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Περίληψη 

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο κειέηεο ζηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη 
αληηιεπηή ε κεγάιε ζεκαζία ηεο επίγλσζεο ηνπο ζε πνιινχο επηζηεκνληθνχο  ηνκείο. 
Αλαπηχρζεθαλ πνιιέο ζεσξίεο ζπλαηζζεκάησλ, θάπνηεο πνπ ζεσξνχλ ηα  ζπλαηζζήκαηα 
δηαθξηηέο θαηαζηάζεηο θαη άιιεο πνπ ηα ηνπνζεηνχλ πάλσ ζε άμνλεο,  ηνλίδνληαο έηζη ηελ 
ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ηνπο. Ο ζεκαληηθφηεξνο  εξεπλεηήο ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 
ν Ekman ,ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ππάξρνπλ έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε 
φινπο ηνπ αλζξψπνπο θαη εθθξάδνληαη κε ηηο ίδηεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Ζ ζεσξία ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ σζηφζν δελ ζα κπνξνχζε λα ιείςεη απφ ηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ επηθνηλσλία αλζξψπνπ-κεραλήο. Έηζη, έλα λέν πεδίν δεκηνπξγείηαη, 
απηφ ηεο πλαηζζεκαηηθήο Τπνινγηζηηθήο (Affective Computing). Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ρψξνπ 
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο είλαη ε αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ κεραλψλ, ηθαλψλ αθελφο 
λα αλαγλσξίδνπλ παξακέηξνπο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε ηνπο, θαη 
αθεηέξνπ, λα αλαπξνζαξκφδνπλ ην πεδίν ηεο αιιειεπίδξαζεο θαηάιιεια. ην πιαίζην απηφ, ε 
απηφκαηε αλαγλψξηζε αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ππνινγηζηή απνηειεί ζεκαληηθή 
πξφθιεζε σο πνιχπινθν πξφβιεκα, ε επίιπζε ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα ζπκβάιεη 
απνθαζηζηηθά, ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή, φζν θαη ζηε 
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ γεληθφηεξα. Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζεγγίδεη 
δεηήκαηα νξηζκνχ, θαηαλφεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ επεηζνδίσλ απφ ηε 
ζθνπηά ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ θαη θπξίσο ηεο ςπρνινγίαο, πξαγκαηεχεηαη θάπνηεο απφ ηηο 
βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ππνινγηζηήο γηα λα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε κέζσ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη πξνζεγγίδεη 
ην ζέκα ηεο εκςχρσζεο εηθνληθψλ ραξαθηήξσλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα ζπλζεηηθά 
πξφζσπα ηνπ MPEG-4 θαη ηηο παξακέηξνπο θίλεζεο ηνπ πξνζψπνπ, ηα ιεγφκελα FAPs (Facial 
Animation Parameters). Σέινο, γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο Delphi πνπ αλαπηχρζεθε, 
ε νπνία αθνξά ζηελ θαηαλφεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα παηδηά 
ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο.    

Abstract  

Due to the growing study of the human emotions in recent years, is perceived the great 
importance in many scientific fields. Many theories of emotions have developed some of them 
consider the emotions distinct states and others place them on pillars, emphasizing the 
association that exists between them. The major researcher of emotions is Ekman, according to 
him there are six basic emotions which occur all people and expressed with the same facial 
expressions. However, the theory of emotions could not miss from Computer Science and 
particularly from the human-machine communication. So, a new field has created, Affective 
Computing. The development of future systems, capable to understand human affective states 
and respond to emotional changes is the key aim of Affective Computing. In this context, 
Automatic Affect Recognition is a major challenge, yet at the same time, a significantly complex 
problem. Solutions to this problem can lead to advances in human-computer interaction, and 
may as well lead to improvement of the quality of life. The present work addresses issues 
defining, understanding and representation of emotional episodes from the standpoint of 
theoretical sciences and especially psychology, discusses some of the basic techniques used 
by the computer to retrieve information about the user's emotional state through facial 
expressions and approaches the subject of animation of virtual characters with special 
emphasis on synthetic faces of MPEG-4 and motion parameters of the face, called FAPs (Facial 
Animation Parameters). Finally, there is a description of Delphi developed application, which 
concerns the understanding and recognition of basic emotions of children on the autism 
spectrum. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΥΡΑΕΙ ΠΡΟΩΠΟΤ 

1.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξνπζηαζηεί κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ βειηίσζε 
φισλ ησλ πηπρψλ αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο κηα 
απνηειεζκαηηθή θαη επθπήο αιιειεπίδξαζε είλαη αλαγθαίν λα κπνξεί ν ππνινγηζηήο λα 
αιιειεπηδξά θπζηθά κε ηνλ ρξήζηε κε έλαλ ηξφπν παξφκνην κε απηφλ πνπ αιιειεπηδξνχλ νη 
άλζξσπνη κεηαμχ ηνπο. 

 Οη εθθξάζεηο πξνζψπνπ απνηεινχλ ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα κε ιεθηηθήο 
επηθνηλσλίαο. Έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρνινγηθή 
θαηάζηαζε, ζηηο πξνζέζεηο θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θάηη πνπ ηηο θαζηζηά πξσηεχνλ 
κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Μηα θχξηα ηδηφηεηα ησλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ είλαη 
ε πςειή ζπζρέηηζε ηνπο κε ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαζψο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα βγάιεη 
θάπνηνο ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ παξαηεξψληαο ηηο 
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπο.  

Χζηφζν, παξά ηελ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί ν άλζξσπνο λα αλαγλσξίζεη εθθξάζεηο 
πξνζψπνπ θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα απηέο, ν ππνινγηζηήο αληηκεησπίδεη αξθεηέο 

δπζθνιίεο. ην πξψην θεθάιαην δίλνληαη ζηνηρεία γηα ην ζπλαίζζεκα γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα 

γηα ηηο έμη βαζηθέο εθθξάζεηο, νξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη γίλεηαη κία 
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν δεχηεξν θεθάιαην πξνζεγγίδεη δεηήκαηα νξηζκνχ, 
θαηαλφεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ επεηζνδίσλ απφ ηε ζθνπηά ησλ ζεσξεηηθψλ 
επηζηεκψλ θαη θπξίσο ηεο ςπρνινγίαο. ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα επηζθφπεζε 
ηνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ επηθνηλσλίαο- κεραλήο (ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή/affective 
computing) θαη γίλεηαη κία αλαθνξά ζηα θπξηφηεξα ππνινγηζηηθά κνληέια ζπλαηζζεκάησλ. ην 
ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη κία αλάιπζε ηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ εθθξάζεσλ 
ηνπ πξνζψπνπ θαη αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
ππνινγηζηήο γηα λα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
ρξήζηε κέζσ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Δπίζεο γίλεηαη κία αλαθνξά ζηηο πην γλσζηέο 
βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κία βάζε ψζηε λα θαιχςεη 
πνιιψλ εηδψλ κειέηεο. Σν πέκπην θεθάιαην πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηεζλέο 
πξφηππν MPEG-4, πνπ είλαη πξφηππν γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ζπκπίεζε θπζηθνχ θαη 
ζπλζεηηθνχ νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηα αληηθείκελα. Ζ βαξχηεηα δίλεηαη ζηα 
ζπλζεηηθά πξφζσπα ηνπ MPEG-4 θαη ηηο παξακέηξνπο θίλεζεο ηνπ πξνζψπνπ, ηα ιεγφκελα 
FAPs (Facial Animation Parameters). ην έθην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε πινπνίεζε κίαο 
εθαξκνγήο Delphi, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπ απηηζηηθνχ 
θάζκαηνο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ έμη βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη παξαιιαγψλ ηνπο. 

1.2 Σα συναισθήματα στη ζωή μας  

Οη εθθξάζεηο πξνζψπνπ απνηεινχλ ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα κε ιεθηηθήο 
επηθνηλσλίαο. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κηα θχξηα ηδηφηεηα ησλ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ 
είλαη ε πςειή ζπζρέηηζε κε ηνπο κε ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα θαζψο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα 
βγάιεη θάπνηνο ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ παξαηεξψληαο 
ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαη ηελ εμέιημε ηνπο. 

Ο Κάξνινο Γαξβίλνο ήηαλ έλαο απ‟ ηνπο πξψηνπο επηζηήκνλεο πνπ επηζήκαλαλ φηη νη 
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ είλαη έλα απφ ηα ηζρπξά κέζα κε ηα νπνία νη άλζξσπνη 
εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ν έλαο ζηνλ 
άιινλ.  Δθηφο απφ πιεξνθνξίεο  φκσο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
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αλζξψπνπ, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ παξέρνπλ θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνεηηθή ηνπ 
θαηάζηαζε, φπσο γηα ηνλ εάλ θαηαθιχδεηαη απφ ελδηαθέξνλ, πιήμε, ζχγρπζε ή άγρε, αιιά θαη 
ελαιιαθηηθά κελχκαηα κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ έκθαζε ζην ιφγν θαη ηε ζχληαμε. Οη εθθξάζεηο 
απνηεινχλ δσηηθφ κέξνο ηεο χπαξμεο καο θαη ην γεγνλφο φηη αληηιακβαλφκαζηε ηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ θαη γλσξίδνπκε πψο λα αληηδξάζνπκε ζηηο εθθξάζεηο 
ηνπο εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε. Χζηφζν νη ππνινγηζηέο, απφ 
ηελ άιιε πιεπξά, βξίζθνληαη αθφκε ππφ «ζπλαηζζεκαηηθή πξφθιεζε» θαζψο νχηε 
αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρξήζηε νχηε θαη δηαζέηνπλ δηθά ηνπο. Ο Γαξβίλνο κε ηελ 
εξγαζία ηνπ (Darwin 1872) εηζήγαγε ηελ εμειηθηηθή ζεσξία γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. χκθσλα κε 
απηήλ, ηα ζπλαηζζήκαηα εμειίρηεθαλ κέζσ θπζηθήο επηινγήο, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 
αλαγλσξίδνληαη θαζνιηθά θαη δηαπνιηηηζκηθά. Ζ απφδεημε ηεο θαζνιηθφηεηαο ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ έγηλε θπξίσο απφ ηνλ Paul Ekman (Ekman et al 1969, Ekman θαη Friesen 
1998), ν νπνίνο δηεμήγαγε πεηξάκαηα ζηηο εθθξάζεηο πξνζψπνπ ζε απνκαθξπζκέλεο θπιέο 
ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. 

Σν ζπλαίζζεκα ζπρλά παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ιεθζεί κηα 
απφθαζε θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε ινγηθή ζθέςε. Δίλαη γλσζηφ γηα παξάδεηγκα, φηη ε 
ιήςε κηαο ινγηθήο απφθαζεο γηα έλα θαζεκεξηλφ πξφβιεκα, βαζίδεηαη ζηηο εκπεηξίεο πνπ 
έρνπλ απνθηεζεί απφ ην άηνκν θαη ην αλ ζα είλαη θαη ε πην „ινγηθή‟, ζα θξηζεί απ‟ απηφ αθξηβψο 
ην ζπλαίζζεκα.  

Ζ εξγαζία ηνπ Damasio  έξρεηαη λα απνδείμεη κε ηελ ζεηξά ηεο, φηη ε κε εκπινθή 
ζπλαηζζεκάησλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιήξε αλαπνθαζηζηηθφηεηα. 
Όπσο αλαθέξεη, αζζελείο ηνπ πνπ έπαζραλ απφ δπζιεηηνπξγία ηνπ κεησπηθνχ ινβνχ ε νπνία 
επεξέαδε κέξνο ηνπ θινηνχ πνπ επηθνηλσλεί κε ην επηρείιην ζχζηεκα, εκθαλίδνληαη έμππλνη κελ 
αιιά θαη αζπλήζηζηα „ινγηθνί‟, αθνχ έδεηρλαλ αδπλακία λα ελζσκαηψζνπλ ην ζπλαίζζεκα ζηηο 
απνθάζεηο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Damasio, νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο , παξαηεξήζεθε φηη 
ππέθεξαλ απφ έιιεηςε ηεο ηθαλφηεηαο λα ιακβάλνπλ κηα νπνηαδήπνηε απφθαζε. Αθφκα θαη ζε 
πνιχ απιέο πεξηπηψζεηο, φπνπ έλαο πγηήο άλζξσπνο ζα θαηέιεγε πνιχ γξήγνξα ζε κηα 
απφθαζε, νη αζζελείο απηνί κπνξνχζαλ λα πεξλάλε θαη ψξεο νιφθιεξεο ρσξίο λα έρνπλ 
θαηαιήμεη ζε θάπνηα απφθαζε.  

Οη πεξηζζφηεξνη κεγάινη θηιφζνθνη απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα έρνπλ δηαηππψζεη 
ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα. Ο Πιάησλ, ν Αξηζηνηέιεο, θαη κεηαγελέζηεξα νη 
Descartes , Spinoza, Hume, Kant κεηαμχ πνιιψλ άιισλ, δηαηχπσζαλ ηηο απφςεηο ηνπο 
ππνγξακκίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ ζεκαζία ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε κειέηε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έρεη επαλέιζεη ζην επίθεληξν ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ άιισλ γλσζηαθψλ επηζηεκψλ. Ζ γλψζε 
γηα ην ζπλαίζζεκα έρεη ελδηαθέξνλ θαη γηα πεξηζζφηεξν πξαθηηθέο επηζηήκεο φπσο νη 
νηθνλνκηθέο επηζηήκεο, ε ηερλνινγία ππνινγηζηψλ θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή ζηελ 
επηθνηλσλία αλζξψπνπ- κεραλήο. 

Όια ηα παξαπάλσ, θαζηζηνχλ ζαθέο φηη πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ππνινγηζηέο 
απηφλνκνπο, πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθνχο ζηε ιήςε απνθάζεσλ αιιά θαη θηιηθνχο πξνο ην 
ρξήζηε, είλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε κεραληζκψλ πνπ ζα πξνζνκνηάδνπλ ην αλζξψπηλν 
ζπλαίζζεκα θαη ζα θάλνπλ ηνλ ππνινγηζηή, ηφζν λα αληηιακβάλεηαη, κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρξήζηε φζν θαη λα εθθξάδεη ν ίδηνο θάπνηα ζπλαηζζήκαηα.  

ηε ζπλέρεηα εμεηάδνπκε θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο ζεσξίεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ 
έρνπλ δηαηππσζεί ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο. 

1.3 Ορισμός του συναισθήματος  

Ο νξηζκφο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη πνιχ δχζθνινο δηφηη ην ζπλαίζζεκα σο έλλνηα κπνξεί λα 
πάξεη πνιιέο δηαζηάζεηο. ε γεληθέο γξακκέο σζηφζν ζα ιέγακε πσο νξίδεηαη σο κηα έληνλε 
ςπρνζσκαηηθή εκπεηξία πνπ αθήλεη ζην άηνκν θάπνηα ζεηηθή ή αξλεηηθή δηάζεζε. Απηή ε 
ςπρνζσκαηηθή εκπεηξία κπνξεί λα πξνθιεζεί ηφζν απφ εμσηεξηθνχο πξνο ην άηνκν 
παξάγνληεο (π.ρ. ην αίζζεκα ηνπ θφβνπ φπνπ ε αηηία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη έλα θνβηθφ 
αληηθείκελν) φζν θαη απφ εζσηεξηθνχο (π.ρ. ην αίζζεκα ηνπ άγρνπο φπνπ ην άηνκν παξνπζηάδεη 
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θνβηθή αληίδξαζε αιιά γηα κηα δπζάξεζηε θαηάζηαζε πνπ ζθέθηεηαη φηη ίζσο βξεζεί ζην 
κέιινλ). 

ην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο, παξ‟ φιε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο γηα ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία, πνπ απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηα γξαπηά ησλ 
ηδξπηψλ ηεο ςπρνινγίαο Wundt θαη James, ε έξεπλα θαη ε ζεσξία γηα ην ζπλαίζζεκα ζηελ 
παξαδνζηαθή ςπρνινγία είλαη εληππσζηαθά πεξηνξηζκέλε (Waters, 1992). Σν ζπλαίζζεκα 
εκθαλίδεηαη αξρηθά ζην ιεμηιφγην ηεο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο. Ζ ζηξνθή απηή ηεο επηζηήκεο 
επλνήζεθε απφ ηηο εμειίμεηο ηεο βηνινγίαο, ηεο λεπξνςπρνινγίαο, λεπξνθπζηνινγίαο, 
ςπρηαηξηθήο, ςπραλάιπζεο θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ ηάζε 
γηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη έξεπλα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Οη εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε 
ζεσξία ηεο κάζεζεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεσξία ηεο Κιαζζηθήο Δμαξηεκέλεο Αληίδξαζεο, 
ην ζπλαίζζεκα νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν απφ νξγαληθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο παξάγνληαη απφ 
ηελ ελίζρπζε θάπνησλ γεγνλφησλ ή θάπνησλ αλαθιαζηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Ο Lazarus(1993) ππνζηεξίδεη φηη δελ έρεη ππάξμεη έλαο νξηζκφο απνδεθηφο απφ φινπο 
γηα ην ηη είλαη αθξηβψο ην ζπλαίζζεκα. Δπηπιένλ, φζν εμειίζζεηαη ε έξεπλα γηα ην ζπλαίζζεκα, 
ηφζν εμειίζζνληαη θαη νη ππάξρνληεο νξηζκνί ηνπ ζπλαηζζήκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη θάπνηνη αληηπξνζσπεπηηθνί νξηζκνί γηα ην ζπλαίζζεκα, θαη 
απεηθνλίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε πνιππινθφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο.  

Ο William James(1890) κειέηεζε θαη φξηζε ην ζπλαίζζεκα σο ηε ζπλαίζζεζε ησλ 
ζσκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ βηψλεη ην άηνκν. 

Ο James Mark Baldwin(1901) δηαηππψλεη ηνλ παξαθάησ νξηζκφ γηα ην ζπλαίζζεκα: 
«Είλαη κηα ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο ζπλείδεζεο πνπ ζεσξείηαη σο αλάκεημε ελόο δηαθξηηηθνύ 
ζπλαηζζεκαηηθνύ ηόλνπ θαη κηαο ραξαθηεξηζηηθήο ηάζεο γηα δξάζε ε νπνία εγείξεηαη από κηα 
νξηζκέλε θαηάζηαζε πνπ είηε γίλεηαη αληηιεπηή είηε αληηπξνζσπεύεηαη κε θάπνην ηδαληθό 
ηξόπν».( Balwin, 1901, ζει.34) 

Ο Tomkins(1962) νξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα σο ζεκειηψδε πξνζαξκνζηηθά κέζα φπσο 
είλαη ηα αληαλαθιαζηηθά, νη νξκέο θαη ηα έλζηηθηα. Ζ θχξηα δηαθνξά είλαη φηη ε ζπκπεξηθνξά 
φισλ ησλ δψσλ ξπζκίδεηαη ζπλήζσο απφ ηα αληαλαθιαζηηθά, ηηο νξκέο θαη ηα έλζηηθηα, ελψ ε 
ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζπλήζσο ξπζκίδεηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Οη Ekman θαη Izard(1984) ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζπλαίζζεκα είλαη έλα ζχλνιν 
λεπξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ πξνθαινχλ πεξηθεξηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο πηζαλφλ λα 
νδεγήζνπλ ζε εκθαλείο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, αιιά πάληα νδεγνχλ ζε έλα κνλαδηθφ 
ζπλεηδεηφ βίσκα, ην νπνίν άιινηε είλαη πξνζβάζηκν απφ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη απφ ην 
ιεθηηθφ ζχζηεκα θαη άιινηε φρη. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Frijda γηα ην ζπλαίζζεκα, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο 
Oatley θαη Jenkins [1]:  

 

 « Έλα ζπλαίζζεκα πξνθαιείηαη ζπλήζσο από έλα άηνκν πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, 
αμηνινγεί έλα γεγνλόο σο ζρεηηθό κε θάπνην ζηόρν πνπ ζεσξεί ζεκαληηθό. Τν 
ζπλαίζζεκα ζεσξείηαη ζεηηθό όηαλ ν ζηόρνο πξνσζείηαη θαη αξλεηηθό όηαλ ν ζηόρνο 
παξεκπνδίδεηαη» 

 « Ο ππξήλαο ελόο ζπλαηζζήκαηνο είλαη ε εηνηκόηεηα γηα δξάζε θαη ε πξνώζεζε 
θάπνησλ ζρεδίσλ. Έλα ζπλαίζζεκα δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζε κία ή ζε θάπνηεο κνξθέο 
δξάζεο ζηηο νπνίεο απνδίδεη κία αίζζεζε ακεζόηεηαο, ώζηε λα κπνξεί λα δηαθόςεη ή λα 
αληαγσληζηεί ελαιιαθηηθέο ςπρηθέο δηεξγαζίεο ή ελέξγεηεο. Δηαθνξεηηθνί ηύπνη 
εηνηκόηεηαο, δεκηνπξγνύλ δηαθνξεηηθά πεξηζώξηα ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο» 

 « Έλα ζπλαίζζεκα ζπλήζσο βηώλεηαη σο έλαο δηαθξηηόο ηύπνο ςπρηθήο θαηάζηαζεο, 
κεξηθέο θνξέο ζπλνδεπόκελε ή αθνινπζνύκελε από ζσκαηηθέο αιιαγέο, εθθξάζεηο, 
πξάμεηο». 
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χκθσλα κε ηνλ Plutchik (1993), ηα ζπλαηζζήκαηα δηαζέηνπλ θάπνηεο πξνζαξκνζηηθέο 
ιεηηνπξγίεο γηα ην άηνκν. Πξνθχπηνπλ απφ δηάθνξεο πεγέο ζηνηρείσλ. Έρνπλ ηηο βάζεηο ηνπο ζε 
ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο θαη απνθαιχπηνπλ θάηη απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα θίλεηξα ηνπ αηφκνπ. 

cχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο Fredrickson(1998,2001), ην ζπλαίζζεκα νξίδεηαη σο έλαο 
πνιπεπίπεδνο ηξφπνο αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο δηάθνξεο κεηαβνιέο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα φπνπ εθδειψλεηαη απηή ε αληίδξαζε είλαη π.ρ. 
θπζηνγλσκηθφ, εθθξαζηηθφ, γλσζηαθφ, θπζηνινγηθφ, λεπξνινγηθφ θ.α. 

Απφ ην γισζζάξη ηεο APA ( American Psychological Association – Ακεξηθάληθε 
Φπρνινγηθή Δηαηξεία) ην ζπλαίζζεκα νξίδεηαη ζε ειιεληθή απφδνζε σο: «έλα πεξίπινθν 
ζύλνιν αιιαγώλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζσκαηηθή δηέγεξζε , ηε ζπγθίλεζε, γλσζηηθέο δηεξγαζίεο 
θαζώο θαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο. Οη πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο πξαγκαηνπνηνύληαη σο 
απόθξηζε ζε κηα θαηάζηαζε ηελ νπνία ην άηνκν αληηιακβάλεηαη σο ζεκαληηθή γηα εθείλν». [2] 

1.4 Επιστημονική μελέτη του συναισθήματος 

Σν ζπλαίζζεκα απνηειεί ηελ βάζε πνιιψλ κειεηψλ απφ δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο 
θιάδνπο, ηδηαίηεξα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη Αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο κειεηνχλ ηνλ ξφιν ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ ζε λνεηηθέο δηαδηθαζίεο, δηαηαξαρέο θαη ηνπο λεπξσληθνχο κεραληζκνχο ηνπο. 
ηελ Φπρηαηξηθή ηα ζπλαηζζήκαηα κειεηψληαη σο κέξνο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 
ζεξαπείαο λνεηηθψλ δηαηαξαρψλ. Ζ ςπρνινγία ηα αληηκεησπίδεη σο λνεηηθέο δηεξγαζίεο θαη 
ζπκπεξηθνξέο, εμεηάδνληαο ηηο θπζηνινγηθέο θαη λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο. ηηο 
Νεπξνεπηζηήκεο, κειεηψληαη νη λεπξσληθνί κεραληζκνί ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
κειέηε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο δηάζεζεο. ηε Γισζζνινγία, ε 
έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη κε ηελ έληαζε θαη ηε ρξνηά ηνπ ήρνπ. ηελ 
Δθπαίδεπζε, κειεηάηαη ν ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε. ηελ 
Κνηλσληνινγία, εμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, ζηα 
θνηλσληθά πξφηππα θαη ζηνλ πνιηηηζκφ ελψ ζηελ Αλζξσπνινγία, ν ξφινο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ηηο Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο, ηα ζπλαηζζήκαηα κειεηψληαη γηα 
ηελ επίδξαζε ηνπο ζε απνθάζεηο αγνξάο πξντφλησλ θαζψο θαη γηα ηελ εθηίκεζε ξίζθνπ. ηελ 
Δγθιεκαηνινγία, κειεηάηαη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε ςπρνζχλζεζε θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 
αληηδξάζεηο ηνπ ππφπηνπ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε κειεηάηαη ελδειερψο θαη ζηηο Ννκηθέο 
Δπηζηήκεο, γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δίθεο, ελψ ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο κειεηάηαη 
ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηεο ηειηθήο πξνηίκεζεο ησλ ςεθνθφξσλ, 
φπσο ζηελ πξνβνιή ηνπ θφβνπ  ζε ελδερφκελν ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα. 

ηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, κειεηάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 
κνληεινπνηεζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ψζηε λα πξνζνκνησζνχλ απφ ηα κεραλήκαηα. Ο 
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ν νπνίνο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη θαη λα εθθξάζεη ην ζπλαίζζεκα, 
είλαη πξαγκαηηθά „πξνζσπηθφο‟ θαη αιεζηλά „θηιηθφο‟ πξνο ηνλ ρξήζηε. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 
ππνινγηζηηθή (Affective Computing) είλαη ν θιάδνο ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο πνπ αζρνιείηαη 
κε ην ζρεδηαζκφ ζπζηεκάησλ θαη ζπζθεπψλ πνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ, εξκελεχζνπλ θαη 
επεμεξγαζηνχλ αλζξψπηλεο ζπγθηλήζεηο θαη θαζηεξψζεθε απφ ην νκψλπκν άξζξν ηεο Rosalind 
Picard (Picard,1997). Πξνθεηκέλνπ κηα κεραλή λα αληηδξάζεη έμππλα ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 
ρξήζηε πξέπεη πξψηα λα κπνξεί λα ηνλ παξαηεξεί, ζηε ζπλέρεηα λα εξκελεχεη ηα δεδνκέλα ηεο 
παξαηήξεζεο, λα ηα ζπγθεληξψλεη θαη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα κε βάζνο ρξφλνπ θαη ηέινο λα 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηδξά κε ηξφπν πνπ λα αξκφδεη ζηελ θάζε πεξίζηαζε. Με ηνλ ηξφπν 
απηφ, κπνξεί ε αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-κεραλήο λα θξαηάεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε ζε 
πςειά επίπεδα θαη λα θάλεη ηελ εκπεηξία αμηνκλεκφλεπηε, πην θνληά ζηελ αλζξψπηλε ινγηθή, 
πην ηθαλνπνηεηηθή θαη ηειηθά πην απνηειεζκαηηθή. ην θεθάιαην 3 αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ε έλλνηα 
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο.  

1.5 Πρόσωπα και φυσιολογία συναισθημάτων 

Ζ επηζηήκε ηεο λεπξνβηνινγίαο καο πξνζθέξεη ζεκαληηθφ πιηθφ γηα ηελ αλαθάιπςε 
ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξφζσπν. Δίλαη γλσζηφ φηη ην δεμί θξνηαθηθφ ζεκείν 
ηνπ αλζξψπνπ πεξηιακβάλεη έλαλ ηνκέα πνπ έρεη πνιχ κεγάιε επαηζζεζία ζε φηη αθνξά ην 
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πξφζσπν. Φζνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζην θαηλφκελν ηεο 
πξνζσπαγλσζίαο, δειαδή ζηελ αληθαλφηεηα λα αλαγλσξίδνληαη πξφζσπα[4]. Πην 
ζπγθεθξηκέλνο εληνπηζκφο ησλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν θαη έρνπλ 
ζρέζε κε ην πξφζσπν, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε απεηθφληζεο εγθεθάινπ. Απηφ ην 
ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ππνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη ζηηο ηληαθέο θαη 
θξνηαθηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο ππεξδξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ηνπ 
πξνζψπνπ. Ζ αλάπηπμε ηερληθψλ απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ έρεη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηε 
κειέηε ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην ζπλαίζζεκα πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. 

Οη εθθξάζεηο πξνζψπνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ηελ αλάιπζε εκθαλψλ αιιαγψλ 
ζηε κπτθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά ζπζηήκαηα[5]. Όκσο ε κπτθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ κπνξεί λα είλαη ηφζν κηθξή ζε κέγεζνο πνπ είλαη δχζθνιν λα 
εληνπηζηεί. Με ηε κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ αθφκε θαη 
ε κε παξαηεξήζηκεο κπτθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ[6],[7]. Σν 
ειεθηξνκπνγξάθεκα είλαη κία κέζνδνο πνπ κεηξά ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο κπφο είηε 
θαηεπζείαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν κπ κε ειεθηξφδηα ζε κνξθή βειφλαο ή απφ ην δέξκα πνπ 
βξίζθεηαη πάλσ απφ ην κπ κε ειεθηξφδηα επηθάλεηαο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε 
ςπρνθπζηνινγηθή έξεπλα[8].  

ηηο κειέηεο πνπ γίλνληαη κε ην ειεθηξνκπνγξάθεκα, έρνπλ γίλεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 
ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζε πνιιαπινχο θαη δηαθνξεηηθνχο κχεο ηνπ πξνζψπνπ θαη δηαθνξεηηθά 
ζπλαηζζήκαηα. Σα πην αμηφπηζηα επξήκαηα δείρλνπλ κηα αχμεζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ „κέγα 
δπγσκαηηθνχ‟ (ν κπο πνπ ηξαβά ηηο γσλίεο ηνπ ρείινπο παξάγνληαο έηζη ην ρακφγειν) ζηελ 
κπτθή πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ζεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθνχ εξεζηζκνχ, αιιά θαη αχμεζε ζηελ 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ „corrugators supercili‟ (ν κπο πνπ «θεληά» θαη ρακειψλεη ην θξχδη 
παξάγνληαο ην ζρήκα ηεο ιχπεο) ζε κπτθή πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα αξλεηηθνχ 
εξεζηζκνχ[9],[10]. Ο ζπζρεηηζκφο ηεο θίλεζεο ησλ δχν παξαπάλσ κπτθψλ πεξηνρψλ αιιά θαη ε 
εκπεηξία ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ αληίζηνηρα έρεη επίζεο εξκελεπζεί ζε πνιιέο 
κειέηεο. πλνςίδνληαο νη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο δχν 
απηέο κπτθέο πεξηνρέο ζπζρεηίδεηαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή αμία ηνπ εξεζίζκαηνο. 

1.6 Κατηγοριοποίηση συναισθημάτων 

Σα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο κνξθή επηθνηλσλίαο (κελχκαηα), πξνο ηνλ 
εαπηφ καο θαη πξνο άιινπο. Απνηεινχληαη απφ ζπκπεξηθνξέο, ςπρνινγηθέο κεηαβνιέο θαη 
ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο, πξνθαινχκελεο απφ ζθέςεηο ή απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα, εηδηθά απφ 
γεγνλφηα πνπ ζεσξνχληαη κεγάιεο ζεκαζίαο. Καη ελψ ε αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο θάζε γεγνλφηνο 
είλαη θαζαξά ππνθεηκεληθή θαη εμαξηψκελε απφ θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ππάξρνπλ θάπνηα 
νηθνπκεληθά ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη θαη εμσηεξηθεχεη ε 
πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ. Ζ πην δηαδεδνκέλε κνξθή αλαπαξάζηαζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ είλαη απηή ησλ θαηεγνξηψλ. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα ζχλνια θαηεγνξηψλ, φπσο: 

 

 Βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ  
Ζ ζεσξία Γηαθξηηψλ ζπλαηζζεκάησλ (ελφηεηα 2.3) ζηεξίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο χπαξμεο 
βαζηθψλ θαηεγνξηψλ ζπλαηζζεκάησλ. Τπάξρνπλ έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 
βηψλνληαη απφ φια ηα θνηλσληθά ζειαζηηθά (universal emotions) θαη ζρεηίδνληαη κε 
ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο έθθξαζεο (εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ηάζεηο ζπκπεξηθνξάο, 
θπζηνινγηθά πξφηππα). Οη επηζηήκνλεο δελ έρνπλ αθφκα θαηαιήμεη ζην πνηα ππφ-
νκάδα ζπλαηζζεκάησλ απνηεινχλ ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζην πφζα είλαη 
(θαηεγνξηνπνηήζεηο αλαθέξνπλ απφ δχν έσο θαη ελλέα ζπλαηζζήκαηα). Τπάξρεη φκσο 
ζπκθσλία ζην φηη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ θαη ηνπ ζπκνχ είλαη βαζηθά, αληίζεηα δελ 
είλαη ζίγνπξν φηη είλαη βαζηθά ηα δχν πην ζπλήζε ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο θαη ηεο 
ιχπεο. Σα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη ζεκαληηθά γηαηί αληηπξνζσπεχνπλ κνλαδηθέο 
θηλεηήξηεο ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη είλαη επίζεο εχθνια αλαγλσξίζηκα απφ 
θπζηνινγηθήο πιεπξάο. Ζ επέθηαζε ηεο ζεσξίαο απηή ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ θαη 
παξαιιαγέο ή ζπλδπαζκνί ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. πγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα 
ή ζπλδπαζκφο απηψλ, πξνθαινχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αληηδξάζεσλ. ‟ απηά αλήθεη 
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π.ρ. ε ππεξεθάλεηα (κηα παξαιιαγή ηεο επηπρίαο ζε απάληεζε πξνο έλα θαηφξζσκα) 
θαη ε επγλσκνζχλε (επηπρία πξνεξρφκελε απφ ηελ εθηίκεζε ηεο βνήζεηαο πνπ παξείρε 
έλα άιιν άηνκν).  

Έλαο άιινπ είδνπο δηαρσξηζκφο είλαη κεηαμχ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ησλ 
απνηειεζκάησλ πνπ απηφ πξνθαιεί, ή αιιηψο κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ 
θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ. πλήζσο αληηδξνχκε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζχκθσλα κε ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή καο θαηάζηαζε, φπσο θιάκα, κάρε ή θπγή. Όηαλ φκσο έρνπκε ην 
ζπλαίζζεκα ρσξίο ηελ ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά 
δε ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ην ζπλαίζζεκα. Ζ ζεσξία ησλ James-Lange (ελφηεηα 2.6) 
δηαηππψλεη πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 
ζσκαηηθέο αιιαγέο. Ζ θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξαγκαηεχεηαη 
πσο ηα ζπλαηζζήκαηα πξνέθπςαλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, φπσο γηα λα 
δηαηεξνχλ αζθαιέο ην άηνκν. 
 
 

Πίλαθαο 1: Σύλνςε ηεο νκάδαο ησλ βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηνλ νξηζκό ηεο από δηάθνξνπο 
εξεπλεηέο (Ortony and Turner, 1990) 

Ερευνητζσ 
Ομάδα βαςικών 
ςυναιςθημάτων 

Επιλογή ςυναιςθημάτων 
βάςει: 

Arnold 

Θυμόσ, αποςτροφή, κουράγιο, 
κατάθλιψη, 

επιθυμία, απόγνωςη, φόβοσ, 
μίςοσ, ελπίδα, αγάπη, 

λφπη 

Σχζςη με τάςη για πράξη 

Ekman, Friesen, & Ellsworth 
Θυμόσ, αηδία , φόβοσ, χαρά, 

λφπη, ζκπληξη 

Οικουμενικζσ εκφράςεισ 

Προςϊπου 

Fridja 

Επιθυμία, ευτυχία, ενδιαφζρον, 
ζκπληξη, 

θαυμαςμόσ, οδφνη 

Μορφζσ ετοιμότητασ πράξησ 

Gray Οργή και τρόμοσ, αγωνία, χαρά Εγκεφαλικά ςυνδεδεμζνα 

Izard 

Θυμόσ, περιφρόνηςη, αηδία, 
αμηχανία, φόβοσ, 

ενοχή, ενδιαφζρον, χαρά, 
ντροπή, ζκπληξη 

Εγκεφαλικά ςυνδεδεμζνα 

James Φόβοσ, θλίψη, αγάπη, οργή Σωματική εμπλοκή 

McDougall 

Θυμόσ, αηδία, αγαλλίαςη, 
φόβοσ, υποταγή, 

ςτοργή, θαυμαςμόσ 

Σχζςη με ζνςτικτα 

Mower Πόνοσ, απόλαυςη 
Συναιςθηματικζσ καταςτάςεισ 

χωρίσ εξοικείωςη 

Oatly & Johnson-Laird 
Θυμόσ, αηδία, αγωνία, ευτυχία, 

λφπη 

Δεν απαιτοφν περιεχόμενο 

Πρόθεςησ 

Panksepp 
Προςμονή, φόβοσ, οργή, 

πανικόσ 
Εγκεφαλικά ςυνδεδεμζνα 

Plutchik 

Αποδοχή, θυμόσ, πρόνοια, 
αηδία, χαρά, φόβοσ, 

λφπη, ζκπληξη 

Σχζςη με βιολογικζσ διεργαςίεσ 

Προςαρμογήσ 

Tomkins Θυμόσ, ενδιαφζρον, Πυκνότητα νευρικήσ 
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περιφρόνηςη, αηδία, 

αμηχανία, φόβοσ, χαρά, 
ντροπή, ζκπληξη 

αντίδραςησ 

Watson Φόβοσ, αγάπη, οργή Εγκεφαλικά ςυνδεδεμζνα 

Weiner & Graham Ευτυχία, λφπη Ανεξάρτητα χαρακτηριςτικοφ 

 

 

 Καζεκεξηλά ζπλαηζζήκαηα-εηηθέηεο (emotion labels) πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη 
νκαδνπνηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 
Όηαλ δεηείηαη ζε ζπκκεηέρνληεο ςπρνινγηθψλ κειεηψλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κε ηα 
ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε νκαδνπνίεζε ησλ δνζέλησλ 
απαληήζεσλ ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ δεδνκέλνπ ηνπ 
ιεθηηθνχ πινχηνπ ησλ γισζζψλ. Αληίζηνηρα, φηαλ δεηείηαη απφ εηδηθνχο λα 
ραξαθηεξίζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ αλαγλσξίδνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία 
ηεο επηζεκείσζεο, απαηηείηαη κία εληαία θσδηθνπνίεζε ψζηε λα κε ράλεηαη πιεξνθνξία 
θαηά ηε γελίθεπζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε εμαγσγή νπζηαζηηθψλ 
ζπκπεξαζκάησλ. 

 

 Γηαπνιηηηζκηθέο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ 
Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί αθνξνχλ ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κειέηεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζέκα 
δηαπνιηηηζκηθά θαη κειεηνχλ ηελ αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο. 
Σν εξγαιείν Geneva Affect Label Coder δεκηνπξγήζεθε ψζηε λα επηηξέπεη έλαλ 
δηαπνιηηηζκηθφ ηξφπν νκαδνπνίεζεο πνηθίισλ δηαηππψζεσλ γηα παξφκνηεο 
ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. 

1.7 Βασικές εκφράσεις προσώπου 

Ζ έθθξαζε θάπνηνπ πξνζψπνπ κία δεδνκέλε ζηηγκή εθθξάδεηαη απφ έλα ζχλνιν ζεκάησλ. ηα 
ζήκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη ην ζρήκα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνζψπνπ, αιιά θαη 
γεληθφηεξα νιφθιεξεο ηεο θεθαιήο, θαη θπζηθά ε ζέζε θαη ε θίλεζε ησλ δηαθφξσλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ (κάηηα, θξχδηα, ζηφκα θηι). ηα ζήκαηα απηά ζπρλά 
πεξηιακβάλνληαη κε ζεκαίλνληα ξφιν ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο ηνπ πξνζψπνπ, νη πηζαλέο 
ξπηίδεο έθθξαζεο θηι. Φπζηθά ηε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ζηε δεκηνπξγία ησλ εθθξάζεσλ ηελ 
έρνπλ νη κχεο ηνπ πξνζψπνπ, νη νπνίνη θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιε 
κεηαβνιή ζηελ έθθξαζε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα ζηε 
ρσξίο ιφγηα επηθνηλσλία. Βέβαηα δελ πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ είηε λα 
αιιεινζπκπιεξψλνληαη είηε λα αιιειναλαηξνχληαη. 

Ζ ζρέζε ζπλαηζζήκαηνο θαη πξνζψπνπ είλαη ζπλαξπαζηηθή θαη πνιπζχλζεηε. Μεξηθέο 
απφ ηηο ρηιηάδεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. 
Μειέηεο ηνπ Ekman θαη άιισλ επηζηεκφλσλ έδεημαλ φηη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ είλαη 
παγθφζκηα θαηαλνεηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν, αθφκα θαη απφ ηζαγελείο πνπ δελ είραλ πνηέ 
ηειεφξαζε, θηλεκαηνγξάθν, πεξηνδηθά θαη γεληθά μέλνπο. χκθσλα κε απηέο ηηο κειέηεο, νη 
αλζξψπηλεο εθθξάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε έμη θχξηεο θαηεγνξίεο: Οη έμη απηέο βαζηθέο θαηεγνξίεο 
είλαη: ιύπε, ζπκόο, ραξά, θόβνο, απέρζεηα θαη έθπιεμε. Παξφια απηά κπνξνχκε λα 
ζπλαληήζνπκε εθθξάζεηο νη νπνίεο, εθ πξψηεο φςεσο, δε θαίλεηαη λα αλήθνπλ ζε θάπνηα απφ 
ηηο έμη θαηεγνξίεο, απηφ φκσο ζπκβαίλεη γηα ηξεηο θπξίσο ιφγνπο, ή πξφθεηηαη γηα κία θαζαξά 
ππνθεηκεληθή έθθξαζε ή είλαη κία απφ ηηο έμη εθθξάζεηο αιιά κε δηαθνξεηηθφ φλνκα ή είλαη 
ζπλδπαζκφο δχν γλσζηψλ εθθξάζεσλ. Βέβαηα, ζε θαζεκία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, είλαη 
δπλαηφλ λα ππάξρεη κία κεγάιε πνηθηιία έληαζεο ζηηο εθθξάζεηο θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο. 
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Οη ηξεηο εθθξαζηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ είλαη ηα θξύδηα, ηα κάηηα θαη ην ζηόκα. 
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη, ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί αλαινγηθά κε 
ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 

 Λύπε: Δίλαη ην πιένλ έληνλν ζπλαίζζεκα θαη είλαη δπλαηφ λα αθήλεη κία ζθηά ζην 
πξφζσπν, ελψ νη ππφινηπεο εθθξάζεηο έρνπλ ήδε αηνλήζεη. Ζ παξακφξθσζε ησλ 
θξπδηψλ είλαη παξνχζα ζε θάζε έθθαλζε ηεο. πλήζσο, θπξηψλνπλ πξνο ηα πάλσ, 
ηδηαίηεξα νη εζσηεξηθέο ηνπο γσλίεο, κε εμαίξεζε ην θιάκα, ζην νπνίν είλαη πηεζκέλα 
πξνο ηα θάησ. Χζηφζν, φηαλ ε ιχπε είλαη πνιχ κεγάιε ην ζεκείν-θιεηδί γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ηεο είλαη ηα κάηηα, ηα νπνία είλαη πνιχ ζθηρηά θιεηζκέλα. 

Ζ ιχπε έρεη πνιιέο δηαβαζκίζεηο θαη παξαιιαγέο, απφ ηε ζπγθαιπκκέλε ιχπε 
κέρξη ην γνεξφ θιάκα κε αλνηρηφ ζηφκα. Δπηπιένλ, ιππεκέλνο ζεσξείηαη απηφο πνπ 
είλαη έηνηκνο λα θιάςεη, αιιά θαη απηφο πνπ είλαη απιά δπζηπρηζκέλνο. Οη παξαιιαγέο 
απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εξκεηηθά θιεηζηά κάηηα, εληειψο θαηεβαζκέλα θξχδηα, 
αλνηρηφ ηεηξαγσληζκέλν ζηφκα, εμφγθσκα ζην πεγνχλη ή θαη έληνλν ξηλνρεηιηθφ 
δίπισκα. 
 

 Έθπιεμε: ηελ έθπιεμε ηα θξχδηα είλαη πςσκέλα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Σα άλσ 
βιέθαξα είλαη νξζάλνηρηα θαη ηα θάησ είλαη ραιαξσκέλα. Σν ζηφκα είλαη αλνηρηφ ζε 
ζρήκα νβάι. 
 

 Θπκόο: Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκνχ είλαη ηα θαηεβαζκέλα θξχδηα, ηα νπνία 
πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ ην αλψηεξν κέξνο ησλ άλσ βιεθάξσλ, ηα αλνηρηά 
κάηηα, ζηα νπνία ζπλήζσο ε ίξηδα δε ζθεπάδεηαη απφ ην άλσ βιέθαξν πεξηζζφηεξν 
απφ 25%, θαη ην ζηφκα, ην νπνίν είλαη είηε αλνηρηφ αθήλνληαο λα θαλνχλ ηα δφληηα είηε 
ζθηρηά θιεηζηφ. ηνλ απιφ ζπκφ νη εζσηεξηθέο γσλίεο ησλ θξπδηψλ ζκίγνπλ πξνο ηα 
θάησ θαη ε ρακειφηεξε άθξε είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ην άλσ βιέθαξν. Σα κάηηα είλαη 
νξζάλνηρηα, αιιά ηα θαηεβαζκέλα θξχδηα εκπνδίδνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ άζπξνπ ησλ 
καηηψλ, πάλσ απφ ηελ ίξηδα. Σν ζηφκα είλαη θιεηζηφ θαη ην άλσ ρείινο είλαη ειαθξψο 
ζπκπηεζκέλν ή ηεηξαγσληζκέλν. 

Οη δηαβαζκίζεηο ηνπ θπκαίλνληαη απφ ηνλ απιφ ζπκφ κέρξη ηνλ θξαπγάδνληα, 
απφ ηελ βινζπξφηεηα κέρξη ηε ιπζζαιέα νξγή. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο εθθάλζεηο ηνπ 
ζπκνχ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ζθηρηά ζπκπηεζκέλα ρείιε θαη εμφγθσκα ζην 
πεγνχλη ή αλνηρηφ ζηφκα πνπ αθήλεη λα θαλνχλ ηα δφληηα θαη έρεη ζρήκα πεξηπαηθηηθνχ 
ρακφγεινπ.  

 

 Απέρζεηα: Ζ απέρζεηα θπκαίλεηαη απφ ηελ πεξηθξφλεζε θαη ηνλ ζαξθαζκφ κέρξη ηελ 
θπζηθή απνζηξνθή. ηελ απέρζεηα ηα θξχδηα, θπξίσο νη εζσηεξηθέο γσλίεο ηνπο, είλαη 
ρακεισκέλα θαη ηα βιέθαξα είλαη επίζεο ραιαξσκέλα ή ειαθξψο θιεηζηά. Σν άλσ 
ρείινο είλαη αλπςσκέλν φπσο ζε έλα πεξηπαηθηηθφ θαη ζπρλά αζχκκεηξν ρακφγειν θαη 
επηηξέπεη ζηελ άλσ νδνληνζηνηρία λα θαλεί, ελψ ην θάησ ρείινο πςψλεηαη θαη απηφ 
ειαθξά. ηελ πεξηθξφλεζε κπνξεί ηα κάηηα λα θνηηάδνπλ πξνο ηα θάησ. ηε θπζηθή 
απνζηξνθή ηα κάηηα κπνξεί λα είλαη ζρεδφλ θιεηζηά, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη 
„ζηξαβνθνηηάδνπλ‟. Όζν ε έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κεηψλεηαη, ε έθθξαζε εθθπιίδεηαη 
ζην επίπεδν ζρήκα ηνπ άλσ ρείινπο. 
 

 Φόβνο: Σν ζεκείν-θιεηδί γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο έληαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ 
θφβνπ είλαη ηα κάηηα. Αλ ηα κάηηα είλαη πνιχ αλνηρηά ακέζσο ζπκπεξαίλνπκε πσο 
πξφθεηηαη γηα ηξφκν. Αληίζεηα ζηνλ απιφ θφβν ηα κάηηα είλαη ιίγν πην αλνηρηά απφ ην 
θαλνληθφ θαη ηα θξχδηα είλαη ειαθξψο πςσκέλα. Ζ αλεζπρία ζε έλα πξφζσπν 
δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πςσκέλσλ θξπδηψλ, είηε κε ηα γνπξισκέλα κάηηα 
είηε κε ην αλνηρηφ ζηφκα, είηε κε ην ζθηρηά θιεηζκέλν ζηφκα. 

Γεληθά ν θφβνο πνηθίιεη απφ ηελ απιή αλεζπρία κέρξη ηνλ ηξφκν. ηελ 
αλεζπρία, ηα ρείιε είλαη ζθηγκέλα γεξά θαη ηα πεξηθεξεηαθά φξηα ησλ ρεηιηψλ 
εμαθαλίδνληαη, ελψ ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη έλα εμφγθσκα θάησ απφ ην θάησ ρείινο θαη 
πάλσ απφ ην πεγνχλη. ηνλ ηξφκν ζην ζηφκα θαη ηα κάηηα είλαη νξζάλνηρηα, ην πάλσ 
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ρείινο είλαη ραιαξσκέλν, ελψ ην θάησ ρείινο είλαη εληειψο ηελησκέλν θαη ζθηρηφ 
αθήλνληαο λα θαλεί ε θάησ νδνληνζηνηρία.  

 

 Χαξά: Ζ έθθξαζε ηεο ραξάο είλαη ε πην πνιχπινθε απφ φιεο ηηο άιιεο εθθξάζεηο θαη ε 
πην δχζθνιε ζηελ αλάιπζε ηεο. Σν ρακφγειν κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε έλα πιήζνο 
δηαθνξεηηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Μπνξεί λα ελππάξρεη ηφζν ζηελ επθνξία 
φζν θαη ζηε κειαγρνιία, ηφζν ζηελ πξαγκαηηθή φζν θαη ζηελ ππνθξηηηθή επηπρία. 

ηελ απιή έθθξαζε ηεο ραξάο ηα θξχδηα είλαη ραιαξσκέλα. Σα άλσ βιέθαξα 
είλαη ειαθξά ρακεισκέλα θαη ηα θάησ βιέθαξα πηέδνληαη πξνο ηα πάλσ απφ ην άλσ 
κέξνο ησλ δπγσκαηηθψλ. Σν ζηφκα κπνξεί λα είλαη θιεηζηφ, νπφηε ηα ρείιε είλαη ιεπηά 
θαη ζθηρηά, ή πνιχ αλνηρηφ, νπφηε νη άθξεο ησλ ρεηιηψλ είλαη ηξαβεγκέλεο πξνο ηα 
απηηά. Σν άλσ ρείινο ζρεκαηίδεη επζεία νξηδφληηα γξακκή επηηξέπνληαο ζηελ άλσ 
νδνληνζηνηρία λα θαλεί, θαη ην θάησ ρείινο είλαη ίζην ζην θέληξν θαη ζρεκαηίδεη γσλίεο 
ζηηο άθξεο. 

Οη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηηο ραξάο πνηθίινπλ θαη πεξηιακβάλνπλ ζνξπβψδε ή 
φρη γέιηα, ρακφγειν κε αλνηρηφ ή θιεηζηφ ζηφκα, ζπγθαιπκκέλν ή κειαγρνιηθφ, ή 
ελζνπζηψδεο, ή δηαθζαξκέλν, ή ςεχηηθν ρακφγειν. Αθφκα νη παξαιιαγέο απηέο κπνξεί 
λα πεξηιακβάλνπλ αλνηρηά ή θιεηζηά κάηηα. 
 

 
Δηθόλα 1: Οη έμη βαζηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ: (α) ιύπε, (b) ζπκόο, (c) ραξά, (d) θόβνο, (e) 
απέρζεηα, (f) έθπιεμε 
 

Σν ζπλαίζζεκα ζπλήζσο νδεγεί ζε κία έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, αιιά νη κειέηεο 
έδεημαλ φηη ε δηαδηθαζία απηή ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα: ηελ πξνζπάζεηα καο λα δείμνπκε 
ιππεκέλνη ή ζπκσκέλνη, ν νξγαληζκφο αληηδξά αλάινγα θαη κπνξεί αζπλαίζζεηα λα αξρίζνπκε 
λα ληψζνπκε φπσο πξνζδηνξίδεη ε έθθξαζε καο. Μία πξνζπνηεηή έθθξαζε ζπκνχ ζην 
πξφζσπν θάλεη ηελ θαξδηά λα ρηππά πην γξήγνξα θαη ηα αηκνθφξα αγγεία λα δηαζηέιινληαη κε 
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απνηέιεζκα ην αλαςνθνθθίληζκα. Μία έθθξαζε θφβνπ πξνθαιεί θξχσκα θαη ίδξσκα ησλ 
ρεξηψλ. Μία έθθξαζε αεδίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη λαπηία. 

Όπσο πξναλαθέξακε, ζηελ Δπηζηήκε ησλ Τπνινγηζηψλ, κειεηάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 
νπνίν είλαη δπλαηφλ λα κνληεινπνηεζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ψζηε λα πξνζνκνησζνχλ απφ ηα 
κεραλήκαηα Ζ απηφκαηε αλαγλψξηζε εθθξάζεσλ απνηειεί κηα πνιπζχλζεηε δηεξγαζία θαζψο 
νη θπζηνγλσκίεο ησλ πξνζψπσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ άηνκν ζε άηνκν εμαηηίαο πνιιψλ 
παξαγφλησλ φπσο είλαη ε ειηθία, ε εζληθφηεηα, ην θχιν, ε ηξηρνθπΐα πξνζψπνπ, δηαθνζκεηηθά 
θαη θαιιπληηθά πξντφληα θαη αληηθείκελα πνπ ελδερνκέλσο θξχβνπλ ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ 
φπσο ηα γπαιηά κπσπίαο ή αθφκε θαη ηα καιιηά. Δπηπιένλ ηα πξφζσπα παξνπζηάδνληαη 
αλφκνηα εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ. Ζ έξεπλα φκσο ηεο αλαγλψξηζεο 
ζπλαηζζήκαηνο είλαη ζε έμαξζε θαη αλαπηχζζνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κεηαμχ 
ησλ νπνίσλ θάπνηεο αγγίδνπλ ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα.  

Σφζν ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο αλζξψπνπο, φζν θαη απηφ 
ηεο ζχλζεζεο/ πξνζνκνίσζεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζε εηθνληθνχο ραξαθηήξεο 
απνηεινχλ δχν δηαθξηηέο θαηεπζχλζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο, νη νπνίεο 
ζπλδένληαη θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Βάζε θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο απνηεινχλ ζρεηηθέο 
ζεσξίεο ζηνλ θιάδν ηεο ςπρνινγίαο ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ηα ππάξρνληα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο ππνινγηζηηθήο κνληεινπνίεζεο ηέηνησλ ζεσξηψλ. Κχξην πεδίν εθαξκνγήο 
θαη εμέιημήο ηνπο είλαη απηφ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο (affective interaction). Πξέπεη 
λα θαηαιάβνπκε πψο αθξηβψο ζα ζπκπεξάλνπκε ηελ απφθξηζε ηνπ ρξήζηε κέζα απφ ην 
πεξηβάιινλ ηνπ, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δψζνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππνινγηζηέο λα 
εξκελεχζνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε θαζψο είλαη ελζσκαησκέλε ζηηο πξάμεηο θαη ηηο 
εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θαη εμαξηάηαη άκεζα απφ απηέο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΙΕ ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΩΝ  

2.1  Βασικότερες κατηγορίες θεωριών συναισθημάτων 

Οη πξψηεο ζεσξίεο ζρεηηθέο κε ηα ζπλαηζζήκαηα είραλ ήδε αξρίζεη λα δηαηππψλνληαη απφ ηελ 
αξραηφηεηα, γηα παξάδεηγκα απφ ηνπο ζησηθνχο θηιφζνθνπο, ηνλ Πιάησλα, ηνλ Αξηζηνηέιε, ην 
σθξάηε, ην Γεκφθξηην θαη πνιινχο άιινπο. Πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο ζε 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν, ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά ή ηελ θαηάθηεζε ηεο 
γλψζεο θαη απέδσζαλ ηελ εκθάληζε ζπγθεθξηκέλσλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε δηάθνξα 
ζπλαηζζήκαηα. Γηα ην Γεκφθξηην, ε αηνκηθή επηπρία είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
γαιήλε πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ε επδαηκνλία κε ηε λνεηηθή θαη ζσκαηηθή ηζνξξνπία, ε 
νπνία επέξρεηαη φηαλ ε ςπρή απαιιάζζεηαη απ‟ φια ηα πάζε ηεο, φπσο ν έξσηαο, ην κίζνο, ν 
ζπκφο, ν πφλνο, ε ζιίςε, ε εδνλή, ε άκηιια, ν θφβνο θαη άιια! Ο σθξάηεο πξέζβεπε φηη ε 
ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηελ εζηθή ζπλείδεζε ηνπ αηφκνπ. Σν ζπλαίζζεκα 
κάιηζηα ηνπ έξσηα, θαηά ην σθξάηε, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή, 
εθθξάδεηαη σο θηιία κεηαμχ ηνπο πνπ νδεγεί ζηε βειηίσζε θαη ησλ δχν. 

Ο Πιάησλαο ζεσξείηαη σο εθθξαζηήο ηεο πξψηεο ςπρνζσκαηηθήο ζεσξίαο γηα ηα 
ζπλαηζζήκαηα, δεδνκέλνπ φηη πξφβαιε ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη ζπζρέηηζε θαζψο θαη 
ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ θαη ξχζκηζήο 
ηνπο. Σα ζπλαηζζήκαηα, θαηά ηνλ Πιάησλα, δηαθξίλνληαη ζε αλψηεξα θαη θαηψηεξα. ηα 
θαηψηεξα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία εδξάδνπλ ζην ζλεηφ κέξνο ηεο ςπρήο πνπ αληηζηνηρεί ζην 
θπζηθφ ζψκα, ζπγθαηαιέγνληαη ν ζπκφο, ν θφβνο, ε άκηιια, ην κίζνο θαη άιια, ελψ ζηα 
αλψηεξα ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ αζάλαηε ςπρή πνπ βξίζθεηαη ζην θεθάιη, 
πεξηιακβάλνληαη ν θηινζνθηθφο θαη δηαλνεηηθφο έξσηαο. 

Ζ πην ζπζηεκαηηθή, φκσο, πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηξφπνπ έθθξαζεο ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ απνδίδεηαη ζηνλ Αξηζηνηέιε. ηε Ρεηνξηθή ηνπ, γηα παξάδεηγκα, ζεσξεί φηη ηα 
ζπλαηζζήκαηα είλαη δηαζέζεηο, πξνζσξηλέο θαηαζηάζεηο ηνπ λνπ θαη φρη ηδηφηεηεο ηνπ ραξαθηήξα 
ή θπζηθέο επηζπκίεο, πνπ πξνθχπηνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε γηα ην 
ηη απνδίδεηαη δεκφζηα ζε θάπνηνλ ή απφ θάπνηνλ ζε κία δεδνκέλε ζηηγκή. Τπφ απηήλ ηε κνξθή, 
ηα ζπλαηζζήκαηα επεξεάδνπλ ηηο θξίζεηο. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ, κάιηζηα, λα νξίζεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηηπρεκέλνπ „Ρήηνξα‟, θάλεη αλαθνξά ζηε θχζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 
πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη ν Ρήηνξαο πξνθεηκέλνπ λα πείζεη θάπνηνλ πξέπεη λα γλσξίδεη: α) ηε 
θχζε ή ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηελ θαηάζηαζε, δειαδή, ηνπ κπαινχ ηνπ αηφκνπ πνπ 
αηζζάλεηαη απηφ ην ζπλαίζζεκα,  ην αληηθείκελν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ζε πνηνπο, δειαδή, 
απεπζχλεηαη έλα ζπλαίζζεκα θαη ηη γίλεηαη αηζζεηφ απφ απηφ θαη ηελ αηηία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, 
γηαηί, δειαδή, ην ζπλαίζζεκα γίλεηαη αηζζεηφ θαη ζε πνηεο πεξηζηάζεηο ιεηηνπξγεί. Κάλεη κάιηζηα 
ιφγν γηα ηα „αληαγσληζηηθά δεπγάξηα‟ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα νπνία είλαη: Θπκφο-ακλεζηθαθία, 
αγάπε-κίζνο, θφβνο-εκπηζηνζχλε, ληξνπή-αλαίδεηα, θαινθαγαζία-αδηαθνξία, νίθηνο-
δπζαξέζθεηα, δεινηππία-θζφλνο, άκηιια-πεξηθξφλεζε. Ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζε ζηε ζρέζε 
αλάκεζα ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε θπζηνινγία ηνπ ζψκαηνο. Σν 
ζπλαίζζεκα ηεο δεηιίαο, γηα παξάδεηγκα, δεκηνπξγείηαη φηαλ ην αίκα είλαη αξαηφ, ην ζπλαίζζεκα 
ηνπ θφβνπ φηαλ είλαη θξχν σο απνηέιεζκα ηεο αλαθαηαλνκήο ηεο δσηηθήο ζεξκφηεηαο ζην 
ζψκα θαη εθδειψλεηαη κε ηξέκνπιν ηεο θσλήο, αχμεζε ησλ θαξδηαθψλ παικψλ, ηζηξηρηή θσλή, 
δίςα, έθθξηζε ηδξψηα θαη άιια.  

Αθνινπζεί κηα αλαθνξά ζηηο πην αληηπξνζσπεπηηθέο ζεσξίεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ 
ππάξρνπζα πνηθηιία θαη πνιππινθφηεηα ησλ ζεσξηψλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαζηζηά 
πξνβιεκαηηθή ηελ χπαξμε κηαο θαζνιηθά απνδεθηήο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο. πλεπψο, ζα γίλεη 
πξνζπάζεηα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, φπσο αθξηβψο έγηλαλ απφ ηνπο 
ζεσξεηηθνχο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Οη ζεσξίεο ζπλαηζζεκάησλ επεξεάδνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε δχν θχξηνπο 
παξάγνληεο: 
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Α)Σελ ςπρνθπζηνινγηθή ηνπο πξνέιεπζε, ε νπνία δεκηνπξγεί δχν ππνθαηεγνξίεο 
ζεσξηψλ, ηηο πεξηθεξηθέο θαη ηηο θεληξηθέο, αλάινγα κε ην αλ ην θπζηνινγηθφ εξέζηζκα 
πξφθιεζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο δηέξρεηαη απφ ην πεξηθεξηθφ ή ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα[3].  

Οη ιεγφκελεο πεξηθεξηθέο ζεσξίεο αλαηξνθνδφηεζεο ηνπ πξνζψπνπ, φπσο 
δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Ekman, είλαη ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ 
πξνέξρεηαη απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ επεξεάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
αηφκνπ. Αληίζεηα νη Κεληξηθέο Θεσξίεο ζεσξνχλ σο δεδνκέλν φηη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 
απεηθνλίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε ηηο 
Κεληξηθέο Θεσξίεο, νη θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο φπσο , ε κπτθή έληαζε, ε εθίδξσζε θ.ιπ. 
εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. Καλέλα απφ ηα δχν δελ είλαη αηηία 
πξφθιεζεο ηνπ άιινπ.  

Β) Σελ αηηία δεκηνπξγίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξάγνληαη ηέζζεξηο 
ππνθαηεγνξίεο ζεσξηψλ[16]: νη Δμειηθηηθέο, σκαηηθέο, Γλσζηηθέο θαη Κνηλσληνινγηθέο. 

Οη σκαηηθέο Θεσξίεο δίλνπλ έκθαζε ζηε θπζηνινγία ηνπ αηφκνπ θαη ππνζηεξίδνπλ φηη 
θάπνηεο θπζηνινγηθέο απνθξίζεηο ηνπ ζψκαηνο είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δεκηνπξγία 
ζπλαηζζεκάησλ. Οη Γλσζηηθέο Θεσξίεο πξνηείλνπλ φηη νη ζθέςεηο θαη άιιεο δηαλνεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο δηαδξακαηίδνπλ θπξίαξρν ξφιν ζηελ εκθάληζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Με βάζε 
ηηο ζεσξίεο ηεο Κνηλσληθήο Καηαζθεπήο πλαηζζεκάησλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα 
ησλ ελειίθσλ ππνθαηεγνξηνπνηνχληαη ζηηο Φπζηνθξαηηθέο Θεσξίεο ηνπ πλαηζζήκαηνο, νη 
νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
είλαη αλεμάξηεηα απφ θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη ζηηο Αιιειεπηδξαζηηθέο Θεσξίεο πλαηζζήκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη βηνινγηθνί κεραληζκνί πξνβιέπνπλ κεξηθά ζεκειηαθά ζπλαηζζεκαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε άιια θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη πξφζθαηεο 
Δμειηθηηθέο Θεσξίεο πλαηζζήκαηνο ζεσξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα σο έκθπηεο απαληήζεηο ζε 
θάπνηα εξεζίζκαηα. Οη εμειηθηηθνί ζεσξεηηθνί αλαγλσξίδνπλ, αθφκε, ηελ επηξξνή ηεο ζθέςεο θαη 
ηεο κάζεζεο ζην ζπλαίζζεκα. Ζ ζεκαληηθφηεξεο πξνζέγγηζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο εμειηθηηθέο 
ζεσξίεο ζπλαηζζήκαηνο είλαη ε Θεσξία ησλ Βαζηθψλ (Γηαθξηηψλ) πλαηζζεκάησλ, φπσο απηή 
δηαηππψζεθε πξψηα απφ ηνλ Γαξβίλν θαη ζηελ ζπλέρεηα απφ ηνλ Paul Ekman θαη ε πξνζέγγηζε 
ησλ δηαζηάζεσλ ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ην ζπλαίζζεκα έρεη δχν ή θαη ηξεηο βαζηθέο θξπκκέλεο 
δηαζηάζεηο θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη φια ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη πην θνηλέο δηαζηάζεηο 
είλαη ηεο επραξίζηεζεο, πνπ θπκαίλεηαη απφ ηελ επηπρία έσο ηε ιχπε θαη ηεο δηέγεξζε, πνπ 
θπκαίλεηαη απφ ηελ εξεκία έσο ηελ έληαζε. Ζ ηξίηε δηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ιηγφηεξν είλαη ε 
θπξηαξρία, πνπ θπκαίλεηαη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο έσο ην κε ειεγρφκελν 
ζπλαίζζεκα. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο ηνπ κειέηεζαλ ην ζπλαίζζεκα σο πξνο ηηο 
δηαζηάζεηο ηνπ είλαη ε Θεσξία πλαηζζεκάησλ σο ζεκεία πάλσ ζε δηπνιηθνχο άμνλεο(Σξνρφο 
πλαηζζεκάησλ ηεο Whissel θαη Θεσξία πλαηζζεκάησλ ηνπ Plutchik). 

2.2 Περιφερικές θεωρίες συναισθήματος  

Πεξηθεξηθέο ζεσξνχληαη νη ζεσξίεο ζπλαηζζήκαηνο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην θπζηνινγηθφ 
εξέζηζκα δηέξρεηαη απφ ην Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα, ην νπνίν κέζσ ησλ λσηηαίσλ θαη 
εγθεθαιηθψλ λεχξσλ ζπλδέεη φια ηα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο κε ηνλ λσηηαίν κπειφ θαη ηνλ 
εγθέθαιν αληίζηνηρα. 

2.2.1  Θεωρία James-Lange 

σκαηηθέο αιιαγέο   

Πξψηνο ν William James(James,1884)   κειέηεζε θαη φξηζε ην ζπλαίζζεκα σο ηε ζπλαίζζεζε 
ησλ ζσκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ βηψλεη ην άηνκν. Ο Carl Lange πξφηεηλε κηα παξφκνηα ζεσξία ην 
ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, νπφηε πξνέθπςε ε γλσζηή ζεσξία ησλ „James-Lange‟. Απηή ε ζεσξία 
δειψλεη πσο κηα κεηαβαιιφκελε θαηάζηαζε νδεγεί ζε κεηαβαιιφκελε ζσκαηηθή θαηάζηαζε. 
χκθσλα κε ηνλ James, νη άλζξσπνη βηψλνπλ ζπλαηζζήκαηα επεηδή αληηιακβάλνληαη ηηο 
θπζηνινγηθέο απαληήζεηο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο ζε εμσηεξηθά γεγνλφηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ 
θάπνηνο βιέπεη κηα αξθνχδα αξρίδεη λα ηξέκεη. Έπεηηα ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν ιφγνο πνπ ηξέκεη 
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είλαη επεηδή θνβάηαη. Γειαδή, ε ζεσξία ππνζηεξίδεη πσο πξψηα αληηδξνχκε ζε κηα 
θαηάζηαζε/εξέζηζκα θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθξάδνπκε ηηο πξάμεηο καο ζε ζπλαηζζεκαηηθή 
απφθξηζε [3]. πλεπψο ην ζπλαίζζεκα είλαη ε γέθπξα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ λνπ (Oatley, 
Jenkins, 2004). Απηή ε ζεσξία απνηειεί ηε βάζε ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ, 
φπσο γηα παξάδεηγκα ε γεισηνζεξαπεία.  

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή ππάξρνπλ ηξία ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο: Ζ 
αληίιεςε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ εξεζίζκαηνο, ε εκθάληζε ησλ ζσκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ε 
αλαηξνθνδφηεζε πνπ παξάγεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεσξία ησλ James-Lange , ηζρχεη ε εμήο αιιεινπρία: 

 

 

 

 
Δηθόλα 2: Θεσξία James-Lange [32] 

 

Έλα παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία είλαη απηφ γηα ην 
ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ: εληφπηζε αξθνχδαοε θαξδηά ρηππά γξεγνξφηεξα θαη παξάγεηαη 
αδξελαιίλεεκθάληζε ζπλαηζζήκαηνο θφβνπ [3].

 
Δηθόλα 3: Παξάδεηγκα ζεσξίαο James-Lange [31] 

2.3 Κεντρικές θεωρίες συναισθήματος 

χκθσλα κε ηηο Κεληξηθέο Θεσξίεο πλαηζζήκαηνο ηα ζπλαηζζήκαηα παξάγνληαη ζην Κεληξηθφ 
Νεπξηθφ χζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ εγθέθαιν θαη ηνλ λσηηαίν κπειφ. 

2.3.1  Θεωρία Cannon-Bard 

σκαηηθέο αιιαγέο  

Ζ ζεσξία απηή γλσζηή θαη σο Θαιακηθή Θεσξία. χκθσλα ινηπφλ κε ηε ζεσξία ησλ Cannon-
Bard, φηαλ έλα άηνκν αληηκεησπίδεη έλα γεγνλφο πνπ ην επεξεάδεη, ε λεπξηθή ψζε κεηαθέξεηαη 
θαηεπζείαλ ζην ζάιακν θαη εθεί ην κήλπκα δηαρσξίδεηαη. Έλα κέξνο ηνπ πεγαίλεη ζην θινηφ θαη 
δεκηνπξγεί κηα ππνθεηκεληθή εκπεηξία φπσο ν θφβνο, ε νξγή, ε ζιίςε, ε ραξά, θ.ιπ. Σν άιιν 
κέξνο ηνπ πεγαίλεη ζηνλ ππνζάιακν θαη θαζνξίδεη ηηο πεξηθεξηθέο λεπξνθπηηθέο αιιαγέο θαη ηα 
ζπκπηψκαηα πνπ ζα εκθαληζηνχλ (Heffner,2003)[3]. Βαζίδεηαη ζε πεηξάκαηα ηα νπνία 
θαηαδεηθλχνπλ πσο ηα άηνκα κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, 
παξά ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θπζηνινγηθή ζέζε κε ηελ ίδηα ρνξήγεζε αδξελαιίλεο. 
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Σα άηνκα εθδήισλαλ ζπκφ ή δηαζθέδαζε, αλάινγα κε ηί αληηδξάζεηο είρε θάπνην άιιν άηνκν 
ζηελ ίδηα αίζνπζα. Έηζη, ε αληίδξαζε ζην ζπλαίζζεκα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απνηίκεζεο ηεο 
θαηάζηαζεο (γλσζηηθή ζεσξία), θαη ηηο επίδξαζεο ηεο αδξελαιίλεο ή θαη ηνπ placebo ζηνλ 
θαζέλα. 

Ζ ζεσξία Cannon-Bard δηαθσλνχζε ζε αξθεηά ζεκεία κε ηελ επηθξαηνχζα σο ηφηε 
ζεσξία James-Lange. Κάπνηα απφ ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα πνπ αζθνχζαλ θξηηηθή ζηε ζεσξία 
James-Lange ήηαλ ηα εμήο: 

 

 Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα βηψζνπλ θπζηνινγηθή δηέγεξζε ρσξίο λα αηζζαλζνχλ ην 
αληίζηνηρν ζπλαίζζεκα. Αλ ίζρπε ε ζεσξία James-Lange, ηφηε ζηα πεηξάκαηα πνπ 
δηεμήγαγε ν Cannon, ε αδξελαιίλε ζα πξνθαινχζε ηερλεηά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο, θάηη ην νπνίν δελ παξαηεξήζεθε!   
 

 Οη ζσκαηηθέο αιιαγέο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ –εθεί φπνπ ν James εληφπηδε ηελ πεγή 
αλαηξνθνδφηεζεο ππεχζπλε γηα ηελ πξφθιεζε ζπλαηζζεκάησλ-ζπκβαίλνπλ πνιχ αξγά 
γηα λα πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη πνιχ πην γξήγνξα. Γηα 
παξάδεηγκα έλαο μαθληθφο ήρνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ πξηλ 
εκθαληζηεί ε ζσκαηηθή δηέγεξζε ηνπ θφβνπ. Δπίζεο ηα φξγαλα απηά δελ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε επαηζζεζία. 

 

 Οη άλζξσπνη κπνξεί λα βηψλνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα κε ηα ίδηα 
ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο δηέγεξζεο. Ζ απμεκέλε θαξδηαθή ζπρλφηεηα θαη ν απμεκέλνο 
ξπζκφο αλαπλνήο γηα παξάδεηγκα παξαηεξνχληαη ζε έλα άηνκν φηαλ ληψζεη νξγή αιιά 
θαη θφβν. Δπηπιένλ ζπκπηψκαηα ζσκαηηθήο δηέγεξζεο παξαηεξνχληαη θαη ζε 
πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα. Γηα παξάδεηγκα έπεηηα απφ 
ζσκαηηθή άζθεζε, ζε εκπχξεηε θαηάζηαζε. 
 

 ε πείξακα πνπ δηεμήγαγε ν Cannon, ν πιήξεο δηαρσξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ 
απφ ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα κέζσ θνπήο ησλ λεχξσλ δελ είρε επίδξαζε ζηε 
ζπλαηζζεκαηηθή ησλ πεηξακαηφδσσλ. 
 

χκθσλα κε ηελ ζεσξία Cannon-Bard, ε ζσκαηηθή δηέγεξζε θαη ην ζπλαίζζεκα 
ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα θαη αλεμάξηεηα, ρσξίο ε κηα ζπληζηψζα λα πξνθαιεί ηελ άιιε. Ζ 
ηαπηνπνίεζε θαη ε εκπεηξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζπκβαίλνπλ παξάιιεια κε ηελ ελεξγνπνίεζε 
ηεο ζσκαηηθήο δηέγεξζεο θαη δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ φπσο ζηε ζεσξία James-
Lange. 

Καηά ηνπο Cannon-Bard ηζρχεη ε εμήο αιιεινπρία: 

 
Δηθόλα 4: Θεσξία Cannon-Bard [32] 
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Σν παξάδεηγκα ηνπ θφβνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε ζεσξία James-Lange 
δηακνξθψλεηαη σο εμήο: εληνπηζκφο αξθνχδαοδεκηνπξγία ζπλαηζζήκαηνο θφβνπ καδί κε 
εθίδξσζε, ηαρππαικία θ.ιπ. ηξνπή ζε θπγή [3]. 

 
Δηθόλα 5: Παξάδεηγκα ζεσξίαο Cannon-Bard [31] 

 

Χο πξνο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε ζεσξία Cannon-Bard ππνζηεξίδεη φηη 
πξψηα ην άηνκν βηψλεη ην ζπλαίζζεκα, θαη ζηε ζπλέρεηα δξα αλάινγα κε απηφ. 

 

Άιιεο σκαηηθέο Θεσξίεο: 

Γηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά πξφηππα ζσκαηηθήο 
δηέγεξζεο: 

 

 Ax (1953): Ο ζπκφο θαη ν θφβνο ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά πξφηππα δηέγεξζεο. Ζ 
πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξνζψπνπ ήηαλ πςειφηεξε γηα ην ζπκφ, ελψ 
ε ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο ρακειφηεξε. 

 

«Μέζα ζε έλα εξγαζηήξην κε εληππσζηαθά επηζηεκνληθά όξγαλα, ηνπνζεηήζεθαλ ειεθηξόδηα ζηα 
ρέξηα, ζην θεθάιη, ζηελ θαξδηά θιπ. ησλ ζπκκεηερόλησλ ώζηε λα ιακβάλεηαη κία πνηθηιία 
ςπρνθπζηνινγηθώλ κεηξήζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξνύληαλ όηη ε έξεπλα απνζθνπνύζε 
ζηνλ εληνπηζκό δηαθνξώλ κεηαμύ πγηώλ αηόκσλ θαη παζρόλησλ από ππέξηαζε. Δύν ζπλζήθεο 
δηαξθείαο πέληε ιεπηώλ. 

Σηελ πξώηε (ζπλζήθε θόβνπ) ηα ππνθείκελα δέρνληαλ ζην κηθξό δάθηπιν ηνπ ρεξηνύ ήπηα 
ειεθηξνζόθ πνπ πξννδεπηηθά αύμαλαλ ζε έληαζε. Όηαλ ην αλέθεξαλ, ν εξεπλεηήο πξνζπνηείην 
ηνλ έθπιεθην, ήιεγρε ηελ θαισδίσζε θαη θαηόπηλ παηνύζε έλα θνπκπί πνπ έθαλε έλα κεράλεκα 
θνληά ζην ζπκκεηέρνληα λα πεηάεη ζπίζεο. Ο εξεπλεηήο εμεγνύζε όηη ππάξρεη έλα επηθίλδπλν 
θύθισκα πςειήο ηάζεο ζηε ζπζθεπή απηή. 

Σηε δεύηεξε (ζπλζήθε ζπκνύ) νη ζπκκεηέρνληεο πιεξνθνξνύληαλ από ηνλ εξεπλεηή όηη ν 
ηερληθόο επί ησλ κεηξήζεσλ είρε απνιπζεί ην πξσί ιόγσ αληθαλόηεηαο, αιιά αλαγθάζηεθαλ λα 
ηνλ μαλαπξνζιάβνπλ επεηδή ν θαλνληθόο ρεηξηζηήο ήηαλ άξξσζηνο. Όηαλ ν εξεπλεηήο έθεπγε 
από ην δσκάηην, ν ηερληθόο ζάξθαδε θαη πξνζέβαιε ηε λνζνθόκα θαη ην ζπκκεηέρνληα, ελώ 
πξνζπνηείην όηη ήιεγρε ηηο θαισδηώζεηο». 

 

 Hohmann (1966): Ζ έληαζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 
θπζηνινγηθή δηέγεξζε. Άηνκα κε βιάβε ζην λσηηαίν κπειφ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ 
ζπλαηζζεκαηηθά, αιιά δε βηψλνπλ ην ππνθεηκεληθφ αίζζεκα πνπ ζπλνδεχεη ην 
ζπλαίζζεκα (δηαλνεηηθφο ηχπνο ζπλαηζζήκαηνο). Όζν πην ςειά ε ηνκή, ηφζν 
αζζελέζηεξε ε ππνθεηκεληθή βίσζε. 
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«Ζεηήζεθε από ππνθείκελα λα αλαθαιέζνπλ έλα γεγνλόο πνπ ηνπο πξνθάιεζε ζπλαηζζεκαηηθή 
δηέγεξζε πξηλ ηελ βιάβε θαη έλα παξόκνην ζπκβάλ κεηά ηε βιάβε θαη λα ζπγθξίλνπλ ηελ έληαζε 
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο αληίδξαζεο». 

 

 Jasmos & Hakmiller (1975): Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα ρσξίο κεζνδνινγηθά 
πξνβιήκαηα. 

«Σε όια ηνπο ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάζηεθαλ εηθόλεο ληπκέλσλ θαη γπκλώλ γπλαηθώλ θαη ηνπο 
δεηήζεθε λα θαληαζηνύλ όηη κόλνη κέλνπλ καδί ηνπο. Οη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ησλ 
ζπκκεηερόλησλ αμηνινγήζεθαλ από αλεμάξηεηνπο θξηηέο». 

 

 Strongman (1987): Σα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη κία νκνηνγελήο θαηεγνξία. Ο θφβνο θαη ν 
ζπκφο ζρεηίδνληαη κε αηζζήκαηα κεγάιεο έληαζεο θαη πεξηθεξηθή δηέγεξζε. 
πλαηζζήκαηα, φπσο ε ιχπε, είλαη ρακειήο έληαζεο, πνπ δε ζπλνδεχεηαη απφ 
πεξηθεξηθή δηέγεξζε. 

2.4 Εξελικτικές θεωρίες συναισθήματος  

Οη εμειηθηηθέο ζεσξίεο γηα ην ζπλαίζζεκα ππνζηεξίδνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα είλαη 
πξνζαξκνγέο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε βαζηθψλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 
νη δηάθνξνη νξγαληζκνί. Οη πξφζθαηεο εμειηθηηθέο ζεσξίεο, ζεσξνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα σο 
έκθπηεο απαληήζεηο ζε θάπνηα εξεζίζκαηα. Οη εμειηθηηθνί ζεσξεηηθνί αλαγλσξίδνπλ, αθφκε, ηελ 
επηξξνή ηεο ζθέςεο θαη ηεο κάζεζεο ζην ζπλαίζζεκα.  

2.4.1  Θεωρία του Δαρβίνου 

Ο CharlesDarwin(1874) ππήξμε ν πξψηνο εκπλεπζηήο ηεο ζεσξίαο ησλ βαζηθψλ 
ζπλαηζζεκάησλ. Αξρηθά, αζρνιήζεθε κε ηηο κνξθέο έθθξαζεο ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 
ππνζηήξημε φηη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ δελ είλαη απνηέιεζκα εθκάζεζεο αιιά είλαη 
βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλεο. Θεψξεζε φηη ε έθθξαζε ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη επηηειείηαη κε αληηδξάζεηο 
πξνζαξκνζηηθνχ ραξαθηήξα[3]. πγθεθξηκέλα ν Γαξβίλνο αλέιπζε ιεπηνκεξψο γχξσ ζηα 
δψδεθα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ζεηηθά θαη αξλεηηθά, πεξηγξάθνληαο γηα ην θαζέλα ηηο 
ραξαθηεξηζηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαζψο θαη ηνπο πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο 
αληίδξαζεο πξνο ην εθάζηνηε πεξηβαιινληηθφ εξέζηζκα. Ζ πξνζαξκνζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία 
εληνπίδεηαη, αθελφο κε ην λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ αηφκσλ κε ην θνηλσληθφ ηνπο 
πεξηβάιινλ, αθεηέξνπ κε ηελ ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα ίδηα ηα άηνκα πξνθεηκέλνπ 
λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

2.4.2  Θεωρία των Βασικών υναισθημάτων του Paul Ekman 

Σν βηβιίν ηνπ Γαξβίλνπ «Η έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηα δώα» (1872) 
γίλεηαη αληηθείκελν εμέηαζεο θαη επαλεθδίδεηαη κε επηκέιεηα ηνπ  Paul Ekman (1995) [17] 
πξσηνπφξνπ κειεηεηή θαη ππέξκαρνπ ηεο ζεσξίαο ηνπ «παγθφζκηνπ» ραξαθηήξα ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ. Ο Paul  Ekman (1972) [11,12], εκπλεπζκέλνο απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 
Γαξβίλνπ, εθιακβάλεη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο σο ζχλζεηεο απαληήζεηο, πνπ 
ζπλαληψληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπηλνπο  πιεζπζκνχο, νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ κεραληζκνχο 
πνπ ιεηηνπξγνχλ αζπλείδεηα. Ο Ekman επηλνεί έλαλ θαηάινγν βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κεηά 
απφ κηα δηαπνιηηηζκηθή έξεπλα πνπ έθαλε ζε άηνκα ηεο θπιήο Παπνχα ζηε Νέα Γνπτλέα. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ην 1971 νη Paul Ekman θαη Wallace Friesen [17] δήηεζαλ απφ ηα άηνκα ηεο θπιήο 
Παπνχα (ηα νπνία δελ δηέζεηαλ πςειφ έσο θαζφινπ κνξθσηηθφ επίπεδν) λα εμεηάζνπλ θάπνηεο 
θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ πνπ έθεξαλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα θαη ζπγθεθξηκέλεο 
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. Οη θσηνγξαθίεο απηέο είραλ πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηεζεί σο 
αληηθείκελα κειέηεο θαη ζηνλ Γπηηθφ Πνιηηηζκφ. Όηαλ νη δχν εξεπλεηέο δήηεζαλ απφ ηα άηνκα 
απηά λα δηαιέμνπλ δχν κε ηξείο θσηνγξαθίεο κε γλψκνλα έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα πνπ 
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εθθξαδφηαλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο, νη επηινγέο ησλ αηφκσλ ηεο θπιήο ηαίξηαδαλ κε 
ηηο επηινγέο ησλ αηφκσλ απφ ηνλ Γπηηθφ Πνιηηηζκφ. Σα απνηειέζκαηα απηά απνδεηθλχνπλ φηη 
νξηζκέλεο εθθξάζεηο είλαη παγθνζκίσο ζπζρεηηζκέλεο κε ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα αθφκε 
θαη ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη πνπ εμεηάζηεθαλ είραλ ιίγν ή θαη θαζφινπ επαθή 
κε ηνλ Γπηηθφ Πνιηηηζκφ. Σα κφλα ζπλαηζζήκαηα πνπ δπζθφιεςαλ ζηελ δηάθξηζε ηνπο ηα άηνκα 
ηεο Παπνχα ήηαλ απηά ηνπ θφβνπ θαη ηεο έθπιεμεο. Έηζη, ν Ekman ζεκεηψλεη φηη ελψ νη 
θαζνιηθέο εθθξάζεηο δελ απνδεηθλχνπλ απφιπηα ηελ ζεσξία ηνπ Γαξβίλνπ, εληνχηνηο 
παξέρνληαη ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηελ δπλαηφηεηα απηή. Καηαιήγεη ινηπφλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, 
ε έθθξαζε κέζσ ηνπ πξνζψπνπ κεξηθψλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη έκθπηε. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν, ν Ekman επηβεβαηψλεη εξεπλεηηθά ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ έμη βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ: 
Σεο ραξάο, ηεο έθπιεμεο, ηνπ θφβνπ, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ, ηεο απέρζεηαο. χκθσλα ινηπφλ 
κε ηνλ Ekman, ππάξρνπλ έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε φινπο ηνπο 
ππάξρνληεο πνιηηηζκνχο αλάινγα κε ηε βηνινγηθή ειηθία ηνπ αηφκνπ θαη απεηθνλίδνληαη κε ηηο 
ίδηεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ παγθνζκίσο. Δπηπιένλ επηβεβαηψλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ κε δηάθνξα 
εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη, ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα ελεξγνπνηεί 
δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο γηα θαζέλα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θφβνπ, ηνπ ζπκνχ, 
ηεο απέρζεηαο θαη ηεο ιχπεο. Σφζν ν Ekman φζν θαη Friesen πξνθείκελνπ λα εμάγνπλ ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπο γχξσ  απφ ηελ ζεσξία ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ εμέηαζαλ 
ζπζηεκαηηθά ην πξφζσπν θαη βξήθαλ ηηο θχξηεο εθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ ζπλαίζζεκα. 

2.4.3 Διαστατικές αναπαραστάσεις  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαζηαηηθήο αλαπαξάζηαζεο είλαη φηη είλαη ζπλερήο, ζε αληίζεζε κε 
ηηο θαηεγνξίεο ή ηηο εηηθέηεο νη νπνίεο, φπσο είδακε θαη ζηελ ελφηεηα 1.6, είλαη δηαθξηηέο. Ζ 
δηαζηαηηθή αλαπαξάζηαζε εζηηάδεη ζε κεηξήζηκεο παξακέηξνπο πνπ παξαηεξνχληαη ζε 
ζπλαηζζεκαηηθά επεηζφδηα θαη ζην πψο απηέο ζπζρεηίδνληαη. Κάζε ζπλαίζζεκα απεηθνλίδεηαη 
ζαλ ζεκείν ζε έλαλ πνιπδηάζηαην ρψξν.  

Ο πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηελ ηδέα ηεο δηαζηαηηθήο αλαπαξάζηαζεο ήηαλ ν Wundt ην 1903. 
Αξγφηεξα ν Schlossberg πξφηεηλε ηελ δπζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ηελ απφιαπζε/δπζαξέζθεηα (pleasure.displeasure) θαη ηελ 
πξνζνρή/απφξξηςε (attention/reject). ηε ζπλέρεηα εηζήγαγε θαη κηα ηξίηε δηάζηαζε, ηελ 
ελεξγνπνίεζε (activation). Μεηαγελέζηεξνη εξεπλεηέο, φπσο ν Russel θαη Whissel, πξφηεηλαλ 
ηελ απεηθφληζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δχν δηαζηάζεηο θαη κάιηζηα ζαλ ζεκεία ζε θπθιηθφ 
δίζθν. Ο Plutchik  πξφηεηλε ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε θσληθά κνληέια. 

Γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ παξαπάλσ κνληέισλ νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πνηθίιεο κεζφδνπο 
κε επηθξαηέζηεξε απηή ηεο παξαηήξεζεο ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. 

2.4.4 Σροχός συναισθημάτων Whissel 

Ζ Whissel (1989) πξνζέγγηζε ην ζέκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κε ην επίπεδν 
Γξαζηεξηνπνίεζεο θαη Απνηίκεζεο (Activation-Evaluation space), πνπ είλαη αλάινγν ηεο 
ζεσξίαο Επραξίζηεζεο - Δηέγεξζεο. Σν επίπεδν Γξαζηεξηνπνίεζεο θαη Απνηίκεζεο 
αλαπαξηζηά ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζε 2 δηαζηάζεηο: 

 

 Ο φξνο «Γξαζηεξηνπνίεζε» (Activation) αλαπαξηζηά πφζν δπλακηθφ έρεη ε 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ. Ζ επηπρία έρεη πςειφ δείθηε δξαζηεξηνπνίεζεο 
ελψ ζηνλ αληίπνδα ε αλία έρεη ρακειφ δείθηε. Ξεθηλάεη απφ ην πνιχ ελεξγφ θαη 
θαηαιήγεη ζην πνιχ παζεηηθφ 
 

 Ο φξνο «Απνηίκεζε» (Evaluation) είλαη πνιχ ζθαηξηθφο θαη αλαπαξηζηά ην θαηά πφζνλ 
είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ην αίζζεκα πνπ απνξξέεη απφ κηα ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. 
Ξεθηλάεη απφ ην πνιχ ζεηηθφ θαη θαηαιήγεη ζην πνιχ αξλεηηθφ. 
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Σν θέληξν ηνπ θχθινπ δείρλεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηελ ζπλαηζζεκαηηθή νπδεηεξφηεηα. 
Σν επίπεδν πεξηιακβάλεη θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην ρξψκα ζε θάζε ζέζε βάζεη ηεο 
ρξσκαηηθήο θσδηθνπνίεζεο πνπ εηζήγαγε ν Plutchik(1997). Όηαλ ν δείθηεο βξίζθεηαη ζε κία 
ζέζε πνπ αλαθέξεηαη ζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ρξσκαηίδεηαη πξάζηλνο. Κφθθηλνο είλαη ζε 
πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη θίηξηλν ζε ζέζεηο φπνπ ηα ζπλαηζζήκαηα 
είλαη ελεξγά θαη κπιε εθεί πνπ είλαη παζεηηθά [30]. 

Γηα παξάδεηγκα ε ραξά έρεη πνιχ ζεηηθή απνηίκεζε ελψ ε απφγλσζε παξνπζηάδεη 
πνιχ αξλεηηθή απνηίκεζε. Γηάθνξεο ηερληθέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θάζε 
ζπλαηζζεκαηηθφο φξνο-ιέμε έρεη κηα ζέζε πάλσ ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ρψξν θαη θάζε ζεκείν  
πεξηγξάθεηαη απφ δχν ζπληζηψζεο πνπ είλαη νη δχν δηαζηάζεηο. 

Θεσξεηηθά ην επίπεδν είλαη θπθιηθφ θαη ε πεξίκεηξνο ηνπ νξίδεηαη απφ ηηο αθξαίεο 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη θαηαζηάζεηο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ζεκεία πνπ ηζαπέρνπλ 
απφ ην νπδέηεξα ζπλαηζζεκαηηθφ ζεκείν (αξρή ησλ αμφλσλ) (Δηθφλα 6). 

 
Δηθόλα 6:  Η αλαπαξάζηαζε ηνπ επηπέδνπ Activation-Evaluation, Feeltrace [30] 

 

Σν ζρήκα απηφ απνηειεί έλα ζηηγκηφηππν απφ ην εξγαιείν Feeltrace [30]. Πξφθεηηαη γηα 
έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηηξέπεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ (επηζεκείσζε)  δεδνκέλσλ πνπ 
πεξηέρνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη ρξήζηεο ηνπ εξγαιείνπ 
παξαθνινπζνχλ βίληεν, ηα νπνία πεξηέρνπλ αλζξψπνπο πνπ εθθξάδνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα 
θαη ζεκεηψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ ψξα πνπ ηα παξαθνινπζνχλ ζηελ 
νζφλε. Σν εξγαιείν δηαηεξεί πιεξνθνξίεο ζπγρξνληζκνχ ηεο επηζεκείσζεο κε ηε ρξνληθή 
ζηηγκή ηνπ βίληεν ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. Πην απιά, φηαλ θάπνηνο δείρλεη αεδηαζκέλνο, ν 
ρξήζηεο ηνπ Feeltrace ζα θάλεη θιηθ ζην δεχηεξν ηεηαξηεκφξην ηνπ θχθινπ ζηελ πεξηνρή πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ απέρζεηα. Ο ρξήζηεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ εθπαηδεπκέλνο θαη εμνηθεησκέλνο 
κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ, ελψ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ε ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ κέζα ζηνλ θχθιν ηνλ βνεζνχλ λα ραξαθηεξίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή πιεξνθνξία πνπ αλαγλσξίδεη ζηελ νζφλε. 

Πνιινί εξεπλεηέο πηνζεηνχλ ηε ζεσξία ηεο Whissel θαη πεξηγξάθνπλ ην ζπλαίζζεκα κε 
έλα ζχλνιν δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαζηάζεσλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο δχν δηαζηάζεηο γηα ηελ 
πεξηγξαθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη ε activation 
(ελεξγνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ελζνπζηαζκνχ -έληαζε) θαη evaluation (ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ρξνηά 
ηνπ ζπλαηζζήκαηνο). Γηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο απηέο νη έλλνηεο αλαθέξνπκε 
θάπνηα παξαδείγκαηα: ν ζπκφο θαη ν θφβνο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία „πςειφ activation θαη 
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αξλεηηθφ evaluation‟ (negative active), ε ραξά αλήθεη ζηελ θαηεγνξία „πςειφ activation θαη 
ζεηηθφ evaluation‟ (positive active) θαη ε ιχπε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία „ρακειφ activation θαη 
αξλεηηθφ evaluation‟ (negative passive) (εηθφλα 7). 

 

Anger: Negative Active 

 

Joy: Positive Active 

 

Sadness: Negative Passive  

 

Pragmatic 

Δηθόλα 7: Παξαδείγκαηα επηπέδνπ Activation-Evaluation 

 Πέξα φκσο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε, πνιινί άιινη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε 
ηε ζεσξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη δηαηχπσζαλ ηηο ζεσξίεο ηνπο. Αλάκεζά ηνπο μερσξίδνπκε 
ηνλ Plutchik ν νπνίνο ζηελ ςπρνινγηθή ηνπ ζεσξία γηα ηα ζπλαηζζήκαηα δηαηχπσζε δέθα 
βαζηθά αμηψκαηα ηα νπνία ζα δνχκε παξαθάησ.  

2.4.5 Σροχός συναισθημάτων του Plutchik 

Ο Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο Robert Plutchik (1980) είλαη γλσζηφο γηα ηε ζεσξία πνπ δηαηχπσζε 
ζρεηηθά κε ηα ζπλαηζζήκαηα, ε νπνία έρεη ηε βάζε ηεο ζηελ εμειηθηηθή ςπρνινγία.  

Ο Putchik ππνζηήξημε φηη ππάξρνπλ νρηψ βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ην θαζέλα εθ ησλ 
νπνίσλ είλαη κηα πξνζαξκνγή ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ. Τπνζηήξημε επίζεο φηη θαη ηα νρηψ 
ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο. ε αληίζεζε δειαδή κε 
ηηο ππφινηπεο εμειηθηηθέο ζεσξίεο ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζπλήζσο δηαηππψλνπλ φηη ηα 
ζπλαηζζήκαηα είλαη απνηέιεζκα ηεο θπζηθήο επηινγήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πξψηκα 
αλζξσπνεηδή, ν Plutchik ζεψξεζε φηη ε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο επηινγήο άξρηζε πνιχ λσξίηεξα 
κε απνηέιεζκα νη πξνζαξκνγέο-ζπλαηζζήκαηα λα είλαη θνηλά ζε πεξηζζφηεξα είδε θαη φρη κφλν 
ζηνλ άλζξσπν. Σνπνζεηεί ηεο εμέιημε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ Κάκβξηα πεξίνδν, ρνλδξηθά 
550 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ. Γηα λα δψζεη έκθαζε ζηνλ πξσηφγνλν ραξαθηήξα ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ, παξαιιήιηζε ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηελ χπαξμε ηνπ DNA ή ηνπο πλεχκνλεο, 
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ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζεκαληηθά γηα ηε δσή πνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίζηεθαλ έρνπλ 
δηαηεξεζεί ζηα είδε πνπ ηα θαηείραλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζεσξεί φηη ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη 
απαξαίηεηα ζηνπο νξγαληζκνχο θαη έρνπλ εμειηρζεί ψζηε λα απμάλνπλ ηελ ηθαλόηεηα αηνκηθήο 
επηβίσζεο θαη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα ησλ δψσλ. 

Ζ ςπρνινγηθή ζεσξία ηνπ Plutchik (1980) ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, έρεη 
δέθα αμηψκαηα [3]:  

 

1. Ζ έλλνηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηζρχεη ζε φια ηα εμειηθηηθά επίπεδα ζε πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ, 
αιιά θαη δψσλ. 

 

2. Σα ζπλαηζζήκαηα παξνπζηάδνπλ κία εμειηθηηθή πνξεία θαη δεκηνπξγνχλ πνηθηιία εθθξάζεσλ. 

 

3. Σα ζπλαηζζήκαηα βνήζεζαλ ηνπο δηάθνξνπο νξγαληζκνχο λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα 
επηβίσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην πεξηβάιινλ. 

 

4. Παξά ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα δηαθνξεηηθά είδε, 
ππάξρνπλ νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία ή πξφηππα πξνζδηνξίζηκα. 

 

5. Τπάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 

6. Όια ηα άιια ζπλαηζζήκαηα είλαη κίμεηο θαηαζηάζεσλ ή παξάγσγεο πεξηπηψζεηο, δειαδή 
πξνθχπηνπλ απφ ηα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ή απφ ζπλδπαζκφ απηψλ. 

 

7. Σα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη ππνζεηηθά θαηαζθεπάζκαηα ή ηδαληθέο πεξηπηψζεηο, ησλ 
νπνίσλ νη ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ δηαθνξεηηθά είδε. 

 

8. Σα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο αληίζεηνη πφινη ζπγθεθξηκέλσλ δεπγψλ. 

 

9. Όια ηα ζπλαηζζήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζην βαζκφ νκνηφηεηαο ηνπ ελφο κε ην άιιν. 

 

10. Κάζε ζπλαίζζεκα κπνξεί λα ππάξμεη ζε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο έληαζεο θαη κε δηαθνξεηηθά 
επίπεδα δηέγεξζεο. 

 

Ο Plutchik ζεσξεί σο βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ηα εμήο: απνδνρή (acceptance), 
ζπκφο(anger), αλακνλή (anticipation), απέρζεηα (disgust), ραξά (joy), θφβνο (fear), ιχπε 
(sadness), έθπιεμε (surprise). 

Όπσο δηαηππψζεθε ζην 8
ν
 αμίσκα ηεο ζεσξίαο, ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλδπάδνληαη αλά 

δχν γηα λα ζρεκαηίζνπλ δεχγε δηπφισλ, δειαδή δεχγε εμ‟ νξηζκνχ αληίζεησλ ζπλαηζζεκάησλ. 
Σα δεχγε ησλ αληίζεησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη:  

 

 Υαξά – Λχπε 
 

 Δκπηζηνζχλε/Απνδνρή – Απέρζεηα 
 

 Πξνζκνλή – Έθπιεμε 
 

 Θπκφο – Φφβνο 
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ηε ζεσξία ηνπ Plutchik γίλεηαη ιφγνο γηα πξνζαξκνγέο ιφγσ εμέιημεο, νπφηε απφ 
απηήλ ηελ νπηηθή, πνπ εζηηάδεη ζην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα ζπλαηζζήκαηα 
είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ δψσλ. Ο φξνο «ζπλαίζζεκα» ππφ 
ηε ζηελή ηνπ έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζηνπο 
αλζξψπνπο. Φπζηθά ν Plutchik αλαγλσξίδεη φηη δελ εκθαλίδνπλ φια ηα είδε ηηο ίδηεο 
ζπκπεξηθνξέο. Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ είλαη πνιχ πην πνιχπινθα απφ ηηο 
ζπκπεξηθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζε άιια είδε, πνπ βξίζθνληαη ρακειφηεξα ζηελ εμειηθηηθή 
θιίκαθα. Οη βαζηθνί φκσο κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο, ππνζηεξίδεη, κέλνπλ αλαιινίσηνη ζε φια ηα 
δψα, κέρξη θαη ηνπο αλζξψπνπο. 

Ο Plutchik αλέθεξε ζην 6
ν
 αμίσκα ηελ χπαξμε πνιιψλ αθφκε ελδηάκεζσλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πνπ ππνζηεξίδεη φηη είλαη ζπλδπαζκνί ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ή 
παξαιιαγέο κε απμνκεηψζεηο ζηελ έληαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ν θφβνο θαη ε 
ιχπε ζπλδπάδνληαη ζε απφγλσζε, ε ελφριεζε είλαη πην ήπηα κνξθή ηνπ ζπκνχ.   

Ο Plutchik ζπζηεκαηνπνίεζε απηή ηε γλψζε ζε πξσηνγελείο, δεπηεξνγελείο θαη 
ηξηηνγελείο δπάδεο. Καηέγξαςε ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ νρηψ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ην 
παξαγφκελν ζπλαίζζεκα γηα θάζε ζπλδπαζκφ. Αλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 
ζπλδπαζκφ είλαη γεηηνληθά πάλσ ζηνλ ηξνρφ ζπλαηζζεκάησλ (Δηθφλα 8) ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα 
ηηο πξσηνγελείο δπάδεο. Αλ παξεκβάιιεηαη έλα ζπλαίζζεκα κεηαμχ ηνπο ηφηε νλνκάδνληαη 
δεπηεξνγελείο δπάδεο, ελψ φηαλ παξεκβάιινληαη δχν ζπλαηζζήκαηα κεηαμχ ηνπο,  νλνκάδνληαη 
ηξηηνγελείο δπάδεο. Θεσξεηηθά ιφγσ εγγχηεηαο ησλ γεηηνληθψλ ζπλαηζζεκάησλ, νη πξσηνγελείο 
δπάδεο είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπκε πην ζπρλά απφ ηηο δεπηεξνγελείο θαη ηηο ηξηηνγελείο 
δπάδεο.  

 

Πίλαθαο 2: Σπλδπαζκνί ησλ νρηώ βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαηά ηνλ Plutchik 

Πρωτογενείσ Δυάδεσ (ςυχνά) Δευτερογενείσ Δυάδεσ 
(περιςταςιακά) 

Τριτογενείσ Δυάδεσ (ςπάνια) 

Joy & Trust 

Love 

Joy & Fear 

Guilt 

Joy & Surprise 

Delight 

Trust & Fear 

Submission 

Trust & Surprise 

Curiosity 

Trust & Sadness 

Sentimentality 

Fear & Surprise  

Alarm 

Fear & Sadness 

Despair 

Fear & Disgust  

Shame 

Surprise & Sadness  

Disappointment 

Surprise & Disgust 

? 

Surprise & Anger 

Outrage 

Sadness & Disgust  

Remorse 

Sadness & Anger 

Envy 

Sadness & Anticipation 

Pessimism 

Disgust & Anger  

Contempt 

Disgust & Anticipation 

Cynicism 

Disgust & Joy 

Morbidness 

Anger & Anticipation 

Aggression 

Anger & Joy 

Pride 

Anger & Trust 

Dominance 

Anticipation & joy 

Optimism 

Anticipation & Trust  

Fatalism 

Anticipation & Fear 

Anxiety 

 

 

Έλα πνιχ γλσζηφ ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ηνπ Plutchik είλαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο 
ζεσξίαο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ  „Σξνρφ πλαηζζεκάησλ ηνπ Plutchik, πνπ νπηηθνπνηεί κε 
θαηαλνεηφ ηξφπν πνιιέο πηπρέο ηεο ζεσξίαο ηνπ. Πξφηεηλε έλα θσληθφ κνληέιν ηξηψλ 
δηαζηάζεσλ θαη ην δπζδηάζηαην αλάπηπγκα ηνπ θψλνπ πνπ είλαη παξεκθεξέο κε έλα κνληέιν 
ηξνρνχ, γηα λα πεξηγξάςεη ηηο ζρέζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Βηθηψξηα Μπνπγηνχθνπ 

Ανάπτυξη Εφαρμογήσ με Εικόνεσ Συναιςθηματικήσ Αλληλεπίδραςησ Σελίδα 27 
 

Ζ πιεξνθνξία γηα ηνπο ζπλδπαζκνχο ζπλαηζζεκάησλ θαη θαη‟ επέθηαζε γηα νιφθιεξν 
ην θάζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηππψλεηαη κε πνιχ απνδνηηθφ ηξφπν θαζψο ν ηξνρφο 
ζπλαηζζεκάησλ ζπλδέεηαη κε έλα ρξσκαηηθφ ηξνρφ. Όπσο θαη ζηε ζεσξία ρξσκάησλ, ηα 
βαζηθά ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε δηαθνξεηηθέο εληάζεηο, ηζνδχλακν ησλ 
δηαθνξεηηθψλ θσηεηλνηήησλ, θαη δηάθνξα (πξσηαξρηθά) ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα αλακηρζνχλ 
γηα λα δψζνπλ θαηλνχξηεο, δηαθνξεηηθέο ρξνηέο ζπλαηζζεκάησλ. Οη νρηψ ηνκείο ηνπ θχθινπ 
απνδίδνπλ πξνθαλψο ηα νρηψ βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. ην θεληξηθφ θχθιν βξίζθνληαη ηα βαζηθά 
ζπλαηζζήκαηα φπσο νξίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε θαη παξνπζηάδνληαη 
αληηδηακεηξηθά σο δεπγάξηα αληηζέησλ. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην ιεπθφ θνκκάηη 
είλαη κίγκα δχν βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (δπάδεο βαζηθψλ). 

 
Δηθόλα 8:  Κώλνο θαη ηξνρόο ζπλαηζζεκάησλ ηνπ Robert Plutchik 

 

ην ηξηζδηάζηαην κνληέιν, ε θάζεηε δηάζηαζε αληηπξνζσπεχεη ηελ έληαζε ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο θαη απνδίδεηαη κε δηαθνξέο ζηε θσηεηλφηεηα ηνπ ρξψκαηνο. Όζν πην ςειά 
θηλνχκαζηε ζηνλ θψλν, ηφζν πην έληνλν γίλεηαη ην ζπλαίζζεκα θαη ην ρξψκα. Ζ θπθιηθή δηάηαμε 
ησλ ζπλαηζζεκάησλ αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλάθεηα θαη ην βαζκφ νκνηφηεηαο ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ. Απνδίδεηαη κε ηε κεηάβαζε απφ θάπνην ρξψκα ζε ρξψκα πνπ είλαη θνληά ηνπ 
ζην ρξσκαηηθφ θάζκα. πλαηζζήκαηα πνπ γεηηληάδνπλ έρνπλ πςειφηεξνπο βαζκνχο νκνηφηεηαο 
θαη κεγαιχηεξε ζπλάθεηα. πλαηζζήκαηα πνπ είλαη αληηδηακεηξηθά ηνπνζεηεκέλα είλαη ηα 
δηπνιηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη αληηκαρφκελα θαη ζεσξείηαη φηη δελ εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα. 
Σα αληίζηνηρα ρξψκαηα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά [3]. 

Γηα λα εξεπλεζνχλ νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα, έγηλαλ κειέηεο ζηηο 
νπνίεο δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθηηκήζνπλ ην βαζκφ νκνηφηεηαο κεηαμχ 
ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ, αλά δεχγε. Ζ ρξήζε κηαο θιίκαθαο βαζκνιφγεζεο γηα ηελ 
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νκνηφηεηα νδήγεζε ζηνλ εκπεηξηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ πάλσ ζην 
δπζδηάζηαην επίπεδν. Οη γσληαθέο ζέζεηο θαίλνληαη ζηελ εηθφλα 9. Αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα 
βαζκνινγνχληαη κε βαζκφ νκνηφηεηαο -1.0, ελψ ηαπηφζεκεο ζπλαηζζήκαηα βαζκνινγνχληαη κε 
+1.0 πνπ είλαη ν κέγηζηνο βαζκφο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη 
νκνηνθαηαλεκεκέλα ζην ρψξν, ζε ίζεο γσλίεο φπσο ζην ζεσξεηηθφ κνληέιν αλαπαξάζηαζεο. 
Αληίζεηα ππάξρνπλ πην ππθλέο ή ιηγφηεξν ππθλέο πεξηνρέο. Οη γσληαθέο κεηξήζεηο βξίζθνπλ 
εθαξκνγή ζε πξαθηηθέο πινπνηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη πνζνηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ. 

 
Δηθόλα 9: Πξνζδηνξηζκόο γσληαθώλ ζέζεσλ ζπλαηζζεκάησλ 

2.4.6 Αναπαράσταση PAD 

Σν κνληέιν PAD είλαη έλα εμαηξεηηθά γεληθφ αιιά αθξηβέο ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σξείο βαζηθέο δηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη: 
Σεο πςειήο/ρακειήο Ηθαλνπνίεζεο, ηεο πςειήο/ρακειήο Δλεξγνπνίεζεο θαη ηεο 
πςειήο/ρακειήο Κπξηαξρίαο (Pleasure/Displeasure-Arousal/Nonarousal-
Dominance/Submissiveness). Όπσο ζε φιεο ηηο δηαζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα 
παξηζηάλνληαη ζε έλαλ ηξηζδηάζηαην ρψξν ζαλ ζεκεία.  

Όηαλ νη ηηκέο PAD έρνπλ θαλνληθνπνηεζεί,  θάζε ζπλαηζζεκαηηθφο φξνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί 
κε ζαθήλεηα κε ηελ ρξήζε ησλ ηηκψλ ηνπ ζηνπο άμνλεο ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηνπ κνληέινπ. 
Γηα παξάδεηγκα ν ζπκφο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ρακειή ηθαλνπνίεζε, πςειή ελεξγνπνίεζε θαη 
πςειή θπξηαξρία (-P,+A,+D). Ο θφβνο, παξηζηάλεηαη σο (-P,+A,-D). Ζ δηαθνξά ζπκνχ θαη 
θφβνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν ζπκφο πεξηιακβάλεη πςειφηεξα ζπλαηζζήκαηα θπξηαξρίαο απφ 
ηνλ θφβν. Αθξηβέζηεξα [35]: 

Anger = -.51*P + .59*A +.25*D 

Fear = -.64*P + .60*A + .43*D 
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Βιέπνπκε φηη ν θφβνο βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο, πεξίπνπ ην ίδην επίπεδν 
ελεξγνπνίεζεο θαη ζε πνιχ ρακειφηεξν επίπεδν θπξηαξρίαο απφ ηνλ ζπκφ. Οη ηηκέο βέβαηα είλαη 
ελδεηθηηθέο θαη εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαη ν 
ηξφπνο κέηξεζεο ηνπο. 

 ην πιαίζην ηνπ κνληέινπ PAD, νξίδνληαη νρηψ βαζηθέο θαη θνηλέο πνηθηιίεο ζπλαηζζεκάησλ 
φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο ηεο πςειήο/ρακειήο 
ηθαλνπνίεζεο (+P,-P), ηεο πςειήο/ρακειήο ελεξγνπνίεζεο (+A,-A) θαη ηεο πςειήο 
ρακειήο/θπξηαξρίαο (+D,-D). Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαζηάζεηο αγσλίαο αλήθνπλ ζηνλ 
νγδνεκφξην (-P,+A,-D) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα φπσο δπζηπρία, νδχλε ή 
δπζάξεζηε ακεραλία. 

2.5  Θεωρία Schachter-Singer 

Ζ έξεπλα ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία εξκελεχεη ηα ζπλαηζζήκαηα σο έλα ζπλδπαζκφ ηεο 
θπζηνινγηθήο δηέγεξζεο θαη ηεο γλσζηηθήο εξκελείαο. Ζ πξψηε ζεσξία πνπ πηνζεηεί απηή ηελ 
άπνςε είλαη ε ζεσξία ησλSchachter-Singer [3]. ηελ αλάιπζε ηνπο, ζρνιηάδνληαο ηηο κέρξη ηφηε 
επηθξαηνχζεο ζεσξίεο θπξίσο ησλ James-Lange, ζεκεηψλνπλ φηη ην επξχ θάζκα 
ζπλαηζζεκάησλ, δηαζέζεσλ θαη ζπγθηλεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ δε ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε 
πνηθηινκνξθία ζσκαηηθήο δηέγεξζεο ησλ εζσηεξηθψλ νξγάλσλ. Ζ δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζηελ 
ππφζεζε φηη νη γλσζηηθνί παξάγνληεο ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο. 

ηε ζεσξία πνπ πξφηεηλαλ, δηαηχπσζαλ ηελ ηδέα φηη ε εκπεηξία ελφο ζπλαηζζήκαηνο 
είλαη ζπλάξηεζε δχν παξαγφλησλ. Σεο ζσκαηηθήο δηέγεξζεο θαη ηεο γλσζηηθήο δηεξγαζίαο πνπ 
ζρεηίδεηαη κε απηήλ ηελ δηέγεξζε, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζπιινγηζηηθή, ε εθινγίθεπζε, ε 
αλάθιεζε ηεο κλήκεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ζεσξία Schachter-Singer είλαη γλσζηή θαη σο ζεσξία 
δχν παξαγφλησλ (Two-Factor Theory).  

χκθσλα κε ηε ζεσξία Schachter-Singer, γηα λα βηψζεη ην άηνκν έλα ζπλαίζζεκα 
πξέπεη λα δηεγεξζεί ζσκαηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα, λα αλαγλσξίζεη θαη λα εξκελεχζεη γλσζηηθά θαη 
θνηλσληθά ηε δηέγεξζε απηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηέγεξζε ζεσξείηαη ίδηα γηα φια ηα ζπλαηζζήκαηα. 
Έηζη, θαηά ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ, ε δηέγεξζε ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ, ε 
νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έθθξαζε νξηζκέλσλ ζπλαηζζεκάησλ, ζα είλαη παξφκνηα ζην 
θφβν, ζηε ραξά, ζην ζπκφ θ.ι.π.  

Οη Schachter θαη Singer ζρεδίαζαλ κηα κειέηε φπνπ ρνξήγεζαλ επηλεθξίλε ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο γηα λα κειεηήζνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο δηέγεξζεο θαη λα 
επηβεβαηψζνπλ ηηο εμήο ηξεηο ππνζέζεηο:  

Όηαλ ην ππνθείκελν άηνκν δελ έρεη άκεζε εμήγεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ζσκαηηθήο 
δηέγεξζεο πνπ βηψλεη, ζα ηαπηνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη ζα πεξηγξάςεη ηα ζπλαηζζήκαηα 
ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην πεξηβάιινλ εθείλε ηε 
ζηηγκή. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππνθείκελν άηνκν έρεη θαηάιιειε εμήγεζε γηα ηε ζσκαηηθή ηνπ 
δηέγεξζε, είλαη απίζαλν λα αλαδεηήζεη ελαιιαθηηθή γλσζηαθή εηηθέηα γηα ηε δηεγεξκέλε 
θαηάζηαζε ηνπ. Κάησ απφ ηηο ίδηεο γλσζηαθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ην ππνθείκελν άηνκν 
ζα αληηδξάζεη ζπλαηζζεκαηηθά κφλν ζην βαζκφ πνπ βηψλεη ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε. 

Ζ ζεσξία ησλ Schachter-Singer  ζπκθσλεί κε ηε ζεσξία James-Lange ζην φηη νη 
άλζξσπνη ζπλάγνπλ ην ζπκπέξαζκα πσο βηψλνπλ έλα ζπλαίζζεκα φηαλ αληηιακβάλνληαη ηε 
ζσκαηηθή δηέγεξζε. Δπίζεο ζπκθσλνχλ θαη κε ηε ζεσξία ησλ Cannon-Bard ζην φηη ην ίδην 
κνηίβν ζσκαηηθήο δηέγεξζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαζψο ε 
εκπεηξία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε γλσζηαθή απνηίκεζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ ζεσξία Schachter-Singer είρε ζεκαληηθή επηξξνή θαζψο ζηάζεθε αθνξκή γηα ηελ 
έξεπλα ηνπ ξφινπ ηεο γλσζηαθήο απνηίκεζεο ζηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Χζηφζν 
θάπνηεο άιιεο έξεπλεο δελ επηβεβαίσζαλ αιιά νχηε θαη δηέςεπζαλ ηε ζεσξία δχν παξαγφλησλ.  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ηζρχεη ε εμήο αιιεινπρία: 
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Δηθόλα 10:  ζεσξία Schachter-Singer [32] 

 

Σν παξάδεηγκα ηνπ θφβνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη παξαπάλσ δηακνξθψλεηαη ηψξα 
σο εμήο: Δληνπίδεηαη ε αξθνχδααπειεπζεξψλεηαη αδξελαιίλεε θαξδηά αξρίδεη λα ρηππά 
γξεγνξφηεξαε ζέα ηεο αξθνχδαο αζπλείδεηα εξκελεχεηαη σο θάηη επηθίλδπλνεθ ησλ 
πζηέξσλ πξνθχπηεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ θφβνπ [3]. 

Μεηαγελέζηεξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζρέζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο είλαη πην πεξίπινθε απφ ηνπο δχν παξάγνληεο ηεο ζεσξίαο. Πνιινί ςπρνιφγνη 
πηζηεχνπλ φηη ε δηαδηθαζία γηα ηελ επεμήγεζε κηαο ζσκαηηθήο δηέγεξζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 
ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ, αιιά ην ππνθείκελν άηνκν αλαδεηεί 
επεμήγεζε θαη κε άιινπο κεραληζκνχο, γηα παξάδεηγκα αλαθαιεί παξφκνηεο εκπεηξίεο πνπ 
βίσζε ζην παξειζφλ. 

2.6 Μοντέλα Γνωστικής Αξιολόγησης  

Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο γηα ην ζπλαίζζεκα ζηεξίδνληαη ζηελ ηδέα ηεο ζχλδεζεο ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα. Κάζε κία νξίδεη έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν 
ζπληζησζψλ πνπ απαξηίδνπλ απηή ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Τπάξρεη φκσο κηα θεληξηθή ηδέα 
πνπ ηηο δηέπεη: κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο αλάινγα κε ην πνηεο 
ζπληζηώζεο αμηνιόγεζεο ζπκκεηέρνπλ ζηε εθάζηνηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία [15]. Πνιινί 
εξεπλεηέο φπσο ν Lazarus, ν Scherer, ν Roseman θαη ν Ellsworth ππνδεηθλχνπλ έλα ζχλνιν 
ζπληζησζψλ ηηο νπνίεο ζεσξνχλ αλεμάξηεηεο ηεο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο 
νπνίεο εμειίζζεηαη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ επεηζφδην. Θεσξνχλ φηη αλ άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο 
θνπιηνχξεο αμηνινγνχλ κία θαηάζηαζε κε ηνλ ίδην ηξφπν, ηφηε ζα βηψζνπλ ην ίδην ζπλαίζζεκα. 
Αλ βηψζνπλ δηαθνξεηηθφ ζπλαίζζεκα, ηφηε ζα έρνπλ αμηνινγήζεη θαη ηελ θαηάζηαζε 
δηαθνξεηηθά.  

ε αληίζεζε κε ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ ζεσξηψλ αμηνιφγεζεο κε πεπεξαζκέλεο 
ζπληζηψζεο, ππάξρνπλ θαη εξεπλεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη ην πιήζνο ησλ δπλαηψλ δηαζηάζεσλ 
αμηνιφγεζεο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ δπλαηψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ (φπσο 
ν Ortony). 

2.6.1 Θεωρία Ortony, Clore και Collins 

Θεσξείηαη κία απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ζεσξίεο αμηνιφγεζεο, θπξίσο ιφγσ ηεο δνκήο ηεο 
ζεσξίαο. Ο ιφγνο πνπ δηαηππψλεηαη θαζηζηά ηηο αξρέο ηηο εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε πξνηάζεηο 
ελφο ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ, θπξίσο ζηηο πεξηπηψζεηο κνληεινπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 
εηθνληθψλ ραξαθηήξσλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία OCC ηα ζπλαηζζήκαηα αλαπηχζζνληαη ζαλ 
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ζπλέπεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαη εξκελείεο. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία 
ηξεηο παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο: ηα γεγνλφηα, ηα άηνκα θαη ηα αληηθείκελα 
[41]. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη ή ζεηηθέο ή αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηελ 
εθάζηνηε θαηάζηαζε. Οπζηαζηηθά, ηα ζπλαηζζήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ 
αηφκσλ αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ θφζκν. Οη Ortony, Clore θαη Collins 
ππνζηεξίδνπλ ηε γεληθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ κεραληζκψλ αιιά φρη ηελ νηθνπκεληθφηεηα 
ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ ζθεθηφκαζηε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα δελ είλαη απφιπηνο, νχηε νη ιέμεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ηα πεξηγξάςνπκε. Σα ζπλαηζζήκαηα δελ εμαξηψληαη απαξαίηεηα απφ 
ηνπο παξάγνληεο πνπ ηα εγείξνπλ νχηε είλαη νηθνπκεληθά. Αληηιακβάλνληαη ινηπφλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα σο κεηξεκέλεο αληηδξάζεηο (valenced reactions) σο πξνο ηνπο παξάγνληεο πνπ 
ηα εγείξνπλ. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηηο ζεσξίαο αμηνιφγεζεο OCC εζηηάδνπλ απιά πάλσ ζηελ ηθαλφηεηα 
ηεο κεραλήο λα θαηαιαβαίλεη ηα ζπλαηζζήκαηα, λα αλαπηχμεη ηξφπνπο ζπιινγηζηηθήο ζρεηηθά κε 
απηά θαη λα κπνξεί λα εθθξάζεη ζπλαηζζήκαηα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη.  

2.6.2 Θεωρία Αξιολόγησης Scherer 

Ζ ζεσξία ηνπ Scherer είλαη γλσζηή σο Component Process Model (CPM). χκθσλα κε απηφ ην 
κνληέιν αμηνιφγεζεο, ηα ζπλαηζζήκαηα αληηκεησπίδνληαη σο απνηέιεζκα κίαο αθνινπζίαο απφ 
ελδηάκεζα ζηάδηα. Βαζίδεηαη ζε ειέγρνπο απνηίκεζεο (appraisal checks) δηαθνξεηηθά 
νξηζκέλσλ ζπληζησζψλ θαη παξέρεη πξνβιέςεηο πνπ κεζνιαβνχλ κέρξη θαη ηελ ηειηθή 
έθθξαζε, ελψ πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη θαη ηελ ηειηθή. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ ειέγρσλ 
πξνθαιεί αιιαγέο ζηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα. Ζ απνηίκεζε (appraisal) είλαη ε αθνινπζία 
ησλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ αλάιπζεο ησλ εξεζηζκάησλ (Stimulus Evaluation Checks-SECs) ε 
νπνία αληηπξνζσπεχεη ην κηθξφηεξν δπλαηφ ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ θξηηεξίσλ γηα ηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη πέληε θεληξηθνί έιεγρνη αμηνιφγεζεο 
ζπλαηζζεκάησλ είλαη νη εμήο: 

 Έιεγρνο θαηλνηνκίαο (novelty). Απνηειείηαη απφ ηνπο ππνειέγρνπο ηνπ αηθληδηαζκνχ 
(suddeness), ηεο ζηγνπξηάο (confidence) θαη ηεο πξνβιεςηκφηεηαο (predictability) 

 Έιεγρνο εγγελνχο επραξίζηεζεο (intrinsic pleasantness)  

 Έιεγρνο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ ζηφρνπ (goal significance). Απνηειείηαη απφ ηνπο 
ππνειέγρνπο ηεο ζρεηηθφηεηαο ηνπ γεγνλφηνο /εξεζίζκαηνο (relevance), ηεο 
πηζαλφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ (probability of result), ηεο πξνζδνθίαο 
(expectation) θαη επείγνπζαο αλάγθεο (urgency) 

 Έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο αληηκεηψπηζεο θαηάζηαζεο (coping potential). Οη ππνέιεγρνη 
είλαη ν έιεγρνο ηεο νληφηεηαο πνπ πξνθάιεζε ην εξέζηζκα κε ηελ πξάμε ηεο (agent), ην 
θίλεηξν (motive), ν έιεγρνο (control), ε δχλακε (power) θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα 
(adaptability).  

 Ο έιεγρνο ηεο ζπκβαηφηεηαο (compatibility). Οη ππνέιεγρνη είλαη εζσηεξηθνί θαη 
εμσηεξηθνί. 

 

Μηα ζεκαληηθή ππφζεζε ηεο Θεσξίαο SEC ηνπ Scherer είλαη φηη ε αθνινπζία ησλ 
ειέγρσλ είλαη θαζνξηζκέλε ελψ δελ απνθιείεηαη ε παξάιιειε επεμεξγαζία ηνπο. Πεξηζζφηεξα 
γηα ην CPM κνληέιν παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 5.2.   

2.7 Θεωρία Βασικής υγκίνησης (core affect) 

Ζ ζεσξία βαζηθήο ζπγθηλεζηαθήο θαηάζηαζεο, core affect, πξνζπαζεί λα ζπγθεξάζεη ηελ ηδέα 
ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κε κεραληζκνχο πνπ εηζάγνπλ νη ζεσξίεο αμηνιφγεζεο. Ο Russel 
[36] ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ είλαη ζεκειηψδε θαη δελ κπνξνχλ λα 
αλαιπζνχλ θαη πξνηείλεη ηνλ θαζνξηζκφ επηζηεκνληθψλ φξσλ πνπ ζα ελνπνηνχλ ηηο ζεσξίεο γηα 
ηα ζπλαηζζήκαηα. Οη βαζηθέο ζπγθηλεζηαθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη ζπλαηζζήκαηα ή 
δηαζέζεηο. Γελ είλαη απαξαίηεην θάπνην γεγνλφο γηα λα βηψζεη θάπνηνο βαζηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 
θαηαζηάζεηο θαη δελ πεξηιακβάλνπλ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο. Ο άλζξσπνο ζεσξείηαη φηη έρεη αλά 
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πάζα ζηηγκή κηα βαζηθή ζπγθηλεζηαθή θαηάζηαζε, κπνξεί λα ππάξρεη δηαθχκαλζε ζηελ έληαζε 
ηεο ή ζηελ δηάξθεηα ηεο θαζψο θαη ζην πφζν ηελ αληηιακβάλεηαη ην άηνκν.  

Γηα λα νξηζηνχλ απηέο νη ζπγθηλήζεηο αξθνχλ κφλν δχν δηαζηάζεηο: ηεο πςειήο/ρακειήο 
Ηθαλνπνίεζεο (Pleasure/Displeasure) θαη ηεο ρακειήο/πςειήο Δλεξγνπνίεζεο 
(Activation/Deactivation) (εηθφλα 11). Σα νλφκαηα ησλ δηαζηάζεσλ πνπ επηιέγνληαη δελ 
εκπεξηέρνπλ θακία δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα ε ππεξεθάλεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί 
σο ην „λα ληψζεη θαλείο θαιά γηα ηνλ εαπηφ ηνπ‟. Σν „λα ληψζεη θαιά‟ είλαη ε βαζηθή ζπγθηλεζηαθή 
θαηάζηαζε (core affect) θαη ην „γηα ηνλ εαπηφ ηνπ‟ είλαη κία πξφζζεηε γλσζηηθή ζπληζηψζα 
(cognitive component) [36].  Έλα ζπλαηζζεκαηηθφ επεηζφδην είλαη έλα γεγνλφο πνπ αλήθεη ζε κία 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηεγνξία. Μπνξνχλ λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο ελφο 
ζπλαηζζήκαηνο ( π.ρ. ν θφβνο φηαλ βιέπνπκε έλα ζξίιεξ - ν θφβνο φηαλ βιέπνπκε κηα 
πξαγκαηηθή αξθνχδα). Τπάξρνπλ άπεηξνη ζπλδπαζκνί πνπ ραξαθηεξίδνπλ δηαθνξεηηθά 
ζπλαηζζεκαηηθά επεηζφδηα. 

 
Δηθόλα 11 Core Affect [36] 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ 

3.1 Εννοιολογικός ορισμός  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή (affective computing) έρεη πεξηγξαθεί σο ππνινγηζηηθή πνπ 
κπνξεί λα αλαγλσξίδεη, λα εξκελεχεη θαη λα επεμεξγάδεηαη αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα. Πξφθεηηαη 
γηα έλα ζχγρξνλν δηεπηζηεκνληθφ πεδίν ε απαξρή ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ην 
1995, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ άξζξνπ ηεο Picard ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
εκπεηξίαο θαη πψο απηή ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηε ζχγρξνλε επηζηήκε ησλ ππνινγηζηψλ. 
Δίλαη εχινγν φκσο λα γελλεζεί ην εξψηεκα γηαηί λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ ζπλαηζζεκαηηθφ-
αιιειεπηδξαζηηθφ ππνινγηζηή. Ζ απάληεζε είλαη απιή: ηηο κέξεο καο, ηα ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ρξήζηεο κε ηξφπνπο πνπ δελ επηηξέπνπλ πεξηπινθέο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπζηνθξαηηθή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ έκθπηε 
ηάζε λα αληαπνθξίλνληαη ζηα ππνινγηζηηθά κέζα κε ηξφπνπο, αλάινγνπο κε εθείλνπο πνπ 
επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ. Σα ππνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα βαζηζηνχλ ζε απηή ηελ πξνδηάζεζε, πξνθεηκέλνπ  λα  πξνζθέξνπλ 
ζηνπο ρξήζηεο αιιειεπίδξαζε κε ζπλαηζζεκαηηθή θαηαλφεζε. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δε 
δηαζέηνπλ αθφκα επηινγέο πνπ λα αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηεο επηθνηλσλίαο απφ ην ρξήζηε θαη 
ηελ θαηαλφεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρξήζηε. Έλαο ππνινγηζηήο πνπ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα 
απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα παξάγεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη 
νπζηαζηηθά ηηο ζεκεξηλέο αιιειεπηδξαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Ήδε ηα πεδία ηεο ζχλζεζεο θαη 
αλάιπζεο ζπλαηζζεκάησλ αξρίδνπλ λα αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο ζηνπο εξεπλεηέο γηα λα 
ζθεθηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αιιειεπηδξαζηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Οξηζκέλνη έρνπλ 
αξρίζεη λα δεκηνπξγνχλ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλζέζνπλ 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ελψ θάπνηνη άιινη έρνπλ εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε 
δεκηνπξγία ηερληθψλ αλαγλψξηζεο απφ αθνπζηηθά, νπηηθά ή θαη άιινπ είδνπο δεδνκέλα. ε θάζε 
πεξίπησζε, ην ζρέδην θαη ε δνκή ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζπαζνχλ λα 
εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ελφο ρξήζηε, πξέπεη λα ιάβνπλ 
ππφςε πνιιέο θαη ηαπηφρξνλεο κεηαβιεηέο θαηάζηαζεο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφο ν ηξφπνο πνπ πεξηγξάθεηαη ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε 
ζπλαηζζεκαηηθψλ ππνινγηζηψλ απφ ηελ νκάδα Affective Computing ηνπ MIT: “Η ζεκαζία απηνύ 
πξνθύπηεη από ηελ δνπιεηά ηνπ Damasio θαζώο θαη άιισλ πνπ έρνπλ κειεηήζεη αζζελείο πνπ 
ζηεξνύληαη βαζηθώλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ππνθέξνπλ από αδπλακία λα πάξνπλ 
απνθάζεηο κε ινγηθό ηξόπν. Η θύζε ηεο αδπλακίαο ηνπο απηήο είλαη πεξίεξγα παξόκνηα κε ηνλ 
ηξόπν πνπ παίξλνπλ απνθάζεηο νη Boolean – decision making κεραλέο, θαη ηα απιά επθπή 
ζπζηήκαηα ηερλεηήο λνεκνζύλεο. Πξόζθαηα επξήκαηα δείρλνπλ πιένλ όηη ζηνπο αλζξώπνπο ηα 
ζπλαηζζήκαηα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ κε ινγηθό θαη επέιηθην ηξόπν. Η 
ππόζεζή καο είλαη όηη ηα ζπλαηζζήκαηα ζα είλαη επίζεο απαξαίηεηα γηα ηηο κεραλέο ώζηε λα 
παίξλνπλ απνθάζεηο κε ηνλ ίδην ηξόπν, θαη ώζηε λα παξνπζηάδνπλ έλαλ πξαγκαηηθά 
δεκηνπξγηθό ηξόπν ζθέςεο θαη γεληθόηεξα έλα πιήζνο από γλσζηαθέο ηθαλόηεηεο πνπ κνηάδνπλ 
κε απηέο ηνπ αλζξώπνπ”. [14] 

3.2 Εργασίες στη συναισθηματική υπολογιστική 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή εζηηάδεη ζηε κειέηε θαη ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ πνπ 
αλαγλσξίδνπλ, εξκελεχνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη πξνζνκνηψλνπλ ηηο αλζξψπηλεο 
ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. Οη εξγαζίεο πάλσ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή 
πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα πεδία έξεπλαο: 

 

o Εληνπηζκόο ζπλαηζζεκαηηθήο πιεξνθνξίαο 

Ζ αλίρλεπζε ζπλαηζζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε 
αηζζεηήξσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
ρξήζηε θαη κε παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ρσξίο λα εζηηάδεη ζε θάπνηα εξκελεία 
ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Ζ αλίρλεπζε ζηεξίδεηαη ζε δεδνκέλα αλάινγα κε απηά πνπ εμεηάδνπκε 
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εκείο νη ίδηνη πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιχςνπκε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ ηξίηνπ, 
φπσο γηα παξάδεηγκα κηα θάκεξα θαηαγξάθεη εθθξάζεηο πξνζψπνπ, ζηάζε ζψκαηνο θαη 
ρεηξνλνκίεο, ελψ άιινη αηζζεηήξεο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ 
αλζξψπηλε θπζηνινγία.  

 

o Σπλαηζζεκαηηθά κεραληθά ζπζηήκαηα  

Ζ πην ζεκαληηθή ίζσο πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο είλαη ν  ζρεδηαζκφο 
ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ λα είλαη ζε ζέζε είηε λα επηδεηθλχνπλ έκθπηεο 
ζπλαηζζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, είηε λα πείζνπλ φηη δηαζέηνπλ ζπλαηζζήκαηα ρσξίο απαξαίηεηα λα 
ρξεζηκνπνηνχλ αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο κε απηνχο ηνπ αλζξψπνπ. Σα ζπζηήκαηα απηά 
πεξηέρνπλ κηα δηεπαθή (interface) αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε πνπ κπνξεί λα είλαη είηε 
θσλεηηθή είηε γξαπηήο κνξθήο ή κε ηελ κνξθή εηθνληθνχ πξάθηνξα (virtual agent).  

Οη πξάθηνξεο απηνί είλαη ινγηζκηθέο νληφηεηεο κε δπλαηφηεηεο πξνζνκνίσζεο 
ζπλαηζζεκάησλ θαη απεηθνλίδνληαη είηε κε κηα νκηινχζα θεθαιή (talking head)  είηε κε πιήξε 
γξαθηθή ζσκαηηθή ππφζηαζε. Ο ζηφρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα εκπινπηηζηεί θαη λα 
δηεπθνιπλζεί ε αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ- κεραλήο κέζα απφ έλα αλζξσπφκνξθν γξαθηθφ 
πεξηβάιινλ. Ο εηθνληθφο πξάθηνξαο ελζσκαηψλεη ηελ εθθξαζηηθή αλάιπζε, ε νπνία απνηειεί 
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξάθηνξα λα αληηιεθζεί θαη λα εξκελεχζεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
ρξήζηε ή έζησ θάπνησλ ελδείμεσλ απηήο. Ζ δπλαηφηεηα ησλ αιεζνθαλψλ εηθνληθψλ 
πξαθηφξσλ λα παξέρνπλ εθθξαζηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηνλ ρξήζηε είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή 
ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηε θπζηθφηεηα ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. H πνιπκεζηθή 
αλαηξνθνδφηεζε επεξεάδεη ηελ  αιεζνθάλεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο πξάθηνξα σο πξνο ηνλ 
αλζξψπηλν ρξήζηε θαη εληζρχεη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπ εκπεηξία.  

 

o Καηαλόεζε θαη πξνζνκνίσζε ζπλαηζζεκάησλ 

Μία ζπζθεπή γηα λα κπνξέζεη λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρξήζηε ζα πξέπεη φρη απιά 
λα εληνπίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πιεξνθνξία, αιιά θαη λα ηελ απνζεθεχεη, λα ηελ επεμεξγάδεηαη 
θαη λα „ρηίδεη‟ έλα κνληέιν ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ ελδηαθέξεη. 
Σειηθφο ζηφρνο είλαη ε κεραλή, αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη απφ ην ρξήζηε, λα 
αληηδξά κε έλα ηξφπν πνπ λα αξκφδεη ζηελ πεξίζηαζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεη 
πξψηα ηε ζεκαζία ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ αληηδξάζεσλ ηνπ ρξήζηε θαη θαηφπηλ λα 
εθθξάζεη κε ηε ζεηξά ηεο ην ζπλαίζζεκα. 

 

o Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ 

Ζ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ απαηηεί ηελ εμαγσγή ησλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ 
ζπγθεληξσκέλα δεδνκέλα ηνπ εληνπηζκνχ/αλίρλεπζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ κέζσ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ. Απφ ηα δεδνκέλα θσλήο κε ηελ επεμεξγαζία θπζηθήο 
γιψζζαο επηηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε νκηιίαο θαη άξα ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο, 
ελψ κε ηελ αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο νκηιίαο εμάγεηαη πιεξνθνξία γηα ην χθνο θαη ηε 
δηάζεζε ηνπ νκηινχληα. Ζ εξκελεία γίλεηαη κε ηελ ρξήζε πξνρσξεκέλσλ αιγνξίζκσλ κάζεζεο 
θαη ηαμηλφκεζεο. Οη αιγφξηζκνη απηνί αξρηθά εθπαηδεχνληαη ζε θάπνηα δεδνκέλα αλαθνξάο, 
απνηειέζκαηα ζπλήζσο ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηαμηλφκεζεο αληίζηνηρσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ 
θαηαζηάζεσλ απφ αλζξψπνπο. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επεμεξγαζία ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο κέζνδνη φπσο θξπκκέλα κνληέια Markov, θπκαηίδηα Gabor, 
ε κέζνδνο ηεο νπηηθήο ξνήο, επεμεξγαζία λεπξσληθώλ δηθηύσλ ή ην κνληέιν ηεο ελεξγνύο 
εκθάληζεο (active appearance model). 

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ελ ζπληνκία, θάπνηεο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή ηεο νπηηθήο επεμεξγαζίαο πξνζψπνπ θαη παξνπζηάδνπλ 
ελδηαθέξνπζεο πξνζεγγίζεηο: 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Βηθηψξηα Μπνπγηνχθνπ 

Ανάπτυξη Εφαρμογήσ με Εικόνεσ Συναιςθηματικήσ Αλληλεπίδραςησ Σελίδα 35 
 

 Πξνεγκέλεο ηερληθέο ζηελ εμαγσγή θαη ηελ ηαμηλφκεζε ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηελ 
παξαθνινχζεζε πξνζψπνπ θαη αληηθεηκέλσλ επηηξέπνπλ ηε ζρεδίαζε εχξσζησλ 
εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο απηφ ηεο Bartlett θαη ζπλεξγαηψλ πνπ πινπνηεί 
κέζνδν κε θπκαηίδηα Gabor γηα ηελ αλίρλεπζε απζφξκεησλ εθθξάζεσλ. 
 

 Οη Pantic kai Patras ρξεζηκνπνηνχλ ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ γχξσ απφ ην 
ζηφκα, ηα κάηηα, ηε κχηε θαη ην πεγνχλη. ηελ εξγαζία ηνπο δηεξεπλνχλ ηελ απηφκαηε 
αλάιπζε εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ζε πιάγηα φςε αληί ηεο ζπλήζνπο πξφζζηαο, 
κεησπηθήο θαηεχζπλζεο. 
 
 

 ρεηηθά ιίγεο εξγαζίεο ζπλδπάδνπλ ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ κε ηηο ππφινηπεο 
θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ ή ηνπ ζψκαηνο. ε κία απφ απηέο, νη Zhang θαη Ji εμεξεπλνχλ ην 
ζπλδπαζκφ εθθξάζεσλ πξνζψπνπ κε θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ. 
 

 Έρνπλ γίλεη απφπεηξεο γηα ηελ απηφκαηε αλάιπζε θαη ησλ απηφκαην δηαρσξηζκφ 
ζηεκέλσλ (posed) θαη γλήζησλ, απζφξκεησλ εθθξάζεσλ. Μία ηέηνηα πξνζπάζεηα έγηλε 
απφ ηνπο Valstar θαη ζπλεξγάηεο, γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπ απζφξκεηνπ ρακφγεινπ απφ ην 
επηηεδεπκέλν. Υξεζηκνπνηνχληαη θαη πάιη ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ, ελψ 
γίλεηαη ρξήζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιηνχ θαη ησλ ψκσλ. 
 

 Έρνπλ πξνηαζεί κέζνδνη γηα ηελ αλίρλεπζε πβξηδηθψλ 
ζπλαηζζεκαηηθψλ/ζπκπεξηθνξηθψλ εθθξάζεσλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο ακηγψο 
ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο. Παξάδεηγκα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο θνχξαζεο, ηεο 
απνγνήηεπζεο, ηνπ πφλνπ, ηεο ζπκθσλίαο ή ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Μία ηέηνηα 
πξφηαζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ρξήζηε αλήθεη ζηνπο Yeasin, 
Bullot θαη Sharma. 

 

 Οη Cohn θαη ζπλεξγάηεο αλαιχνπλ απζφξκεηεο ζπκπεξηθνξέο κε ρξήζε ηξηζδηάζηαησλ 
κνληέισλ, θαη ην ζπλδπαζκφ πιεξνθνξηψλ θίλεζεο ηνπ θεθαιηνχ. Δπίζεο 
ρξεζηκνπνηνχλ ζηε κέζνδν ηνπο θπκαηίδηα Gabor. 
 

Πξφζθαηα έρεη γίλεη ζηξνθή ζηα ιεγφκελα πνιπηξνπηθά (multimodal) ζπζηήκαηα 
επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ-κεραλήο, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ απνηειέζκαηα πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 
πεδίνπ έξεπλαο, πρ. Οπηηθναθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο ή ην ζπλδπαζκφ κε βηνζήκαηα.  

Παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηα Multimodal ζπζηήκαηα: 

 Σν ζχζηεκα MAUI– Multimodal Affect User Interface [44] ησλ Lisetti θαη Nasoz 
ζπλδπάδεη ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ κε βηνζήκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε 
ζπλαηζζεκάησλ φπσο ν θφβνο ή ν ζπκφο. ηελ ζπλέρεηα πξνζαξκφδεη έλαλ πξάθηνξα 
δηεπαθήο (animated interface agent) ψζηε λα θαζξεθηίδεη ην ζπλαίζζεκα ηνπ ρξήζηε. 
 

 Σν δπλακηθφ ζχζηεκα ησλ Maat θαη Pantic έρεη ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλεη θαη λα 
αλαιχεη κνηίβα ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε πνπ εμαξηψληαη απφ ηα ζπκθξαδφκελα 
ρξεζηκνπνηψληαο πνιπαηζζεηεξηαθά δεδνκέλα (multisensory data). ηε ζπλέρεηα 
πξνζαξκφδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε.  
 

 Ο απηνκαηνπνηεκέλνο νδεγφο κάζεζεο ηνπ Kapoor θαη ζπλεξγαηψλ, ζπλδπάδεη 
πιεξνθνξίεο απφ θάκεξεο, θάζηζκα θαη πνληίθη κε αηζζεηήξεο, αζχξκαην δεξκαηηθφ 
αηζζεηήξα θαη ηελ θαηάζηαζε πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο γηα λα αληρλεχζεη ην αίζζεκα ηεο 
απνγνήηεπζεο ηνπ ρξήζηε θαη λα πξνβιέςεη πφηε ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη βνήζεηα. 
 

 Σν ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ππνβνεζνχκελεο κάζεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Illinois 
(UIUC) ρξεζηκνπνηεί multimodal πξνζέγγηζε. Γίλεηαη ρξήζε ελφο εηθνληθνχ πξνζψπνπ 
(avatar) πνπ πξνηείλεη θαηάιιειε ζηξαηεγηθή εθκάζεζεο, βαζηζκέλε ζηελ έθθξαζε ηνπ 
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πξνζψπνπ ηνπ ρξήζηε, ηελ θίλεζε ησλ καηηψλ ηνπ, ιέμεηο θιεηδηά θαη ηελ θαηάζηαζε 
πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο.  
 

 
Δηθόλα 12: Πεξηνρέο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο  

3.3 Τπολογιστικά μοντέλα στη συναισθηματική υπολογιστική 

Σα ππνινγηζηηθά κνληέια ζπλαηζζεκάησλ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα κεηαηξέςνπλ ηνπο ζεσξεηηθνχο 
ηζρπξηζκνχο, πνπ κειεηήζεθαλ ζην θεθάιαην 2, ζε ζαθείο θαλφλεο θαη ζπζρεηίζεηο πνπ λα 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ κηα κεραλή. Γηαθξίλνληαη ζηα κνληέια πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 
αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζε απηά πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζνκνίσζε αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο απφ εηθνληθνχο ραξαθηήξεο [18]. 
Παξαηίζεληαη νξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα ππνινγηζηηθά κνληέια ζπλαηζζεκάησλ πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

o Agents  

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κνληέια ζπλαηζζεκάησλ πνπ βξίζθεη εθαξκνγή ε ζπλαηζζεκαηηθή 
ππνινγηζηηθή είλαη νη πξάθηνξεο. Οη πξάθηνξεο αθνινπζνχλ δχν βαζηθέο ζεσξήζεηο σο πξνο 
ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο: ηελ ραιαξή ζεψξεζε (weak notion of agency) θαη ηελ ηζρπξή 
ζεψξεζε (strong notion of agency). ηελ πεξηνρή αλζξψπνπ-κεραλήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο πεξηζζφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα κνληέια πξαθηφξσλ πνπ 
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πηνζεηνχλ ηελ ηζρπξή ζεψξεζε. Μηα εηδηθή θαηεγνξία επθπψλ πξαθηφξσλ είλαη ν πξάθηνξαο 
BDI (Belief-Desire-Intention) [18], κνληέιν ην νπνίν ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνπο επθπείο εηθνληθνχο 
ραξαθηήξεο (intelligent virtual agents), αιιά δελ επαξθεί απφ κφλν ηνπ λα δηαζθαιίζεη φια ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα ηέηνηα νληφηεηα. Χζηφζν, ππάξρνπλ πβξηδηθά κνληέια 
πνπ πηνζεηνχλ ηελ πξνζέγγηζε BDI καδί κε ζπζηήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε δηαιφγνπ 
(dialogue management systems) θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε 
αλζξψπηλνπο ρξήζηεο κέζσ δηάθνξσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ, φπσο ε νκηιία θαη νη κε-ιεθηηθέο 
εθθξάζεηο. 

 

o Τν ππνινγηζηηθό κνληέιν EMA (Emotion And Adaptation) ησλ Marsella θαη Gracth [15] 

Πξφθεηηαη γηα έλα εχξσζην κνληέιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηε γλσζηαθή αξρηηεθηνληθή SOAR. Δζηηάδεη 
ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαζψο εγείξεηαη έλα ζπλαηζζεκαηηθφ 
επεηζφδην, ζε αληηδηαζηνιή κε κνληέια φπσο ην ALMA θαη ην OCC πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε 
ζθνπφ ηε ζχλζεζε ηερλεηήο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

o Τν κνληέιν FLAME (Fuzzy-Logic Adaptive Model of Emotion)[15] 

Υξεζηκνπνηεί αζαθή ινγηθή γηα ηελ αληηζηνίρεζε γεγνλφησλ θαη παξαηεξήζεσλ ζε 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Οη πξνβιέςεηο θαη νη επηδφζεηο ηνπ FLAME έρνπλ αμηνινγεζεί 
ζην πιαίζην κηαο εμνκνίσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο θαηνηθηδίνπ.  

 

o Τν κνληέιν FearNot[15] 

Έρεη πινπνηεζεί ζε έλα καζεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ εηθνληθνί ραξαθηήξεο αιιειεπηδξνχλ 
κεηαμχ ηνπο. Απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 8-12 εηψλ θαη έρεη ζαλ ζθνπφ λα ηα εμνηθεηψζεη κε 
ην πψο λα αληηδξνχλ ζε ζελάξηα πνπ θάπνην άιιν παηδί ηα θνβεξίδεη/ελνριεί (bullying) [18]. Οη 
εηθνληθνί ραξαθηήξεο ηνπ  FearNot παξνπζηάδνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία 
θαζνξίδεηαη απφ ηηο ζεσξεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ OCC.  

 

o Τν κνληέιν ALMA (A Layered Model of Affect)[15] 

 Έλα κνληέιν κε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ πξφζθαηα αλέπηπμε ν Gebhard, επεθηείλεη ηε κειέηε 
ησλ ζπγθηλεζηαθψλ θαηλνκέλσλ γηα λα ζπκπεξηιάβεη εθηφο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο δηαζέζεηο 
θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο. ηεξίδεηαη ζηε ζεσξία OCC, ζην κνληέιν 
πξνζσπηθφηεηαο πέληε παξαγφλησλ (Five Factor Model) θαη ζηε ζεσξία ηνπ Mehrabian γηα ηηο 
δηαζέζεηο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηάζεζε ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο απφ ηηο 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη ην άηνκν ζε κία ζεηξά απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΕΚΥΡΑΕΩΝ 

4.1 Αναγνώριση  εκφράσεων 

Πνιινί εξεπλεηέο ζηελ πεξηνρή ηεο ππνινγηζηηθήο φξαζεο ζηξάθεθαλ πξφζθαηα πξνο ην 
πξφβιεκα ηεο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πξνζψπνπ ζε κεκνλσκέλεο εηθφλεο ή αθνινπζίεο 
εηθφλσλ. Αξρηθφ θίλεηξν γηα ην ελδηαθέξνλ απηφ απνηέιεζαλ νη κειέηεο ςπρνιφγσλ, φπσο νη 
Tomkins θαη Ekman, πάλσ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη θσδηθνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ εθθξάζεσλ, 
θαζψο θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ γλσζηαθψλ επηζηεκψλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 
θνηλσληθή λνεκνζχλε (emotional and social intelligence) θαη ηα κέζα έθθξαζεο ηεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εξεπλεηέο ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο νξακαηίζηεθαλ φηη νη 
ππνινγηζηέο ηνπ κέιινληνο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζε έλα βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα λα „δηαβάδνπλ‟ 
ηε κε-ιεθηηθή (non-verbal) ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ είηε αηνκηθά είηε ζε θνηλσληθά πιαίζηα, 
πξνθεηκέλνπ λα ζπλππάξμνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε απηνχο απνηειεζκαηηθά.  

Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ απνηεινχλ ζχκθσλα κε πνιινχο επηζηήκνλεο ηνλ πην 
ζεκαληηθφ ηξφπν κε-ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο. Αλακθίβνια ε αλαγλψξηζε θαη ε εξκελεία ηνπο, 
ηδηαίηεξα φηαλ γίλεηαη ρσξίο λα ελνριήζεη ηνλ ρξήζηε, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλαβάζκηζε 
ηεο επηθνηλσλίαο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. 

Ζ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ απφ ηελ νπηηθή πιεξνθνξία έρεη έλα ηζρπξφ ππφβαζξν, 
πξνεξρφκελν απφ κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Νεπξνθπζηνινγίαο. Πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ 
αλαγλψξηζε πξνζψπσλ δηεξεχλεζαλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη εξκελεχνπλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο κε βάζε ηηο αληηιακβαλφκελεο εθθξάζεηο.  

4.2 Η αποκωδικοποίηση του προσώπου 

Ζ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε βαζηθή δνκή θαη πεξηγξαθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, 
δεδνκέλνπ φηη ηα απνηειέζκαηα ηέηνησλ εξεπλψλ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθθάλζεηο ηηο 
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηελ νπνία ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο πξνζπαζνχλ λα 
αληρλεχζνπλ. Όπσο είδακε ζην πξψην θεθάιαην, ην δεκνθηιέζηεξν παξάδεηγκα απηήο ηεο 
πεξηγξαθήο είλαη νη έμη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπλαηζζήκαηνο. Ζ πεξηγξαθηθή απηή αληηκεηψπηζε 
ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηεξίρηεθε ηδηαίηεξα ζε δηαπνιηηηζκηθέο κειέηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ έλαλ απφ ηνπο πξσηνπφξνπο εξεπλεηέο ζηελ πεξηνρή ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο, ηνλ Paul Ekman, απνδεηθλχνληαο φηη νη άλζξσπνη 
αληηιακβάλνληαη νξηζκέλα βαζηθά ζπλαηζζήκαηα φζνλ αθνξά ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ κε 
ηνλ ίδην ηξφπν, αλεμάξηεηα απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο επηξξνέο. Ζ επηξξνή απηήο ηεο βαζηθήο 
ζεσξίαο αλαπαξάζηαζεο ζπλαηζζεκάησλ έρεη νδεγήζεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππάξρνπζεο 
εξγαζίεο ηεο απηφκαηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζήκαηνο λα εζηηάζνπλ ζηελ αλαγλψξηζε απηψλ 
αθξηβψο ησλ βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δθηφο βέβαηα απφ ηηο βαζηθέο εθθξάζεηο ππάξρεη θαη κία 
πιεζψξα άιισλ εθθξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε βάζε ηα νπηηθά ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθά. Γχζθνια φκσο κπνξεί θαλείο λα ηηο ηαμηλνκήζεη ζεκαζηνινγηθά επεηδή 
δηαθέξνπλ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν αιιά θαη επεηδή ε ζεκαζία ηνπο κεηαβάιιεηαη αλάινγα 
κε ηα ζπκθξαδφκελα ηεο ζπδήηεζεο θαη ην γεληθφ πιαίζην. 

Γηα ην ιφγν απηφ ν Ekman πξφηεηλε κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδν θσδηθνπνίεζεο (Facial 
Action Coding System, FACS) πνπ βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ ζηνηρεησδψλ θηλήζεσλ ησλ κπψλ 
ηνπ πξνζψπνπ. Σν ζχζηεκα απηφ θσδηθνπνίεζεο έρεη θαζηεξσζεί ζήκεξα ζηελ πεηξακαηηθή 
ςπρνινγία. Δπίζεο, ν Ekman ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξφηεηλε ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο θσδηθνπνίεζεο κε ρξήζε ππνινγηζηηθήο φξαζεο. Αξθεηνί εξεπλεηέο ηεο 
ππνινγηζηηθήο φξαζεο ζηα πιαίζηα ηεο αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ εξγάζηεθαλ θαη εξγάδνληαη γηα 
απηφ ην ζθνπφ. Έλα ηέηνην επίηεπγκα ζα είρε εθαξκνγή φρη κφλν ζηελ επηθνηλσλία αλζξψπνπ 
ππνινγηζηή, αιιά θαη ζηηο επηζηήκεο ηεο πεηξακαηηθήο θαη εθαξκνζκέλεο ςπρνινγίαο θαζψο 
ζήκεξα ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ρεηξνθίλεηα απφ εθπαηδεπκέλνπο εηδηθνχο.  
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4.3 Σεχνικές αναγνώρισης εκφράσεων προσώπου 

ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο ηερληθέο νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη 
ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θάπνηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ. Οη 
πξνζεγγίζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 α) ηαηηθέο: Ζ αλαγλψξηζε ηεο έθθξαζεο βαζίδεηαη ζε κηα απιή θσηνγξαθία κε ηελ έθθξαζε 
ζηελ θνξχθσζε ηεο (ππνελφηεηα 4.3.1), θαη 

 β) Γπλακηθέο: Ζ αλαγλψξηζε ηεο έθθξαζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε κηαο αθνινπζίαο 
απφ θαξέ ηα νπνία επηδεηθλχνπλ  ηελ ρξνληθή εμέιημε ηεο έθθξαζεο. Ζ δηάξθεηα κηαο αθνινπζίαο  
θπκαίλεηαη απφ 0.5 έσο 4 δεπηεξφιεπηα (ππνελφηεηα 4.3.2). 

 Μία ελδηάκεζε θαηεγνξία απνηεινχλ νη ηερληθέο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ δχν εηθφλεο. Μία 
εηθφλα κε ην πξφζσπν ζε νπδέηεξε θαηάζηαζε θαη κία εηθφλα κε ην πξφζσπν ζηελ θνξχθσζε 
ηεο έθθξαζεο. Παξφιν πνπ νη ηερληθέο απηέο πιεζηάδνπλ ηελ πεξηζζφηεξν δπλακηθή 
πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε θαηαρξεζηηθά θάπνηνο λα ηεο ραξαθηεξίζεη εκηζηαηηθέο (4.3.2).  

4.3.1 τατικές προσεγγίσεις  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε εθθξάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 
«mug shot» θσηνγξαθίεο ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη νη εθθξάζεηο ζηελ θνξχθσζε ηνπο. ηηο 
θσηνγξαθίεο απηέο είλαη επηηξεπηή ε αλίρλεπζε θάπνησλ ζηαηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο νη ξπηίδεο 
ζην κέησπν, ζηα κάγνπια θαη αλάκεζα ζηα θξχδηα, κε βάζε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 
ηαμηλφκεζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Ζ εμαγσγή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δελ είλαη νχηε 
εχθνιε αιιά νχηε ηθαλή γηα ην δηαρσξηζκφ εθθξάζεσλ. Πνιχ ιίγεο απφ ηηο ζηαηηθέο 
πξνζεγγίζεηο εκθαλίδνπλ αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα. 

Σν γεγνλφο φηη νη ζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο, παξά ηελ ακθίβνιε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, 
είλαη αξθεηά δεκνθηιείο ζηε βηβιηνγξαθία, κπνξεί λα απνδνζεί ζε δχν παξάγνληεο:  

(α) ζηελ χπαξμε αξθεηψλ βάζεσλ κε ζηαηηθέο εηθφλεο ζε αληίζεζε κε ηηο ιίγεο, ζηνλ αξηζκφ 
αιιά θαη πιήζνο αθνινπζηψλ, δπλακηθέο βάζεηο, θαη  

(β) ζηα επίπνλα ζηάδηα πξνεπεμεξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη ζηηο δπλακηθέο πξνζεγγίζεηο. 

4.3.2 Δυναμικές προσεγγίσεις   

ηηο δπλακηθέο πξνζεγγίζεηο ε δπζθνιία ηνπ πξνβιήκαηνο έγθεηηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ζεκείσλ ηνπ πξνζψπνπ απφ έλα θαξέ ζην επφκελν. 
Οη πην δηαδεδνκέλεο πξνζεγγίζεηο ζην πξφβιεκα απηφ ρξεζηκνπνηνχλ εθηίκεζε ησλ ρσξηθψλ 
θαη ρξνληθψλ παξαγψγσλ ησλ εηθφλσλ, θηιηξάξηζκα ή απιά ζπζρέηηζε ζην ρψξν ησλ εηθφλσλ.  

 

Ηκηζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Οη εκηζηαηηθέο πξνζεγγίζεηο ηαμηλνκνχλ ηηο εθθξάζεηο βαζηδφκελεο ζε ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 
πεγάδνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θίλεζεο, είηε ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ είηε ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, αλάκεζα ζε δχν θαξέ, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ απεηθνλίδεη ην πξφζσπν 
ζηελ νπδέηεξε θαηάζηαζε θαη ην άιιν ηελ έθθξαζε ζηελ θνξχθσζε ηεο. ηεξίδνληαη ζε 
δπλακηθά ζηνηρεία θαη έρνπλ δχν πιενλεθηήκαηα: 

 Ζ θίλεζε ησλ επηκέξνπο ζεκείσλ ηνπ πξνζψπνπ αλάκεζα ζηα δχν απηά θαξέ είλαη 
αξθεηά κεγάιε, θαη 

 ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ αιγνξίζκσλ.  

Ο Mase πξνζπάζεζε λα ππνινγίζεη ηελ θίλεζε θάπνησλ νκάδσλ κπψλ νη νπνίνη 
αληηζηνηρνχλ ζηηο κνλάδεο κέηξεζεο AUs (ππνελφηεηα 5.2.1, FACS). Ζ θίλεζε ησλ κπψλ 
πξνζεγγίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο θάπνησλ νξζνγσλίσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
πξνζψπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ εθθξάζεσλ. Σν 
πξφβιεκα ζηελ πξνζέγγηζε απηή είλαη φηη ν απηφκαηνο εληνπηζκφο ησλ νξζνγσλίσλ πνπ 
πεξηθιείνπλ ηνπο κχεο είλαη πνιχ δχζθνινο, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα νξζνγψληα 
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αληηζηνηρνχλ ζε νκνηφκνξθεο πεξηνρέο δέξκαηνο νη νπνίεο δελ πξνζδηνξίδνληαη απφ θάπνην 
ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ. Δπηπιένλ ηίζεηαη θαη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ε ηξηζδηάζηαηε 
θίλεζε ησλ κπψλ κπνξεί λα απεηθνληζηεί απφ ηελ θίλεζε ησλ ζεκείσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
πξνζψπνπ. Βέβαηα νχηε θαη ν άλζξσπνο ππνινγίδεη ηελ πξαγκαηηθή θίλεζε ησλ κπψλ, απιά 
παξαηεξεί ηηο κνξθνπνηήζεηο ηνπ πξνζψπνπ.  

Οη Yacoob θαη Davis επηθεληξψζεθαλ ζηηο αθκέο αληί ζηνπο κχεο ηνπ πξνζψπνπ, 
ζεσξψληαο φηη νη αθκέο θαη ε θίλεζε ηνπο ππνινγίδνληαη επθνιφηεξα θαη είλαη πεξηζζφηεξν 
επζηαζή ραξαθηεξηζηηθά, φζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ θαη ηηο αιιαγέο ηεο ζέζεο ηνπ 
πξνζψπνπ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. 

 

Πιήξσο δπλακηθέο πξνζεγγίζεηο  

Οη ηερληθέο αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ απφ αθνινπζίεο βίληεν κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε 
ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 

Α. Σερληθέο βαζηζκέλεο ζην πεδίν ησλ δηαλπζκάησλ θίλεζεο 

Τπνινγίδεηαη ην πεδίν ησλ δηαλπζκάησλ θίλεζεο είηε ζε νιφθιεξε ηελ εηθφλα είηε ζε 
επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ εθθξάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη 
ρξεζηκνπνηψληαο παξάγσγα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαλπζκάησλ θίλεζεο θαη ε ηαχηηζε 
πινπνηείηαη κε θάπνην δπλακηθφ ζρήκα –Ζidden Markov Μodels (HMM), επαλαιακβαλφκελα 
λεπξσληθά δίθηπα θνθ. Σν κεηνλέθηεκα ηέηνησλ ηερληθψλ είλαη ε αλαπφθεπθηε παξνπζία 
ζνξχβνπ ζηα εθηηκνχκελα δηαλχζκαηα θίλεζεο ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε 
δηαδηθαζία αλάιπζεο. 

 Ο Ohya θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εθάξκνζαλ Hidden Markov Models γηα ηε 
κνληεινπνίεζε ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ εθθξάζεσλ. Ζ θαηάζηαζε ησλ κπψλ ζε θάζε ρξνληθή 
ζηηγκή πξνζεγγίδεηαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θφκβνπο ησλ HMMs –έλαο γηα θάζε έθθξαζε. ηελ 
εξγαζία ρξεζηκνπνίεζαλ θπκκαηίδηα (wavelets) γηα ηελ εμαγσγή ηνπ δηαλχζκαηνο 
ραξαθηεξηζηηθψλ, ελψ ζηε κειέηε ρξεζηκνπνίεζαλ ην κεηαζρεκαηηζκφ Fourier.  

 

Β. Παξαθνινχζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εθθξάζεσλ είλαη ίζσο ε πην πξνθαλήο αληηκεηψπηζε ηεο αλάιπζεο εθθξάζεσλ 
απφ αθνινπζίεο βίληεν. Σν πεδίν ησλ δηαλπζκάησλ θίλεζεο εθηηκάηαη κφλν ζηηο πεξηνρέο ηνπ 
πξνζψπνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. Ζ δηαδηθαζία δηαηξείηαη ζε δχν ζηάδηα: 
Γηα θάζε θαξέ ηεο αθνινπζίαο πξαγκαηνπνηείηαη εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρακεινχ 
επηπέδνπ, φπσο αθκψλ θαη γσληψλ πνπ απηέο ζρεκαηίδνπλ, ή πςειφηεξνπ επηπέδνπ φπσο ηα 
κάηηα, ηα θξχδηα, ην ζηφκα θνθ, θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη ε θίλεζή ηνπο αλάκεζα ζε δηαδνρηθά 
θαξέ. 

 Πνιχ δηαδεδνκέλνο αιγφξηζκνο παξαθνινχζεζεο ηεο θίλεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
είλαη ν αιγφξηζκνο ησλ Lucas-Kanade, ν νπνίνο εκθαλίδεη ζρεηηθά πςειή αθξίβεηα φζνλ αθνξά 
ζηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηνξίδεη ηελ 
ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα αιιά ππνζέηεη κεγάιε αθξίβεηα ζηνλ εληνπηζκφ ηνπο. Δπηπιένλ 
δελ είλαη πξνθαλέο φηη φιε ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε ησλ εθθξάζεσλ 
εθθξάδεηαη κφλν απφ ηε κεηαβνιή ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ. Γηα 
παξάδεηγκα ζε πνιιέο εθθξάζεηο ε εκθάληζε ξπηίδσλ ζε νκνηφκνξθεο πεξηνρέο ηνπ 
πξνζψπνπ –κέησπν, κάγνπια- είλαη κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία. 

 

Γ. Υξήζε ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ γηα ην θεθάιη 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία θάλεη ρξήζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο πθήο ηνπ θεθαιηνχ θαη πξνζαξκφδεη έλα 
ηέηνην κνληέιν κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θαξέ ηεο αθνινπζίαο βίληεν. Ζ 
ρξήζε ησλ ηξηζδηάζηαησλ κνληέισλ απνζθνπεί ζηελ θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο ζέζεο ηνπ 
πξνζψπνπ ζην ρψξν θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο θίλεζεο ζε ηξηζδηάζηαην επίπεδν θαη φρη απιά ζε 
επίπεδν κεηαηφπηζεο. 
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4.4 τάδια ανίχνευσης εκφράσεων προσώπου 

Δλψ γηα ηνπο αλζξψπνπο ε αλίρλεπζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ επηηπγράλεηαη ζρεδφλ 
αβίαζηα θαη ε εξκελεία ησλ εθθξάζεσλ ζρεηηθά εχθνια, ε αλάπηπμε ελφο απηφκαηνπ 
ζπζηήκαηνο πνπ ζα εληνπίδεη θαη ζα ηαμηλνκεί κε επηηπρία ηεο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν, δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε.  

Σν πξφβιεκα κπνξεί γεληθά, λα αλαιπζεί ζηα εμήο βαζηθά ζηάδηα: 

 Δληνπηζκφο/Αλίρλεπζε ηνπ πξνζψπνπ κέζα ζηελ εηθφλα, 

 Δπεμεξγαζία εηθφλαο/εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ έθθξαζε,  

 Καηεγνξηνπνίεζε/αλαγλψξηζε ζπλαηζζήκαηνο  

 

Δίζνδνο  

Δηζάγεηαη ζην ζχζηεκα είηε κία ζηαηηθή (κεκνλσκέλε) εηθφλα είηε κία αθνινπζία εηθφλσλ (video). 

Δληνπηζκφο/Αλίρλεπζε πξνζψπνπ 

ε απηφ ην ζηάδην δηαρσξίδεηαη ην πξφζσπν απφ ην θφλην θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ 
αλίρλεπζε ηεο ζέζεο θάπνησλ ζεκείσλ αλαθνξάο, φπσο νη ίξηδεο ησλ καηηψλ θαη ηα ξνπζνχληα, 
είηε κε ηε ρξήζε ρξσκαηηθψλ δηαβαζκίζεσλ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ελδεηθηηθψλ ηεο πθήο 
ηνπ πξνζψπνπ. 

ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο κέρξη ζήκεξα, νη ζπλζήθεο ιήςεο ηεο εηθφλαο φπσο ν 
θσηηζκφο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ πξνζψπνπ, είλαη ειεγρφκελεο ζε κεγάιν βαζκφ, κε ην 
πξφζσπν λα είλαη ζε εκπξφζζηα φςε θαη ζην θέληξν ηεο εηθφλαο. Έηζη δηεπθνιχλεηαη, θαηά 
πνιχ ε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ηνπ, αθνχ εμαζθαιίδεηαη ε παξνπζία ελφο πξνζψπνπ ζηελ 
εηθφλα θαη ε a priori γλψζε ηεο ζέζεο ηνπ κέζα ζε απηήλ θαηά πξνζέγγηζε. Απηφ, βέβαηα, δε 
κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο θαη απνηειεί κία ζεκαληηθή αδπλακία ησλ 
πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ, αθνχ πξαθηηθέο δπζθνιίεο φπσο πξφζσπν ζε θιίζε, ρακειφο 
θσηηζκφο, ζπλσζηηζκφο, παξαιιαγέο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνζψπνπ θ.α., κπνξνχλ λα 
επηθέξνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηελ επίδνζε ηνπο. Έλαο κε γξακκηθφο ηαμηλνκεηήο 
απαηηείηαη γηα λα είλαη εθηθηή ε δηαρείξηζε απηήο ηεο πνιχπινθεο θαηάζηαζεο θαζψο επίζεο θαη 
έλα κεγάιν ζχλνιν δεηγκάησλ εθπαίδεπζεο, ηα νπνία ζα εκπεξηέρνπλ απηήλ ηελ πνηθηιφηεηα 
ζηελ εκθάληζε ησλ πξνζψπσλ. Ζ ηαρχηεηα είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα ηελ απφδνζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Οη ππάξρνπζεο ηερληθέο γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνζψπσλ (face localization) ζε 
κνλφρξσκεο ή έγρξσκεο εηθφλεο θαηεγνξηνπνηνχληαη θαηά ηνλ Yang σο εμήο[23]: 

 Μέζνδνη βαζηζκέλνη ζηε γλψζε (knowledge-based methods): Ζ αλζξψπηλε 
γλψζε θσδηθνπνηείηαη ζε θαλφλεο αλαθνξηθά κε ην ηη ζπληζηά έλα ηππηθφ 
πξφζσπν. πλήζσο θσδηθνπνηνχληαη απφ ηνλ εξεπλεηή νη ζρέζεηο αλάκεζα 
ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζψπνπ. 

 Πξνζεγγίζεηο αλαιινίσησλ ραξαθηεξηζηηθψλ (feature invariant approaches): 
ηφρνο απηψλ ησλ κεζφδσλ είλαη λα βξεζνχλ ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 
πξνζψπνπ πνπ ππάξρνπλ αθφκα θαη φηαλ ε ζηάζε, ε ζέζε παξαηήξεζεο ή νη 
ζπλζήθεο θσηηζκνχ πνηθίιινπλ. χκθσλα κε απηά ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ρηίδνληαη ζηαηηζηηθά κνληέια κνξθψλ (statistical shape models), πνπ ζηε 
ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνζψπνπ. 

 Μέζνδνη ζπληαηξηάζκαηνο ππνδεηγκάησλ (template matching methods): 
Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα πξνθαζνξηζκέλα ηππηθά ππνδείγκαηα (templates) 
γηα λα πεξηγξάςνπλ ην πξφζσπν σο ζχλνιν ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνζψπνπ μερσξηζηά. 

 Μέζνδνη βαζηζκέλεο ζηελ εκθάληζε (appearance-based methods): Σα κνληέια 
ή ηα ππνδείγκαηα πξνζψπνπ καζαίλνληαη απφ έλα ζχλνιν εηθφλσλ 
εθπαίδεπζεο πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πνηθηιφηεηαο ηεο εκθάληζεο ησλ 
πξνζψπσλ. ε γεληθέο γξακκέο, νη αιγφξηζκνη απηνί ζηεξίδνληαη ζε ηερληθήο 
ζηαηηθήο αλάιπζεο (ηαμηλφκεζε θαηά Bayes)  θαη ζε κεραλέο εθπαίδεπζεο 
(λεπξσληθά δίθηπα, support vector machines). πλήζσο γηα ιφγνπο 
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ππνινγηζηηθήο ηζρχο θαη αθξίβεηαο παξαηεξείηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά κείσζε 
δηαζηάζεσλ (PCA, Adaboost). 

 

Δπεμεξγαζία/Δμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ  

 Αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηνλ ηχπν ηεο εηζφδνπ, δεκηνπξγείηαη 
κηαο πςειφηεξεο ηάμεο αλαπαξάζηαζε ηεο εηθφλαο ή ηεο αθνινπζίαο εηθφλσλ ηνπ πξνζψπνπ ε 
νπνία αληηπξνζσπεχεη γλσξίζκαηα ρξήζηκα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, φπσο γεσκεηξία, πθή, 
παξακφξθσζε, θίλεζε, ρξψκα, ζηαηηζηηθέο ή θαζκαηηθέο ηδηφηεηεο θ.α. ε απηφ ην ζηάδην, 
δειαδή, κεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο εηζφδνπ, δηαηεξψληαο αιιά θαη αλαδεηθλχνληαο ηε 
ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα ηελ αλαγλψξηζε.  

 

o Οιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά   

Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξγαζηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ εηθφλα θαζεαπηή ή κεηά απφ θάπνην 
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο γηα λα κεησζεί, φπσο είπακε πξνεγνπκέλσο, ε δηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ. 
Λφγσ επαηζζεζίαο ζην θσηηζκφ θαη ιφγσ αιιαγψλ ηεο εκθάληζεο (δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 
πξνζψπνπ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ή ζην δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πξνζψπνπ σο 
πξνο ηελ θάκεξα) ησλ πξνζψπσλ νη ηερληθέο απηέο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε απφδνζε.  

Παξφια απηά, ζε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο νη νιηζηηθέο ηερληθέο κπνξνχλ λα δψζνπλ πνιχ 
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, αθνχ βέβαηα έρεη πξνεγεζεί θαλνληθνπνίεζε ησλ εηθφλσλ κε 
βάζε γλσζηέο ζέζεηο ησλ ζεκείσλ ηνπ πξνζψπνπ. Γηαθνξεηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ εμαξηψληαη ηδηαίηεξα απφ ην θσηηζκφ (φπσο νη αθκέο ηεο εηθφλαο). 

Πην αλζεθηηθέο ηερληθέο βαζίδνληαη ζηελ πξνζαξκνγή ελφο παξακνξθψζηκνπ κνληέινπ 
(AAM, 3D morphable model) ζηηο εηθφλεο ηνπ πξνζψπνπ, θαη ρξήζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ 
κνληέινπ γηα αλαγλψξηζε ή ρξήζε ηνπ κνληέινπ γηα ηελ αληηζηάζκηζε πφδαο-γεσκεηξίαο πξηλ 
ηνλ ππνινγηζκφ νιηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ πξνζαξκνγή ησλ κνληέισλ ζηελ εηθφλα 
πξαγκαηνπνηείηαη κε επαλαιεπηηθνχο αιγφξηζκνπο βειηηζηνπνίεζεο πνπ απαηηνχλ 
αξρηθνπνίεζε είηε θαηά πξνζέγγηζε είηε κε ζρεηηθή αθξίβεηα (αλαιφγσο κε ηελ πεξίπησζε) θαη 
ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ζπγθιίλνπλ. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηερληθψλ δίλεη πνιχ θαιά 
απνηειέζκαηα, αιιά απαηηείηαη  έλαο κεγάινο αξηζκφο εηθφλσλ εθπαίδεπζεο πνπ λα θαιχπηνπλ 
ην εχξνο ησλ αιιαγψλ ζηελ εκθάληζε. 

 

o Αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ είηε απφ εηθφλεο είηε απφ αθνινπζίεο 
εηθφλσλ επηιέγνπλ βαζίδνληαη ζε αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ πξέπεη λα θσδηθνπνηνχλ ηηο κεηαβνιέο 
ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ νθείινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ έθθξαζε θαη δελ 
επεξεάδνληαη απφ άιινπο παξάγνληεο, φπσο ηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνζψπνπ ή ηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο. Έρνπλ πξνηαζεί δχν θαηεγνξίεο αλαηνκηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ: ηα γεσκεηξηθά θαη ηα εκθαληζηαθά (appearance based).  

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζπλήζσο κεηξήζεηο επθιείδεησλ απνζηάζεσλ 
κεηαμχ αλαηνκηθψλ ζεκείσλ (π.ρ. απφζηαζε αλάκεζα ζην πάλσ θαη ζην θάησ ρείινο) ή 
γεσκεηξηθέο παξακνξθψζεηο. Αληίζεηα ηα εκθαληζηαθά ραξαθηεξηζηηθά κεηξνχλ κεηαβνιέο ζηελ 
πθή (texture) ηεο εηθφλαο. Δθηφο ησλ άιισλ είλαη θαηάιιεια γηα κέηξεζε κεηαβνιψλ πνπ δελ 
κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ γεσκεηξηθά (π.ρ. ξπηίδσζε ηνπ κεηψπνπ). Ο ζπλδπαζκφο 
ραξαθηεξηζηηθψλ θαη απφ ηηο δχν θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

Σα πην γλσζηά νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα είλαη απηά πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηα 
παλεπηζηήκηα Carnegie Mellon University (CMU) θαη University of Illinois at Urbana-Campaign 
(UIUC). Καη ηα δχν έρνπλ ζηφρν ηελ απηφκαηε θσδηθνπνίεζε FACS απφ αθνινπζίεο εηθφλσλ.  

Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο CMU ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν κνληέισλ 
πνιιαπιψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαγσγή ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ. 
Γηα παξάδεηγκα έλα γεσκεηξηθφ κνληέιν κε ηξεηο θαηαζηάζεηο  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ρείιε: 
αλνηρηά, θιεηζηά, ζθηρηά θιεηζηά. Άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο νη ξπηηδψζεηο ηνπ κεηψπνπ 
ραξαθηεξίδνληαη απιά κε ηελ παξνπζία/απνπζία ηνπο. Σν ζχζηεκα ππνινγίδεη 15 παξακέηξνπο 
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γηα ην επάλσ ηκήκα ηνπ πξνζψπνπ θαη 9 γηα ην θάησ. Υξεζηκνπνηνχληαη παξάκεηξνη πνπ 
πεξηγξάθνπλ ην ζρήκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηελ θαηάζηαζε ηνπο θαη ηελ θίλεζε ηνπο.  

ε λεφηεξεο εθδφζεηο εμεηάζηεθε ε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ εκθάληζεο πνπ βαζίδνληαη 
ζε θπκαηίδηα Gabor, θαη ππνινγίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αλαηνκηθά πξνζδηνξηζκέλεο ζέζεηο, 
θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο γεσκεηξηθψλ κε εκθαληζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  

Σν ζχζηεκα UIUC αξρηθά ρξεζηκνπνίεζε γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελψ ζε 
ζχγρξνλεο εθδφζεηο πξνηάζεθε ε ρξήζε ραξαθηεξηζηηθψλ εκθάληζεο κε βάζε θπκαηίδηα Gabor. 
Σα θπκαηίδηα Gabor κπνξεί λα κελ επεξεάδνληαη απφ νξηζκέλεο αιιαγέο ζηνλ θσηηζκφ, 
επεξεάδνληαη φκσο απφ ηνπηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ αιιαγή ηεο 3D γεσκεηξίαο 
ιφγσ ηεο θίλεζεο. Γη‟ απηφ έρεη πξνηαζεί ν ππνινγηζκφο ηνπο απφ ηνλ ιφγν (ratio) κεηαμχ 
εηθφλσλ πνπ απεηθνλίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε έθθξαζε θαη ηεο νπδέηεζε εηθφλαο. 

 

o Υξνληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ είλαη έλα δπλακηθφ θαηλφκελν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή 
κεηαβνιή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ. ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηήκαηα 
αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αθνινπζίεο εηθφλσλ, ηα άηνκα ζηελ αξρή ηεο 
αθνινπζίαο βξίζθνληαη ζηελ νπδέηεξε θαηάζηαζε θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαβαίλνπλ ζηαδηαθά ζην 
απφγεην (apex) ηεο έθθξαζεο φπνπ ππάξρεη θαη ε κέγηζηε παξακφξθσζε. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ 
δπλακηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θίλεζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Ζ πξψηε πξνζέγγηζε κεηξά γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηε κεηαβνιή ελφο αλαηνκηθνχ 
ραξαθηεξηζηηθνχ (π.ρ. ηε γεσκεηξηθή απφζηαζε) απφ ηελ αληίζηνηρε ηηκή αλαθνξάο ηνπ ίδηνπ 
ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ νπδέηεξε έθθξαζε. Σν πεδίν ησλ δηαλπζκάησλ θίλεζεο εθηηκάηαη κφλν 
ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά Ζ πξνζέγγηζε απηή 
έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε κηα εηθφλα θάζε αηφκνπ ζηελ νπδέηεξε 
θαηάζηαζε πξάγκα πνπ δελ είλαη πξαθηηθφ ζε νξηζκέλεο εθαξκνγέο.  

ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε ππνινγίδεηαη ην πεδίν ησλ δηαλπζκάησλ θίλεζεο είηε ζε 
νιφθιεξε ηελ εηθφλα είηε ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηνπ πξνζψπνπ. Σν πεδίν δηαλπζκάησλ 
θίλεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ πςειφηεξνπ επηπέδνπ παξακέηξσλ 
παξακφξθσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ ηαμηλφκεζε. 

Καηεγνξηνπνίεζε/Αλαγλψξηζε ζπλαηζζήκαηνο  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, έρνπλ νξηζηεί έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα: ραξά, έθπιεμε, θφβνο, 
ιχπε, απέρζεηα θαη ζπκφο, ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο αληηθείκελν αλαγλψξηζεο ζηηο 
πεξηζζφηεξεο αλαιχζεηο. Οη Ekman θαη Friesen θαηάθεξαλ επίζεο λα θσδηθνπνηήζνπλ 
απνηειεζκαηηθά ηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ θηλήζεσλ ησλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ ζε βαζηθέο 
παξακνξθψζεηο, ηα ιεγφκελα Action Units (Aus), φπσο είλαη ην άλνηγκα ησλ ρεηιηψλ, ην 
θιείζηκν ησλ καηηψλ θιπ.  

ε απηφ ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αλαπαξάζηαζε πνπ πξνέθπςε ζην 
πξνεγνχκελν βήκα, θαηαηάζζεηαη ζε θάπνην απφ ηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ή ζε θάπνηα απφ 
ηηο βαζηθέο παξακνξθψζεηο ηνπ πξνζψπνπ (Aus), αλάινγα κε ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 
πθίζηαηαη επεμεξγαζία. Φπζηθά, ην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθηειεί ηελ θαηάηαμε πξέπεη 
πξνεγνπκέλσο λα έρεη δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε δεδνκέλα εθπαίδεπζεο, δειαδή εηθφλεο κε 
γλσζηή έθθξαζε ή θσδηθνπνηεκέλνπο ζπλδπαζκνχο Aus. πλήζσο, ην ζηάδην ηεο 
θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη ν ζπλδπαζκφο ελφο κεραληζκνχ ζχγθξηζεο θαη πινπνηείηαη κε ηξεηο 
βαζηθέο κεζφδνπο: 

 κε βάζε πξφηππα (template-based),ζπγθξίλνληαο δειαδή ηελ εηθφλα δνθηκήο κε ηα 
πξφηππα θαη εμάγνληαο απηφ κε ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα, 

 κε βάζε λεπξσληθά δίθηπα (Neural Network-based) θαη 

 κε βάζε θαλφλεο (Rule-based) φηαλ πξφθεηηαη γηα αληηζηνίρεζε ελφο ζπλδπαζκνχ Aus 
κε έλα ζπλαίζζεκα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάζηεθαλ εξγαζίεο πνπ ηαμηλνκνχλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 
εθθξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο επηθνηλσλία εθηφο ησλ βαζηθψλ 
εθθξάζεσλ. Αλ ζθεθηεί θαλείο φηη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γίλνληαη κε δηάθνξεο βάζεηο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Βηθηψξηα Μπνπγηνχθνπ 

Ανάπτυξη Εφαρμογήσ με Εικόνεσ Συναιςθηματικήσ Αλληλεπίδραςησ Σελίδα 44 
 

εθθξάζεσλ είλαη αξθεηά δχζθνιν λα εθηηκήζεη θαλείο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ 
ηαμηλφκεζεο.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξγαζηψλ βαζίδεηαη ζε θάπνην γλσζηφ αιγφξηζκν κεραληθήο 
κάζεζεο. Αξθεηέο εξγαζίεο θαηαθεχγνπλ ζε ηαμηλφκεζε κε βάζε ηνλ πιεζηέζηεξν γείηνλα 
(Nearest Neighbor), ελψ θάπνηεο άιιεο βαζίδνληαη ζηνλ γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 
Γηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε αθνινπζεί ην ζχζηεκα UIUC πνπ ρξεζηκνπνηεί έλαλ ηαμηλνκεηή ηχπνπ 
naïve Bayes (TreeAugmented Naïve Bayes) πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλεη 
αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Μηα άιιε θαηεγνξία αιγνξίζκσλ είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε 
γηα ηελ θίλεζε ηνπ πξνζψπνπ. ηελ πεξίπησζε απηή θάζε έθθξαζε κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί 
εθφζνλ πιεξεί κία ζεηξά απφ ινγηθνχο θαλφλεο πνπ ζπλήζσο είλαη ζχγθξηζε ελφο αλαηνκηθνχ 
ραξαθηεξηζηηθνχ κε θάπνην θαηψθιη.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ ηερληθέο επηρεηξνχλ αλαγλψξηζε ηεο έθθξαζεο ζε 
θάζε θαξέ ηεο αθνινπζίαο μερσξηζηά. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δπλακηθήο ηεο θίλεζεο έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί ν αιγφξηζκνο HMM πνπ ηξνθνδνηείηαη είηε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αλαγλψξηζεο ζε θάζε θαξέ είηε απεπζείαο κε ραξαθηεξηζηηθά.  

4.5 Διανυσματική αναπαράσταση των εικόνων του προσώπου 

Γχν είδε αλαπαξαζηάζεσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε 
εθθξάζεσλ: Γπζδηάζηαηνη πίλαθεο ηηκψλ (εηθφλα ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη) θαη δηαλχζκαηα 
ραξαθηεξηζηηθψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα εμαρζνχλ απφ ηηο εηθφλεο ηα δηαρσξηδφκελα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ιφγσ ηνπ φηη ε ηαπηνπνίεζε 
πνπ βαζίδεηαη ζε αθαηέξγαζηεο εηθφλεο έρεη απνδεηρζεί επαίζζεηε. Έηζη ζα κεησζεί ε δηάζηαζε 
ηεο εηθφλαο ελψ ζα δηαηεξεζεί κεγάιν κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο. Με ηελ εμαγσγή δηαλπζκαηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ γιπηψλνπκε πξνβιήκαηα φπσο  ε ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα αιιά θαη 
πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θσηηζκφ ησλ εηθφλσλ θαη ηηο έληνλεο δηαθνξέο κεηαμχ πξνζψπσλ. 
Απηά ηα δηαλχζκαηα ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ην θάζε πξφζσπν κε κνλαδηθφ ηξφπν. 
Δπηπιένλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζα πξέπεη λα εμάγνληαη κε απηφκαην ηξφπν θαη κε 
κηθξφηεξε δηάζηαζε απφ ηελ αξρηθή. Ζ εχξεζε ηέηνησλ δηαλπζκάησλ είλαη ην βαζηθφηεξν 
πξφβιεκα ησλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ. Γηα ηε δηαλπζκαηηθή αλαπαξάζηαζε 
ησλ εηθφλσλ πξνζψπσλ έρνπλ αλαπηπρζεί πνιπάξηζκεο κέζνδνη. 

4.6  Μέθοδοι εξαγωγής χαρακτηριστικών  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ αλαγλψξηζεο πξνζψπνπ ζέηνπλ απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο 
φπσο θφλην, νη θσηνγξαθίεο πξνζψπσλ λα είλαη ζε εκπξφζζηα φςε, ηα πξφζσπα ζηηο εηθφλεο 
λα είλαη ζην θέληξν θαη ππφ κηθξή θιίζε θαη πεξηζηξνθή θνθ. Οη κέζνδνη απηνί επηθεληξψλνληαη 
ζηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ, είηε γεσκεηξηθψλ είηε κέζσ δηαλπζκάησλ θίλεζεο. Κάπνηεο 
απφ ηηο δεκνθηιέζηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ είλαη νη εμήο: 

 Υξήζε θπκαηηδίσλ ηχπνπ Haar ζε ηαμηλνκεηέο ελφο κφλν ραξαθηεξηζηηθνχ (αλίρλεπζε 
θαηά Viola & Jones) 

 Ο κεηαζρεκαηηζκφο Karhunen-Loeve θαη νη Αλαιχζεηο Κχξησλ θαη Αλεμάξηεησλ 
πληζησζψλ (PCA, ICA) πνπ απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ 
ηδηνδπαλπζκάησλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα εληνπηζκφ, φζν θαη γηα ηελ 
αλαγλψξηζε πξνζψπσλ κε κάιινλ απνδνηηθφηεξε ηελ δηαδηθαζία εληνπηζκνχ. 

 Σα Νεπξσληθά Γίθηπα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο απφ ηηο 
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ  

 Αλίρλεπζε πξνζψπνπ κε ηελ OpenCV  

 Αιγφξηζκνη Πξνζαξκνζηηθήο Δλίζρπζεο (Adaptive Boosting-AdaBoost) 

 Μεραλέο Αλπζκαηηθήο ηήξημεο (Support Vector Machines-SVM) 

 Μέζνδνη βαζηζκέλνη ζε Καηαλνκέο (Distribution-based methods) 

 Απιντθφο Σαμηλνκεηήο Bayes (Naïve Bayes classifier) 

 Μνληέια Κξπθψλ Μεηαβιεηψλ Markov (Hidden Markov Models) 
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 Δπαγσγηθή Μάζεζε (Inductive Learning) 

Γηα ηελ αλίρλεπζε πςειφηεξσλ πνζνζηψλ αλαγλψξηζεο νη πεξηζζφηεξνη αιγφξηζκνη 
απαηηνχλ ηελ κεηαηξνπή ησλ θσηνγξαθηψλ πξνζψπσλ ζε έλα θαηάιιειν format ην νπνίν 
θαιείηαη “head format”. ε απηφ ηα απεηθνληδφκελα πξφζσπα παξνπζηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε 
θιίκαθα θαη νξηνζέηεζε θαη θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ είλαη επζπγξακκηζκέλα. 

4.6.1  Φρήση κυματιδίων τύπου Haar ενός μόνο χαρακτηριστικού 

(Viola&Jones) 

Σν ζχζηεκα ηαμηλνκεί ηηο εηθφλεο κε βάζε ηηκψλ απιψλ βαζκσηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (features) 
γηα απφθηεζε γλψζεο απφ δεδνκέλα κάζεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη απιά ραξαθηεξηζηηθά αληί ηεο 
εηθφλαο ιφγσ ηνπ φηη έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε ραξαθηεξηζηηθά (feature-based) είλαη πνιχ 
ηαρχηεξν απφ έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί νιφθιεξε ηελ εηθφλα (pixel-based). Δπηπιένλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πεξηέρνπλ γλψζε απφ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο εηθφλαο πνπ είλαη δχζθνιν 
λα θσδηθνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο πεπεξαζκέλα δεδνκέλα κάζεζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη ηξία 
είδε ραξαθηεξηζηηθψλ: 

 Ζ ηηκή ελφο δηπινχ- ηεηξαγψλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ (two-rectangle features) είλαη ε 
δηαθνξά ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ pixel ησλ δχν ηεηξαγψλσλ  

 Έλα ηξηπιφ-ηεηξάγσλν ραξαθηεξηζηηθφ (three-rectangle feature) ππνινγίδεη ην 
άζξνηζκα ησλ δχν εμσηεξηθψλ ηεηξαγψλσλ κεησκέλν θαηά ην θεληξηθφ ηεηξάγσλν 

 Έλα ηεηξαπιφ-ηεηξάγσλν ραξαθηεξηζηηθφ (four-rectangle features) ππνινγίδεη ηε 
δηαθνξά ηνπ αζξνίζκαηνο αλάκεζα ζηα δηαγψληα ηεηξάγσλα. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηχπνπ Haar εθαξκφδνληαη ζε αζπξφκαπξεο εηθφλεο θαη θαζνξίδνληαη 
απφ ηελ ζέζε, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ ηηκή ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη ε βαζηθή αλάιπζε ηνπ αληρλεπηή 
είλαη 24x24 pixels, ην πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη 45.000. Λφγσ ηνπ 
φηη ην εμαληιεηηθφ ζεη ην ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο παξαζχξνπ ζάξσζεο είλαη αξθεηά κεγάιν 
απαηηείηαη κία δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ απηά. Απηφ γίλεηαη 
δπλαηφ κε ηελ ελδηάκεζε αλαπαξάζηαζε ηεο εηθφλαο νινθιήξσκα Integral Image). 
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εηθφλα νινθιήξσκα θάζε νξζνγψλην άζξνηζκα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζε 
ζηαζεξφ ρξφλν κε ηέζζεξα δηαλχζκαηα ζηηο ηηκέο ελφο πίλαθα. Δπνκέλσο ε δηαθνξά δχν 
ηεηξαγψλσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε νρηψ δηαλχζκαηα. Άκα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη ζηα 
two-rectangles features ηα ηεηξάγσλα απηά είλαη γεηηνληθά, ηφηε αξθνχλ έμη δηαλχζκαηα.  

4.6.2 Επιλογή χαρακτηριστικών με τον αλγόριθμο Adaboost 

ην γεληθφηεξν πξφβιεκα ηεο ελδπλάκσζεο (boosting) ζπλδπάδεηαη έλα κεγάιν ζχλνιν 
ιεηηνπξγηψλ ηαμηλφκεζεο, απνδίδνληαο κεγαιχηεξν βάξνο ζε θάζε θαιή ιεηηνπξγία ηαμηλφκεζεο 
θαη κηθξφηεξν βάξνο ζε θάζε θαθή ιεηηνπξγία. Ο πην γλσζηφο αιγφξηζκνο ελδπλάκσζεο είλαη ν 
αιγφξηζκνο Adaboost.  Οη Viola & Jones,ζεσξψληαο κία αληηζηνίρεζε κεηαμχ αδχλακσλ 
ηαμηλνκεηψλ (νη ηαμηλνκεηέο πνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα απνηειέζνπλ ηνλ ηζρπξφ ηαμηλνκεηή) θαη  
ραξαθηεξηζηηθψλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ αιγφξηζκν Adaboost ζαλ κία απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 
γηα ηνλ εληνπηζκφ ελφο κηθξνχ αξηζκνχ θαιψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Μηα απιή θαη πξαθηηθή 
κέζνδνο γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο αληηζηνίρεζεο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ αδχλακνπ 
ηαμηλνκεηή ζε ιεηηνπξγίεο ηαμηλφκεζεο πνπ εμαξηψληαη απφ έλα κφλν ραξαθηεξηζηηθφ. 

4.6.3 Ανάλυση Κύριων υνιστωσών  (PCA) 

Ζ κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Κχξησλ πληζησζψλ (Principal Component Analysis-PCA) ππνινγίδεη 
έλα νξζνθαλνληθφ ζχλνιν αμφλσλ ζηηο δηεπζχλζεηο φπνπ ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ κέγηζηε 
ζπλδηαζπνξά [42]. Όιεο νη εηθφλεο ησλ πξνζψπσλ εθπαίδεπζεο πξνβάιινληαη πάλσ ζε απηφλ 
ηνλ ππνρψξν ψζηε λα βξεζεί έλα ζχλνιν βαξψλ πνπ πεξηγξάθεη ηε ζπκκεηνρή θάζε 
δηαλχζκαηνο ζηνλ ππνρψξν ησλ πξνζψπσλ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ηαπηνπνίεζε κηαο λέαο 
εηθφλαο, πξέπεη λα πξνβιεζεί ην δηάλπζκα πνπ ηελ αλαπαξηζηά ζηνλ ππνρψξν πξνζψπνπ 
ψζηε λα ππνινγηζηεί έλα αληίζηνηρν ζχλνιν βαξψλ. Ζ ηαπηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη 
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ζπγθξίλνληαο ηα βάξε ηεο εηθφλαο κε ηα ζχλνια βαξψλ ησλ εηθφλσλ εθπαίδεπζεο. Ζ δηαδηθαζία 
PCA βαζίδεηαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ Karhunen-Loeve. Οη θχξηεο ζπληζηψζεο νξίδνληαη σο ηα 
ηδηνδηαλχζκαηα ηνπ πίλαθα ζπλδηαζπνξάο . Ζ απνκάθξπλζε νξηζκέλσλ ηδηνδηαλπζκάησλ 
κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο κεζφδνπ κεηψλνληαο ηνλ ζφξπβν. Ζ κέζνδνο PCA αλήθεη 
ζηελ θαηεγνξία ησλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ βξίζθνπλ έλα ζχλνιν απφ εηθφλεο βάζεο θαη 
αλαπαξηζηνχλ ηα πξφζσπα σο έλα γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ εηθφλσλ απηψλ. Γηαρσξίδεη ηηο 
ζπζρεηίζεηο ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ αιιά δελ επεθηείλεηαη ζηηο πςειήο ηάμεο εμαξηήζεηο φπσο 
νη ζρέζεηο κεηαμχ ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ pixels.  

4.6.4 Ο μετασχηματισμός Karhunen-Loeve (KLT) 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο Karhunen-Loeve ζηεξίδεηαη ζηελ Αλάιπζε ζε Βαζηθνχο Άμνλεο (PCA) θαη 
πξαγκαηνπνηεί κία ζπκπαγή αλαπαξάζηαζε ησλ πξνζψπσλ κέζσ ησλ ζπληειεζηψλ 
πξνβνιήο ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο. Καηαζθεπάδεηαη κε βάζε ηηο ζηαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ ίδησλ ησλ 
δηαλπζκάησλ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο KLT βαζίδεηαη ζηελ εμήο απιή ηδέα: αλ νη κεηαβιεηέο είλαη 
ζπζρεηηζκέλεο ζε κεγάιν βαζκφ, κε ην λα πξνβιεζνχλ ζε θαηλνχξγην ζχζηεκα κε ιηγφηεξεο 
ζπληζηψζεο (Κχξηεο πληζηψζεο) νη νπνίεο ζα είλαη αζπζρέηηζηεο κεηαμχ ηνπο, επηηπγράλεηαη ε 
δηαηήξεζε ηεο πιεξνθνξίαο κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα δεδνκέλα. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, 
ιίγεο απφ ηηο θχξηεο ζπληζηψζεο ζα είλαη ζεκαληηθέο θαη ε πξνβνιή απηή βνεζψληαο ζηελ 
θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ επηηξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε. ηελ 
πξάμε, ε εξκελεία ησλ πξνβνιψλ ζην θαηλνχξγην ζχζηεκα δελ είλαη εχθνιε θαη έηζη ν 
κεηαζρεκαηηζκφο ρξεζηκεχεη θπξίσο σο πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην ηεο κείσζεο ηεο δηάζηαζεο ησλ 
δεδνκέλσλ. Οη άμνλεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο είλαη θάζεηνη κεηαμχ ηνπο ζηηο δηεπζχλζεηο φπνπ ηα 
αξρηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε δηαζπνξά. Σν θαηά πφζν απηή ε πξνβνιή  
ζηνπο λένπο άμνλεο αλαπαξηζηά ηα αξρηθά δεδνκέλα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε 
ηδηνηηκή. Ζ ηηκή ηεο αληίζηνηρεο ηδηνηηκήο εθθξάδεη ηελ πιεξνθνξία πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζε 
απηήλ ηελ πξνβνιή κε θξηηήξην ηε δηαζπνξά. ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο επηιέγνληαη ηφζεο 
θχξηεο ζπληζηψζεο φζεο ην άζξνηζκα ησλ αληίζηνηρσλ ηδηνηηκψλ ηνπο μεπεξάζεη έλα 
ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ.  

4.6.5 Ανάλυση Ανεξάρτητων υνιστωσών (ICA) 

ε κία δηεξγαζία φπσο ε αλαγλψξηζε εθθξάζεσλ , ζηελ νπνία ζεκαληηθή πιεξνθνξία κπνξεί 
λα πεξηέρεηαη ηηο πςειέο ηάμεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ pixels, είλαη ινγηθή ε πξνζδνθία φηη 
θαιχηεξεο εηθφλεο βάζεο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ κεζφδνπο επαίζζεηεο ζε απηέο ηεο 
πςειήο ηάμεο ξνπέο. Ζ Αλάιπζε Αλεμάξηεησλ πληζησζψλ πνπ απνηειεί κία γελίθεπζε ηεο 
κεζφδνπ PCA, είλαη κία ηέηνηα κέζνδνο ε νπνία πξνζπαζεί λα ππνινγίζεη κία ζηαηηζηηθά 
αλεμάξηεηε δηαλπζκαηηθή βάζε. Γηα εθαξκνγέο εηθφλσλ πξνζψπνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δχν 
αξρηηεθηνληθέο βαζηζκέλεο ζηελ Αλάιπζε Αλεμάξηεησλ πληζησζψλ [43]. Ζ πξψηε παξάγεη 
ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηεο εηθφλεο βάζεο ελψ ε δεχηεξε παξάγεη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηνπο 
ζπληειεζηέο.  

Αθνχ νινθιεξσζεί ν αιγφξηζκνο ICA θαη έρνπλ αλαπαξαζηαζεί νη εηθφλεο εθπαίδεπζεο θαη νη 
εηθφλεο δνθηκήο κε δηαλχζκαηα ζπληειεζηψλ, αθνινπζεί ε ηαμηλφκεζε ησλ εηθφλσλ δνθηκψλ ζε 
θιάζεηο. Σα δηαλχζκαηα ζπληειεζηψλ ηνπ ζπλφινπ δνθηκήο αληηζηνηρίδνληαη ζε θάπνηα εηηθέηα 
θιάζεο κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν θνληηλφηεξεο γεηηλίαζεο (nearest neighbor algorithm) . χκθσλα 
κε απηφλ ηνλ αιγφξηζκν, έλα δηάλπζκα ηαμηλνκείηαη κε βάζε ηε θιάζε ηνπ δηαλχζκαηνο απφ ην 
νπνίν απέρεη ηελ κηθξφηεξε απφζηαζε. 

4.6.6 Ανίχνευση προσώπων με την OpenCV 

Ζ OpenCV είλαη κία βηβιηνζήθε ειεχζεξν ινγηζκηθνχ ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηελ Intel θαη 
αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο. Ζ αλίρλεπζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζηελ OpenCV ζηεξίδεηαη 
ζε έλα ζχζηεκα κεραληθήο κάζεζεο ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα επεμεξγάδεηαη πνιχ γξήγνξα κία 
εηθφλα θαη λα πεηπραίλεη πνιχ πςειά πνζνζηά επηηπρνχο αλίρλεπζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 
αλίρλεπζεο είλαη πνχ πην απνδνηηθή φηαλ βαζίδεηαη ζηελ αλίρλεπζε ραξαθηεξηζηηθψλ (features) 
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ηα νπνία θσδηθνπνηνχλ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα αληρλεπηεί. 
Υξεζηκνπνηνχληαη ζε ζχλνια θαη θσδηθνπνηνχλ πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίζεζε 
θσηεηλφηεηαο αλάκεζα ζε πεξηνρέο ηεο εηθφλαο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αληίζεζεο θαη ηελ 
ρσξηθή ζρέζε απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Σξία είδε ραξαθηεξηζηηθψλ ππάξρνπλ θαηά ηελ δηαδηθαζία 
ηεο αλίρλεπζεο. Σα δη-πνιπγσληθά, ηα ηξη-πνιπγσληθά θαη ηα ηεηξα-πνιπγσληθά. Ζ ηηκή ησλ 
πξψησλ είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ pixels πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηηο δχν 
πνιπγσληθέο πεξηνρέο, ε ηηκή ησλ δεχηεξσλ ππνινγίδεηαη αθαηξψληαο απφ ην άζξνηζκα ησλ 
pixels ησλ εμσηεξηθψλ πνιπγψλσλ θαη ηέινο ε ηηκή ησλ ηεηξα-πνιπγσληθψλ ππνινγίδεηαη απφ 
ηε δηαθνξά ησλ pixels αλάκεζα ζηα δηαγψληα κέξε ηνπ πνιπγψλνπ. Γηα ηνλ ηαρχηεξν 
ππνινγηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ην ζχζηεκα δε ρξεζηκνπνηεί απεπζείαο ηηο ηηκέο 
θσηεηλφηεηαο ηεο εηθφλαο αιιά κία ελδηάκεζε αλαπαξάζηαζε ηεο πνπ νλνκάδεηαη πιήξε εηθφλα 
(integral image). Ζ εηθφλα απηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαηεπζείαλ απφ ηελ αξρηθή εηθφλα 
ρξεζηκνπνηψληαο απιέο πξάμεηο ζηηο ηηκέο ησλ pixel ηεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο 
αληηθεηκέλσλ έλαο ηαμηλνκεηήο εθπαηδεχεηαη κε έλα κεγάιν αξηζκφ απφ εηθφλεο πνπ πεξηέρνπλ 
ην αληηθείκελν πξνο αλίρλεπζε θαη έρνπλ φιεο ην ίδην κέγεζνο, θαη κε απζαίξεηεο εηθφλεο πνπ 
δελ πεξηέρνπλ ην αληηθείκελν θαη είλαη ίδηνπ κεγέζνπο κε απηέο πνπ πεξηέρνπλ αληηθείκελν. Απφ 
θάζε εηθφλα πνπ πεξηέρεη αληηθείκελν (ζεηηθά δείγκαηα) εμάγεηαη έλαο πνχ κεγάινο αξηζκφο 
ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηελ εμαγσγή απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 
αιγφξηζκνο κάζεζεο. Πεηξακαηηθά έρεη απνδεηρηεί φηη έλα πνιχ κηθξφ ζχλνιν απηψλ ησλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη αξθεηφ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πνιχ απνδνηηθνχ ηαμηλνκεηή.  Μεηά ηε 
δεκηνπξγία ηνπ ηαμηλνκεηή κπνξεί λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αλίρλεπζεο αληηθεηκέλσλ ζε κία 
εηθφλα. Ζ εθαξκνγή ησλ ηαμηλνκεηψλ έρεη έμνδν 1 αλ ε πεξηνρή ζηελ νπνία εθαξκφζηεθε 
κνηάδεη λα πεξηέρεη ην αληηθείκελν πξνο αλαγλψξηζε, δηαθνξεηηθά έρεη έμνδν 0. Ζ δηαδηθαζία  
αλίρλεπζεο ζε κία εηθφλα γίλεηαη ζηα εμήο ζηάδηα: Αξρηθά εθαξκφδνληαη νη πην απινί ηαμηλνκεηέο 
πξνθεηκέλνπ λα απνξξηθζεί ε πιεηνςεθία ησλ πεξηνρψλ ηεο εηθφλαο πνπ δελ πεξηέρνπλ ην 
αληηθείκελν πξνο αλίρλεπζε. Έπεηηα εθαξκφδνληαη πην πεξίπινθνη ηαμηλνκεηέο γηα ηε κείσζε 
πνζνζηνχ ιάζνπο αλίρλεπζεο. 

4.7 Βιβλιογραφική έρευνα  

Ζ βηβιηνγξαθία κε αληηθείκελν ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ απφ εηθφλεο ηνπ πξνζψπνπ 
είλαη πινχζηα. Δδψ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο πην γλσζηέο ηερληθέο.  

Οη Essa θαη Pentland [37] ρξεζηκνπνίεζαλ αθνινπζία εηθφλσλ σο είζνδν, κε ην 
πξφζσπν ζε εκπξφζζηα φςε. Χο είζνδνο ρξεζηκνπνίεζαλ κηα 2D εηθφλα ζηελ νπνία 
πξνζάξκνζαλ έλα 3D πιέγκα (κνληέιν) ηεο γεσκεηξίαο ηνπ πξνζψπνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 
εμάγνληαη είλαη νη εμήο: 

 ε κέγηζηε κπτθή δξαζηεξηνπνίεζε, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε ηε βνήζεηα κηαο εθηίκεζεο 
ηεο παξακφξθσζεο κε βάζε ηελ νπηηθή ξνή. 

 Ζ ελέξγεηα ηεο θίλεζεο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζηελ πξψηε πεξίπησζε γίλεηαη βξίζθνληαο ηε κεγαιχηεξε 
ζπζρέηηζε κε ηα πξφηππα κπτθήο δξαζηεξηνπνίεζεο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε γίλεηαη 
βξίζθνληαο ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηα πξφηππα ηεο ελέξγεηαο. Ζ θαηάηαμε γίλεηαη ζε 
θάπνηα απφ ηηο εμήο πέληε εθθξάζεηο: ρακφγειν, έθπιεμε, ζπκφο, απέρζεηα θαη ζεθσκέλα 
θξχδηα. Γηα ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 52 αθνινπζίεο εηθφλσλ 8 αηφκσλ θαη 
ε αθξίβεηα ηεο κεζφδνπ είλαη 98%. 

Οη Zhang, Lyons et al. [38] ρξεζηκνπνίεζαλ σο είζνδν ζηαηηθέο εηθφλεο κε πξφζσπα ζε 
εκπξφζζηα φςε θαη πξνρψξεζαλ ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνζψπνπ θαη ηελ εμαγσγή 
πιεξνθνξίαο κε κε απηφκαην ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο κηα πβξηδηθή πξνζέγγηζε. Αξρηθά 
εθαξκφζηεθε ζην πξφζσπν ρεηξνθίλεηα έλα πξφηππν γξάθεκα 34 θφκβσλ κε θέληξν ηε κχηε 
θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζαλ θπκκαηίδηα Gabor γηα ηελ εμαγσγή ηνπ δηαλχζκαηνο 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε εηθφλαο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ δηαλπζκάησλ ππνβιήζεθε ζε PCA 
(κέζνδνο αλάιπζεο Κχξησλ πληζησζψλ) γηα ηε κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο θαη ζην 
απνηέιεζκα εθαξκφζηεθε γξακκηθή δηαθξηηή αλάιπζε (Linear Discriminant Analysis, LDA) γηα 
ην δηαρσξηζκφ απηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνζψπνπ. Σα 
ζηάδηα ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη δχν:  
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 ην απνηέιεζκα ηεο πξν-επεμεξγαζίαο πεξλάεη απφ έμη δηαθνξεηηθνχο ηαμηλνκεηέο, έλαλ 
γηα θάζε ζπλαίζζεκα, πνπ πινπνηνχληαη κε λεπξσληθά δίθηπα (NN Classifiers). Ο θάζε 
ηαμηλνκεηήο απνθαζίδεη αλ ζην πξφζσπν αλαγλσξίδεηαη ή φρη ην αληίζηνηρν 
ζπλαίζζεκα. 

 εμεηάδεηαη αλ ην πξφζσπν ηαμηλνκήζεθε ζε κία ή παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Αλ δε 
ηαμηλνκήζεθε ζε θακία, ην απνηέιεζκα είλαη ε νπδέηεξε έθθξαζε ελψ αλ ηαμηλνκήζεθε 
κφλν ζε κία, ηφηε εμάγεηαη απηή. Αλ ε αλαγλψξηζε είλαη ζεηηθή γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία 
θαηεγνξίεο, ηφηε ε απφθαζε ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηα 
θέληξα ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ. 

Ζ θαηάηαμε έγηλε ζηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. Γηα ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή, 
ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχλνιν απφ 193 εηθφλεο 9 γπλαηθψλ πνπ ρσξίζηεθε ζε 10 ηκήκαηα, απφ 
ηα νπνία ηα 9 ηκήκαηα απνηεινχζαλ ην ζχλνιν εθπαίδεπζεο θαη 1 ηκήκα ην ζχλνιν ηεο 
δνθηκήο. Απηφ επαλαιήθζεθε 10 θνξέο, έηζη ψζηε λα δνθηκαζηνχλ φια ηα ηκήκαηα θαη ην 
πνζνζηφ επηηπρίαο πνπ πξνέθπςε απφ ην κέζν φξν ήηαλ πεξίπνπ 90%. Ζ δνθηκή ηνπ ζε άηνκα 
άγλσζηα ζην ζχζηεκα έξημε ην πνζνζηφ ζην 75%.  

Οη Pantic θαη Rothkrantz [39] ρξεζηκνπνίεζαλ δχν ζηαηηθέο εηθφλεο σο είζνδν, κία κε ην 
πξφζσπν ζε εκπξφζζηα φςε θαη κία πξνθίι. Πξνρψξεζαλ ζηελ αλίρλεπζε πεξηγξακκάησλ ηνπ 
πξνζψπνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηελ εκπξφζζηα φςε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αλίρλεπζε 
ζεκείσλ ζηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά. ην πξνθίι, αληρλεχηεθε αξρηθά ην πεξίγξακκα ηνπ 
πξνζψπνπ θαη ηα ζεκεία ησλ θνξπθψλ θαη ησλ θνηιάδσλ πάλσ ζε απηφ. Ζ πιεξνθνξία γηα ηελ 
αλαγλψξηζε πξνέθπςε απφ ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ νπδέηεξε έθθξαζε ηνπ ίδηνπ 
πξνζψπνπ ζηα παξαπάλσ ζεκεία. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε κε βάζε θαλφλεο αληηζηνίρεζεο 
(rule based classifier)  Aus ζε δχν ζηάδηα:  

 ην πξψην ζηάδην ε γεσκεηξία ηνπ πξνζψπνπ θσδηθνπνηείηαη ζε 28 Aus θαη ζην 
δεχηεξν  

 γίλεηαη αληηζηνίρεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ Aus, πνπ πξνέθπςε πξνεγνπκέλσο, ζε 
θάπνην απφ ηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα.  

Γηα ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχλνιν απφ 265 ζηαηηθέο εηθφλεο δχν 
φςεσλ πάλσ απφ 8 αηφκσλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ έγηλε κε 91% επηηπρία αιιά 
κηθξέο αλαθξίβεηεο ζηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη πξφζσπα κε γπαιηά θαη ηξηρνθπΐα 
είλαη απαγνξεπηηθά. 

Οη Lien et al [40] πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ αλαγλψξηζε AUs θαη ρξεζηκνπνίεζαλ 
αθνινπζίεο εηθφλσλ πξνζψπνπ ζε εκπξφζζηα φςε σο είζνδν. Πξφηεηλαλ ηξείο δηαθνξεηηθέο 
ηερληθέο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο. Καη ζηηο ηξείο ηερληθέο έγηλε 
θαλνληθνπνίεζε σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θεθαιηνχ, θαη απνθνπή 
(cropping) ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο.  

 ηελ πξψηε ηερληθή ν εληνπηζκφο έγηλε κε αλίρλεπζε ζεκείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα βξέζεθε 
ε κεηαθίλεζε, ζε ζρέζε κε ην πξψην ζηηγκηφηππν (frame) έμη ζεκείσλ ζην πάλσ φξην 
ησλ θξπδηψλ.  

 ηε δεχηεξε ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππθλφηεηα νπηηθήο ξνήο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 
πξνζψπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφζηεθε αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ (Principal 
Component Analysis, PCA), κία κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα εληνπηζκφ, φζν 
θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ κε κάιινλ απνδνηηθφηεξε ηελ δηαδηθαζία 
εληνπηζκνχ.  

 ηελ Σξίηε ηερληθή έγηλε αλίρλεπζε αθκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνζψπνπ θαη ζηε 
ζπλέρεηα ππνινγηζκφο ηεο ππθλφηεηαο ησλ αθκψλ θαη ηεο δηαθχκαλζεο, ζε ηκήκαηα ηεο 
εηθφλαο φπνπ ηα pixels έδεημαλ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ πνζφηεηα ησλ αθκψλ ζε 
ζρέζε κε ην πξψην frame.  

Σν ηκήκα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο πινπνηήζεθε κε δηαλπζκαηηθή θβαληνπνίεζε ηεο 
πξνεγνχκελεο πιεξνθνξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα κνξθή Bayesian δηθηχσλ, ηα Hidden 
Markov Models, πνπ είλαη ζηαηηζηηθά κνληέια θξπθψλ κεηαβιεηψλ.  

Ζ θαηάηαμε έγηλε ζε ηξεηο AUs ηνπ πάλσ νξίνπ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
θίλεζε ησλ θξπδηψλ. Γηα ηελ πεηξακαηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθαλ 260 αθνινπζίεο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Βηθηψξηα Μπνπγηνχθνπ 

Ανάπτυξη Εφαρμογήσ με Εικόνεσ Συναιςθηματικήσ Αλληλεπίδραςησ Σελίδα 49 
 

εηθφλσλ απφ 60 άηνκα θαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ήηαλ 85% γηα ηηο κεζφδνπο κεηαθίλεζεο 
ζεκείσλ θαη αλίρλεπζεο αθκψλ θαη 93% γηα ηελ PCA ηεο νπηηθήο ξνήο.        

4.8 Βάσεις Δεδομένων 

Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, γηα κία 
ζεηξά απφ κειέηεο αλαγλψξηζεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ, δεκηνπξγήζεθαλ πνιιέο 
βάζεηο δεδνκέλσλ εηθφλσλ απφ παλεπηζηήκηα θαη ηλζηηηνχηα έξεπλαο. Σν πεξηερφκελν θαη ην 
κέγεζνο ηνπο δηαθέξεη απφ βάζε ζε βάζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη πνιιψλ εηδψλ κειέηεο. Μηα 
θαιή βάζε δεδνκέλσλ πξνζψπνπ πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηεη θάζε είδνπο κειέηε αλαγλψξηζεο 
ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 ηαηηθέο εηθφλεο αιιά θαη video.  

 Δηθφλεο απνκνλσκέλεο ή θαη κεξηθψο απνκνλσκέλεο . Δπίζεο λα πεξηιακβάλνληαη 
εηθφλεο κε γέληα θαη γπαιηά. 

 Γηάθνξεο φςεο ησλ πξνζψπσλ ή ηνπιάρηζηνλ εκπξφζζηα θαη πξνθίι φςεηο. 

 Απζφξκεηεο θαη θαζνδεγνχκελεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαζψο θαη αλαπαξάζηαζε ησλ 
Action Units(Aus) μερσξηζηά αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ απηψλ. 

 Αιιεινπρίεο/θαξέ κε κεηαβάζεηο, νπδέηεξε έθθξαζε (neutral expression) αιιά θαη 
κεηαβάζεηο απφ νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζηελ έθθξαζε(variable-expression). 

 Δπαξθή κεηαδεδνκέλα (meta data) πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ θάζε 
αληηθείκελν ηεο βάζεο θαη απνηεινχλ ηεθκεξησκέλε αιήζεηα (ground truth) γηα ηνπο 
εξεπλεηέο. 

 Δηθφλεο πνπ θαηαγξάθεθαλ θάησ απφ ηηο ίδηεο αιιά θαη ζθφπηκα θάησ απφ 
δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη: 

 Να είλαη εχρξεζηε ζηνπο εξεπλεηέο θαη ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα. 

 Καη ηέινο λα παξνπζηάδεη πνηθηιία σο πξνο ηελ εζληθφηεηα, ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ 
αληηθεηκέλσλ ηεο.  

Μία επηζθφπεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε εηθφλεο πξνζψπνπ πνπ είλαη δηαζέζηκεο 
θαηαγξάθεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίνακασ 3: Γνωςτζσ βάςεισ δεδομζνων και τα χαρακτηριςτικά τουσ 

 

Οη βάζεηο εθθξάζεσλ πξνζψπσλ, φπσο είπακε, απνηεινχλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ. Μέρξη ηψξα δελ 
ππάξρεη κία θαζνιηθά ρξεζηκνπνηνχκελε βάζε αλαθνξάο κε ηελ νπνία λα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε 
ησλ αιγφξηζκσλ αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ. Οη παιαηφηεξεο έξεπλεο ζηνλ ηνκέα απηφ 
ρξεζηκνπνίεζαλ θπξίσο ηε βάζε POFA (Pictures Of Facial Affect) ησλ Ekman θαη Friesen. Ζ 
βάζε απηή πεξηιακβάλεη 110 εηθφλεο φπνπ 14 άηνκα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο έμη βαζηθέο εθθξάζεηο 
ζπλ ηελ νπδέηεξε θαηάζηαζε. 

Ζ βάζε ησλ Cohn-Kanade ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα ζε πνιιέο δεκνζηεχζεηο. Πεξίπνπ 
500 αθνινπζίεο αζπξφκαπξσλ εηθφλσλ απφ ηε βάζε απηή, φπνπ 100 άηνκα πξαγκαηνπνηνχλ 
ηηο έμη βαζηθέο εθθξάζεηο, είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο εξεπλεηέο. Ζ βάζε ησλ Cohn-Kanade φκσο 
έρεη θάπνηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα πνπ ηελ θαζηζηνχλ αθαηάιιειε γηα νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο. 
Σν πξψην πξφβιεκα είλαη φηη θαηά ηελ θαηαγξαθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεγέο θσηφο κεγάιεο 
έληαζεο θαη πνιιέο αθνινπζίεο εηθφλσλ είλαη ππεξβνιηθά θσηηζκέλεο. Σν δεχηεξν είλαη φηη ζε 
θάπνηεο αθνινπζίεο εηθφλσλ ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζην πεγνχλη ε έλδεημε ηνπ ξνινγηνχ. Σξίηνλ, 
φιεο νη αθνινπζίεο εηθφλσλ ζηακαηνχλ ζην απφγεην ηεο έθθξαζεο θαη δελ πξαγκαηνπνηείηαη 
επηζηξνθή ζηελ νπδέηεξε θαηάζηαζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα δεκηνπξγήζεθαλ θαη άιιεο βάζεηο 
εθθξάζεσλ. Μεξηθέο βάζεηο πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ ηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα δηάθνξα 
άιια ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απζφξκεηα είηε επηηεδεπκέλα. Οη έμη 
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βαζηθέο εθθξάζεηο (ζπκφο, απέρζεηα, έθπιεμε, θφβνο, ραξά, ιχπε) ζε φιεο ηηο ππάξρνπζεο 
βάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη επηηεδεπκέλα. Απζφξκεηεο εθθξάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηάθνξα 
ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζε θπζηθέο ζθελέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπνπ ηα 
άηνκα βηληενζθνπνχληαη ελ γλψζεη ηνπο ή ελ αγλνία ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θνηλσληνινγηθνί κέζνδνη γηα λα πξνθαιέζνπλ ζπλαηζζήκαηα ζε άηνκα ηα 
νπνία βηληενζθνπνχληαη είηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν είηε ζε εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ.  

Παξφιν πνπ δεκηνπξγήζεθαλ νξηζκέλεο θαηλνχξηεο βάζεηο, ππήξρε αθφκα ε αλάγθε γηα 
κηα βάζε κε πνιιά άηνκα θαη πνιιέο αθνινπζίεο εθθξάζεσλ γηα θάζε άηνκν, ψζηε λα 
επαξθνχλ ηα δεδνκέλα γηα ηε ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ αιγνξίζκσλ αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ. 
Γηα παξάδεηγκα ε βάζε Cohn-Kanade πεξηιακβάλεη αξθεηά άηνκα αιιά κφλν ιίγεο αθνινπζίεο 
εηθφλσλ αλά άηνκν. Έηζη δελ είλαη εθηθηφ λα ζπκπεξηιάβεη θαλείο ζην ζχλνιν εθπαίδεπζεο ελφο 
αιγνξίζκνπ κηα αθνινπζία πνπ αληηζηνηρεί ζε κία έθθξαζε ελφο αηφκνπ θαη λα δνθηκάζεη ηνλ 
αιγφξηζκν ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθή αθνινπζία ηεο ίδηαο έθθξαζεο ηνπ ίδηνπ αηφκνπ θαη 
κάιηζηα λα κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ απφδνζε ηνπ αιγνξίζκνπ δνθηκάδνληαο ην απηφ γηα 
πνιιέο εθθξάζεηο θαη γηα πνιιά άηνκα.  

 
Δηθόλα 13: Αθνινπζία εηθόλσλ ηηο έθθξαζεο «έθπιεμε» από ηε βάζε Cohn-Kanade [28] 

Ζ παξαπάλσ αλαγθαηφηεηα απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο ηεο 
Οκάδαο Καηαλφεζεο Πνιπκέζσλ (Multimedia Understanding Group – MUG). Σν πξψην θχξην 
εξψηεκα ήηαλ ηη είδνπο εθθξάζεηο ζα πεξηείρε ε βάζε θαη ην δεχηεξν πνηνο ζα ήηαλ ν ηξφπνο 
πξφθιεζήο ηνπο, πψο ζα ήηαλ δειαδή δπλαηφ λα θαηαγξαθνχλ. Αθνχ θαηαλνήζεθαλ ηα 
πξνβιήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ, απνθαζίζηεθε φηη ε 
θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ απζφξκεησλ εθθξάζεσλ πνιιψλ αηφκσλ θαη κάιηζηα ε πνιιαπιή 
θαηαγξαθή ησλ εθθξάζεσλ απηψλ κε ηξφπν κε επεκβαηηθφ δελ ήηαλ εθηθηή. Έηζη ηειηθά ε 
θαηαγξαθή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ειεγρφκελεο εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο θαη φρη ζε θπζηθφ 
πεξηβάιινλ θαη ρσξίζηεθε ζε δχν κέξε. 

Ο πξψηνο ηξφπνο θαηαγξαθήο απνηέιεζε ην πξψην κέξνο ηεο βάζεο θαη αθνξά ζε 
επηηεδεπκέλεο εθθξάζεηο. Σα άηνκα κηκνχληαη ηηο έμη βαζηθέο εθθξάζεηο θάησ απφ ηελ 
θαζνδήγεζε ελφο κέινπο ηεο νκάδαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο 
εθθξάζεηο θαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα αθνινπζίεο εηθφλσλ αλά έθθξαζε. ην δεχηεξν κέξνο ηεο 
βάζεο ε ιήςε έγηλε θαζψο ηα άηνκα έβιεπαλ έλα βίληεν, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα 
πξνθαιέζεη ζπλαηζζήκαηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ έρνπκε δηάθνξεο απζφξκεηεο εθθξάζεηο πνπ 
πξνθιήζεθαλ ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο.  

4.8.1 Η Βάση του Ekman (FACSAID) 

Σε βάζε γηα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο εθθξάζεσλ απνηέιεζε ε εξγαζία 
ηνπ Ekman θαη Friesen, νη νπνίνη δεκηνχξγεζαλ έλα ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ην νπνίν 
πεξηγξάθεη φιεο ηηο νπηηθά δηαρσξηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν ην νλφκαζαλ FACS-
Facial Coding System. ηεξηδφκελνη ζε απηφ ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ν Ekman θαη νη 
ζπλεξγάηεο ηνπ δεκηνχξγεζαλ ηε βάζε FACSAID ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ κε βάζε ηηο κεηξήζεηο ησλ παξακέηξσλ ηνπ FACS. Οη 
εξεπλεηέο πάιεςαλ κε πξνβιήκαηα φπσο πψο ζα νξγαλσζνχλ μερσξηζηά, κεκνλσκέλα FACS 
ζε ζρεηηθέο βαζκνινγίεο γηα θνκκάηηα ζπκπεξηθνξάο θαη ζηελ ζπλέρεηα, πσο ζα εξκελεχζνπλ 
ηα θνκκάηηα απηά απφ πιεπξάο ςπρνινγηθψλ ελλνηψλ.  

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν 110 εηθφλσλ ζε εκπξφζζηα φςε θαη ζηελ θιίκαθα ηνπ γθξη, νη 
νπνίεο απεηθνλίδνπλ 14 άηνκα, 6 άληξεο θαη 8 γπλαίθεο, πνπ εθθξάδνπλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά 
ηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ηελ νπδέηεξε έθθξαζε. 
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Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο, πνιιά άηνκα εθπαηδεχηεθαλ ζηε ζχζπαζε θαη ραιάξσζε 
δηαθνξεηηθψλ κπψλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηάθνξεο εθθξάζεηο. ηελ 
θσηνγξάθηζε, επηδηψρζεθε πεξηζζφηεξν ε θαζνδεγνχκελε ελεξγνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
κπτθψλ κνλάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα, ζχκθσλα κε ηνλ Ekman, 
παξά ε αλαπαξάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Απφ εθαηνληάδεο θσηνγξαθίεο 
επηιέρηεθαλ απηέο πνπ ζπκθσλνχζαλ πεξηζζφηεξν κε ηηο ζρεηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο, γηα λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ηειηθά ζηε βάζε νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο γηα θάζε ζπλαίζζεκα.  

Γηα λα δηαπηζησζεί πξαθηηθά ε αμηνπηζηία ησλ απεηθνληδφκελσλ εθθξάζεσλ, θάζε 
εηθφλα ηεο βάζεο παξνπζηάζηεθε γηα 10 δεπηεξφιεπηα ζε Ακεξηθαλνχο θνηηεηέο θαη ησλ δχν 
θχισλ, απφ ηνπο νπνίνπο δεηήζεθε λα θαηαηάμνπλ ηηο εηθφλεο ζηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα. Ο 
αξηζκφο ησλ παξαηεξεηψλ ηνπ θάζε θχινπ ήηαλ πεξίπνπ ν ίδηνο. Σν πείξακα 
πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν ηξφπνπο:  

ηελ πξψηε δηαδηθαζία ην απαληεηηθφ θχιιν παξείρε ηα δπλαηφηεηα επηινγήο, αλάκεζα 
ζηα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, απηνχ πνπ πεξηέγξαθε θαιχηεξα ηελ θάζε εηθφλα θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ παξαηεξεηή.  

ηε δεχηεξε δηαδηθαζία ην απαληεηηθφ θχιιν παξνπζίαδε θάζε ζπλαίζζεκα ζε κία 
επηάβαζκε θιίκαθα θαη ν παξαηεξεηήο βαζκνινγνχζε θάζε εηθφλα ζηηο θιίκαθεο φισλ ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ηειηθή απφθαζε ήηαλ ην ζπλαίζζεκα κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ κε εμαίξεζε 
ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δχν ή πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα είραλ ηνλ ίδην βαζκφ, νπφηε θαη γηλφηαλ 
δηαγξαθή ηεο αληίζηνηρεο θξίζεο (ιηγφηεξνη απφ 5% ησλ παξαηεξεηψλ ρξεηάζηεθε λα 
δηαγξαθνχλ).  

Όιεο νη εηθφλεο ηεο βάζεο, αλαγλσξίζηεθαλ επηηπρψο απφ ην 70% ησλ παξαηεξεηψλ 
ηνπιάρηζηνλ. Σν πιήζνο ησλ εηθφλσλ θάζε ζπλαηζζήκαηνο πνπ πέηπραλ δηάθνξα πνζνζηά 
ζσζηψλ θξίζεσλ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 4 Πνζνζηά ζσζηώλ θξίζεσλ παξαηεξεηώλ  

Πνζνζηό 
ζσζηώλ 
θξίζεσλ  

Χαξά 
(18) 

Λύπε 
(17) 

Φόβνο(15) Θπκόο(17) Έθπιεμε(14) Απέρζεηα(15) 

71-80%  3 2 4 1 1 

81-90%  6 8 4 2 5 

91-100% 18 8 5 9 11 9 

 

4.8.2 MMI Facial Expression Database  

Ζ ζπγθεθξηκέλεο βάζε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ν ηξφπνο 
θαηαζθεπήο ηέηνησλ βάζεσλ θαη λα πιεξνί κηα ζεηξά αλαγθαίσλ θξηηεξίσλ. Ζ βάζε απηή είλαη 
web-based, δειαδή εχθνια πξνζβάζηκε, έρεη θηιηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο θαη αξθεηά θξηηήξηα 
αλαδήηεζεο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε άιινπο εξεπλεηέο λα πξνζαξηνχλ ηηο δηθέο ηνπο 
θσηνγξαθίεο ζην ζχλνιν ηεο βάζεο. Σν ζχζηεκα αζθαιείαο είλαη βαζηζκέλν ζην κνληέιν 
“Mandatory Multilevel Access Control”, επηηξέπνληαο ηελ χπαξμε νκάδσλ ρξεζηψλ κε 
δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ εμνπζηνδφηεζε. Σέινο, πνιχ ζεηηθφ είλαη φηη ε βάζε κπνξεί λα 
πξνζθεξζεί γηα ηεζη ζπγθξηηηθψλ επηδφζεσλ (benchmark).   

Βέβαηα ε βάζε απηή παξνπζηάδεη εγγελή ζεκεία αδπλακίαο. πγθξηηηθά έλα κηθξφ 
πνζνζηφ ησλ αθνινπζηψλ εηθφλσλ έρνπλ βαζκνινγεζεί κε Aus score, πξνζθέξνληαο ζηνπο 
εξεπλεηέο ιηγφηεξε επρέξεηα.  

4.8.3 Η βιβλιοθήκη OPENCV 

Ζ βηβιηνζήθε „Open Source Computer Vision Library‟ είλαη κία ειεχζεξα δηαζέζηκε, αλνηθηνχ 
θψδηθα ζπιινγή απφ ξνπηίλεο ζε C++, πνπ αθνξνχλ ηελ ηερλεηή φξαζε. Ζ OpenCV παξέρεη 
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κία ζηεξεή ππνδνκή γηα ηελ ηερλεηή φξαζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο εηδηθνχο λα δνπιέςνπλ ζε έλα 
πςειφηεξν επίπεδν απφ ην ζηνηρεηψδεο. Ζ ππνζηήξημε ηεο OpenCV ζηελ ηερλεηή φξαζε είλαη 
εθηεηακέλε. Τπνζηεξίδεη ξνπηίλεο γηα ηελ αλάγλσζε, απεηθφληζε, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 
απιψλ θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ αιιά θαη θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. Παξέρνληαη έλα πιήζνο 
απφ ξνπηίλεο γηα ηελ επεμεξγαζία εηθφλαο θαη ππνζηεξίδνληαη ξνπηίλεο ππνινγηζηηθήο 
γεσκεηξίαο, αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ θαη αιγφξηζκνη αλίρλεπζεο αληηθεηκέλσλ. Ζ OpenCV 
παξέρεη ρακεινχ θαη πςεινχ επηπέδνπ API γηα ηελ αλίρλεπζε πξνζψπσλ ή άιισλ 
αληηθεηκέλσλ , αλάινγα κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη πξνεγεζεί ζηνλ ηαμηλνκεηή αληηθεηκέλσλ 
πνπ πξνζθέξεη.   

4.8.4 BU-3DFE 

Ζ BU-3DFE [68] βάζε δεδνκέλσλ δεκηνπξγήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην Binghamton ηεο Νέαο 
Τφξθεο. Ζ βάζε απηή απνηειείηαη απφ 100 αληηθείκελα-άηνκα(56 γπλαίθεο θαη 44 άλδξεο) 
δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ απνζπά 7 θαζνιηθέο εθθξάζεηο ηνπ 
πξνζψπνπ(ζπκφο, αεδία, ραξά, ιχπε, θφβνο, έθπιεμε θαη νπδέηεξε έθθξαζε) κε 4 επίπεδα 
έληαζεο. Σα 2500 3D κνληέια έθθξαζεο πεξηγξάθνληαη ηφζν κε βάζε ηα 3D γεσκεηξηθά ηνπο 
ζρήκαηα φζν θαη κε ηηο 3D ρξσκαηηθέο πθέο. Γηα λα δηεπθνιπλζνχλ νη αληηζηνηρίεο, ηα 83 FPs 
(feature points) πξνζδηνξίδνληαη ζε θάζε 3D κνληέιν. Οη επηθάλεηεο ηνπ πξνζψπνπ 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα πξσηνγελή επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά βάζεη ησλ επηθαλεηαθψλ 
θακππινηήησλ (Δηθφλα 14). Ζ θαηαλνκή απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 
δείθηεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πξνζψπνπ, ραξαθηεξίδνληαο ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν LPA(Γξακκηθή δηαθξηηή Αλάιπζε-
Linear Discriminant Analysis) πξνθεηκέλνπ λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έθθξαζε ηνπ 
εθάζηνηε πξνζψπνπ ζηεξηδφκελε πάληα ζηηο 6 θαζνιηθέο εθθξάζεηο(εμαηξνχκελε ε νπδέηεξε 
έθθξαζε) κε πνζνζηφ επηηπρεκέλεο αλαγλψξηζεο 83%. 

 

 
Δηθόλα 14: Δθθξαζηηθέο πεξηνρέο νξηδόκελεο από ηνλ πξσηνγελή επηθαλεηαθό ραξαθηεξηζηηθό 
ηνπ πξνζώπνπ [68] 

4.8.5 BU-4DFE(3D+time) 

 Πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζψπνπ απφ έλα 3D ζηαηηθφ ρψξν ζ‟ έλαλ 3D 
δπλακηθφ ρψξν,  ε παξαπάλσ βάζε δεδνκέλσλ επεθηάζεθε ζηελ  BU-4 DFE [68]. Απηή ε λέα 
βάζε δεδνκέλσλ παξνπζηάδεηαη σο κηα λενζχζηαηε πςειήο επθξίλεηαο 3D βάζε δεδνκέλσλ γηα 
ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ,  ε νπνία πξνο ην παξφλ ηίζεηαη κφλν ζηελ δηάζεζε ηεο 
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επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο. Οη 3D εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ «ζπιιακβάλνληαη» κε 
αλαινγία βίληεν (25 πιαίζηα αλά δεπηεξφιεπην). Γηα θάζε αληηθείκελν, ππάξρνπλ 6 βαζηθέο 
αθνινπζίεο-ζπρλφηεηεο πνπ δείρλνπλ ηηο 6 πξσηφηππεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ(ζπλ κηα πνπ 
δείρλεη ηελ νπδέηεξε έθθξαζε). Κάζε έθθξαζε-αθνινπζία πεξηέρεη 100 πιαίζηα (frames). Ζ BU-
4DFE πεξηιακβάλεη 606 3D αθνινπζίεο πνπ έρνπλ «ζπιιεθζεί» απφ 101 άηνκα,58 γπλαίθεο θαη 
43 άλδξεο, κε ζπλνιηθά 60.600 κνληέια-πιαίζηα. Κάζε 3D κνληέιν (Δηθφλα 15) κηαο 3D 
αθνινπζίαο-βίληεν δηαζέηεη ηελ αλάιπζε 35.000 πεξίπνπ θνξπθψλ. Σέινο, θάζε βίληεν 
ππνζηεξίδεη αλάιπζε 1040x1329 pixels αλά θαξέ. 

 

 
Δηθόλα 15: Γείγκα αθνινπζηώλ κνληέινπ γηα κηα έθθξαζε [68] 
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Πίλαθαο 5: Πξόζβαζε ζε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ [28] 

 

4.9 Εφαρμογές  

Ζ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ εληζρχεη ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή. Έλα 
ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ρξήζηε, κπνξεί 
λα πξνζαξκφδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλάινγα θαη επνκέλσο λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο 
αλάγθεο ηνπ ρξήζηε θαη λα είλαη πην έκπηζην θαη απνηειεζκαηηθφ. Ο ππνινγηζηήο πξέπεη λα 
απνηειεί έλα εχρξεζην εξγαιείν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηελ αληίιεςε ηεο 
δηάζεζεο ηνπ ρξήζηε ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, κπνξεί λα βξεη εθαξκνγέο ζε πνιινχο ηνκείο: 

 

 Σπζηήκαηα αλζξώπηλεο δσήο(life support systems): Ζ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ απφ 
έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζχκθσλα κε 
απηά κπνξεί λα βξεη εθαξκνγέο θαη ζε ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 
Έλα ηέηνην ζχζηεκα ππνζηήξημεο, πνπ ζα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν ζηελ νδήγεζε 
απηνθίλεησλ αιιά θαη ζε ρψξνπο εξγαζίαο φπνπ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα είλαη ζπρλά. 
 
 

 Πξνζαξκνγή ξπζκίζεσλ ινγηζκηθνύ: Έλα έμππλν ινγηζκηθφ πξέπεη λα είλαη επέιηθην 
φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Γειαδή πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη αλ θάπνηεο 
ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνθαινχλ ζην ρξήζηε δπζαξέζθεηα ή αδπλακία θαηαλφεζεο θαη λα 
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πξνζαξκφδεη αλάινγα ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Μηα ηέηνηα δπλαηφηεηα 
αλαπξνζαξκνγήο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά σθέιηκε θαη ζηηο νδεγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ έλα 
ινγηζκηθφ. Δίλαη  ζεκαληηθφ ην ζχζηεκα λα αλαγλσξίδεη πφηε ν ρξήζηεο θνηηάδεη 
αλππφκνλα επεηδή ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο είλαη πνιχ αξγή ή πφηε θνηηάδεη έληνλα 
επεηδή δελ πξνιαβαίλεη θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Έηζη θάζε 
ρξήζηεο ζα κπνξεί λα θαηαλνεί ηηο νδεγίεο, είηε είλαη αξράξηνο είηε είλαη πην 
πξνρσξεκέλνο.  

 

 Δηαζθέδαζε: Ο ηνκέαο ηεο δηαζθέδαζεο κέζσ ππνινγηζηψλ δελ είλαη θαζφινπ 
ακειεηένο. Έλα παηρλίδη ζε ππνινγηζηή ζα ήηαλ ζίγνπξα πην ειθπζηηθφ αλ ν ρξήζηεο 
είρε ηε δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξά κε ηνπο ήξσεο ηνπ θαη λα ηνπ κεηαδίδεη ην ζπκφ ηνπ, 
ηελ αγσλία ή ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ.  
 
 

 Μάξθεηηλγθ πξντόλησλ: Έλα εκπνξηθφ πξντφλ, είηε είλαη πιηθφ είηε πξφθεηηαη γηα 
ππεξεζία, ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί ζεκαληηθά θαη λα γίλεη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ αλ 
ε αληίζηνηρε επηρείξεζε είρε ηε δπλαηφηεηα λα ζθπγκνκεηξεί ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 
πειαηψλ θαη λα αληηιακβάλεηαη αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ή φρη (Morkes, Kernal, & Nass, 
2000). 

 

 Εθπαίδεπζε: Έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα εθκάζεζεο κέζσ ππνινγηζηή κπνξεί λα 
γίλεη πην απνδνηηθφ αλ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε 
θαη λα πξνζαξκφδεη αλάινγα ηε δηδαζθαιία ηνπ. Ζ αλάιπζε ησλ εθθξάζεσλ δίλεη ζε 
έλα ηέηνηνπ είδνπο πξφγξακκα ηε δπλαηφηεηα λα αληηιακβάλεηαη έγθαηξα αλ ν ρξήζηεο 
γηα παξάδεηγκα, θνπξάζηεθε θαη αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ή δελ έρεη θαηαλνήζεη 
θάηη.  
Οη ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα αλαηξνθνδνηήζνπλ ηνλ καζεηή 
θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ ή λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην άγρνο ηνπ π.ρ. 
κε ηε ρξήζε θηλνχκελσλ ζρεδίσλ (cartoons, avatars), θηλνχκελν θείκελν, θηλεηηθή 
ηππνγξαθία, κνπζηθή, ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο θ.α. 
Παξάιιεια κπνξνχλ λα παξέρνπλ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 
(monitoring). πλνπηηθέο αλαθνξέο θπζηνινγηθψλ ζεκάησλ θαη θηλεηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο (ηδηαίηεξα ε αλαγλψξηζε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ) κπνξνχλ λα 
βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα πξνβιέςεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ 
ηνπ θαηά 60% πεξηζζφηεξν απφ ην θαλνληθφ (Arroyo et al, 2009). 
Έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνβιέςεη ζπλαηζζεκαηηθέο 
αληηδξάζεηο ρξεζηψλ κε επηηπρία αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ηνπ 80%. Σν AutoTutor (D‟Mello et al., 2005) είλαη έλα πιήξεο 
απηνκαηνπνηεκέλν ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα 
θαηεγνξηνπνηεί ηα ζπλαηζζήκαηα κε βάζε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ζε ζπλδπαζκφ 
κε θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ζηνηρεία δηαιφγνπ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε. Ζ 
αλαγλψξηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ηερλνινγηψλ. Γηα λα ηειεζθνξήζνπλ νη παξαπάλσ ηερλνινγηθέο 
εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, ππάξρεη αλάγθε γηα αλάπηπμε ζχγρξνλσλ παηδαγσγηθψλ 
ζεσξηψλ θαη λέσλ κνληέισλ κάζεζεο ηα νπνία ζέηνπλ σο βαζηθφ ζηφρν, φρη κφλν ηελ 
εθπαίδεπζε κε βάζε ην ζπλαίζζεκα, αιιά θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο (Goleman, 1995). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθπαηδεπηηθά κνληέια φπσο 
ην Stein and Levine Model, Cognitive Disequilibrium Model, The learning cycle model , 
επηδηψθνπλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο 
κάζεζεο. 
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4.10 Παραδείγματα συστημάτων αναγνώρισης συναισθηματικής 

συμπεριφοράς 

Ζ ειεθηξνληθή κάζεζε δηαθέξεη απφ ηε ζπκβαηηθή κάζεζε ζην γεγνλφο φηη ρσξίδεη ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Λφγσ απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ δελ είλαη ζε ζέζε λα 
επηθνηλσλήζνπλ πξφζσπν κε πξφζσπν. Χο απνηέιεζκα ε ζχγρξνλε ειεθηξνληθή κάζεζε 
παίξλεη αξθεηά αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα ππφςε. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε αληαλαθιάηαη 
ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ελφο αηφκνπ θαη έηζη κπνξεί λα δηαβαζηεί απφ ηνπο 
εθπαηδεπηηθνχο κε ζηφρν θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ζηελ δηαδηθαζία κάζεζεο [24]. 

Οη Ashish Kapoor θαη Rosalind W. Picard [26] πξνηείλνπλ έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζε εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα απφ θπζηνινγηθά ζήκαηα θαη 
εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. ηελ εηθφλα 16 πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Οη κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ρξήζηε αληρλεχνληαη κέζσ κηαο θάκεξαο θαη κηαο αηζζεηήξηαο 
θαξέθιαο πίεζεο (pressure sensing chair). Ζ θάκεξα είλαη εμνπιηζκέλε κε ππέξπζξεο LED 
αθηίλεο γηα δνκεκέλν θσηηζκφ πνπ βνεζάεη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεηψλ ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν θαη ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ην πξφζσπν ηνπο. Οκνίσο ηα ζηνηρεία πνπ 
αληρλεχνληαη απφ ηελ θαξέθια ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηηο 
ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Απηά ηα δχν ραξαθηεξηζηηθά επεμεξγάδνληαη θαη ζπλδπάδνληαη 
ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

 

Δηθόλα 16: Η αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο Ashish Kapoor θαη Rosalind W. Picard [25] 

Ζ εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ καζεηή γίλεηαη απφ ην ζρήκα ησλ 
καηηψλ θαη ησλ θξπδηψλ, ην ρακφγειν θαη ην ζρήκα ηνπ ζηφκαηνο θαζψο θαη απφ ην λεχκα θαη 
ην θνχλεκα ηνπ θεθαιηνχ (εηθφλα 17). Οη αιγφξηζκνη εμαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ν SVM 
θαη ν HMM. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Βηθηψξηα Μπνπγηνχθνπ 

Ανάπτυξη Εφαρμογήσ με Εικόνεσ Συναιςθηματικήσ Αλληλεπίδραςησ Σελίδα 58 
 

 
Δηθόλα 17: Μνληέιν εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθώλ πξνζώπνπ ζπζηήκαηνο Ashish Kapoor θαη 
Rosalind W. Picard [26] 

Οη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο αλαγλσξίδνληαη απφ δχν ζηξψκαηα ηεο εηδηθήο θαξέθιαο. Σν 
έλα βξίζθεηαη ζηελ πιάηε ηνπ θαζίζκαηνο θαη ην άιιν ζην θάζηζκα. Σν πάρνο ηνπ θάζε 
ζηξψκαηνο είλαη 0.10 ρηιηνζηά θαη απνηειείηαη απφ 42 κε 48 ζεηξέο απφ αηζζεηεξηαθέο κνλάδεο 
πίεζεο πνπ θαηαλέκνληαη ζε έλαλ ρψξν 41Υ47 εθαηνζηψλ. Ο αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηεί είλαη ηα Νεπξσληθά Γίθηπα. ηελ εηθφλα 18 πεξηγξάθεηαη ην κνληέιν απηφ γηα ηελ 
εμαγσγή ησλ ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο ηνπ καζεηή.  

 
Δηθόλα 18: Μνληέιν εμαγσγήο ησλ ζηάζεσλ ηνπ ζώκαηνο καζεηή ηνπ ζπζηήκαηνο Ashish Kapoor 
θαη Rosalind W. Picard [26] 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ καζεηή απφ ηα παξαπάλσ 
εμαγφκελα ραξαθηεξηζηηθά έγηλα πνιιέο ζπγθξίζεηο ηαμηλνκεηψλ θαη απηφο κε ηε κεγαιχηεξε 
αθξίβεηα (86%) απνδείρηεθε ν Γθανπζηαλφο ηαμηλνκεηήο.  
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Έλα άιιν ζχζηεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε ζπλδπάδνληαο κε-ιεθηηθά δεδνκέλα θαη νκηιία, είλαη ην πξφγξακκα 
ERMIS [27] ην νπνίν ζηνρεχεη λα αλαπηχμεη έλα Emotion Rich Machine Interface System 
ινγηζκηθφ. ηφρνο ηνπ, δειαδή, είλαη ε αλάπηπμε ελφο πξφηππνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή ην νπνίν ζα είλαη ηθαλφ λα εξκελεχζεη ηελ 
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε φπσο, ην ελδηαθέξνλ, ηελ πιήμε, ηνλ ζπκφ, απφ ηνλ 
ιφγν ή/θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ.  

Σν ζχζηεκα ERMIS ιακβάλεη εηζφδνπο κε νπηηθφ-αθνπζηηθά ζήκαηα πνπ 
θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο κνλάδεο πνπ επεμεξγάδνληαη ην γισζζηθφ 
πεξηερφκελν ηνπ ιφγνπ(ηη εηπψζεθε), ην παξαγισζζηθφ (πψο εηπψζεθε) ελψ παξάιιεια 
ρξεζηκνπνηνχληαη νπηηθά ζήκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη θαη ε αλαγλψξηζε. Γηα λα κεηξεζνχλ νη 
παξάκεηξνη αλάιπζεο ηνπ πξνζψπνπ ζε πξαγκαηηθέο αθνινπζίεο εηθφλσλ πξέπεη λα 
θαζνξηζηεί κηα ραξηνγξάθεζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ησλ παξακέηξσλ 
νξηζκνχ πξνζψπνπ (Facial Definition Parameters) ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ 
πξνζψπνπ.  

Έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ πνπ ππνινγίδνληαη νη απνζηάζεηο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ 
ζεκείνπ FP (Feature Point) παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 19. Σα πξνθίι πνπ επηιέγνληαη απφ ην 
ππνζχζηεκα αλάιπζεο ηεο έθθξαζεο ηνπ πξνζψπνπ θαη ε ηειηθή αλαγλψξηζε ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο ηεο έθπιεμεο. 

 
Δηθόλα 19: Η πιαηθόξκα ηνπ ERMIS [27] 

Σν ζχζηεκα ERMIS γηα ηελ εμαγσγή θαη ηαμηλφκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, βαζίδεηαη 
ζηηο κεραλέο δηαλπζκαηηθήο ππνζηήξημεο SVMs. Γηα ηελ εμαγσγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
νξίδνληαη νξηζκέλεο παξαδνρέο πνπ αθνξνχλ ην ζηήζηκν ηνπ πξνζψπνπ ή ηε γεληθή ζέζε 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ. ε θάζε βήκα γίλεηαη ζηαδηαθή απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ην πξφζσπν, ππνζηεξίδνληαο πάληα ηελ δπλαηφηεηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο. Κάζε ζηάδην ηνπ ζρήκαηνο παξάγεη κία εθ‟ ησλ πζηέξσλ γλψζε, γη‟ 
απηφ θαη νδεγεί ζε κία βήκα πξνο βήκα νπηηθνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαδεηνχληαη 
[27].  

Σν ζχζηεκα ERMIS βξίζθεη εθαξκνγή ζε ηειεθσληθά θέληξα, ζε ηειεθσληθνχο 
ζαιάκνπο θαη απηφκαηα ηειέθσλα δεκφζησλ ππεξεζηψλ φπνπ ε θσλή ηνπ πειάηε ζηελ αξρή ή 
ζην ηέινο ηεο θιήζεο θαζψο θαη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
ηνπ θαηάζηαζε. Βξίζθεη επίζεο εθαξκνγή ζηελ ηειεθπαίδεπζε φπνπ νη θσλεηηθέο θαη νη νπηηθέο 
απαληήζεηο ησλ καζεηψλ καξηπξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο.  

Μηα αθφκε εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε πιήζνο εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ λα 
θάλνπλ κε ην e-learning είλαη απηή ησλ P. Ravindra De Silva et al.Σν ζχζηεκα θαιεί έλαλ επθπή 
πξάθηνξα (Πξάθηνξαο Mix), ν νπνίνο ειέγρεη ηελ έληαζε ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παίρηε. 
Λακβάλνληαο ππφςε απηνχο ηνπο παξάγνληεο, ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα αλαγλψξηζεο 
θηλήζεσλ ειέγρνληαο αλά πάζα ζηηγκή ηελ έληαζε ηφζν ησλ αξλεηηθψλ φζν θαη ησλ ζεηηθψλ 
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ παίρηε θαη θξνληίδεη κεηαβάιινληαο ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ παηρληδηνχ 
λα ηα θξαηήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα επηζπκεηά φξηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν παίθηεο κπνξεί λα 
εμαζθεζεί θαη λα βειηησζεί κε ηξφπν επράξηζην θαη ρσξίο λα θνπξαζηεί.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΕΚΥΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΝΘΕΗ Ε 

ΕΙΚΟΝΙΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΕ 

Έλαο ππνινγηζηήο πνπ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθσδηθνπνηήζεη θαη λα παξάγεη 
ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηηο ζεκεξηλέο 
αιιειεπηδξαζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο. Ήδε ηα πεδία ηεο ζχλζεζεο θαη αλάιπζεο ζπλαηζζεκάησλ 
αξρίδνπλ λα αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο ζηνπο εξεπλεηέο γηα λα ζθεθηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ 
αιιειεπηδξαζηηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Ζ επηζθφπεζε ησλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ 
νδεγεί ζηελ επηινγή ησλ ζεσξηψλ αμηνιφγεζεο (appraisal theories) γηα ππνινγηζηηθή πινπνίεζε 
θαη σο πεδίν εθαξκνγήο απηφ ηεο εκςχρσζεο εηθνληθψλ ραξαθηήξσλ (virtual agent animation).  

5.1 Μοντέλο Ortony, Clore και Collins 

ηε βηβιηνγξαθία ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο ε ζεσξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο 
είλαη απηή ησλ Ortony, Clore θαη Collins, ε νλνκαδφκελε ζεσξία OCC. Πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο 
πην ραξαθηεξηζηηθέο ζεσξίεο αμηνιφγεζεο θαη έρεη θξηζεί απφ πνιινχο κειεηεηέο σο ε πιένλ 
αξκφδνπζα γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απνηειεί 
ην πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ππνινγηζηηθήο εθαξκνγήο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ 
κπφξεζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αξρηθή ζεσξία ζηελ νπνία ζηεξίρηεθε 
[15].  

Όπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην 2, ε ζεσξία ησλ Ortony, Clore θαη Collins (OCC) [41] 
ππνζέηεη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα αλαπηχζζνληαη ζαλ ζπλέπεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο γλσζηηθέο 
δηεξγαζίεο θαη εξκελείεο. χκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν κνληέιν OCC θάζε ηχπνο 
ζπλαηζζήκαηνο ζπλδέεηαη κε κηα πνηθηιία απφ πηζαλέο αληηδξάζεηο. Ο Ortony νξίδεη 3 βαζηθνχο 
ηχπνπο ηάζεο γηα ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε: ζε επίπεδν εθθξαζηηθφηεηαο (expressive), ζε 
επίπεδν επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη ζε επίπεδν ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ λα αληαπνθξηζεί 
(coping). Έλαο ραξαθηήξαο κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ή φρη απφ ηηο ζπλέπεηεο ελφο γεγνλφηνο 
(pleased/displeased), λα επηθξνηήζεη ή λα απνξξίςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θάπνηνπ άιινπ 
ραξαθηήξα (approve/disapprove) θαη ηέινο λα ηνπ αξέζνπλ ή φρη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 
αληηθεηκέλνπ (like/dislike). ην κνληέιν OCC ππάξρεη κία δηάθξηζε ζρεηηθά κε ηνλ απνδέθηε ησλ 
ζπλεπεηψλ κίαο δξάζεο. Δάλ νη ζπλέπεηεο αθνξνχλ θάπνηνλ ηξίην κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 
επηζπκεηέο ή αλεπηζχκεηεο ελψ νη ζπλέπεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα 
δηαρσξηζηνχλ ζε ζρεηηθέο ή άζρεηεο πξνζδνθίεο. Οη ζρεηηθέο πξνζδνθίεο ηέινο κπνξνχλ λα 
δηαρσξηζηνχλ ζε επηβεβαησκέλεο ή κε, αλάινγα κε ηνλ αλ ηειηθά ζπκβαίλνπλ ζηνλ θφζκν ή φρη. 
Δπίζεο πξνζθέξεη κία δνκή κεηαβιεηψλ φπσο ε πηζαλφηεηα ελφο γεγνλφηνο ή ην θαηά πφζν 
έλα αληηθείκελν είλαη γλψξηκν ή φρη ζηνλ παίθηε, πνπ επηηξέπεη λα θαζνξηζηεί ε έληαζε ησλ 
δηαθφξσλ ηχπσλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν κνληέιν OCC είλαη αξθεηά ιεπηνκεξεηαθφ ινηπφλ ψζηε λα 
θαιχπηεη ζρεδφλ φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί έλαο ραξαθηήξαο απφ 
πιεπξάο ζπλαηζζεκαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

Ζ επεμεξγαζία ζπλαηζζήκαηνο πνπ νδεγεί ζηε ζπκπεξηθνξά ελφο εηθνληθνχ ραξαθηήξα 
(virtual agent) ζχκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε κνξθή ηνπ κνληέινπ OCC είλαη κία δηαδηθαζία ε 
νπνία απνηειείηαη απφ πέληε βήκαηα: 

 

Καηεγνξηνπνίεζε (Classification) 

Καηά ηε θάζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ν ραξαθηήξαο επεμεξγάδεηαη ηα γεγνλφηα θαη απνθηά απφ 
ηελ επεμεξγαζία απηή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ζα πξέπεη 
λα επεξεαζηνχλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη πέξα απφ ην γεγνλφο (ή ηελ πξάμε ή ην αληηθείκελν) κε ην 
νπνίν έξρεηαη αληηκέησπνο ν ραξαθηήξαο δελ ηνπ ρξεηάδεηαη θάπνηα εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε, 
αθνχ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνπ εαπηνχ. Γηα παξάδεηγκα αο 
ππνζέζνπκε φηη έρνπκε θηηάμεη έηζη ηνλ εηθνληθφ καο ραξαθηήξα ψζηε λα είλαη πεπεηζκέλνο φηη 
ηνπ αξέζνπλ ηα ηξηαληάθπιια. Δάλ έλαο παίθηεο ηνπ δψζεη κεξηθά ηφηε νη ραξαθηήξαο ζα 
εθηηκήζεη αξρηθά ηηο ζπλέπεηεο γηα ηνλ παίθηε, θαη ζα θαηαιήμεη ζε ιχπεζε, θαζψο ν παίθηεο 
ηψξα έρεη ιηγφηεξα ηξηαληάθπιια απ‟φηη πξηλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα εθηηκήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ 
γεγνλφηνο γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, θαη ζα θαηαιήμεη ζε ηθαλνπνίεζε, θαζψο ηψξα έρεη 
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επηηέινπο 15 πεξηζζφηεξα ηξηαληάθπιια. Δπίζεο ζα εθηηκήζεη ηελ πξάμε ηνπ παίθηε πνπ ηνπ 
έδσζε ηα ηξηαληάθπιια θαη ζα θαηαιήμεη ζε ζαπκαζκφ θαη ηέινο ζα εθηηκήζεη θαη ην ίδην ην 
αληηθείκελν θαη ζα θαηαιήμεη ζε αγάπε γηα απηφ. Γηα λα κπνξέζεη έλαο ραξαθηήξαο λα θάλεη 
ζσζηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα 
πξέπεη θαηά θχξην ιφγν λα έρεη γλψζε. Αξρηθά πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ παίθηε, 
ηελ νπνία ζπλήζσο πξνυπνζέηνπκε σο θαιή. Αθφκε πξέπεη λα γλσξίδεη ηη ζεκαίλεη ε θάζε 
πξάμε γηα ηνλ παίθηε (User Model) ψζηε λα κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα ελεξγνπνηεζεί ην 
ζπλαίζζεκα «ραξνχκελνο γηα θάπνηνλ» φηαλ ν άιινο παίθηεο πξνβεί ζε κία πξάμε πνπ 
αλακέλεηαη λα ηνλ θάλεη λα αηζζαλζεί θαιχηεξα. Καηά δεχηεξνλ, πξέπεη λα έρεη θάπνηνλ ζηφρν 
(Goals) ηνλ νπνίν ζέιεη λα επηηχρεη θαη ζηνλ νπνίν ηα δηάθνξα αληηθείκελα ή γεγνλφηα ηνλ 
θάλνπλ λα έξρεηαη πην θνληά ή πην καθξηά. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ ζηφρν «Δπηβίσζε» ηα 
ηξηαληάθπιια ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά. Σξίηνλ, πξέπεη λα μέξεη ηη κπνξεί λα πεξηκέλεη απφ ηνλ 
παίθηε, γηα λα κπνξεί αληίζηνηρα λα εθηηκήζεη ηελ αμία κίαο πξάμεο. Όπσο θαηαιαβαίλνπκε φζν 
πην απίζαλε είλαη κία «θαιή» πξάμε, ηφζν πην έληνλν ζεηηθφ ζπλαίζζεκα πεξηκέλνπκε λα 
πξνθαιέζεη. Έηζη, ζην παξάδεηγκά καο, ν ραξαθηήξαο πξέπεη λα μέξεη φηη ν παίθηεο δελ 
ηξηγπξλάεη κνηξάδνληαο ινπινχδηα ψζηε λα κπνξέζεη λα ληψζεη ζαπκαζκφ φηαλ απηφο ηνπ δψζεη 
κεξηθά. Σέινο, φπσο πξναλαθέξακε ν ραξαθηήξαο πξνθαλψο πξέπεη λα μέξεη φηη ηνπ αξέζνπλ 
ηα ηξηαληάθπιια (Attitudes).  

Οη απαηηήζεηο ζε γλψζε πνπ έρεη ην κνληέιν OCC γηα ηνλ ραξαθηήξα πξέπεη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Δίλαη 
ζαθέο φηη έλαο εηθνληθφο ραξαθηήξαο δελ κπνξεί λα έρεη απφςεηο απφ κφλνο ηνπ, θαη άξα 
κπνξνχκε λα ηνλ βάινπκε ζε φπνην θαινχπη εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ καο. Απηή είλαη θαη κηα 
πξψηε έλλνηα πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα. 

Έλαο ηξφπνο λα πεξηγξαθεί απηή ε γλψζε είλαη θαιχπηνληαο φιεο ηηο δπλαηέο 
πεξηπηψζεηο θαηαζηάζεσλ θαη ζπλζεθψλ κε ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λα βξεζεί αληηκέησπνο ν 
εηθνληθφο ραξαθηήξαο, καδί κε πιεξνθνξίεο γηα ην πσο θάζε θαηάζηαζε αληηκεησπίδεηαη, θαη ηη 
ζπλέπεηεο έρεη. Απηή ε πξνζέγγηζε ηαηξηάδεη κφλν ζε ραξαθηήξεο πνπ δξνπλ ζε έλαλ 
πεξηνξηζκέλν θφζκν, θαη ζηνλ νπνίν ηα ελδερφκελα είλαη ιίγα θαη ειεγρφκελα. Όηαλ φκσο 
απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ γεγνλφησλ, ησλ πξάμεσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ είλαη ζαθήο ε αλάγθε 
γηα ηνλ νξηζκφ αθαηξέζεσλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε αληηζηνίρεζε ηνπ ηξηαληάθπιινπ 
ζηελ γεληθφηεξε θαηεγνξία ησλ ινπινπδηψλ. Δμάιινπ ην OCC είλαη θηηαγκέλν γηα λα 
κνληεινπνηεί ζε ηδηαίηεξα ιεπηνκεξεηαθφ βαζκφ ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα, ρσξίο φκσο λα 
είλαη απαξαίηεηνο απηφο ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ ζρεδίαζε ελφο πηζηεπηνχ ραξαθηήξα. 

 

Πνζνηηθνπνίεζε (Quantification) 

Ζ έληαζε θάζε ζπλαηζζεκαηηθήο θαηεγνξίαο ππνινγίδεηαη μερσξηζηά γηα ηα γεγνλφηα, ηηο 
πξάμεηο θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζπλαληά ν παίθηεο. Όζνλ αθνξά ηα γεγνλφηα ε έληαζε 
αληηζηνηρίδεηαη κε ην θαηά πφζν ν ραξαθηήξαο επηζπκνχζε ην γεγνλφο απηφ λα ζπκβεί ή φρη, γηα 
ηηο πξάμεηο ε έληαζε ζρεηίδεηαη κε ην θαηά πφζν ε πξάμε ήηαλ αμηέπαηλε ή φρη, θαη ηέινο γηα ηα 
αληηθείκελα ε έληαζε αθνξά ην θαηά πφζν ην αληηθείκελν είλαη αξεζηφ ζηνλ παίθηε. Μία 
κεηαβιεηή πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξεί ν ραξαθηήξαο λα ππνινγίζεη ην πφζν επηζπκεηή 
είλαη κία πξάμε, είλαη ε ηεξαξρία ησλ ζηφρσλ ηνπ ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο ζηφρνο 
έρεη παξαπάλσ απφ κία ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα επηηεπρζεί, ηφηε ε επίηεπμε ηνπ 
ηειηθνχ ζηφρνπ πξέπεη λα είλαη πην επηζπκεηή απφ ηελ επίηεπμε ελφο απφ ηνπο επηκέξνπο 
ζηφρνπο. Βέβαηα γεγνλφηα κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ρσξίο απαξαίηεηα λα έρνπλ λα θάλνπλ κε 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ ραξαθηήξα, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα εθηηκήζεη 
θαη απηφ ην γεγνλφο. 

 

Αιιειεπίδξαζε (Interaction) 

Σν θιαζζηθφ κνληέιν OCC δελ πεξηιακβάλεη ην πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αιιειεπίδξαζεο 
ησλ δηαθφξσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ, θαη απηφ είλαη έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. ην 
αλαζεσξεκέλν κνληέιν OCC, ην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ 
θφζκνπ αιιειεπηδξά θαη ηξνπνπνηεί ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ είρε δηακνξθψζεη ν 
ραξαθηήξαο πξνεγνπκέλσο. 
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Αληηζηνίρεζε (Mapping) 

Δάλ ν ραξαθηήξαο δελ κπνξεί λα εθθξάζεη θαη ηηο 22 ζπλαηζζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ΟCC 
κνληέινπ, ηφηε ζα πξέπεη νη θαηεγνξίεο απηέο λα αληηζηνηρηζηνχλ ζηηο εθθξάζεηο πνπ δηαζέηεη. 
Γηα παξάδεηγκα αλ δηαζέηεη κφλν εθθξάζεηο πξνζψπνπ ηφηε κπνξνχκε λα επηθεληξσζνχκε 
κφλν ζηα 6 βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ, ηεο αεδίαο, ηνπ θφβνπ θαη 
ηεο έθπιεμεο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Ekman είλαη ηα κφλα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα 
είλαη αλαγλσξίζηκα απφ νπνηνλδήπνηε άλζξσπν, αλεμαξηήηνπ θπιήο θαη πνιηηηζηηθήο 
πξνέιεπζεο. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη θαη νη 11 ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ OCC 
αληηζηνηρίδνληαη ζηελ κνλαδηθή ζεηηθή έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη ην ρακφγειν, ελψ 
αληηζέησο γηα ηηο αξλεηηθέο θαηεγνξίεο ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο αξλεηηθέο εθθξάζεηο (ζπκφο, 
ιχπε, αεδία θαη θφβνο). Ζ έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αθνξά ηελ έθπιεμε δελ κπνξεί λα 
αληηζηνηρηζηεί ζε θακία θαηεγνξία ηνπ κνληέινπ OCC, θαζψο ζχκθσλα κε απηφ ε έθπιεμε δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνληεινπνηεί. Σν γεγνλφο φηη ν ραξαθηήξαο 
ελδερνκέλσο λα είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηηο 6 απηέο βαζηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ δελ κεηψλεη 
ηελ δπλακηθή ηνπ κνληέινπ OCC θαζψο ν παίθηεο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ραξαθηήξα ζα 
κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θξίλνληαο θαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 
ηα εθδειψλεη ν ραξαθηήξαο. Γηα παξάδεηγκα, ην ρακφγειν ηνπ ραξαθηήξα πνπ κφιηο ηνπ 
δψζακε έλα ηξηαληάθπιιν, ραξαθηεξίδεηαη εχθνια σο ραξά θαη εθηίκεζε γηα ην πξφζσπφ καο, 
ελψ ην ρακφγειν ελφο ραξαθηήξα πνπ παξαηεξνχκε φηη κφιηο θαηάθεξε λα αλεβεί ζε θάπνην 
κεγάιν εκπφδην, αλαγλσξίδεηαη εμίζνπ εχθνια σο πεξεθάληα θαη απηνεθηίκεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ 
ινηπφλ λα δηαηεξεζνχλ νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ κνληέινπ, θαζψο κε βάζε ηα 
ζπκθξαδφκελα ν παίθηεο κπνξεί λα αληηιεθζεί δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα λα εθθξάδνληαη κέζσ 
ησλ ελδερνκέλσο πεξηνξηζκέλσλ εθθξάζεσλ ηνπ εηθνληθνχ ραξαθηήξα. 

 

Έθθξαζε (Expression) 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο ζε θαζεκία απφ ηηο 
ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ θαηεγνξίεο θαη απηή ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πξέπεη λα εθθξαζηεί κε 
θάζε δπλαηφ κέζν. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, 
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλείηαη θηι. Οη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ έρνπλ κειεηεζεί αξθεηά αιιά 
παξακέλνπλ αξθεηά εξσηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ην αλ πξέπεη ν ραξαθηήξαο λα εθδειψλεη 
κία κφλν έθθξαζε ζην πξφζσπφ ηνπ ή έλα ζπλδπαζκφ απφ απηέο πνπ κπνξεί. Γηα παξάδεηγκα 
ε δεχηεξε επηινγή ζίγνπξα παξάγεη έλα πην αιεζνθαλέο απνηέιεζκα αιιά απαηηεί έλαλ 
ηδηαίηεξα ιεπηνκεξεηαθφ ραξαθηήξα θαη ελδερνκέλσο λα θάλεη ηελ φιε δηαδηθαζία πνιχ 
απαηηεηηθή γηα ηνλ ππνινγηζηή ελφο απινχ ρξήζηε. Έηζη ινηπφλ, αλ θαη ζε επηζηεκνληθέο 
εθαξκνγέο κπνξνχκε λα έρνπκε ηνλ ζπλδπαζκφ πνιιαπιψλ εθθξάζεσλ ζην πξφζσπν ηνπ 
εηθνληθνχ ραξαθηήξα, ζηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε παηρλίδηα θαη 
γεληθφηεξα κε εκπνξηθέο εθαξκνγέο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δχζθνιν λα επηηεπρζεί κε απνδνηηθφ 
ηξφπν. Δπίζεο, γηα ηνπο ραξαθηήξεο πνπ ζπλνκηινχλ κε ηνλ παίθηε, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 
λα ζπκβαδίδεη ν ηφλνο ηεο θσλήο κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ εθείλε ηε ζηηγκή 
πξνβάιεη ν ραξαθηήξαο. Δάλ γηα παξάδεηγκα βιέπνπκε έλαλ ρακνγειαζηφ ραξαθηήξα 
πεξηκέλνπκε λα ηνλ αθνχζνπκε κα κηιάεη κε δηαθνξεηηθφ ηφλν απ‟ φηη θάπνηνο άιινο πνπ 
εθδειψλεη ζπκφ. Έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη έλαο 
εηθνληθφο ραξαθηήξαο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε φρη κφλν κέζσ 
ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αιιά θαη κέζσ νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηφο ηνπ, θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ. Δίλαη ζαθέο φηη νη πξάμεηο καο κηα δεδνκέλε ζηηγκή δελ θαζνξίδνληαη κφλν 
απφ ηνλ ραξαθηήξα καο αιιά θαη απφ ηελ ςπρνινγηθή καο θαηάζηαζε. 

Σέινο, επεηδή ε αληηζηνίρεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζε έθθξαζε, είλαη θαη ην 
ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνληέινπ, πξέπεη λα γίλεη κε πνιχ πξνζεθηηθφ ηξφπν 
θαζψο αθφκε θαη αλ ε φιε δηαδηθαζία έρεη γίλεη κε άξηην ηξφπν, αλ ε έθθξαζε ηνπ παίθηε δελ 
αληηζηνηρεί ζην ζπλαίζζεκα πνπ ζέινπκε απηφο λα εθθξάδεη, ηφηε ην απνηέιεζκα δελ ζα είλαη 
πεηζηηθφ. Γη‟ απηφ είλαη αλαγθαίν λα ππάξρνπλ δπλαηέο ζεσξεηηθέο βάζεηο πίζσ απφ ηελ 
δηαδηθαζία ηεο έθθξαζεο ψζηε ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ηνπ ζρεδηαζηή λα κελ επεξεάζνπλ ην 
ηειηθφ απνηέιεζκα, θαη θπζηθά λα ππάξρεη ε θαηάιιειε δηαδηθαζία ειέγρνπ απφ αλεμαξηήηνπο 
ρξήζηεο ψζηε λα ειεγρζεί θαη πξαθηηθά ε εληχπσζε πνπ δίλνπλ νη εθθξάζεηο ηνπ ραξαθηήξα ζε 
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θάπνηνλ πνπ δελ είλαη γλψζηεο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππάξρεη απφ πίζσ. Έλα παξάδεηγκα 
πνπ αθνξά αθξηβψο απηή ηελ αλάγθε κπνξνχκε λα δνχκε κε ην ζχζηεκα Nemesys πνπ 
αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Eckschlager, Lankes θαη Bernhaupt κε ζθνπφ λα ειεγρζεί αλ νη παίθηεο 
κπνξνχλ πξάγκαηη λα αληηιεθζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ νη εηθνληθνί ραξαθηήξεο. 
Βέβαηα ην ζχζηεκα απηφ δελ ήηαλ βαζηζκέλν ζην κνληέιν OCC αιιά παξ‟ νια απηά έρεη 
ζεκαζία ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη φρη ηφζν ε πινπνίεζε. ην εγρείξεκα απηφ ν ρξήζηεο 
βξίζθεηαη ζε έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαγξάθνληαη νη 
αληηδξάζεηο ηνπ θαη γεληθφηεξα θαη ε δηθή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε. Απηφ γίλεηαη γηαηί είλαη 
ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ ηνκέα λα αληρλεχνληαη παξάιιεια θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη ν ρξήζηεο ψζηε λα κπνξεί λα επαιεζεπζεί αλ πξάγκαηη ε εηζαγσγή 
ζπλαηζζεκάησλ (emotion induction) ζηνπο NPCs θάλεη ηνλ παίθηε λα βηψλεη πεξηζζφηεξν ηελ 
εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ, φπσο έρνπκε εμεγήζεη άιισζηε φηη είλαη θαη ν ζηφρνο καο. ην 
Nemesys ινηπφλ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε δηάθνξνπο εηθνληθνχο ραξαθηήξεο θαη 
πξέπεη λα εξκελεχζεη ζσζηά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απηνί εθθξάδνπλ ψζηε λα κπνξέζεη λα 
ηειεηψζεη ην παηρλίδη. Ζ επηθνηλσλία ησλ ζπλαηζζεκάησλ δελ γίλεηαη κφλν κέζα απφ ηνπο 
θαζνξηζκέλνπο δηαιφγνπο αιιά θαη απφ θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σέινο κία επέθηαζε πνπ ζρεδηάδεηαη γηα ην ζχζηεκα είλαη λα ππάξρεη 
αλαηξνθνδφηεζε ησλ βηνκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ παίθηε κε ζθνπφ λα κπνξνχλ νη NPCs λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη απηή ηελ πιεξνθνξία γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηα 
ζπλαηζζήκαηά ηνπο απέλαληη ζηα δηάθνξα γεγνλφηα ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ. 

5.2 Βασικές τεχνικές εμψύχωσης εκφράσεων σε συνθετικά μοντέλα  

προσώπου 

Ζ Θεσξία αμηνιφγεζεο ηνπ Klaus Scherer θαη ζπγθεθξηκέλα ην component process 
model- CPM, φπσο είδακε θαη ζηελ ππνελφηεηα 2.5.3, παξέρεη αλαιπηηθέο πξνβιέςεηο γηα ηηο 
θηλήζεηο ζεκείσλ ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπλαηζζεκαηηθνχ επεηζνδίνπ. πλδέεη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ελδηάκεζσλ ειέγρσλ αμηνιφγεζεο εξεζηζκάησλ (stimulus evaluation checks 
– SECs) κε ζπγθεθξηκέλεο κεηαηνπίζεηο κπψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνζψπνπ. χκθσλα κε ηηο 
πξνβιέςεηο απηέο, θάζε ζπλαίζζεκα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα απφ ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη απφ ηνλ αληίθηππν πνπ απηνί έρνπλ ζηηο 
κχεο ηνπ πξνζψπνπ. Μνληεινπνηψληαο ηηο δηαθνξέο ζηε γέλεζε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο 
θαηάζηαζεο, ε CPM ζεσξία είλαη ίζσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα απνδνζεί έλα ζπλαίζζεκα αθφκε 
θαη φηαλ απηφ δελ είλαη εχθνιν.  

Ο Wehrle θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κία πξψηε πξνζπάζεηα 
επαιήζεπζεο ηεο ζεσξίαο component process model (CPM). θνπφο ηνπο ήηαλ λα παξάγνπλ 
ζπλζεηηθέο εηθφλεο απφ αλζξψπηλεο εθθξάζεηο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ CPM θαη λα 
κεηξήζνπλ ην θαηά πφζν ηα ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη αληηιεπηά απφ αλζξψπνπο πνπ βιέπνπλ ηηο 
εηθφλεο απηέο. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ εηθφλσλ απηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Facial Action Coding 
System (FACS), έλα ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ςπρνιφγνπο. [15] 

Ζ έμνδνο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζηαηηθέο εηθφλεο ζε κνξθή ζθίηζνπ. ηελ ίδηα 
κειέηε έρεη δεκνζηεπζεί έλαο αλαιπηηθφο πίλαθαο, ν νπνίνο νξίδεη πνηεο κπτθέο νκάδεο 
κεηαηνπίδνληαη ππφ ηελ επίδξαζε, θαζελφο απφ ηνπο ειέγρνπο αμηνιφγεζεο εξεζηζκάησλ. 

ε κία πην πξφζθαηε κειέηε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ, ν Scherer θαη ν Ellgring 
ηζρπξίδνληαη πσο ε αμηνιφγεζε ζεσξεηηθψλ πξνβιέςεσλ νθείιεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 
κειέηε εθθξάζεσλ πξνζψπνπ απφ εζνπνηνχο (actor portrayal study). Σνλίδνπλ ηε ζεκαζία 
απηήο ηεο ηερλεηήο πξνζέγγηζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ 
εθθξάζεσλ πξνζψπνπ απφ εηθφλεο θαη βίληεν ζε θπζηθέο ζπλζήθεο. Σν θχξην ζψκα ηεο 
κειέηεο ζηεξίδεηαη, ζε δεδνκέλα απφ κία βάζε κεγάιεο θιίκαθαο κε πνξηξέηα επαγγεικαηηψλ 
εζνπνηψλ, θαζψο απεηθνλίδνπλ 14 ζπλαηζζήκαηα. Κεληξηθφ ζπκπέξαζκα ησλ εξεπλεηψλ είλαη 
φηη δελ ππάξρνπλ ηεθκήξηα γηα ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ εθθξάζεσλ θαη κπτθψλ νκάδσλ πνπ 
λα ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα (επηρεηξψληαο έηζη λα δηαςεχζνπλ ηηο ζεσξίεο 
βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ). Σα απνηειέζκαηα απηά ηα εξκελεχνπλ σο ελζαξξπληηθά γηα ηελ 
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ ζεσξηψλ αμηνιφγεζεο πνπ νη ίδηνη πξεζβεχνπλ. 
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Μέρξη ζήκεξα, ε ζρεηηθή κε ηε ζεσξία ηνπ Scherer, αλάιπζε πξαγκαηνπνηνχληαλ σο 
επί ην πιείζηνλ ζε ζηαηηθέο εηθφλεο. Αλάκεζα ζηηο ιηηέο ζπλζεηηθέο εηθφλεο/ζθίηζα ηεο πξψηεο 
κειέηεο θαη ζηε κειέηε εηθφλσλ απφ εζνπνηνχο ππάξρεη έλα αλεμεξεχλεην πεδίν, απηφ ηεο 
ζχλζεζεο ησλ εθθξάζεσλ κε ηελ αμηνπνίεζε αξηηφηεξεο θαη πιένλ θαζηεξσκέλεο ηερλνινγίαο 
γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο εκςπρσκέλσλ ραξαθηήξσλ, απηή ηνπ πξνηχπνπ MPEG-4 . Απηή ε 
πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία βίληεν πνπ αλαπαξηζηνχλ ηε ρξνληθή εμέιημε ηεο έθθξαζεο 
απφ ην μεθίλεκα, ζην απφγεην ηεο έθθξαζεο θαη κέρξη ην ηειείσκα ηεο. Όιε ε δηαδηθαζία 
ζχλζεζεο ηνπ βίληεν είλαη πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκε. Έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ηξνπνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλζεζεο ηεο ηειηθήο εκςχρσζεο ηεο έθθξαζεο (expression 
animation), αιιάδνληαο ηε ρξνληθή ηεο εμέιημε, ηελ έληαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ κεηαηνπίζεσλ 
ή θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία απηέο ιακβάλνπλ ρψξα. Γηαθξίλνληαη δχν ηξφπνη απεηθφληζεο ηεο 
εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ θαηαιήγεη ζηε δεηνχκελε έθθξαζε: 

 Additive animation: Ζ ηειηθή έθθξαζε πξνθχπηεη απφ ηελ άζξνηζε, θάζε θνξά, ησλ 
ηηκψλ ησλ Aus ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθθξαζεο κε ηηο ηηκέο ησλ Aus (Action Units) ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηεζεί ην πξφβιεκα ηεο αληίθαζεο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ 
εθθξάζεσλ (π.ρ. ζε θάπνην ζηάδην ηεο έθθξαζεο αλαζεθψλνληαη ηα θξχδηα ελψ ην ακέζσο 
επφκελν απαηηεί ρακεισκέλα θξχδηα) πξνηηκάηαη ε δεχηεξε κέζνδνο απεηθφληζεο. 

 Sequential animation: ε απηή ηε κέζνδν, φια ηα ελδηάκεζα ζηάδηα απεηθνλίδνληαη 
δηαδνρηθά. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη είηε παξεκβάιινληαο ηελ νπδέηεξε έθθξαζε κεηαμχ 
ησλ δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ, είηε κε ηε κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζην άιιν ζεσξψληαο 
σο βάζε ηηο θνηλέο κεηαβνιέο.   

Τπάξρνπλ ςεθίδεο ινγηζκηθνχ πνπ πινπνηνχλ ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελφο εηθνληθνχ 
πξάθηνξα, φπσο απηή ηνπ Microsoft Agent ή ηεο Java θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλεο ςεθίδεο πνπ 
πινπνηνχλ ην πξφηππν MPEG-4 γηα ηελ απεηθφληζε/εκςχρσζε εηθνληθψλ ραξαθηήξσλ, φπσο ε 
Greta[24] θαη ε Alice[20] ηνπ πξνγξάκκαηνο XFace[34] (εξγαιείν ζχλζεζεο ηξηζδηάζηαηεο 
έθθξαζεο πξνζψπνπ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο θηλήζεηο ηεο θεθαιήο 
θαη ησλ καηηψλ ησλ Wehrle et al.  

 
Δηθόλα 10  XFace Player [34] 

5.2.1 FACS 

Σν 1978 δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο θηλήζεσλ πξνζψπνπ FACS 
(Facial Action Coding System) πνπ είρε αλαπηχμεη ν Ekman καδί κε ηνπο Wallace V.Friesen θαη 
Richard J.Davidson. Οη Paul Ekman θαη W.V. Friesen αλέπηπμαλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 
θσδηθνπνίεζεο ησλ θηλήζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ρξεζηκνπνηψληαο γλψζε αλζξψπηλεο αλαηνκίαο 
θαη νξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζχζπαζε θάζε κπφο ηνπ πξνζψπνπ αιιάδεη ηελ 
εκθάληζε ηνπ πξνζψπνπ. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
απφ ηηο ζπζπάζεηο ησλ κπψλ θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο απηψλ, εμέηαζαλ αθνινπζίεο θηλνχκελεο 
εηθφλαο πνπ απεηθνλίδνπλ εθθξάζεηο πξνζψπνπ θαη θαηέγξαςαλ ηνπο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο 
θηλήζεσλ. 
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 Σν εγρεηξίδην ηνπ FACS  είλαη έλαο ηερληθφο νδεγφο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 
επαγγεικαηίεο δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ φπσο ε ζπκπεξηθνξηθή ςπρνινγία, ε 
ςπρνζεξαπεία, ε γξαθηθή ππνινγηζηψλ, ε επηζηήκε ππνινγηζηψλ θ.ιπ. Ο ρξήζηεο 
εθπαηδεχεηαη ψζηε λα αληρλεχεη ηηο θηλήζεηο ηνπ πξνζψπνπ, λα ηηο ηαμηλνκεί θαη λα κπνξεί λα ηηο 
αλαπαξάγεη. Μνλάδεο κέηξεζεο ηνπ FACS είλαη ηα Action Units (Aus). Γελ επηιέρζεθαλ νη κχεο, 
γηαηί νξηζκέλα Aus ζπλδπάδνπλ ηελ θίλεζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο κπψλ ή ην απνηέιεζκα ηεο 
ζχζπαζεο ηνπ ελφο κπφο εθθξάδεηαη κε δχν ή πεξηζζφηεξα Aus. 

Ο θσδηθνπνηεηήο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο αλαιχεη ηελ έθθξαζε ζε ζπγθεθξηκέλα Aus 
θαη δίλεη σο απνηέιεζκα κηα ιίζηα ησλ Aus πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ έθθξαζε. Μεξηθέο θνξέο είλαη 
δπλαηφλ λα ιεθζνχλ ππφςε ε ρξνληθή δηάξθεηα, ε έληαζε θαη ε πηζαλή αζπκκεηξία.  

Σν ζχζηεκα FACS είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλν εξγαιείν ζηνπο θχθινπο ησλ ςπρνιφγσλ 
θαη αθφκα θαη ζχγρξνλεο ζεσξίεο πνπ θάλνπλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ελφο 
ζπλαηζζήκαηνο ζην πξφζσπν, ηηο εθθξάδνπλ κε ηε ρξήζε ησλ Action Units (Aus). 

Πέξα απφ ηα AUs ππάξρνπλ επίζεο πεξηγξαθείο θηλήζεσλ κε ην φλνκα Action 
Descriptors (AD). Σα ADs πεξηγξάθνπλ εληαίεο θηλήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ελέξγεηεο 
πνιιψλ κπτθψλ νκάδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξφζζηα ψζεζε ηνπ ζαγνληνχ. Ζ κπτθή βάζε 
απηψλ ησλ θηλήζεσλ δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί, νχηε έρνπλ δηεπθξηληζηεί ιεπηνκεξείο 
ζπκπεξηθνξέο φπσο γηα ηα ππφινηπα AUs. 

Παξαθάησ δίλνληαη ελδεηθηηθά κεξηθά παξαδείγκαηα κνλάδσλ θηλήζεσλ AU αλά 
θαηεγνξία. 

 

Πίλαθαο 6 Παξάδεηγκα βαζηθώλ θσδηθώλ AU ηνπ ζπζηήκαηνο FACS [33] 

Βαζηθνί θσδηθνί (Main Codes) 

Αξηζκόο AU Όλνκα FACS Μπτθή βάζε (Muscular basis) 

0 Neutral Face   

1 Inner Brow Raiser Frontalis (pars medialis) 

2 Outer Brow Raiser Frontalis (pars lateralis) 

3 Brow Lowerer 
Depressor glabellae, depressor supercilli, 
corrugator supercilli 

4 Upper Lid Raiser Levator palpebrae superioris 

5 Cheek Raiser Orbicularis oculi (pars orbitalis) 

6 Lid Tightener Orbicularis oculi (pars palpebralis) 

7 Lips Toward Each Other Orbicularis oris  

8 Nose Wrinkler Levator labii superioris alaeque nasi 

9 Upper Lip Raiser Levator labii superioris, capput infrorbitalis  
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Πίλαθαο 7: FACS Action Unit 

 

5.2.2 MPEG-4 

Ο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ MPEG-4 είλαη λα παξέρεη έλα λέν είδνο πξνηππνπνίεζεο ην νπνίν ζα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έλα πξφηππν 
δελ πξέπεη λα απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε έλα είδνο εθαξκνγήο. Σν πξφηππν 
MPEG-4 επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δηακνξθψζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη ζπζηήκαηα πνπ 
απεπζχλνληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο επηηξέπνληαο ηελ επέιηθηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ 
ζπζηεκάησλ θαη παξέρνληαο πνιιαπιά επίπεδα αιιειεπίδξαζεο κε ην νπηηθναθνπζηηθφ 
πεξηερφκελν ελφο θαξέ. Δπηπιένλ, ελζσκαηψλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο 
ζηνηρείσλ φπσο είλαη ν αλαινγηθφο θαη ςεθηαθφο ήρνο, ην βίληεν θαη ηα γξαθηθά. 

Όζνλ αθνξά ην ςεθηαθφ νπηηθφ πεξηερφκελν, ην MPEG-4 επηηξέπεη ηελ θαηαζθεπή 
δπζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία φπσο 
νξζνγψληα, ζθαίξεο θαη ζπληεηαγκέλα ζχλνια πξνζψπνπ (indexed face sets) θαζψο θαη 
απζαίξεηα δηακνξθσκέλα δπζδηάζηαηα ζρήκαηα. Ζ πεξηγξαθή ησλ ηξηζδηάζηαησλ 
αληηθεηκέλσλ, βαζίδεηαη επηπιένλ ζε έλα ππνζχλνιν θφκβσλ VRML θαη έρεη επεθηαζεί ψζηε λα 
επηηξέςεη ηε ζπλερή νινθιήξσζε δπζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, 
κπνξνχκε λα ζπλζέζνπκε ηα αληηθείκελα ψζηε λα πξνθχςεη κία δπζδηάζηαηε ή ηξηζδηάζηαηε 
ζθελή κε ρξήζε ηνπ δπαδηθνχ πξνηχπνπ γηα ζθελέο (Binary Format for Scenes –BIFS).  

Μία εηδηθή θαηεγνξία ηξηζδηάζηαησλ αληηθεηκέλσλ είλαη ην αλζξψπηλν ζψκα θαη 
πξφζσπν (face animation-body animation). Σν πξφηππν MPEG-4 επηηξέπεη ηφζν ηε ρξήζε απφ 
ηνλ θσδηθνπνηεηή ηδηφθηεησλ κνληέισλ πξνζψπνπ, φζν θαη ηε κεηάδνζε ηξηζδηάζηαησλ 
κνληέισλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε ν θσδηθνπνηεηήο λα κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ πνηφηεηα 
απεηθφληζεο ηνπ πξνζψπνπ απφ ηνλ απνθσδηθνπνηεηή.  
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5.3 Παράμετροι εμψύχωσης προσώπου (Facial Animation Parameters – 

FAPs) και συναισθήματα 

Οη Παξάκεηξνη Δκςχρσζεο πξνζψπνπ πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο θηλήζεηο κεκνλσκέλσλ ή θαη 
νκάδσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζεκείσλ ηνπ πξνζψπνπ. χλνια ησλ Παξακέηξσλ Δκςχρσζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ έμη βαζηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ, αιιά θαη 
πνιιψλ άιισλ παξακνξθψζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, φπσο απηέο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 
νκηιία ηνπ. 

Οη Παξάκεηξνη Δκςχρσζεο πξνζψπνπ (Facial Animation Parameters – FAPs) πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην MPEG-4 ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο κνλάδεο δξάζεο (Action Units – 
AU), νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηνπ ζπζηήκαηνο θσδηθνπνίεζεο κνλάδσλ δξάζεο (Facial 
Action Coding System – FACS) . 

 Μία απφ ηηο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ςπρνιφγνπο θαη πνπ κπνξεί λα είλαη 
ρξήζηκε γηα ηνπο εξεπλεηέο ζηελ πεξηνρή ησλ γξαθηθψλ κε ππνινγηζηέο θαη ηεο φξαζεο 
ππνινγηζηψλ, είλαη απηή ηεο Whissel, πνπ πξφηεηλε πσο ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη ζεκεία ζε έλα 
ρψξν κε αλαινγηθά κηθξφ αξηζκφ δηαζηάζεσλ, πνπ κε κία πξψηε πξνζέγγηζε είλαη δχν: 
ελεξγνπνίεζε (activation) θαη αμηνιφγεζε (evaluation).  

5.3.1  Καθορισμός και εμψύχωση προσώπων με τις παραμέτρους εμψύχωσης 

προσώπου (FAPs)  

Σν MPEG-4 θαζνξίδεη έλα κνληέιν πξνζψπνπ ζηελ θαηάζηαζε εξεκίαο (νπδέηεξε έθθξαζε), 
έλα ζχλνιν ζεκείσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά θαη έλα ζχλνιν παξακέηξσλ 
εκςχρσζεο πξνζψπνπ (Facial Animation Parameters – FAPs), θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 
αληηζηνηρεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε θίλεζε(νκάδα κπψλ), ε νπνία παξακνξθψλεη έλα πξφζσπν 
πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε εξεκίαο. 

Παξακνξθψλνληαο έλα κνληέιν πξνζψπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαηάζηαζε εξεκίαο 
ζχκθσλα κε θαζνξηζκέλεο ηηκέο FAPs θάζε θνξά, ζηηγκηαία παξάγεηαη κία αιιεινπρία 
εκςχρσζεο ηνπ πξνζψπνπ (facial animation sequence).  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη παξάκεηξνη FAPs είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εκςχρσζε 
πξνζψπσλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη αλαινγίαο, νη ηηκέο απηψλ νξίδνληαη ζε κνλάδεο 
παξακέηξσλ εκςχρσζεο πξνζψπνπ (facial animation parameters units – FAPUs). Οη κνλάδεο 
απηέο ππνινγίδνληαη απφ ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ κεηδφλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 
κνληέινπ, φηαλ απηφ είλαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο.  

Σα FAPs βαζίδνληαη ζηε κειέηε ησλ ειάρηζησλ θηλήζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαη ζπλδένληαη ζηελά 
κε ηηο θηλήζεηο ησλ κπψλ. Αληηπξνζσπεχνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν βαζηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ 
πξνζψπνπ, επηηξέπνληαο ηελ απεηθφληζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλζξψπηλσλ εθθξάζεσλ . Οη 
68 παξάκεηξνη (FAPs) θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 10 νκάδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέξε ηνπ 
πξνζψπνπ (πίλαθαο 8). [29] 
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Πίλαθαο 8 : Οκάδεο ησλ FAPS ζην MPEG-4 [29] 

 

Σν ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ FAP πεξηιακβάλεη δχν πςεινχ επηπέδνπ παξακέηξνπο, ηηο FAPS 
«έθθξαζε»(F2) θαη «visemes»(F1). Μαδί απνηεινχλ ηελ πξψηε νκάδα ησλ FAPs. Ζ FAP 
viseme απνηειεί ηελ νπηηθή απεηθφληζε ελφο θσλήκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε 
ζηνηρεηψδε κνξθνινγία ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηελ εθθψλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θσλήκαηνο. 
Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 14 ζηαηηθά visemes, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζαθψο κεηαμχ ηνπο  θαη 
πεξηιακβάλνληαη ζην πξφηππν. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζσζηή άξζξσζε ηνπ ιφγνπ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ θίλεζε ηνπ ζηφκαηνο, ην ζρήκα ηνπ ζηφκαηνο επεξεάδεηαη φρη κφλν απφ ην 
ηξέρνλ θψλεκα αιιά θαη απφ ην πξνεγνχκελν θαη ην επφκελν.  

Ζ παξάκεηξνο έθθξαζεο FAP 2 νξίδεη ηηο έμη βαζηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. ε 
αληηδηαζηνιή κε ηα visemes, νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ απνδίδνληαη κε κία ηηκή πνπ νξίδεη ην 
κέγεζνο ηεο έληαζεο ηεο έθθξαζεο. Γχν εθθξάζεηο πξνζψπνπ είλαη δπλαηφλ λα εκςπρψλνληαη 
ηαπηφρξνλα κε έληαζε πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ [0-63] θαη νξίδεηαη γηα θάζε έθθξαζε. Οη ηηκέο ησλ 
παξακέηξσλ έθθξαζεο πξνζψπνπ νξίδνληαη κε ιεθηηθέο πεξηγξαθέο. Δίλαη παξάκεηξνη 
animation πςεινχ επηπέδνπ. Ο ζρεδηαζηήο ελφο κνληέινπ πξνζψπνπ πξέπεη λα νξίδεη ηηο 
παξακέηξνπο γηα θάζε κνληέιν πξνζψπνπ. Γεδνκέλνπ φηη έρνπλ ζρεδηαζηεί σο πιήξεο 
εθθξάζεηο, επηηξέπνπλ ηελ εκςχρσζε άγλσζησλ κνληέισλ κε πςειή πνηφηεηα. 
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Δηθόλα 21: Παξάδεηγκα εθθξάζεσλ πξνζώπνπ γηα ηo FAP 2 [29]  

5.3.2  Μοντέλο προσώπου σε κατάσταση ηρεμίας  

 Ζ θαηάζηαζε εξεκίαο ελφο κνληέινπ πξνζψπνπ νξίδεηαη απφ ην πξφηππν  MPEG-4 σο εμήο: 

 

- ην βιέκκα έρεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα ησλ Ε 

- φινη νη κχεο ηνπ πξνζψπνπ είλαη ραιαξνί 

- ηα βιέθαξα εθάπηνληαη ζηελ ίξηδα 

- ε θφξε ηνπ καηηνχ είλαη ην έλα ηξίην ηεο ίξηδαο 

- ηα ρείιε εθάπηνληαη, ε γξακκή ησλ ρεηιηψλ είλαη νξηδφληηα θαη ζην ίδην χςνο κε ηηο γσλίεο 
απηψλ 

- ην ζηφκα είλαη θιεηζηφ θαη ε άλσ νδνληνζηνηρία εθάπηεηαη κε ηελ θάησ 

- ε γιψζζα είλαη επίπεδε, νξηδφληηα ελψ ε άθξε ηεο αγγίδεη ην ζχλνξν κεηαμχ άλσ θαη θάησ 
νδνληνζηνηρίαο. 
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 Δηθόλα 22: Μνληέιν πξνζώπνπ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο θαη ηα ζεκεία γλσξηζκάησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα νξίζνπκε ηηο FAPUs 

 

Μνλάδεο Παξακέηξσλ Δκςχρσζεο Πξνζψπνπ (Facial Animation Parameter Units – FAPUs) 

Πξνθεηκέλνπ λα νξηζηνχλ νη παξάκεηξνη FAPs γηα δηάθνξα κνληέια πξνζψπνπ, ην MPEG-4 
νξίδεη ηηο ηηκέο ησλ FAPUs πνπ εμππεξεηνχλ ηελ βαζκνλφκεζε ησλ FAPs γηα θάζε κνληέιν 
πξνζψπνπ. Οη FAPUs νξίδνληαη σο θιάζκαηα ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ βαζηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ( Δηθφλα 22). Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε απφζηαζε ησλ 
καηηψλ, νξίδνληαη ζε κνληέιν πξνζψπνπ πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο. Με ηνλ ηξφπν 
απηφλ, νη FAPUs  επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά ησλ FAPs ζε νπνηνδήπνηε κνληέιν πξνζψπνπ, 
παξάγνληαο ινγηθά απνηειέζκαηα έθθξαζεο θαη νκηιίαο. Οη κνλάδεο κέηξεζεο ησλ FAPs 
θαίλνληαη παξαθάησ ζηνλ Πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9: Μνλάδεο κέηξεζεο ησλ FAPs

 

Γηα θάζε FAP νξίδνπκε αλ έρεη κφλν ζεηηθέο (unidirectional) ή θαη αξλεηηθέο ηηκέο 
(bidirectional), πξνο πνηα θαηεχζπλζε είλαη νη ζεηηθέο ηηκέο θαη πνηεο αθξηβψο είλαη νη κνλάδεο 
κέηξεζεο (κνίξεο ή θάπνην απφ ηα FAPUs), ελψ κφλν γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ζαγνληνχ 
ρξεζηκνπνηνχκε κνλάδεο πνπ κεηξνχλ ηελ «έληαζε» πίεζεο ηνπ ζαγνληνχ κε θιίκαθα απφ ην 1 
έσο ην 10.  
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Τπάξρνπλ FAPs πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ βνιβνχ ηνπ καηηνχ, ηνπ βιεθάξνπ, 
ην κέγεζνο ηεο θφξεο ηνπ καηηνχ, ηελ θίλεζε ησλ θξπδηψλ, ηελ θίλεζε ηεο κχηεο θαη ησλ 
ξνπζνπληψλ εηδηθφηεξα, φζν κηθξή θαη αλ είλαη απηή. Άιια FAPs  πξνζδηνξίδνπλ ηηο θηλήζεηο 
απφ ηα κάγνπια θαη ηελ πίεζε πνπ πηζαλψο αζθείηαη ζην ζαγφλη θαζψο θαη ηελ θίλεζε ηνπ 
ζηφκαηνο (ρξεζηκνπνηψληαο ηξία ζεκεία θαη πξνζδηνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ πηζαλή 
θαηαθφξπθε θίλεζε ηνπ άλσ θαη ηνπ θάησ ρείινπο ή ην ηξάβεγκα ησλ άθξσλ ηνπ ζηφκαηνο, 
εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά). FAPs ππάξρνπλ αθφκα θαη γηα ηελ θίλεζε ηεο άθξεο ηεο 
γιψζζαο ή θαη γηα πηζαλή θίλεζε ησλ απηηψλ. 

Σα «αλψηεξα FAPs» πεξηγξάθνπλ θάπνηα απφ ηηο έμη γλσζηέο εθθξάζεηο γηα ην 
πξφζσπν πνπ ζα απνθσδηθνπνηεζεί. Σα FAPs απηά, έλα γηα θάζε βαζηθή έθθξαζε, έρνπλ 
πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ, δειαδή αθφκα θαη αλ, ζχκθσλα κε ηα ππφινηπα FAPs, 
νξίδεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ, ν απνθσδηθνπνηεηήο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ κφλν ηα αλψηεξα FAPs. 

Σν MPEG-4 νξίδεη 84 ζεκεία ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ πξνζψπνπ (feature 
points-FPs) πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη εκςχρσζεο πξνζψπνπ ( Δηθφλα 23). 
Σα ζεκεία απηά, ιεηηνπξγνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ FAPs. Κάπνηα ζεκεία 
φπσο απηά θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ησλ καιιηψλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηηο παξακέηξνπο FAP. 
Δίλαη σζηφζν απαξαίηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κνξθήο ηνπ κνληέινπ πξνζψπνπ. Σα ζεκεία 
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, ηνπνζεηνχληαη ζε νκάδεο φπσο ηα κάγνπια, ηα κάηηα θαη ην 
ζηφκα. Ζ ζέζε ησλ FPs πξέπεη λα είλαη γλσζηή γηα θάζε κνληέιν πξνζψπνπ ζπκβαηφ κε ην 
πξφηππν MPEG-4, ελψ ηα ίδηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα 23.  
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Δηθόλα 23: Τα ζεκεία ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ 
θαζνξηζκό ηεο κνξθήο ελόο κνληέινπ πξνζώπνπ. Τα FAPs θαζνξίδνληαη από ηελ θίλεζε ησλ 
ζεκείσλ ραξαθηεξηζηηθώλ γλσξηζκάησλ. 
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5.4 Ομάδα παραμέτρων καθορισμού προσώπου (Facial Definition 

Parameter Set- FDP) 

Δίλαη δπλαηφ λα πξνζαξκφζνπκε ην πξφζσπν βαζηδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηα ζεκεία 
ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ (FPs), ρσξίο ηε ρξήζε ελφο ηξηζδηάζηαηνπ πιέγκαηνο ή 
κίαο πθήο. Χζηφζν ε ρξήζε ησλ ζεκείσλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
παξακέηξνπο FDP ηηο νπνίεο πεξηγξάθνπκε ζε απηή ηελ ππνελφηεηα, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ 
νπηηθή πνηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν πξνθχπηεη. Οη παξάκεηξνη FDP ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 
λα πξνζαξκφζνπλ έλα κνληέιν πξνζψπνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. Σα FDPs ζπλήζσο 
κεηαδίδνληαη κία θνξά αλά θχθιν εξγαζηψλ (session), αθνινπζνχκελα απφ κία αθνινπζία 
ζπκπηεζκέλσλ FAPs. Χζηφζν, αλ ν απνθσδηθνπνηεηήο δελ ιάβεη ηα FDPs, ε ρξήζε ησλ FAPUs 
εμαζθαιίδεη φηη ζα κπνξεί αθφκε λα εξκελεχζεη ηελ αθνινπζία ησλ FAPs. Έηζη έρνπκε ηε 
κηθξφηεξε δπλαηή ρξήζε ηνπ δηθηχνπ θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε εθαξκνγέο κεηάδνζεο 
κέζσ δηθηχνπ ή ηειεδηάζθεςεο. 

Ζ νκάδα ησλ FDPs πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ ζηνηρεία: 

 

 Σξηζδηάζηαηα ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ πξνζψπνπ πάλσ ζην πιέγκα. 

 Πιεξνθνξίεο πθήο (αλ ρξεζηκνπνηείηαη πθή) 

 Δηθφλα ηεο πθήο (πξναηξεηηθά) 

 Άιια ραξαθηεξηζηηθά φπσο καιιηά, ειηθία, θχιν, γπαιηά νξάζεσο  θ.η.ι) (πξναηξεηηθά) 

 

 Σν ηξηζδηάζηαην πιέγκα  δελ είλαη απηφ θαζεαπηφ ην κνληέιν ηνπ πξνζψπνπ , αιιά 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρήκαηνο ηνπ πξνζψπνπ. Ζ νκάδα ησλ 
ηξηζδηάζηαησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εληνπίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
πξνζψπνπ φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 23. Δπηπιένλ ζεκεία κπνξνχλ λα νξηζηνχλ γηα λα 
εμαζθαιίζνπκε ην ζσζηφ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο πθήο ηνπ πξνζψπνπ. 

Σα έμη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη άιια πνιππινθφηεξα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ 
ζχλζεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπλαηζζεκάησλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη λα 
απνδνζνχλ ζε εηθνληθνχο ραξαθηήξεο κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Παξάδεηγκα 
ελφο ηέηνηνπ ραξαθηήξα απνηειεί ε Greta ηεο νπνίαο παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά θάπνηεο 
εθθξάζεηο: 

 

Δηθόλα 24: Απεηθόληζε θάπνησλ βαζηθώλ εθθξάζεσλ κε ρξήζε ηνπ MPEG-4 απνθσδηθνπνηεηή 
GretaPlayer: (α) ιύπε , (β) ζπκόο , (γ) θόβνο [15] 
 

Ζ Greta απνηειεί έλαλ Πξάθηνξα κε ζψκα θαη δπλαηφηεηα νκηιίαο (ECA – Embodied 
Conversational Agent), απφιπηα ζπκβαηφ κε ην πξφηππν MPEG-4. Ζ δεκηνπξγία ηεο έγηλε απφ 
ην GRETA Group: Embodied Conversational Agent Research at the IUT Montreuil [15]. 
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5.5 Μοντέλο προσώπου  

Πξνθεηκέλνπ έλα κνληέιν πξνζψπνπ λα ππαθνχεη ζην πξφηππν MPEG-4, πξέπεη λα κπνξεί λα 
εθηειεί φιεο ηηο παξακέηξνπο FAPs ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Θα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 
ηφζεο θνξπθέο φζα θαη ηα ζεκεία γλσξηζκάησλ (feature points-FP). Γηα ην MPEG-4, ν 
κηθξφηεξνο αξηζκφο θνξπθψλ είλαη 50, αιιά γηα κία ηθαλνπνηεηηθή απεηθφληζε πξνζψπνπ 
ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 500. 

Έλα κνληέιν πξνζψπνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ζε ηέζζεξα βήκαηα: 

o Φηηάρλνπκε ην ζρήκα ηνπ πξνζψπνπ θαη νξίδνπκε ηελ ηνπνζεζία ηνπ θάζε 
ζεκείνπ γλσξίζκαηνο πάλσ ζην κνληέιν. 

o Γηα θάζε FAP, νξίδνπκε πσο ζα πξέπεη λα κεηαθηλείηαη ην ζεκείν γλσξίζκαηνο. 
Γηα ηα πεξηζζφηεξα FP, ην MPEG-4 νξίδεη κφλν ηε θίλεζε πξνο ηε κία 
θαηεχζπλζε. 

o Αθνχ θαζνξηζηεί πσο ζα θηλνχληαη ηα FP, νξίδνπκε ην πψο ε θίλεζε απηή 
επεξεάδεη ηηο γεηηνληθέο θνξπθέο. 

o Γηα ηηο εθθξάζεηο, ην πξφηππν MPEG-4 παξέρεη θαιή βνήζεηα κφλν σο πξνο 
ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ. 

5.6 υναισθηματική Τπολογιστική και ηλεκτρονικά παιχνίδια 

ε πνιιά παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο ή ξφισλ, νη ραξαθηήξεο πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ηνλ ρξήζηε 
θαηέρνπλ κία πνιιή ζεκαληηθή ζέζε ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ. Οη ιεγφκελνη Non Players 
Characters (NPCs) είλαη απηνί πνπ θάλνπλ ηνλ εηθνληθφ θφζκν πην πηζηεπηφ ζηνλ παίθηε θαζψο 
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλζξψπηλε παξνπζία ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη ν 
παίθηεο λα βηψζεη φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνζθέξεη ε εκπεηξία ηνπ 
παηρληδηνχ.  

Ο ππνινγηζηήο θαιείηαη λα πξνζνκνηψζεη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ NPCs ζηνηρεία φπσο 
ε αληίιεςε ηνπ γχξσ ρψξνπ, ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ θηλνχληαη ζε απηφλ, ε 
δξάζε αιιά θαη ε αληίδξαζε θαη ηέινο ε κάζεζε ηφζν απφ ηα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
φζν θαη απφ ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ νη δηάθνξεο απνθάζεηο ηνπο. 

Ζ εγθπξφηεηα ελφο NPCs ζηνλ εθάζηνηε εηθνληθφ θφζκν δελ έρεη ηφζν λα θάλεη κε ηελ 
λνεκνζχλε ηνπ φζν κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηδξάζεη κε αλζξψπηλν ηξφπν ζηα δηάθνξα 
γεγνλφηα. Δπεηδή φκσο νη εηθνληθνί ραξαθηήξεο ζηεξνχληαη ζψκαηνο, είλαη πξνθαλψο δχζθνιν 
λα κπνξέζνπλ λα ελζσκαηψζνπλ φιεο απηέο ηηο βηνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζπλαληά θαλείο ζε 
έλαλ δσληαλφ νξγαληζκφ. Γη‟ απηφ ινηπφλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνληέια ηνπ θφζκνπ, ησλ 
ζπλαηζζεκάησλ θαη φισλ γεληθά ησλ πξαγκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο 
ραξαθηήξα ψζηε ηειηθά νη αληηδξάζεηο ηνπ λα πιεζηάδνπλ φζν ην δπλαηφλ ηηο αλζξψπηλεο. Ζ 
ηάζε πνπ ηείλεη λα επηθξαηήζεη είλαη ε κνληεινπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε 
πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ NPCs κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο 
θαηάζηαζεο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο απνδέρνληαη φηη ν δξφκνο 
γηα ηνπο πξαγκαηηθά επθπείο ππνινγηζηέο ζα πεξάζεη κέζα απφ ην ρψξν ησλ αλζξσπίλσλ 
ζπλαηζζεκάησλ.  

Ζ πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιεθζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
NPCs ζίγνπξα μεθηλάεη κε ηελ κνληεινπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο 
αιιειεπηδξάζεσλ. „Έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ ραξαθηήξα λα 
επεμεξγάδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θάλνπλ θαη νη άλζξσπνη. Σν κνληέιν 
πξέπεη λα εθηηκήζεη φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί έλαο ραξαθηήξαο, θαη 
αθφκε λα πεξηιακβάλεη ηηο θαηάιιειεο δνκέο κεηαβιεηψλ πνπ λα επεξεάδνπλ ηελ έληαζε θάζε 
ζπλαηζζήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πνπ θάλεη πνπ θάλεη ν ραξαθηήξαο πξνθεηκέλνπ 
λα θαζνξίζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, νδεγείηαη απφ έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζην OCC 
κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ηα δηάθνξα γεγνλφηα, πξάμεηο θαη 
αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ αμηνινγνχληαη κε βάζε ηνπο ζηφρνπο(goals), ηελ λννηξνπία(attitude) θαη 
ηα πξφηππα(standards) ηνπ ραξαθηήξα. Σα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ θαη ηελ 
πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Πξφζθαηεο έξεπλεο φκσο δείρλνπλ φηη ε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα 
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κνληεινπνηεζεί θαη κε έλα πην αθεξεκέλν ηξφπν ν νπνίνο δελ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηνκέα γηα ηνλ 
νπνίν γίλεηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ραξαθηήξα. 

Έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ πνιιψλ κνληέισλ κάζεζεο είλαη φηη ιεηηνπξγνχλ off-line, θαη 
απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο NPC γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα εθπαηδεπηεί ζχκθσλα κε θάπνηα 
πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη κεηά λα εηζαρζεί ζηνλ εηθνληθφ θφζκν ρσξίο φκσο λα έρεη πηα ηελ 
ηθαλφηεηα λα κάζεη. Απηφο είλαη έλαο πεξηνξηζκφο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ππεξληθεζεί ψζηε λα 
πξνρσξήζνπκε ζην ζρεδηαζκφ ραξαθηήξσλ νη νπνίνη ζα αλαιχνπλ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ, ζα 
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα καζαίλνπλ απφ ην παξειζφλ θαη ζα αμηνπνηνχλ ζην έπαθξν ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη. Έρνπλ γίλεη πνιχ ζεκαληηθά βήκαηα πξνο απηή ηελ 
θαηεχζπλζε φπσο ηα παηρλίδηα Black & White θαη The Sims. Αλ θαη ε δπλακηθή κάζεζε είλαη έλα 
πνιχ επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη αθφκε αξθεηά δχζθνιν λα πινπνηεζεί.  

ε έλα βηληενπαηρλίδη δελ είλαη κφλν ν παίθηεο- άλζξσπνο πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία 
ηνπ. Ο θξπθφο παίθηεο-ππνινγηζηήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ κεησκέλε 
αληίιεςε πνπ δηαζέηεη είλαη πιένλ ππνρξεσκέλνο λα αλαπαξάγεη έλαλ πηζηεπηφ θφζκν, κε 
ξεαιηζηηθά θαηλφκελα θαη αληηδξάζεηο πνπ λα πιαηζηψλεη ηνλ παίθηε-άλζξσπν.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΙΚΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΟΤ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΥΑΜΑΣΟ  

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή γελλά πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη δεηάεη ηειηθά ν 
άλζξσπνο απφ ηελ ηερλνινγία. Άξαγε ζέινπκε ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα λα θαηαιαβαίλνπλ 
πσο ληψζνπκε? Απηφ είλαη ν ζηφρνο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ηψξα εθπνλείηαη ζην MIT. 
Θέινπκε άξαγε ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα καο πείζνπλ φηη „λνηάδνληαη‟ γηα εκάο? Θα πξέπεη 
θπζηθά λα ιάβνπκε ππφςε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή έρεη έλαλ ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ, 
ηε δηθή καο ηθαλφηεηα απνθσδηθνπνίεζεο ησλ αλζξψπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ. πρλά 
παξεμεγνχκε ηνπο αλζξψπνπο θαη ππάξρνπλ θνξέο πνπ θξχβνπκε απηφ πνπ ληψζνπκε. 
πλεπψο, είλαη πνιχ δχζθνιν γηα έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα  λα θαηαιάβεη ηη θξχβνπκε κέζα 
καο.  

Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηα γηα 
λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα απηηζηηθά 
παηδηά. χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο, ρσξίο ηελ απφιπηε ζπλείδεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηα 
ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνηέ δε ζα θαηαθέξνπλ λα βνεζήζνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηνλ άλζξσπν, 
θάηη πνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπο.  

Σα παηδηά κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ πψο 
ληψζνπλ νη άιινη άλζξσπνη.  Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα παηδηά απηά δελ έρνπλ ελζπλαίζζεζε, 
δειαδή ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ φηη νη άιινη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζθέςεηο, 
πεπνηζήζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε απηά. Θεσξείηαη φηη απηφ ζπλδέεηαη κε ηε δπζθνιία 
ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηε Θεσξία ηνπ Ννπ, ε νπνία ζε ηππηθψο αλαπηπζζφκελα παηδηά 
παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζηελ ειηθία ησλ ηεζζάξσλ εηψλ. Δπηπιένλ, ε θαηαλφεζε ησλ 
δηαθνξεηηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, γίλεηαη έλα δχζθνιν έξγν θπξίσο γηα πην ζχλζεηα 
ζπλαηζζήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πεξεθάληα, ε ληξνπή, ε ακεραλία.  

ρεηηθά κε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 
ζπλήζσο εθθξάδνληαη κε πην επίπεδν ηξφπν. Οη γνλείο ζπρλά αλαθέξνπλ φηη νη πξνζπάζεηεο 
ηνπο λα δείμνπλ ζηνξγή ζην παηδί, αληηκεησπίδεηαη κε βαζεηά έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ ηελ 
πιεπξά ηνπ. Σν παηδί κνηάδεη λα κελ αλαγλσξίδεη ή λα κελ ελδηαθέξεηαη αλ είλαη κφλν ή 
ζπληξνθηά κε άιινπο. Αληηζέησο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα βηψλνληαη κε έληνλν θαη θνηλσληθά 
κε απνδεθηφ ηξφπν , φπσο θσλέο, νπξιηαρηά θαη επηζεηηθφηεηα.  Ζ δηαηαξαρή ζηελ αλαγλψξηζε 
θαη έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πξνθαιεί πξφβιεκα ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζρέζεηο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπο, ηα άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
ραξαθηεξίδνληαη σο αδηάθνξνη, ςπρξνί θαη απνκνλσκέλνη απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν. Οη 
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ 
πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ άκεζε 
ζρέζε κε ηελ επηηπρία ζηε δσή ηνπο. Δίλαη εχινγν φκσο λα γελλεζεί ην εξψηεκα πψο κπνξνχκε 
λα βνεζήζνπκε ηα απηηζηηθά παηδηά λα αλαπηχμνπλ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε.  

Ζ  Picard θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο πξνζπαζνχλ επί είθνζη ρξφληα λα „κεηαθξάζνπλ‟ ηα 
ζπλαηζζήκαηα ζην δπαδηθφ ζχζηεκα. ηηο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεδίαζαλ έλα δεπγάξη 
γπαιηά γηα πάζρνληεο απφ ζχλδξνκν Άζπεξηδεξ, κηα ειαθξά κνξθή απηηζκνχ. Σα γπαιηά 
κπνξνχζαλ λα πξνεηδνπνηήζνπλ ηνλ θέξνληα φηη πξνθαιεί αλία ζηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ. πρλά νη 
πάζρνληεο απφ Άζπεξηδεξ επηθεληξψλνληαη ζε έλα ζέκα θαη αδπλαηνχλ λα 
απνθξππηνγξαθήζνπλ ηα „ζήκαηα‟ πνπ δείρλνπλ φηη ν ζπλνκηιεηήο ηνπο βαξηέηαη, φπσο ην 
ραζκνπξεηφ θαη ε απνζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο. Σν πξσηφηππν δεχγνο γπαιηψλ πεξηειάκβαλε 
έλα κηθξφ θαλάξη, ζαλ απηά πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία, ην νπνίν ήηαλ νξαηφ κφλν ζε 
απηφλ πνπ θνξνχζε ηα γπαιηά. Όηαλ ε ζπδήηεζε άξρηδε λα γίλεηαη βαξεηή, άλαβε θίηξηλν θσο, 
ην νπνίν γηλφηαλ θφθθηλν φηαλ ηα κελχκαηα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ζπλνκηιεηή ππνδείθλπαλ φηη 
είρε πάςεη πιένλ λα αθνχεη ή λα παξαθνινπζεί. 

Γχν επηζηήκνλεο ζήκεξα πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ ηνπο ιεγφκελνπο αηζζεηήξεο Q, 
πνπ ζα θνξηνχληαη ζην ρέξη θαη ζα κεηξνχλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε κέζσ ηηο αγσγηκφηεηαο 
ηνπ δέξκαηνο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ, ελψ ζα ππνινγίδνπλ θαη ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο. 
Γηα ηα απηηζηηθά παηδηά, πνιιά απφ ηα νπνία δε κηινχλ ή δε κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηα 
ζπλαηζζήκαηα ηνπο, νη αηζζεηήξεο αλνίγνπλ έλα παξάζπξν πνπ καο επηηξέπεη λα δνχκε ηελ 
ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε. χκθσλα κε ηελ Picard, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ζα 
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κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε πξάγκαηα γηα αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα καο πνπλ νη 
ίδηνη.  

6.1 Η χρησιμότητα του προγράμματος  

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε πινπνίεζε κίαο εθαξκνγήο Delphi, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε 
κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ 
ζπλαηζζεκάησλ. Σα απηηζηηθά παηδηά έρνπλ νπηηθή ζθέςε, δειαδή ζθέθηνληαη κε εηθφλεο. Όηαλ 
αθνχλε ιέμεηο ζην κπαιφ ηνπο έξρεηαη ε εηθφλα πνπ αληηπξνζσπεχεη απηφ πνπ αθνχλε. Δίλαη έλα 
πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα παηδηά κε απηηζκφ λα κπνξνχλ λα βιέπνπλ πξφζσπα θαη λα 
αξρίζνπλ λα καζαίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο εθθξαζηηθέο ηνπο θηλήζεηο. 

6.2 Η εφαρμογή Delphi 

Σν Delphi είλαη κία εθαξκνγή ησλ Windows πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή 
πξνγξακκαηηζκφ (object-oriented programming) θαη ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Pascal. 
Αληίζεηα κε ηα παιαηφηεξα „παξαδνζηαθά‟ ζπζηήκαηα αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, ην Delphi είλαη 
θαζνδεγνχκελν απφ ζπκβάληα (event driven). Ο νδεγνχκελνο απφ γεγνλφηα πξνγξακκαηηζκφο 
(event-driving programming) είλαη κηα κεζνδνινγία πξνγξακκαηηζκνχ πνπ καο επηηξέπεη, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκφ, λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα πιενλεθηήκαηα 
ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιιφλησλ εξγαζίαο.  

Με ηνλ νδεγνχκελν απφ γεγνλφηα πξνγξακκαηηζκφ, ν ρξήζηεο κε ηελ έλαξμε ηεο 
εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο απνθηά ηνλ έιεγρν ηεο θαη απνθαζίδεη, ρξεζηκνπνηψληαο ην 
πιεθηξνιφγην ή ην πνληίθη, πνην ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα εθηειεζηεί. Κάζε ελέξγεηα ηνπ 
ρξήζηε δεκηνπξγεί κελχκαηα κε ηε κνξθή γεγνλφησλ, ηα νπνία αληηιακβάλεηαη ην πξφγξακκα 
θαη αληαπνθξίλεηαη ζε απηά.  

πκβάλ (event driven) είλαη κία ελέξγεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή, θαη 
ζπγθεθξηκέλα απφ ηα αληηθείκελα ηεο, θαη ηελ αλαγθάδεη λα αληαπνθξηζεί. Ζ πξφθιεζε ελφο 
ζπκβάληνο κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηνλ ρξήζηε είηε απφ ην ζχζηεκα.  

Παξαδείγκαηα ζπκβάλησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ ρξήζηε είλαη ην πάηεκα θάπνηνπ 
πιήθηξνπ εληνιήο, ε επηινγή ελφο ζηνηρείνπ κίαο ιίζηαο, ε πιεθηξνιφγεζε θάπνησλ 
ραξαθηήξσλ ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ, ε επηινγή ελφο αληηθεηκέλνπ κελνχ επηινγψλ θ.ιπ. Χο 
ζπκβάληα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην ζχζηεκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 
εθαξκνγήο.  

ε έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηξφπν πνπ 
επηθνηλσλεί ν ρξήζηεο κε ην ζχζηεκα (δηεπαθή ρξήζηε-user interface).  Γηα λα είλαη κία 
εθαξκνγή ζχγρξνλε, επέιηθηε θαη θηιηθή ζα πξέπεη λα δνζεί νπηηθή κνξθή ζην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε. Ζ εθαξκνγή Delphi παξέρεη φια εθείλα ηα εξγαιεία πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα ηέηνην πεξηβάιινλ. Καη θπζηθά ηα εξγαιεία απηά είλαη ηα 
αληηθείκελα. Ο ζρεδηαζκφο ηεο εθαξκνγήο μεθηλάεη απφ ηα αληηθείκελα πνπ πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ θαηάιιειε επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ 
επηηπρία ηεο εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο.  

6.3 Εικόνες JPEG 

Αξρηθά ζρεδηάζηεθαλ ζην ραξηί νη έμη βαζηθέο εθθξάζεηο „Θπκφο‟ (Anger), „Λχπε‟ (Sadness), 
„Υαξά‟ (Happiness), „Απέρζεηα‟ (Disgust), „Έθπιεμε‟ (Surprise), „Φφβνο‟ (Fear) θαζψο θαη ε 
νπδέηεξε έθθξαζε (Neutral) ζε εκπξφζζηα φςε (εηθφλα ) θαζψο θαη νη εμήο εθθξάζεηο: 
„Δπραξίζηεζε‟ (Pleasure), „Μειαγρνιία‟ (Pensiveness), „Σξφκνο‟ (Terror), „Απφζπαζε ηεο 
πξνζνρήο‟ (Distraction) θαη „Καηάπιεμε‟ (Amazement). Γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 2D εηθφλσλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσηνγξαθίεο πξαγκαηηθψλ πξνζψπσλ κε ηηο παξαπάλσ εθθξάζεηο. Σα 
αλαηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεδηαζηηθψλ εηθφλσλ δσγξαθίζηεθαλ αλάινγα κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαγκαηηθψλ πξνζψπσλ, κε αθξηβείο κεηξήζεηο ψζηε λα απνδνζνχλ 
ζσζηά νη θηλήζεηο ησλ κπψλ γηα θάζε ζπλαίζζεκα. 
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Έπεηηα νη εηθφλεο, πέξαζαλ απφ έλα πξφγξακκα επεμεξγαζίαο εηθφλσλ (Photoshop) γηα 
ηε δηφξζσζε πξνβιεκάησλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ ρξψκαηνο θαη ζηελ γθάκα ησλ ηφλσλ ηα νπνία 
νθείινληαλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζθαλαξίζκαηνο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εξγαιεία δηφξζσζεο 
ρξψκαηνο Brightness/Contrast θαη Hue/Saturation (εηθφλα 24)  γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε 
αλάιπζε γηα ηελ ηειηθή ρξήζε ηεο εηθφλαο.  

 
Δηθόλα 25  Παξάδεηγκα δηαρείξηζεο ρξώκαηνο ηεο εηθόλαο ζην πξόγξακκα Photoshop 

6.3.1 Περιγραφή των εικόνων  

Όζνλ αθνξά ην ζπλαίζζεκα Λχπε (εηθφλα 29), ηα εζσηεξηθά ζεκεία ησλ θξπδηψλ θάκπηνληαη 
πξνο ηα πάλσ ελψ ηα κάηηα είλαη εξκεηηθά θιεηζηά. Σν ζηφκα είλαη ραιαξσκέλν κε θιίζε πξνο 
ηα θάησ, αθήλνληαο έηζη αθάιππην κέξνο ησλ δνληηψλ. Σν εμφγθσκα ζην ζαγφλη, ηα κάηηα  
θαζψο θαη νη έληνλεο ζθηέο ζην πξφζσπν καξηπξνχλ ηε κεγάιε έληαζε ηεο ιχπεο. νπνία ην 
ζηφκα είλαη ιηγφηεξν αλνηρηφ. Ζ ιχπε έρεη πνιιέο δηαβαζκίζεηο θαη παξαιιαγέο, απφ ηε 
ζπγθαιπκκέλε ιχπε κέρξη ην γνεξφ θιάκα κε αλνηρηφ ζηφκα. Έλα παξάδεηγκα ζπγθαιπκκέλεο 
ιχπεο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 36. Σα θξχδηα θάκπηνληαη πάιη πξνο ηα πάλσ κε ηε δηαθνξά 
φηη απηή ηε θνξά ε γξακκή ησλ θξπδηψλ είλαη πην επζπγξακκηζκέλε ιφγσ ηνπ φηη ν κεησπηαίνο 
κπο (ν κπο κε ηελ ελέξγεηα ηνπ νπνίνπ αλαζεθψλνληαη ηα θξχδηα) είλαη πην ραιαξφο ζε ζρέζε 
κε ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα. Σα κάηηα είλαη αλνηρηά θαη ην ζηφκα ραιαξσκέλν ππνδειψλνληαο 
έηζη κία κειαγρνιηθή έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ (Pensiveness).  

Γηα ην ζπλαίζζεκα Έθπιεμε (εηθφλα 31) ζρεδηάζηεθαλ αθφκα δχν εθθξάζεηο, ε 
έθθξαζε πνπ παίξλεη ην πξφζσπν καο φηαλ απνζπάηαη ε πξνζνρή θαη ε έθθξαζε ηεο 
θαηάπιεμεο. Γειαδή, κία έθθξαζε ρακειφηεξεο έληαζεο (εηθφλα 37) θαη κία έθθξαζε 
πςειφηεξεο έληαζεο (εηθφλα 38). Σα θξχδηα είλαη πςσκέλα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Σα 
άλσ βιέθαξα είλαη νξζάλνηρηα θαη ηα θάησ είλαη ραιαξσκέλα. Σν ζηφκα είλαη αλνηρηφ ζε ζρήκα 
νβάι. 

 Γηα ην ζπλαίζζεκα Υαξά (εηθφλα 30) δεκηνπξγήζεθε θαη ε έθθξαζε ηεο Δπραξίζηεζεο 
(εηθφλα 40) θαηά ηελ νπνία ηα θξχδηα είλαη ραιαξσκέλα, ην ζηφκα είλαη αλνηρηφ θαη νη 
ζηνκαηηθέο γσλίεο ηξαβηνχληαη πξνο ηα πίζσ. ηελ εηθφλα 30 δεδνκέλνπ φηη ε ραξά είλαη πην 
έληνλε, ην ζηφκα είλαη πην αλνηρηφ θαη ηα κάηηα θιεηζηά. 
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Σν ζπλαίζζεκα Απέρζεηα απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθφλα 32. Σν άλσ ρείινο πςψλεηαη φπσο 
ζε έλα έληνλν πεξηπαηθηηθφ ρακφγειν, θαη επηηξέπεη ζηελ άλσ νδνληνζηνηρία λα θαλεί, ελψ ην 
θάησ ρείινο πςψλεηαη θαη απηφ ειαθξά. 

 Σν ζεκείν-θιεηδί γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο έληαζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θφβνπ είλαη 
ηα κάηηα. Αλ ηα κάηηα είλαη πνιχ αλνηρηά ακέζσο ζπκπεξαίλνπκε πσο πξφθεηηαη γηα ηξφκν 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 39 . Αληίζεηα ζηνλ απιφ θφβν ηα κάηηα είλαη ιίγν πην αλνηρηά 
απφ ην θαλνληθφ θαη ηα θξχδηα είλαη ειαθξψο πςσκέλα. Ζ αλεζπρία ζε έλα πξφζσπν 
δηαθξίλεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πςσκέλσλ θξπδηψλ, είηε κε ηα γνπξισκέλα κάηηα είηε κε 
ην αλνηρηφ ζηφκα, είηε κε ην ζθηρηά θιεηζκέλν ζηφκα. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπκνχ ζηελ εηθφλα 34 είλαη ηα θαηεβαζκέλα θξχδηα, ηα 
νπνία βξίζθνληαη θάησ απφ ην αλψηεξν κέξνο ησλ άλσ βιεθάξσλ, ηα κάηηα είλαη θιεηζηά 
ππνδειψλνληαο έληνλν ζπκφ θαη ην ζηφκα είλαη αλνηρηφ αθήλνληαο λα θαλνχλ ηα δφληηα.  

6.4 Διεπαφή χρήστη 

Σν πξψην ζηνηρείν πνπ καο απαζρφιεζε, είλαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ ρξήζηε κε ηελ 
εθαξκνγή. Ζ εθαξκνγή καο απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηνπ νπνίνπ 
ζα εκθαλίδνληαη κελχκαηα ζηνλ ρξήζηε ηα νπνία ζα ηνλ ελεκεξψλνπλ γηα ην φλνκα ηνπ 
εθάζηνηε ζπλαηζζήκαηνο θαη ζα ηνλ παξνηξχλνπλ λα „κηκεζεί‟ ην ζπλαίζζεκα πνπ απεηθνλίδεηαη.  
Γηα ην ζρεδηαζκφ ινηπφλ ηεο δηεπαθήο ρξήζηε έπξεπε λα επηιέμνπκε ηα θαηάιιεια αληηθείκελα. 
ηελ εθαξκνγή καο ρξεζηκνπνηήζακε: 

 έλα αληηθείκελν θφξκα ην νπνίν είλαη ην παξάζπξν κέζα ζην νπνίν ζα εθηειείηαη ε 
εθαξκνγή, 

 αληηθείκελα πιήθηξα εληνιήο κε ηα νπνία ν ρξήζηεο ζα θαζνδεγεί ηελ εθηέιεζε ηεο  

 αληηθείκελα εηηθέηεο πνπ ζα εκθαλίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο  

 αληηθείκελα πιαίζηα θεηκέλνπ ζηα νπνία θαηαρσξνχκε δηάθνξεο ηηκέο κέζσ κίαο βάζεο 
δεδνκέλσλ  

 αληηθείκελν εηθφλα ζηελ νπνία πξνβάιινληαη δηάθνξεο εθθξάζεηο πξνζψπνπ κέζσ 
κίαο βάζεο δεδνκέλσλ 

Αξρηθά δεκηνπξγήζακε κία θφξκα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζακε επάλσ ηεο ηξία 
πιήθηξα εληνιήο. Σα ηξία πιήθηξα εληνιήο ηα επηιέμακε απφ ηελ εξγαιεηνζήθε (toolbox) πνπ 
καο παξέρεη ην πεξηβάιινλ ηεο Delphi. Σα ηξία πιήθηξα εληνιήο (Show, Next, Previous) ζα 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηιέγεη αξρηθά ην βήκα ηεο εθθίλεζεο πξνβνιήο εηθφλσλ 
θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζηελ επφκελε ή πξνεγνχκελε εηθφλα θαη ζηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ.  

Γηα ηα ηξία πιήθηξα εληνιήο αληηζηνηρίζακε ηηο παξαθάησ ηηκέο: 

 

Πίλαθαο 10 Απόδνζε ηηκώλ ζηα πιήθηξα εληνιήο  

Αληηθείκελν Ηδηφηεηα Σηκή 

Πιήθηξν εληνιήο 1 
Name Button1 

Caption Show 

Πιήθηξν εληνιήο 2 
Name Button2 

Caption Next 

Πιήθηξν εληνιήο 3 
Name Button3 

Caption Previous 
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Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ηνπνζεηήζακε δχν αληηθείκελα εηηθέηα επάλσ ζηε 
θφξκα. Ζ πξψηε εηηθέηα κε ηηκή Emotion ζηελ ηδηφηεηα Σίηινο (Caption)  θαη ε δεχηεξε εηηθέηα 
κε ηηκή Description. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζακε δχν Πιαίζηα Κεηκέλνπ ψζηε λα εκθαλίδνληαη 
κελχκαηα πξνο ηνλ ρξήζηε θαη έλα αληηθείκελν Δηθφλαο. ην πξψην πιαίζην θεηκέλνπ 
εκθαλίδνληαη ηα νλφκαηα ησλ βαζηθψλ εθθξάζεσλ θαη ζην δεχηεξν πιαίζην θεηκέλνπ 
εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εθαξκνγήο (παξαδείγκαηα θαη 
πξνηξνπή κίκεζεο ηεο έθθξαζεο).  

Γηα ηα εξγαιεία Δηηθέηα θάλακε ηηο εμήο παξαδνρέο: 

 έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εκθαλίδνπλ θείκελν θαηά ηε δηάξθεηα ζρεδίαζεο ηεο 
εθαξκνγήο, αιιά ν ρξήζηεο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην αιιάμεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθαξκνγήο,  

 ε θαηαρψξηζε θεηκέλνπ ζε έλα αληηθείκελν Δηηθέηα γίλεηαη κέζσ ηηο ηδηφηεηαο ηεο Σίηινο 
(Caption),  

 ε απφδνζε πξνγξακκαηηζηηθνχ νλφκαηνο ζε έλα αληηθείκελν Δηηθέηα γίλεηαη κέζσ ηεο 
ηδηφηεηαο ηεο Όλνκα (Name) θαη 

 ε εκθάληζε ή φρη ηνπ θεηκέλνπ πνπ πεξηιακβάλεη έλα αληηθείκελν Δηηθέηα εμαξηάηαη απφ 
ηελ ηηκή πνπ έρεη ε ηδηφηεηα ηνπ Οξαηφ (Visible) θαη ε νπνία δέρεηαη ηηο ηηκέο Αιεζήο ή 
Φεπδήο. 
 

Πίλαθαο 11 Απόδνζε ηηκώλ ζε άιια αληηθείκελα ηεο εθαξκνγήο  

Αληηθείκελν Ηδηφηεηα Σηκή 

Δηηθέηα 1 
Name Label1 

Caption Emotion 

Δηηθέηα 2 
Name Label2 

Caption Description 

Δηθφλα Name Image1 

Πιαίζην θεηκέλνπ 1 Name Edit1 

Πιαίζην θεηκέλνπ 2 Name Edit2 

 

Μεηά ηελ αληηζηνίρεζε φισλ ησλ ηδηνηήησλ νινθιεξψζακε ηε ζρεδίαζε ηεο 
δηαζχλδεζεο ηνπ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή, έηζη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 26. 
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Δηθόλα 26 Η πξώηε νζόλε ηεο εθαξκνγήο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ απιφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 
κεησζνχλ ηα εξεζίζκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζπγθέληξσζε πξνζνρήο ηνπ παηδηνχ.   

Γεδνκέλνπ φηη ηα παηδηά ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη δχζθνιν λα δηαβάζνπλ ηα 
πιαίζηα θεηκέλνπ ζα πξέπεη θπζηθά λα θαζνδεγνχληαη απφ θάπνην γνλέα ή εθπαηδεπηή. Σελ 
ζηηγκή πνπ ζα πξέπεη ην παηδί λα εθθξάζεη θάπνην ζπλαίζζεκα, ν γνλέαο ή ν εθπαηδεπηήο ζα 
πξέπεη λα παξνηξχλεη ην παηδί λα επηιέμεη, ζε πξψηε θάζε, ην ζπλαίζζεκα ην νπνίν βηψλεη, 
θνηηάδνληαο κφλν ηηο εηθφλεο (θάξηεο) κε ηηο έμη βαζηθέο εθθξάζεηο.  

ε δεχηεξε θάζε, ην παηδί ζα πξέπεη λα κηκεζεί ηηο εθθξάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 
εηθφλεο (θάξηεο), κία πξνο κία. Παηψληαο ην θνπκπί Show ζα μεθηλήζεη ε πξνβνιή ησλ εηθφλσλ 
ζπλνδεπφκελεο απφ ην φλνκα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη θαζψο θαη ε πεξηγξαθή 
ηνπ θάζε ζπλαηζζήκαηνο. Αθνχ ελεκεξψζνπλ ην παηδί γηα ην ζπλαίζζεκα πνπ απεηθνλίδεηαη θαη 
ην ζπλδέζνπλ κε θάπνηα ζπκπεξηθνξά, παξφκνηα κε απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πιαίζην 
θεηκέλνπ “Description”, ζα δεηεζεί απφ ην παηδί λα κηκεζεί ηελ έθθξαζε πνπ ηνπ παξνπζηάδεηαη.  

6.5 Επικοινωνία της εφαρμογής με βάση δεδομένων Access 

Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζχλδεζεο, καο επηηξέπνπλ κέζα απφ ηε δηθή καο εθαξκνγή ηελ 
αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ κηαο άιιεο αλεμάξηεηεο εμσηεξηθήο εθαξκνγήο. ηελ εθαξκνγή 
καο ζπλδέζακε ηελ θφξκα κε έλαλ πίλαθα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ (db1).  

Πξνζζέζακε ζηε θφξκα ηα εμήο εμαξηήκαηα: Έλα εμάξηεκα DataSource απφ ηελ θαξηέια Data 
Access θαη ηα εμαξηήκαηα ADOTable, ADOQuery θαη ADOConnection απφ ηελ θαξηέια ADO, 
θαζψο θαη ηα εμαξηήκαηα DBGrid θαη DBNavigator, ην πξψην γηα λα εκθαλίδνληαη ηα 
πεξηερφκελα ηνπ πίλαθα ζε ζηήιεο θαη γξακκέο θαη ην δεχηεξν γηα λα κπνξνχκε λα 
κεηαθηλνχκαζηε ζηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα. 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Βηθηψξηα Μπνπγηνχθνπ 

Ανάπτυξη Εφαρμογήσ με Εικόνεσ Συναιςθηματικήσ Αλληλεπίδραςησ Σελίδα 83 
 

 
Δηθόλα 27 Emotion_Table 

Πατϊντασ ο χρήςτησ το πρϊτο πλήκτρο εντολήσ (Show) εκτελοφνται οι ακόλουθεσ γραμμζσ 

κϊδικα: 

 

Η διαςφνδεςη του χρήςτη με την εφαρμογή θα είναι η εξήσ: 
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Δηθόλα 28 Τα έμη βαζηθά ζπλαηζζήκαηα 

Παηψληαο ν ρξήζηεο ην δεχηεξν πιήθηξν εληνιήο (Next) εθηεινχληαη νη αθφινπζεο 
γξακκέο θψδηθα: 

 

Κάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο παηάεη ην θνπκπί Next ζα εκθαλίδεηαη θαη κηα λέα εηθφλα κε 
δηαθνξεηηθά πιαίζηα θεηκέλνπ.  
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Δηθόλα 29 Τν ζπλαίζζεκα Λύπε (Sadness) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο ζέιεη λα επηζηξέςεη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε εηθφλα, ζα 
παηήζεη ην θνπκπί Previous θαη ζα εθηειεζηνχλ νη παξαθάησ εληνιέο: 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ππφινηπεο εηθφλεο θαη ηα πιαίζηα θεηκέλνπ πνπ εκθαλίδνληαη 
ζηε θφξκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο (εηθφλα 30-40). 
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Δηθόλα 30 Τν ζπλαίζζεκα Χαξά (Happiness) 

 

 
Δηθόλα 31 Τν ζπλαίζζεκα Έθπιεμε (Surprise) 
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Δηθόλα 32 Τν ζπλαίζζεκα Απέρζεηα (Disgust) 

 

 
Δηθόλα 33 Τν ζπλαίζζεκα Φόβνο (Fear) 
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Δηθόλα 34 Τν ζπλαίζζεκα Θπκόο (Anger) 

 

 

Δηθόλα 35 Η νπδέηεξε έθθξαζε (Neutral, pragmatic state) 
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Δηθόλα 36 Τν ζπλαίζζεκα Μειαγρνιία/ Λύπε ρακειήο έληαζεο (Pensiveness, A low-intensity of 
Sadness) 

 

 
Δηθόλα 37 Απόζπαζε πξνζνρήο /Έθπιεμε ρακειήο έληαζεο (Distraction/A low-intensity of 
Surprise) 
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Δηθόλα 38 Τν ζπλαίζζεκα Καηάπιεμε /Έθπιεμε πςειήο έληαζεο (Amazement/A high-intensity of 
Surprise) 

 

 
Δηθόλα 39 Τν ζπλαίζζεκα ηνπ Τξόκνπ /Φόβνο πςειήο έληαζεο (Terror/A high-intensity of Fear) 
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Δηθόλα 40 Τν ζπλαίζζεκα ηεο επραξίζηεζεο/ Χαξά ρακειήο έληαζεο (Pleasure/ A low-intensity of 

Happiness) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Οη άλζξσπνη εθδειψλνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο φρη κφλν ιεθηηθά αιιά θαη κε ηελ εθθνξά ηνπ 
ιφγνπ, ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπο θαη θπζηθά ηηο 
ελέξγεηεο ηνπο. Πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλαίζζεκα κπνξνχκε λα πάξνπκε απφ ηνλ ιφγν, ην 
πξφζσπν θαη ην ζψκα. Σν πξφζσπν παίδεη ηνλ πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ έθθξαζε ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο. ηελ παξνχζα εξγαζία αζρνιεζήθακε απνθιεηζηηθά κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ 
πξνζψπνπ, παξαζέηνληαο ζηνηρεία αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο. Αξρηθά νξίζακε ηελ έλλνηα ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο θαη πξνζδηνξίζηεθαλ νη έμη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπλαηζζεκάησλ ε ιχπε, ν 
θφβνο, ε ραξά, ε έθπιεμε, ε απέρζεηα θαη ν ζπκφο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πξνζεγγίζακε δεηήκαηα νξηζκνχ, θαηαλφεζεο θαη 
αλαπαξάζηαζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ επεηζνδίσλ απφ ηε ζθνπηά ησλ ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ θαη 
θπξίσο ηεο ςπρνινγίαο. Έλα πξψην ζπκπέξαζκα είλαη ε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε πνπ 
παξαηεξείηαη ζηηο επηκέξνπο ζεσξίεο θαη ε κεγάιε απφθιηζε ζηηο πνηθίιεο αλαπαξαζηάζεηο. 
ηελ παξνχζα κειέηε ησλ ζεσξηψλ ζπλαηζζεκάησλ, αλαθέξνληαη δχν θαηεγνξηνπνηήζεηο. Ζ 
πξψηε θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε ζε ζρέζε κε ην εάλ ην θπζηνινγηθφ εξέζηζκα πξφθιεζεο ηνπ 
ζπλαηζζήκαηνο δηέξρεηαη απφ ην Πεξηθεξηθφ ή ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα αληίζηνηρα. Έηζη 
ινηπφλ, έρνπκε ηηο Πεξηθεξηθέο Θεσξίεο πλαηζζήκαηνο κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηνπ James-
Lange θαη ηηο Κεληξηθέο ζεσξίεο πλαηζζήκαηνο κε αληηπξνζσπεπηηθφηεξε απηή ησλ Cannon-
Bard. ηηο ζεσξίεο απηέο ζπλήζσο ππνζηεξίδεηαη φηη ην ζπλαίζζεκα είλαη ην ηειηθφ πξντφλ ηεο 
αληίιεςεο θαη ηεο απηφλνκεο δηέγεξζεο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε κε βάζε ηελ 
πξσηαξρηθή αηηία δεκηνπξγίαο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο , δειαδή ηη πξνεγείηαη ηεο εθδήισζεο ελφο 
ζπλαηζζήκαηνο. Καηαηάζζεη ηηο ζεσξίεο ηνπο ζπλαηζζήκαηνο ζε: σκαηηθέο, Γλσζηηθέο, 
Δμειηθηηθέο θαη Κνηλσληνινγηθέο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζε απηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο ζπλαηζζεκαηηθνχ επεηζνδίνπ. Οη 
έξεπλεο ζηε ζεσξία ζπλαηζζεκάησλ έδεημαλ φηη ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα 
φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Οη ζεσξίεο αμηνιφγεζεο παξέρνπλ κεραληζκνχο πξφβιεςεο γηα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ ελφο αηφκνπ αλάινγα κε ην εξέζηζκα πνπ 
δέρεηαη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ην αμηνινγεί. Ζ ζεσξία Core Affect παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
δηφηη ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη θαηαθέξλεη λα 
αλαδείμεη ηελ επειημία ζηε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ζπλαηζζεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ. Όια ηα 
ζεσξεηηθά κνληέια απφ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο είλαη ζεκαληηθά γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή 
ππνινγηζηηθή , δηφηη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αληίζηνηρσλ 
ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ. 

ην ηξίην θεθάιαην έγηλε κία αλαθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή θαζψο θαη κηα 
επηζθφπεζε ζηνπο ηξφπνπο ππνινγηζηηθήο κνληεινπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. θνπφο ηεο 
ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο είλαη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα 
αλαγλσξίδνπλ, λα εξκελεχνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα. Ζ 
ζπλαηζζεκαηηθή ππνινγηζηηθή αθνξά ζηελ ππνινγηζηηθή κνληεινπνίεζε ζεσξηψλ, φπσο ηεο 
ζεσξίαο βαζηθήο ζπγθίλεζεο (core affect) θαη ησλ ζεσξηψλ αμηνιφγεζεο. Οη πεξηνρέο 
εθαξκνγψλ ηεο δελ αθνξνχλ κφλν ηελ αλίρλεπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πιεξνθνξίαο αιιά θαη 
ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πιεξνθνξίαο απηήο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Απηφ 
επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ δηάθνξσλ δηαδηθαζηψλ. Παξάιιεια 
εθαξκφδεηαη θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αλαθεξφκελε 
ζηελ ηθαλφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο φρη απιά λα αληρλεχεη αιιά θαη λα επεμεξγάδεηαη 
ζπλαηζζεκαηηθή πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξεί ην κνληέιν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε. Σέινο κηα αθφκα πεξηνρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ππνινγηζηηθήο είλαη 
ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζα παξέρνπλ κία δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε 
κε ηελ κνξθή εηθνληθνχ ραξαθηήξα.  

ην ηέηαξην θεθάιαην έγηλε κία αλάιπζε ηεο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ 
εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Αλαθέξνληαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 
ππνινγηζηήο γηα λα αλαθηήζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 
ρξήζηε κέζσ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε δχν 
βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηηο ζηαηηθέο θαη ηηο δπλακηθέο. Παξνπζηάζηεθαλ ηα ηέζζεξα ζηάδηα 
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αλίρλεπζεο πξνζψπνπ θαζψο θαη νη κέζνδνη εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπίζεο έγηλε κία 
αλαθνξά ζηηο πην γλσζηέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη κία 
βάζε ψζηε λα θαιχςεη πνιιψλ εηδψλ κειέηεο. 

Σν πέκπην θεθάιαην πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηεζλέο πξφηππν MPEG-4, 
πνπ είλαη πξφηππν γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ζπκπίεζε θπζηθνχ θαη ζπλζεηηθνχ 
νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηα αληηθείκελα. Ζ βαξχηεηα δίλεηαη ζηα ζπλζεηηθά 
πξφζσπα ηνπ MPEG-4 θαη ηηο παξακέηξνπο θίλεζεο ηνπ πξνζψπνπ, ηα ιεγφκελα FAPs (Facial 
Animation Parameters). χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη έλα 
ζχζηεκα αλαγλσξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε ζε έλα αξθεηά κεγάιν 
πνζνζηφ, παξφια απηά φκσο πνιιά πξνβιήκαηα φπσο ε δηαθνξεηηθή έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο 
απφ άηνκα κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαζψο θαη ε έιιεηςε εξεπλψλ ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 
είλαη κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. 

ην έθην θεθάιαην έγηλε κία πεξηγξαθή ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο εθαξκνγήο πνπ 
ζρεδηάζηεθε ζηελ παξνχζα πηπρηαθή κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο 
λα θαηαλνήζνπλ, αλαγλσξίζνπλ θαη λα κηκεζνχλ ηηο βαζηθέο εθθξάζεηο πξνζψπνπ. 
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