. 

 

 

Στο τελευταίο VIDEO, χρθςιμοποιοφνται και πάλι χαρακτιρεσ που κινοφνται με τθν 

ίδια ταχφτθτα, αλλά με διαφορετικζσ όλεσ τισ παραμζτρουσ. Ραρουςιάηεται ζνασ 

Θλικιωμζνοσ Άντρασ χωρίσ κάποιο εμφανζσ ςυναίςκθμα και μια Γυναίκα Νζα 

Λυπθμζνθ. Οι δθμογραφικζσ παράμετροι αναγνωρίςτθκαν ςωςτά ςε πολφ υψθλό 

ποςοςτό, ικανοποιθτικό κρίνεται το ποςοςτό αναγνϊριςθσ τθσ Λφπθσ 70% και 

ςχετικά καλό το ποςοςτό αναγνϊριςθσ τθσ ουδζτερθσ κατάςταςθσ ςτον θλικιωμζνο. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8-6 Διάγραμμα των αποτελεςμάτων ςτο VIDEO 6 
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9  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Μετά τθν ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, θ γενικι εικόνα που ςχθματίηεται για 

τθν αναγνϊριςθ των ςυναιςκθμάτων και των δθμογραφικϊν παραμζτρων τθσ 

θλικίασ και του φφλου, ςε τριςδιάςτατο εικονικό χαρακτιρα, κρίνεται ωσ επιτυχισ. 

Θ απόπειρα για τθν ταυτόχρονθ μοντελοποίθςθ των παραμζτρων ζγινε 

χρθςιμοποιϊντασ μια ςυγκριτικι ςχεδιαςτικι μζκοδο με τον ςυνυπολογιςμό των 

μεταβολϊν των κινθματικϊν χαρακτθριςτικϊν και των επιπτϊςεων τθσ 

μοντελοποίθςθσ τουσ και ςε άλλα τμιματα του ςϊματοσ. 

Τα χαμθλότερα ποςοςτά ςτθν αναγνϊριςθ του φφλου (70-30, video 6) 

ςθμειϊνονται ςτθν αναπαράςταςθ του θλικιωμζνου χαρακτιρα όπου υπάρχει 

ςθμαντικι μείωςθ ςτθν κινθτικότθτα των μελϊν του ςϊματοσ. Το γεγονόσ ότι ςτθν 

Νζα Γυναίκα παρατθρείται μεγαλφτερθ κινθτικότθτα του ςϊματοσ ςε ςχζςθ με τον 

Νζο Άντρα και ςφμφωνα με τθν ζρευνα των Blanke και Hageman [59,60] θ 

διαδικαςία τθσ γιρανςθσ επθρεάηει ςε μεγαλφτερο βακμό τθν γυναίκα, μπορεί να 

οδθγιςει ςτο ςυμπζραςμα ότι ζχουν παρόμοιο τρόπο βάδιςθσ ςε μια ουδζτερθ 

ςυναιςκθματικι κατάςταςθ. 

Ζνα άλλο ςυμπζραςμα που προκφπτει από τθν αξιολόγθςθ είναι ότι ο 

Λυπθμζνοσ Νζοσ μπορεί να αναγνωριςτεί και ωσ Λυπθμζνοσ Θλικιωμζνοσ, εξαιτίασ 

τθσ μειωμζνθσ κινθτικότθτασ των μελϊν του ςϊματοσ, παράδειγμα αποτελεςμάτων 

από το video 4, με ποςοςτό αναγνϊριςθσ τθσ θλικίασ (60-40). Επίςθσ ο Θλικιωμζνοσ 

Άντρασ ςτθν περίπτωςθ του video 2, κεωρικθκε από κάποιουσ 35% ωσ λυπθμζνοσ, 

ενϊ από ζνα μεγαλφτερο ποςοςτό 60% ςε ουδζτερθ κατάςταςθ, για τον ίδιο λόγο 

τθσ μειωμζνθσ κινθτικότθτασ. 

Τα ςυναιςκιματα που παρουςιάηουν αποκλίςεισ, είναι ςτα ςυγκριτικά video 1 

και 2,  ςτον άνκρωπο/χαρακτιρα 2, μεταξφ τθσ ουδζτερθσ και τθσ χαροφμενθσ 

κατάςταςθσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςτο πρϊτο video θ κατάςταςθ ςυγκρίνεται με τθν 

κίνθςθ του Άντρα και ςτο δεφτερο με ζναν Θλικιωμζνο, οπότε και ςτισ δφο 

περιπτϊςεισ παρατθρείται αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ και χαρακτθρίηεται ανάλογα. Θ 

διαφοροποίθςθ μεταξφ των δφο αυτϊν ςυναιςκθματικϊν καταςτάςεων ελζγχεται 

ςτο πζμπτο video, που αποτελεί και τθν παράμετρο που παρουςιάηεται και 

αξιολογείται ςωςτά, με βάςθ τθν πρόκεςθ που μοντελοποιικθκε, ςε ποςοςτά 80% 

και 90%. 

Μια παρατιρθςθ κατά τθν διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ, ιταν ότι κάποιοι 

ςυμμετζχοντεσ ζκαναν αναφορά ςε γνωςτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, που τουσ κφμιηαν 

τθν κίνθςθ τθν οποία παρακολουκοφν. Είναι ζνα ςτοιχείο που δείχνει τθν 



127 

 

υποκειμενικότθτα ςτον τρόπο παρατιρθςθσ και αξιολόγθςθσ, βαςιςμζνο ςε 

προθγοφμενεσ εμπειρίεσ. Μια ακόμθ παράμετροσ που διαφοροποιεί τθν αντίλθψθ 

και τθν αξιολόγθςθ τθσ κίνθςθσ είναι θ γωνία παρουςίαςθσ των video. Θ επιλογι 

τθσ καταλλθλότερθσ λιψθσ ζγινε ςφμφωνα με τισ κινιςεισ που παρουςιάηονται, 

κρίκθκε αναγκαία θ παρουςίαςθ υπό γωνία 45 μοιρϊν για να φαίνεται θ ςυνολικι 

κλίςθ του ςϊματοσ προσ εμπρόσ ςτισ περιπτϊςεισ του Θλικιωμζνου και του 

Λυπθμζνου ανκρϊπου. 

Ωσ εφαρμογι ανάδειξθσ του παραμετροποιθμζνου τρόπου βάδιςθσ κεωροφνται 

τα ςυςτιματα προςομοίωςθσ τθσ κίνθςθσ πλικουσ, όπου είναι δυνατι θ 

παρουςίαςθ και ο εντοπιςμόσ των διαφορετικϊν δεδομζνων τθσ κίνθςθσ, λόγω του 

αρικμοφ των χαρακτιρων που βρίςκονται μζςα ςτο εικονικό περιβάλλον και λόγω 

των πολλαπλϊν ςεναρίων που μποροφν να απεικονιςκοφν. Ραράλλθλα με τον 

ρεαλιςμό αυξάνεται και το επίπεδο τθσ αλλθλεπίδραςθσ του ςχεδιαςτι με τον 

χριςτθ. Στα δεδομζνα αυτά, μποροφν να αντιςτοιχιςκοφν και επιπλζον εξωτερικά 

χαρακτθριςτικά που παραλιφκθκαν ςτθν παροφςα προςζγγιςθ τθσ κίνθςθσ, όπωσ 

το πρόςωπο, τα μαλλιά και το ζνδυμα, δθμιουργϊντασ μεγαλφτερθ ετερογζνεια 

ςτθν αναπαράςταςθ του πλικουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ  

Το παρακάτω ερωτθματολόγιο αποτελεί μζροσ τθσ ζρευνασ που διεξάγεται για τθν 

ςυγγραφι διπλωματικισ εργαςίασ με τίτλο «Μοντελοποίθςθ δθμογραφικϊν και 

ςυναιςκθματικϊν παραμζτρων ςε ςφςτθμα προςομοίωςθσ κίνθςθσ πλικουσ» για 

το Τμιμα Μθχανικϊν Σχεδίαςθσ Ρροϊόντων και Συςτθμάτων του Ρανεπιςτθμίου 

Αιγαίου και ζχει ωσ ςτόχο: 

 Τθν αναγνϊριςθ οριςμζνων χαρακτθριςτικϊν που εκφράηονται ςτον τρόπο 

βάδιςθσ του ανκρϊπου 

Κα παρακολουκιςετε ζξι διαφορετικά video που παρουςιάηουν τθν κίνθςθ δφο 

ανκρϊπων, που ζχουν αναπαραςτακεί ψθφιακά και καλείςτε να επιλζξετε για τον 

κάκε ζνα, κάποια από τα χαρακτθριςτικά που ςθμειϊνονται ςτουσ παρακάτω 

πίνακεσ και  πιςτεφετε ότι τα αναγνωρίηετε από τον τρόπο με τον οποίο περπατοφν.  

Ευχαριςτοφμε για την ςυμμετοχή ςασ 

 

 

! Η Αρίκμθςθ ξεκινά από αριςτερά. Ωσ Ηλικιωμζνοσ κρίνεται ο άνω των 65 ετϊν. 

Δεν περιλαμβάνεται ποςοςτό ςτθν παράμετρο τθσ υναιςκθματικι κατάςταςθ. 
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Ουδζτερθ Χαρά Κυμόσ Λφπθ 

 

    ΑΝΘΡΩΠΟ  2   

ΦΥΛΟ Άντρασ Γυναίκα   

ΘΛΛΚΛΑ Νζοσ Θλικιωμζνοσ   

ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΛΚΘ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Ουδζτερθ Χαρά Κυμόσ Λφπθ 
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VIDEO 6 

ΑΝΘΡΩΠΟ  1  

ΦΥΛΟ Άντρασ Γυναίκα   

ΘΛΛΚΛΑ Νζοσ Θλικιωμζνοσ   

ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΛΚΘ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Ουδζτερθ Χαρά Κυμόσ Λφπθ 

 

    ΑΝΘΡΩΠΟ  2   

ΦΥΛΟ Άντρασ Γυναίκα   

ΘΛΛΚΛΑ Νζοσ Θλικιωμζνοσ   

ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΛΚΘ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

Ουδζτερθ Χαρά Κυμόσ Λφπθ 

 

 


