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Περίληψη 
 
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στην ερευνητική κοινότητα ένα αυξημένο 
ενδιαφέρον για την αναγνώριση κινήσεων του χεριού μέσω επιφανειακών 
ηλεκτρομυϊκών σημάτων, με τεχνικές Deep Learning. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία 
παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδίασης επίσης αρχιτεκτονικής συνελικτικού νευρωνικού 
δικτύου, με σκοπό την αναγνώριση κινήσεων του χεριού μέσω επιφανειακών 
ηλεκτρομυϊκών σημάτων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε η πολύ διαδεδομένη βάση 
δεδομένων Ninapro, η οποία περιέχει καταγραφές ηλεκτρομυϊκών σημάτων από 52 
διαφορετικές κινήσεις του χεριού. Στη συνέχεια, θέλοντας να συνεισφέρουμε στην 
προσπάθεια συλλογής περισσότερων ηλεκτρομυϊκών σημάτων, το οποίο αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση του Deep Learning, αναπτύξαμε τη δική 
επίσης βάση δεδομένων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων, τη MyoUP. Για επίσης 
καταγραφές χρησιμοποιήθηκε η εύχρηστη συσκευή Myo Armband. Στο παρόν 
σύγγραμμα παρουσιάζεται όχι μόνο η διαδικασία ανάπτυξης επίσης βάσης επίσης αλλά 
και τα αποτελέσματα σύγκρισης επίσης ποιότητας των δεδομένων επίσης με επίσης 
καταγραφές του 5ου dataset επίσης βάσης δεδομένων Ninapro, καθώς και αυτό το 
dataset δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του Myo Armband. Τέλος, παρουσιάζεται η 
ανάπτυξη επίσης λογισμικού αναγνώρισης κινήσεων του χεριού σε πραγματικό χρόνο. 
Στο λογισμικό αυτό αξιοποιήθηκε το νευρωνικό δίκτυο που σχεδιάστηκε στα πλαίσια 
επίσης διπλωματικής, το οποίο και εκπαιδεύτηκε με τα δεδομένα επίσης βάσης 
δεδομένων MyoUP. Η εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου έλαβε χώρα σε έναν 
απομακρυσμένο server μεγάλης υπολογιστικής ισχύος, ενώ ο απαραίτητος κώδικας 
γράφτηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Επίσης, η εφαρμογή αναγνώρισης 
των κινήσεων του χεριού σε πραγματικό χρόνο αναπτύχθηκε σε Python ενώ η 
επεξεργασία των σημάτων έγινε με το πρόγραμμα MATLAB.  
 



 
 

 
 
 
Abstract 
 
In the past few years, a great interest for the classification of hand gestures with 
Deep Learning methods based on surface electromyography signals (sEMG) has 
been developed in the scientific community. In our research, a novel and reliable 
convolutional neural network architecture was designed for classifying hand gestures 
via sEMG signals. For this purpose, the very well-known Ninapro database was 
used, which contains sEMG recordings from 52 different hand gestures. 
Additionally, we constructed our very own sEMG database, MyoUP, using the Myo 
Armband recording device. Our data was compared with the recordings from the 
5th dataset of the Ninapro database, which was also developed with the help of a 
Myo Armband. Finally, a real-time hand gesture recognition software was 
developed, by training our neural network architecture with the data from the 
MyoUP database. The training of the network took place on a server with 
considerable computational power while the code was developed with the Python 
programming language and the TensorFlow framework.  
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1. Εισαγωγή 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Κίνητρο και στόχος διπλωματικής εργασίας 

Στο επιστημονικό πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής έχει αναπτυχθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχεδίαση διεπαφών, οι οποίες 

αξιοποιούν τεχνικές αναγνώρισης κινήσεων του χεριού. Τέτοιες διεπαφές είναι χρήσιμες σε 

πολυάριθμες εφαρμογές, από την ευκολότερη χρήση των υπολογιστών μέχρι τον έλεγχο 

σύνθετων ρομποτικών συστημάτων. Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή που έδωσε το μεγαλύτερο 

κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος τεχνητών 

προσθετικών μελών.  

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων μέσα από τις οποίες μπορεί να γίνει η 

αναγνώριση κινήσεων του χεριού, όπως επί παραδείγματι η εικόνα. Παρ’ όλα αυτά, ο 

μοναδικός τύπος δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί και σε ανθρώπους που παρουσιάζουν 

απώλεια τμήματος του άνω άκρου είναι τα επιφανειακά ηλεκτρομυϊκά σήματα. Αυτός είναι κι 
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ένας από τους βασικούς λόγους που αυτή η κατηγορία δεδομένων χρησιμοποιείται κατά 

κόρον από την ερευνητική κοινότητα για την αυτόματη αναγνώριση κινήσεων του χεριού.  

Αν και η αναγνώριση των κινήσεων του χεριού μέσω επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων 

έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για πολλά χρόνια, υπάρχει ακόμη τεράστιο περιθώριο 

βελτίωσης της αξιοπιστίας αναγνώρισης. Οι βασικότεροι λόγοι απουσίας αξιόπιστων 

τεχνητών προσθετικών μελών είναι η δυσκολία τοποθέτησης και βαθμονόμησης των 

αισθητήρων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων, χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένου 

προσωπικού, αλλά και η χαμηλή ακρίβεια αναγνώρισης των κινήσεων του χεριού μέσω των 

παραδοσιακών μεθόδων. Τα προβλήματα αυτά οδηγούν στην κατασκευή τεχνητών 

προσθετικών μελών που παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μικρού αριθμού κινήσεων, τις 

οποίες οι χρήστες δεν αισθάνονται φυσικές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.  

Τα τελευταία χρόνια, το Deep Learning έχει οδηγήσει σε επαναστατικά αποτελέσματα πάρα 

πολλούς ερευνητικούς χώρους. Επομένως, ήταν φυσικό και η έρευνα στην αναγνώριση των 

κινήσεων του χεριού να επηρεαστεί από αυτό το μεγάλο επίτευγμα. Ήδη από το 1993 έχει 

ξεκινήσει η προσπάθεια αύξησης της ακρίβειας αναγνώρισης των κινήσεων του χεριού με τη 

χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Τότε, στην έρευνα Hudgins et al. [1], επετεύχθη 

ακρίβεια ταξινόμησης 91.2 % για την αναγνώριση τεσσάρων κινήσεων του χεριού. Μετά την 

ανάπτυξη βάσεων δεδομένων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων, η ερευνητική κοινότητα 

ξεκίνησε να εφαρμόζει τις τεχνικές του Deep Learning για την ταξινόμηση των δεδομένων 

αυτών, ιδίως με συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα. Η πρώτη επιτυχής προσπάθεια χρήσης 

συνελικτικού νευρωνικού δικτύου έγινε στην έρευνα [2], στην οποία για πρώτη φορά 

ξεπεράστηκε σε ακρίβεια αναγνώρισης τη μέθοδο Μηχανικής Μάθησης SVM για την 

αναγνώριση έξι κινήσεων του χεριού. Ένα άλλο καθοριστικό βήμα στον ερευνητικό αυτό 

χώρο έγινε από τους Atzori et al. [3], οι οποίοι χρησιμοποιώντας την απλή αρχιτεκτονική 

LeNet [4], κατέγραψαν σημαντικά ποσοστά ακρίβειας για την ταξινόμηση 53 κινήσεων. 

Τέλος, οι εργασίες των [5] και [6], αποδεικνύουν πως η εφαρμογή των μεθόδων dropout [7] 

και batch normalization [8] βελτιώνει αισθητά τα αποτελέσματα ταξινόμησης επιφανειακών 

ηλεκτρομυϊκών σημάτων στα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα.     

Αν και το Deep Learning τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί πως είναι ένα ισχυρό εργαλείο, 

ακόμη υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την εφαρμογή του 

για την αναγνώριση κινήσεων του χεριού μέσω ηλεκτρομυϊκών σημάτων. Κατ’ αρχάς, όπως 

είναι γνωστό, η επιτυχία του Deep Learning βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη 

τεράστιων βάσεων δεδομένων, κάτι που στην περίπτωση των ηλεκτρομυϊκών σημάτων είναι 

δύσκολο. Αυτό διότι, η διαδικασία καταγραφής των δεδομένων αυτών είναι εξαιρετικά 

χρονοβόρος και σύνθετη. Η ανάπτυξη βάσεων, όπως είναι η Ninapro [3] και η CapgMyo [9] 

[10], αποτελούν σημαντικά βήματα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρ’ όλα αυτά οι 

βάσεις αυτές διαθέτουν ελάχιστα δεδομένα συγκριτικά με βάσεις άλλων ερευνητικών κλάδων, 

όπως επί παραδείγματι η ImageNet [10]. Τέλος, ένα ακόμη πολύ βασικό πρόβλημα αποτελεί 

η χαμηλή ποιότητα των επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων, συγκριτικά με τα 

ηλεκτρομυϊκά σήματα που λαμβάνονται με επεμβατικό τρόπο. Η χαμηλή ποιότητα των 
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δεδομένων εκπαίδευσης προκαλεί προβλήματα σε κάθε αλγόριθμο Μηχανική Μάθησης και 

δυσκολεύει την παραγωγή αξιόπιστων.  

Έχοντας ως σκοπό να συμβάλλουμε στην έρευνα αυτή, αποφασίσαμε: 

• Να σχεδιάσουμε μία νέα και αξιόπιστη αρχιτεκτονική συνελικτικού νευρωνικού 

δικτύου ταξινόμησης επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων.  

• Να συμβάλουμε στην συλλογή επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων αναπτύσσοντας 

τη δική μας βάση δεδομένων. 

• Και τέλος, να αναπτύξουμε ένα λογισμικό αναγνώρισης κινήσεων του χεριού σε 

πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική μας και εκπαιδεύοντας την με τα 

δεδομένα της βάσης μας.  

 

1.2 Διάρθρωση διπλωματικής εργασίας 

 Κεφάλαιο 1: Γίνεται μία σύντομη αναφορά στα κίνητρα και τους στόχους αυτής της 
εργασίας. 

 Κεφάλαιο 2: Παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικές έννοιες τις Μηχανικής Μάθησης 
που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση αυτής της διπλωματικές εργασίας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στο Deep Learning. 

 Κεφάλαιο 3: Παρουσιάζεται λεπτομερώς η βάση δεδομένων Ninapro καθώς και η 
βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε για τους σκοπούς αυτής της διπλωματικής εργασίας.  

 Κεφάλαιο 4: Παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδίασης μίας νέας αρχιτεκτονικής 
συνελικτικού νευρωνικού δικτύου, η επεξεργασία των δεδομένων εκπαίδευσης και τέλος η 
διαδικασία ανάπτυξης ενός λογισμικού αναγνώρισης κινήσεων του χεριού σε πραγματικό 
χρόνο.  
 Κεφάλαιο 5: Γίνεται μία σύντομη ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων.   

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deep Learning 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα τεράστιο ενδιαφέρον για το ερευνητικό πεδίο της 

Μηχανικής Μάθησης και ιδιαιτέρως για τον περίφημο κλάδο της, το Deep Learning. Το 

ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται στις ερευνητικές κοινότητες των Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και των Επιστημόνων Υπολογιστών αλλά έχει επεκταθεί σε κάθε επιστημονικό 

πεδίο, στο οποίο το Deep Learning οδήγησε τα τελευταία χρόνια σε επαναστατικά 

αποτελέσματα.  

Παρόλα αυτά, το Deep Learning και γενικότερα τα νευρωνικά δίκτυα δεν αποτελούν κάποια 

πρόσφατη εφεύρεση. Η πρώτη προσπάθεια για τη μαθηματική μοντελοποίηση της 

λειτουργικής μονάδας του νευρικού συστήματος, δηλαδή του νευρώνα, έγινε το 1943 από τον 

νευροφυσιολόγο Warren McCulloch και τον μαθηματικό Walter Pitts. Αυτοί, στις 

δημοσιεύσεις τους [11] [12], παρουσίασαν ένα απλοποιημένο μαθηματικό μοντέλο του 

βιολογικού νευρώνα, με το οποίο μπορούσαν να εκτελεστούν υπολογισμοί με προτασιακή 

λογική. Με σκοπό να εξηγήσουν πως λειτουργεί ο εγκέφαλος, μοντελοποίησαν ένα απλό 

νευρωνικό δίκτυο με ηλεκτρικά κυκλώματα.  

Τα τελευταία χρόνια, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα βρίσκονται και πάλι στο κέντρο του 

επιστημονικού ενδιαφέροντος. Μερικοί λόγοι είναι οι εξής: 
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• Η αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων δεδομένων εκπαίδευσης.  

• Η συνεχής αύξηση της υπολογιστικής ισχύος.  

• Η βελτίωση των αλγορίθμων εκπαίδευσης των νευρωνικών δικτύων. 

Ίσως ο σημαντικότερος λόγος που οδήγησε τελικά στη διάδοση των νευρωνικών δικτύων, και 

ειδικότερα του Deep Learning, ήταν η συγκέντρωση μεγάλου όγκου δεδομένων σε μεγάλες 

βάσεις, καθώς, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.1.1, το Deep Learning αποδίδει πολύ 

καλύτερα όσο αυξάνονται τα διαθέσιμα δεδομένα εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται και στον 

πίνακα 2.1.1 τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης 

συντελέστηκαν πολλά χρόνια μετά από την ανακάλυψη του αλγορίθμου που τα καθιστούσε 

δυνατά. Αυτό που τελικά φαίνεται να καθόρισε την επιτυχία των αλγορίθμων ήταν η ανάπτυξη 

μεγάλων βάσεων δεδομένων. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.1.1: Απόδοση Deep Learning συγκριτικά με το πλήθος των διαθέσιμων 

δεδομένων [12] 
 

 

 

Πίνακας 2.1.1: Πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης συγκριτικά με την 
κατασκευή datasets και την εφεύρεση αλγορίθμων [13] 

Year Breakthrough in AI Dataset Algorithm 
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(First Available) (First 
Proposed) 

1994 Human-level 
spontaneous speech 
recognition 

Spoken Wall Street 
Journal articles and 
other texts (1991) 

Hidden Markov 
Model (1984) 

1997 IBM Deep Blue 
defeated Garry 
Kasparov 

700.000 Grandmaster 
chess games, aka 
“The extended 
Book” (1991) 

Negascout 
planning 
algorithm (1983) 

2005 Google’s Arabic and 
Chinese to English 
translation  

1.8 trillion tokens 
from Google Web 
and News pages 
(collected 2005) 

Statistical 
machine 
translation (1988) 

2011 IBM Watson became 
the world Jeopardy! 
Champion 

8.6 million 
documents from 
Wikipedia, 
Wiktionary, 
Wikiquote and 
Project Guttenberg 
(updated 2010)  

Mixture-of-
Experts 
algorithm (1991) 

2014 Google’s GoogleNet 
object classification 
at near-human 
performance 

ImageNet corpus of 
1.5 million labeled 
images and 1000 
object categories 
(2010) 

CNN algorithm 
(1989) 

2015 Google’s Deepmind 
achieved human 
parity in playing 29 
Atari games by 
learning general 
control from video 

Arcade Learning 
Environment dataset 
of over 50 Atari 
games (2013) 

Q-learning 
algorithm (1992) 

Average no. of years to 
breakthrough: 

3 years 18 years 

 

 

Πολλοί σηματοδοτούν το 2006 ως τη χρονιά κατά την οποία και πάλι ξεκίνησε το έντονο 

ερευνητικό ενδιαφέρον για το Deep Learning, όταν δημοσιεύτηκε μία εργασία από τους 

Geoffrey Hinton et al. [14], στην οποία παρουσιαζόταν λεπτομερώς η διαδικασία 

εκπαίδευσης ενός βαθέος νευρωνικού δικτύου, το οποίο μπορούσε να αναγνωρίσει 

χειρόγραφα ψηφία με ακρίβεια μεγαλύτερη του 98%. Αυτό ήταν το γεγονός που καθόρισε το 

μέλλον της έρευνας πάνω στα νευρωνικά δίκτυα, για τα οποία είχε χαθεί το ενδιαφέρον ήδη 

από το 1990. Φτάνοντας στο σήμερα, το Deep Learning χρησιμοποιείται σε όλο και 

περισσότερες εφαρμογές, από την αναγνώριση ομιλίας σε ένα απλό κινητό μέχρι την 

καθοδήγηση ενός αυτοκινούμενου οχήματος σε ένα δρόμο με κίνηση. Οι δυνατότητες είναι 

πραγματικά αναρίθμητες και τα αποτελέσματα δεν παύουν να εκπλήσσουν. 
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2.2 Βασικές έννοιες Μηχανικής Μάθησης 

Ένας πολύ δημοφιλής ορισμός της Μηχανικής Μάθησης, ο οποίος χρησιμοποιείται ακόμη 

και σήμερα, δόθηκε από τον περίφημο Tom Mitchell το 1997. Αυτός λέει: 

 

A computer programme is said to learn from experience E with respect to some task T and some 

performance measure P, if its performance on Τ, as measured by P, improves with experience E.  

 

Κατηγορίες Συστημάτων Μηχανικής Μάθησης 

Γενικά, το σε τί ακριβώς αντιστοιχεί κάθε μία από τις έννοιες Ε, Τ και Ρ, είναι κάτι που 

εξαρτάται αρκετά από την τεχνική Μηχανικής Μάθησης που χρησιμοποιείται. Οι πιο βασικές 

κατηγορίες Μηχανικής Μάθησης είναι: 

• Supervised Learning: Στα προβλήματα supervised learning, τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση του μοντέλου περιέχουν και ως πληροφορία το 

επιθυμητό αποτέλεσμα που θα πρέπει το μοντέλο μετά την εκπαίδευση να μπορεί 

εξαγάγει από την πληροφορία της εισόδου. Στην εικόνα 2.2.1 φαίνεται ένα 

παράδειγμα supervised learning, στο οποίο ένα μοντέλο μαθαίνει να ταξινομεί           

e-mails σε ανεπιθύμητα και επιθυμητά, έχοντας εκπαιδευτεί με προ-ταξινομημένα 

δεδομένα. Μερικά κλασσικά μοντέλα Μηχανικής Μάθησης αυτής της κατηγορίας 

είναι: 

1. Linear/Logistic Regression 

2. SVMs 

3. Decision Trees  

4. Neural Networks  

 

 

Εικόνα 2.2.1: Παράδειγμα supervised learning [15] 

 

• Unsupervised Learning: Σε αυτήν την κατηγορία Μηχανικής Μάθησης προφανώς 

χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση δεδομένα στα οποία δεν περιέχεται η 
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πληροφορία του επιθυμητού αποτελέσματος. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο 

με την κατηγορία αυτή λύνονται προβλήματα όπως: 

1. Clustering 

2. Association  

3. Dimensionality Reduction 

 

Στην εικόνα 2.2.2 φαίνεται ένα παράδειγμα clustering με K-means.  

 

 

Εικόνα 2.2.2: Παράδειγμα unsupervised learning [16] 
 

 

• Semi-supervised Learning: Σε αυτήν την κατηγορία χρησιμοποιείται συνδυασμός 

γνωστών και αγνώστων δεδομένων για την εκπαίδευση των μοντέλων της. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίο εφαρμόζονται συνδυασμοί αλγορίθμων τόσο από την πρώτη 

όσο και από την δεύτερη κατηγορία. Παράδειγμα τέτοιου μοντέλου είναι τα Deep 

Belief Networks. Στην εικόνα 2.2.3 φαίνεται η διαδικασία που ακολουθείται στα 

προβλήματα semi-supervised learning, κατά την οποία έχοντας λίγα δεδομένα 

ταξινομημένα, ένα μοντέλο εκπαιδεύεται με αυτά και βάσει του εκπαιδευμένου 

μοντέλου ταξινομούνται τα άγνωστα δεδομένα. Τέλος, με το σύνολο των 

ταξινομημένων δεδομένων το μοντέλο εκπαιδεύεται και πάλι.  

 

 

Εικόνα 2.2.3: Διαδικασία semi-supervised learning [17] 

• Reinforcement Learning: Αυτή η κατηγορία Μηχανικής Μάθησης διαφέρει ριζικά 

από τις υπόλοιπες τρεις καθώς αντί τα μοντέλα της να εκπαιδεύονται από ένα 

συγκεκριμένο πλήθος δεδομένων, ένας πράκτορας αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, 
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ούτως ώστε να εξαγάγει ιδιότητες από αυτό και τέλος να μπορέσει να προσδιορίσει 

τις δράσεις που πρέπει να εκτελέσει για να επιβραβευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Ακολουθεί επομένως τη μέθοδο του συμπεριφορισμού.  

 

 
Εικόνα 2.2.4: Διαδικασία reinforcement learning [18] 

 

 

Υποεκπαίδευση και Υπερεκπαίδευση   

Η προσπάθεια αποφυγής, τόσο της υποεκπαίδευσης, όσο και της υπερεκπαίδευσης είναι ίσως 

ο πυρήνας της επίλυσης κάθε προβλήματος Μηχανικής Μάθησης. Τα μοντέλα Μηχανικής 

Μάθησης εκπαιδεύονται με τη χρήση ενός πλήθους διαθέσιμων δεδομένων και ο σκοπός είναι 

η εξαγωγή ιδιοτήτων από τα δεδομένα αυτά. Η εκπαίδευση όμως πρέπει να γίνει σε τέτοιο 

βαθμό, που το μοντέλο να μπορεί μετά την εκπαίδευση να αναγνωρίζει τις ιδιότητες αυτές 

και σε δεδομένα τα οποία θα δει για πρώτη φορά. Εάν λοιπόν ένα μοντέλο δεν εκπαιδευτεί 

αρκετά, δεν θα μπορέσει να διακρίνει τις απαραίτητες ιδιότητες στα δεδομένα της 

εκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα διαθέσιμα και 

όταν τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση είναι χαμηλής ποιότητας. 

Αντίθετα, εάν το μοντέλο εκπαιδευτεί περισσότερο από ότι πρέπει, θα αρχίσει να θεωρεί ως 

χρήσιμη πληροφορία των θόρυβο των δεδομένων. Αυτό συμβαίνει, είτε επειδή το μοντέλο 

διαθέτει αδικαιολόγητα μεγάλο αριθμό εκπαιδεύσιμων παραμέτρων, είτε επειδή το μοντέλο 

έχει εκπαιδευτεί πολλές φορές με τα ίδια δεδομένα. 

Στην εικόνα 2.2.5 φαίνονται τρία πολύ διαδεδομένα διαγράμματα, που περιγράφουν άριστα 

τα δύο φαινόμενα που μόλις περιεγραφήκαν, καθώς και την επιθυμητή κατάσταση που 

επιδιώκουμε με την εκπαίδευση ενός μοντέλου Μηχανικής Μάθησης. Στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα, ένα μοντέλο χρειάζεται να εκπαιδευτεί για την πρόβλεψη δισδιάστατων δειγμάτων 

τιμών. Επομένως, το μοντέλο θα πρέπει να περιγράφει μία συνάρτηση, κοντά στην οποία 

αναμένεται να κινούνται οι τιμές του προβλήματος.  
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Εικόνα 2.2.5: Διαγράμματα υποεκπαίδευσης, επιθυμητής εκπαίδευσης και 
υπερεκπαίδευσης [19] 

      

Στο πρώτο διάγραμμα της εικόνας 2.2.5, παρουσιάζεται το φαινόμενο της υποεκπαίδευσης. 

Ενώ το ανθρώπινο μάτι εύκολα μπορεί να καταλάβει πως τα δεδομένα κινούνται πολύ κοντά 

σε μία συνάρτηση δευτέρου βαθμού, το μοντέλο, επειδή ακριβώς δεν έχει εκπαιδευτεί 

επαρκώς, θεωρεί πως καλύτερα περιγράφεται η συμπεριφορά των δεδομένων από μία ευθεία 

γραμμή. Στο μεσαίο διάγραμμα, έχει σχεδιαστεί μία γραμμή ικανοποιητική για την 

περιγραφή των δισδιάστατων δεδομένων. Τέλος, στο τρίτο διάγραμμα της εικόνας, 

εμφανίζεται το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. Το μοντέλο σε αυτήν την περίπτωση έχει 

εκπαιδευτεί τόσο πολύ, που ουσιαστικά έχει «αποστηθίσει» τα δεδομένα της εκπαίδευσης και 

τα περιγράφει τέλεια. Αυτό προφανώς δεν είναι επιθυμητό, καθώς εύκολα παρατηρείται πως 

ένα πιθανό μελλοντικό δείγμα μάλλον θα ακολουθήσε την γραμμή του δευτέρου 

διαγράμματος και άρα το μοντέλο δεν θα προέβλεπε τη νέα τιμή. Εν γένει, θα μπορούσε να 

ειπωθεί, πως, τόσο η υπερεκπαίδευση, όσο και η υποεκπαίδευση, οδηγούν στην απώλεια της 

ικανότητας ενός μοντέλου να γενικεύει.  

Στο Deep Learning, το πρόβλημα που μόλις περιεγράφηκε γίνεται αρκετά πιο περίπλοκο. 

Κατ’ αρχάς, το Deep Learning χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που τα δεδομένα είναι 

αρκετά σύνθετα, κι άρα η εξαγωγή ιδιοτήτων είναι μία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι συνήθως τα δεδομένα με τα οποία γίνεται η εκπαίδευση είναι 

πολυδιάστατα κι άρα δεν είναι δυνατόν να τα ελέγξουμε εύκολα, όπως στην εικόνα 2.2.5, εάν 

το μοντέλο μπορεί να γενικεύει. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό πρόβλημα του Deep 

Learning προκύπτει από το γεγονός ότι τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα διαθέτουν ένα τεράστιο 

πλήθος εκπαιδεύσιμων παραμέτρων. Αυτό, ναι μεν μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση 

δύσκολων προβλημάτων μέσα από την εξαγωγή πολλών ιδιοτήτων, εύκολα μπορεί όμως να 

οδηγήσει και στην περιγραφή περίπλοκων συναρτήσεων, σαν αυτή που βλέπουμε στο τρίτο 

διάγραμμα της εικόνας 2.2.5.  

Στα περισσότερα προβλήματα της Μηχανικής Μάθησης είναι απαραίτητο να είναι δυνατή η 

παρατήρηση της συμπεριφοράς των μοντέλων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ούτως 

ώστε να αποφευχθεί τόσο η υπερεκπαίδευση όσο και η υποεκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, 

μία συνήθης πρακτική είναι ο διαχωρισμός των διαθέσιμων δεδομένων σε τρεις ομάδες. Η 

πρώτη ομάδα, που ονομάζεται training set και περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό των 

δεδομένων, χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση. Η δεύτερη ομάδα, γνωστή ως validation 
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set, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για να παρατηρείται η συμπεριφορά 

της. Τέλος, τα υπόλοιπα δεδομένα χρησιμοποιούνται μετά την εκπαίδευση του μοντέλου και 

πάλι με σκοπό του ελέγχου της ικανότητας γενίκευσης. Η ομάδα αυτή, έχει το όνομα testing 

set. 

 

2.3 Τεχνικές Deep Learning 

Καταπολέμηση της  Υπερεκπαίδευσης και της Υποεκπαίδευσης 

Το διάγραμμα της εικόνας 2.3.1 παρουσιάζει τη βασική μεθοδολογία που ακολουθείται για 

την καταπολέμηση της υποεκπαίδευσης και της υπερεκπαίδευσης στα βαθιά νευρωνικά 

δίκτυα. 

 
Εικόνα 2.3.1: Διαδικασία καταπολέμησης υπερεκπαίδευσης και υποεκπαίδευσης [20] 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.3.1, η διαδικασία ξεκινάει με έναν έλεγχο σχετικά με το αν το 

μοντέλο έχει υποεκπαιδευτεί. Εάν αυτό πράγματι ισχύει, τότε πρέπει να αυξήσουμε τον 

αριθμό των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων και να δημιουργήσουμε ένα πιο βαθύ δίκτυο, καθώς 

έτσι, πιθανώς να εξαχθούν περισσότερες ιδιότητες από τα δεδομένα. Αντιθέτως, εάν το δίκτυο 

έχει υπερεκπαιδευτεί, θα πρέπει να δοκιμάσουμε στην επόμενη εκπαίδευση να εφαρμόσουμε 

κάποια τεχνική regularization, στις οποίες θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια αργότερα στο 

σύγγραμμα. Μία ακόμη μέθοδος για την καταπολέμηση της υπερεκπαίδευσης είναι 

προφανώς και η συλλογή περισσότερων δεδομένων, αυτό όμως δεν είναι πάντοτε δυνατό. Η 

διαδικασία της εικόνας 2.3.1 επαναλαμβάνεται μέχρις ότου το μοντέλο θα έχει εκπαιδευτεί 

σωστά.  
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Για να λειτουργήσει λοιπόν η διαδικασία της εικόνας 2.3.1 αρκεί να οριστεί μία μετρική που 

θα υπολογίζει πόσο μεγάλο είναι το σφάλμα του μοντέλου για την ταξινόμηση ή την 

πρόβλεψη κάποιας τιμής. Αυτή η διαδικασία θα γίνει και για τις τρεις ομάδες των δεδομένων, 

στις οποίες νωρίτερα αναφέρθηκε πως πρέπει να χωριστούν τα διαθέσιμα δεδομένα. Το 

σφάλμα του μοντέλου που εκπαιδεύεται υπολογίζεται από μία συνάρτηση κόστους. Για να 

χρησιμοποιήσουμε μία τέτοια συνάρτηση πρέπει πρώτα να ορίσουμε μία συνάρτηση 

σφάλματος L. Μία τέτοια συνάρτηση, σε προβλήματα Supervised learning, δέχεται σαν 

ορίσματα την επιθυμητή τιμή πρόβλεψης �̂�  και την πραγματική τιμή πρόβλεψης του 

μοντέλου y. Συχνές συναρτήσεις σφάλματος είναι οι:    

1. Για προβλήματα πρόβλεψης τιμών: 

• Mean Absolute Error:  MAE =  |ŷ  −  y| 

 

• Mean Square Error:  MSE =  (ŷ  −  y)2 

 

• Mean Bias Error:  MBE =   ŷ  −  y 

 

2. Για προβλήματα ταξινόμησης δειγμάτων: 

 

Cross Entropy Loss:  

 

Loss =  −(𝑦 ∙ log �̂�  +  (1 −  𝑦) ∙ log(1 −  �̂�)) 

 

Έτσι, σαν συνάρτηση κόστους ορίζουμε το μέσο όρο των αποτελεσμάτων της συνάρτησης 

σφάλματος, για κάθε ένα από τα ζεύγη ( �̂� , y) του συνόλου των δεδομένων που 

χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση, όπως φαίνεται και στη σχέση (2.3.1). Είναι προφανές, πως 

η συνάρτηση κόστους θα εξαρτάται μόνο από τις εκπαιδεύσιμες παραμέτρους ω και b του 

μοντέλου Μηχανικής Μάθησης, καθώς η αλλαγή τους μέσα από έναν αλγόριθμο εκπαίδευσης 

θα οδηγεί σε καλύτερη ή χειρότερη προσέγγιση των y από τα �̂�. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡(𝜔, 𝑏)  =  
1

𝑚
∑ 𝐿𝑜𝑠𝑠(�̂�(𝑖), 𝑦(𝑖))

𝑚

𝑖 = 1

 (2.3.1) 

 

Παρατηρώντας λοιπόν το κόστος αλλά και την ακρίβεια ενός μοντέλου μετά την εκπαίδευση 

του, καταλαβαίνουμε πως το μοντέλο έχει εκπαιδευτεί σωστά εάν οι τιμές της ακρίβειας και 

του κόστους για τα δεδομένα του training set είναι παραπλήσιες με τις τιμές της ακρίβειας 

και του κόστους για τα υπόλοιπα δύο sets. Προφανώς, εάν το μοντέλο έχει πολύ υψηλή 

ακρίβεια και χαμηλό κόστος στο training set, αλλά πολύ χαμηλή ακρίβεια και υψηλό κόστος 

στο testing set και το validation set, τότε καταλαβαίνουμε πως το μοντέλο έχει 

υπερεκπαιδευτεί.  
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Ελαχιστοποίηση του κόστους – Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης 

Οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης 

των νευρωνικών δικτύων, καθώς χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση ενός μοντέλου για 

την ανανέωση των παραμέτρων του. Οι παράμετροι ανανεώνονται πάντα με τέτοιο τρόπο, 

ώστε βάσει του αλγορίθμου να ελαχιστοποιείται η συνάρτηση κόστους. Στην συνέχεια θα 

γίνει αναφορά σε μερικούς από τους πιο σημαντικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης: 

 

1. Gradient Descent 

Ίσως ο πιο σημαντικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης στη Μηχανική Μάθηση, αφού αποτελεί 

τη βάση όλων των σύγχρονων μεθόδων βελτιστοποίησης, είναι ο gradient descent. Σε αυτόν, 

υπολογίζεται σε κάθε βήμα προς την εύρεση του ελαχίστου της συνάρτησης κόστους, η 

παράγωγός της ως προς κάθε παράμετρο. Έτσι, οι παράμετροι του δικτύου ω και b 

ανανεώνονται προς την κατεύθυνση που θα οδηγήσει στη μείωση της κλίσης της συνάρτησης. 

Το μέγεθος του βήματος εξαρτάται από μία υπερπαράμετρο, το learning rate. Όπως φαίνεται 

από τις σχέσεις (2.3.2a) και (2.3.2b), όσο πιο κοντά φτάνουμε στον μηδενισμό της 

παραγώγου, κι άρα σε ένα ελάχιστο της συνάρτησης, τόσο πιο αργά μεταβάλλονται οι τιμές 

των ω και b. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς ο αλγόριθμος θα είναι πιο ακριβής 

στην περιοχή κοντά στο ελάχιστο και πιο ταχύς μακριά από αυτό. Στην εικόνα 2.3.2 φαίνεται 

ένα παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής του αλγορίθμου gradient descent.  

 

 

 

𝜔 ∶= 𝜔 −  𝛼 ∙
𝜕𝐶𝑜𝑠𝑡

𝜕𝜔
 (2.3.2𝑎)   

𝑏 ∶= 𝑏 −  𝛼 ∙
𝜕𝐶𝑜𝑠𝑡

𝜕𝑏
 (2.3.2𝑏)  
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Εικόνα 2.3.2: Επιτυχής gradient descent [21] 

 

Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε το learning rate είναι πολύ σημαντικός καθώς η επιλογή 

μίας πολύ μικρής τιμής θα καθυστερήσει πολύ την σύγκλιση του αλγορίθμου. Αντιθέτως, η 

επιλογή μίας πολύ μεγάλης τιμής είναι πιθανό να οδηγήσει τον αλγόριθμο στο να αστοχήσει 

και να χάσει το ελάχιστο της συνάρτησης. Στην εικόνα 2.3.3 φαίνεται ένα παράδειγμα 

εφαρμογής του gradient descent με μικρό learning rate, όπου τελικά τα βήματα γίνονται 

τόσο μικρά που ο αλγόριθμος δεν φτάνει στο ελάχιστο. Αντίθετα στην εικόνα 2.3.4 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα χρήσης μεγάλου learning rate, όπου και φαίνεται πως ο 

αλγόριθμος προσπερνάει το ελάχιστο πάρα πολλές φορές.  

 

Εικόνα 2.3.3: Παράδειγμα gradient descent με πολύ μικρό learning rate [21] 
 

 

Εικόνα 2.3.4: Παράδειγμα gradient descent με πολύ μεγάλο learning rate [21] 
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Στο παράδειγμα με τα learning rates παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του Gradient 

Descent για την ελαχιστοποίηση μίας μονοδιάστατης συνάρτησης. Εν γένει μία συνάρτηση 

κόστους στη Μηχανική Μάθηση εξαρτάται από ένα διάνυσμα παραμέτρων 𝑥 =

 [𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑑]𝑇.  

Ειδικά στο Deep Learning, το πλήθος των δεδομένων που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση 

είναι τεράστιο. Για μία συνάρτηση σφάλματος f(x), όπου 𝑥 =  [𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑑]𝑇, γνωρίζουμε 

πως η συνάρτηση κόστους θα είναι: 𝐹 =  
1

𝑚
∑ 𝑓(𝑥)𝑚

𝑖 = 1 , για m διαφορετικά παραδείγματα. 

Είναι προφανές λοιπόν πως η προσπάθεια υπολογισμού κάθε μερικής παραγώγου της 

συνάρτησης κόστους, όπως φαίνεται στη σχέση (2.3.3), θα οδηγήσει σε υπολογιστικό κόστος 

Ο(m), για κάθε μεταβλητή [22]. Για πολλά δεδομένα επομένως, το υπολογιστικό κόστος θα 

είμαι πολύ μεγάλο. Ο αλγόριθμος αυτός έχει λάβει το όνομα Batch Gradient Descent, αφού 

χρησιμοποιεί το σύνολο (batch) των δεδομένων εκπαίδευσης, προτού ανανεώσει τις 

εκπαιδεύσιμες παραμέτρους. 

∇𝐹 =  
1

𝑚
∑ ∇𝑓(𝑥)

𝑚

𝑖 = 1

 (2.3.3) 

 

Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι οι εκπαιδεύσιμες παράμετροι να ανανεώνονται χωρίς ο 

αλγόριθμος να έχει χρησιμοποιήσει το σύνολο των δεδομένων. Έτσι καταλήγουμε σε 3 

διαφορετικές περιπτώσεις: 

A. Batch Gradient Descent: Ανανέωση των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων λαμβάνοντας 

υπόψιν το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων. 

B. Stochastic Gradient Descent: Ανανέωση των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων σε κάθε 

βήμα χρησιμοποιώντας κάθε φορά ένα τυχαίο παράδειγμα από το σύνολο των 

δεδομένων. 

C. mini-batch Gradient Descent: Ανανέωση των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων 

λαμβάνοντας υπόψιν ένα μικρό υποσύνολο των δεδομένων κάθε φορά.  

Οι περιπτώσεις Α και Β είναι οι ακραίες και παρουσιάζουν ορισμένα πολύ σημαντικά 

προβλήματα. Στην περίπτωση Α, παρ’ ό,τι είναι σίγουρο πως μετά από κάθε ανανέωση των 

παραμέτρων ο αλγόριθμος θα έχει οδηγήσει πιο κοντά στην εύρεση του ελαχίστου, κι άρα σε 

σύγκλιση, αυτό θα γίνει μετά από πολύ χρόνο, ειδικά εάν χρησιμοποιούνται πολλά δεδομένα. 

Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί πως ο αλγόριθμος δεν εγγυάται τη σύγκλιση στην βέλτιστη τιμή 

ενώ ταυτόχρονα απαιτεί την παρουσία όλων των δεδομένων στη μνήμη. Ο αλγόριθμος Β από 

την άλλη, προφανώς είναι ταχύτερος. Παρ’ όλ’ αυτά, η διαδρομή του προς την ελάχιστη τιμή 

της συνάρτησης κόστους είναι εξαιρετικά ενθόρυβη και δεν εγγυάται σύγκλιση. Προφανώς, η 

περίπτωση C είναι μία μέση λύση που συνδυάζει τα θετικά των Α και Β και στην πράξη 

προτιμάται. Στην εικόνα 2.3.5  απεικονίζεται η συμπεριφορά αυτών των τριών περιπτώσεων. 
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Εικόνα 2.3.5: Σύγκριση των τριών αλγορίθμων που βασίζονται στον gradient descent 
[20] 

 

Σημειώνεται, πως σήμερα με τον όρο Stochastic Gradient Descent συνήθως εννοείται ο 

αλγόριθμος mini-batch Gradient Descent.  

 

2. Gradient Descent with Momentum [22] 

Ο κλασσικός αλγόριθμος Gradient Descent δε λαμβάνει υπόψιν τις τιμές που έλαβε η 

παράγωγος σε προηγούμενα βήματα. Αντίθετα, ενδιαφέρεται μόνο για την τιμή της 

παραγώγου της συναρτήσεως κόστους, ως προς κάθε εκπαιδεύσιμη μεταβλητή που λαμβάνει, 

σε κάθε βήμα. Αυτό βέβαια μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα όπως αυτό της εικόνας 2.3.6, 

στο οποίο ο αλγόριθμος αδυνατεί να αντιληφθεί την ταλάντωση γύρω από τον άξονα που 

τελικά οδηγεί προς το ελάχιστο. Θα μπορούσαμε να πούμε, πως το πρόβλημα αυτό είναι 

προϊόν της χρήσης της παραγώγου ως ανάλογο της ταχύτητας και όχι της επιτάχυνσης. Πιο 

συγκεκριμένα, πρέπει ο αλγόριθμος να μπορεί να καταλάβει πότε κατά μέσο όρο σε έναν 

άξονα οι παράγωγοι είναι κοντά στο μηδέν.  

Ορίζοντας ως 𝑚𝑡  το momentum διάνυσμα, και β την υπερπαράμετρο momentum, ο 

αλγόριθμος λειτουργεί όπως φαίνεται στις σχέσεις (2.3.4a), (2.3.4b). 

 

𝑚𝑡 = 𝛽 ∙ 𝑚𝑡−1 − (1 −  𝛽) ∙ ∇𝐶𝑜𝑠𝑡(𝜔) (2.3.4𝑎) 

𝜔 =  𝜔 +  𝑎 ∙ 𝑚𝑡 (2.3.4𝑏) 

 

Στην εικόνα 2.3.6 φαίνεται πως αποφεύγεται η ταλάντωση, κάτι που επιταχύνει δραματικά την 

διαδικασία εκπαίδευσης. Συνήθως, το β λαμβάνει την τιμή 0.9. 
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Εικόνα 2.3.6: Χρήση momentum στον αλγόριθμο stochastic gradient descent [23] 

 

3. RMSProp [24] 

Ένας άλλος πολύ σημαντικός αλγόριθμος βελτιστοποίησης είναι ο RMSProp. Στην 

περίπτωση αυτή, για την ανανέωση των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων, χρησιμοποιείται το 

τετράγωνο των μερικών παραγώγων, ούτως ώστε, μεγάλες μεταβολές να οδηγούν σε μεγάλες 

τιμές της μεταβλητής st , στη σχέση (2.3.5a). Έτσι, επειδή αυτή χρησιμοποιείται στον 

παρονομαστή της συνάρτησης ανανέωσης των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων, όσο πιο μεγάλη 

η παράγωγος, τόσο πιο μικρή και η μεταβολή τους. Το αντίθετο προφανώς ισχύει για τις 

μικρές παραγώγους. Αυτή η διαδικασία εξομαλύνει τις μεγάλες ταλαντώσεις. Ο αλγόριθμος 

αυτός, ανήκει στην κατηγορία των adaptive learning rate algorithms, οι οποίοι μειώνουν το 

learning rate ταχύτητα για τις παραγώγους που λαμβάνουν μεγάλες τιμές και αργά για μικρές 

παραγώγους.   

 

st = 𝛽 ∙ st−1 − (1 − 𝛽) ∙ ∇𝐶𝑜𝑠𝑡(𝜔) ⊗ ∇𝐶𝑜𝑠𝑡(𝜔) (2.3.5𝑎) 

𝜔 =  𝜔 −  𝑎 ∙ ∇𝐶𝑜𝑠𝑡(𝜔) ⊘ √st  +  𝜀  (2.3.5𝑏) 

 

Όπως φαίνεται στη σχέση (2.3.5b), εντός της ρίζας προστίθεται πάντοτε και μία μικρή τιμή 

ε. Αυτή έχει σκοπό να προστατέψει τον αλγόριθμο από το να διαιρέσει με το μηδέν αλλά και 

από την εκτίναξη του όρου σε πολύ μεγάλες τιμές, σε περίπτωση που το st γίνει πολύ μικρό. 

Τέλος, ένα θετικό του αλγορίθμου αυτού είναι ότι επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερου learning 

rate. Σημειώνεται πως στις σχέσεις (2.3.5a) και (2.3.5b) τα σύμβολα ⊗ και ⊘ ορίζουν τον 

πολλαπλασιασμό και την διαίρεση στοιχείο προς στοιχείο. 

 

4. Adam [24] 

Ο αλγόριθμος Adam συνδυάζει τους αλγορίθμους Stochastic Gradient Descent with 

Momentum και RMSProp. Αυτό σημαίνει πως ταυτόχρονα παρατηρεί το exponentially 

decaying average τόσο των προηγούμενων παραγώγων όσο και των τετραγώνων τους.  
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𝑚𝑡 = 𝛽1 ∙ 𝑚𝑡−1 − (1 −  𝛽1) ∙ ∇𝐶𝑜𝑠𝑡(𝜔) (2.3.6𝑎) 

𝑚𝑡
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 =

𝑚𝑡

(1 − 𝛽1
𝑡)

, 𝑠𝑡
𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 =

𝑠𝑡

(1 − 𝛽2
𝑡)

 (2.3.6𝑏) 

st = 𝛽2 ∙ st−1  − (1 − 𝛽2) ∙ ∇Cost(ω) ⊗ ∇Cost(ω) (2.3.6𝑐) 

𝜔 =  𝜔 −  𝑎 ∙ 𝑚𝑡 (2.3.6𝑑) 

 

Αρχικοποίηση βαρών και συναρτήσεις ενεργοποίησης 

Στον αλγόριθμο Backpropagation, υπολογίζεται η μερική παράγωγος της συνάρτησης 

κόστους ως προς κάθε μία από τις παραμέτρους του νευρωνικού δικτύου, ξεκινώντας από την 

έξοδο του δικτύου και ολοκληρώνοντας στην είσοδο. Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε, 

ειδικά στα βαθιά νευρωνικά δίκτυα, είναι πως πολλές φορές, καθώς ο αλγόριθμος 

οπισθοδρομεί προς την είσοδο του δικτύου, οι παράγωγοι γίνονται όλο και πιο μικρές. Από 

τη στιγμή λοιπόν που η ανανέωση των εκπαιδεύσιμων εξαρτάται από τις τιμές των παραγώγων, 

είναι προφανές πως η συνεχής εξασθένηση τους οδηγεί στην αμελητέα μεταβολή των 

παραμέτρων. Ειδικά στα αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα, δύναται να παρατηρηθεί και το 

αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή, σε ορισμένα επίπεδα του δικτύου, οι παράγωγοι μπορεί να  

λάβουν τεράστιες τιμές, με αποτέλεσμα τα επίπεδα αυτά να ανανεώνουν τόσο δραστικά τα 

βάρη τους, που ο αλγόριθμος τελικά αποκλίνει. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται exploding 

gradient descent.  

Οι λόγοι που προκαλούσαν το φαινόμενο αυτό εντοπίστηκαν και δημοσιεύτηκαν από τους 

Xavier Glorot και Yoshua Bengio [25]. Το πρώτο πρόβλημα ήταν η μέθοδος αρχικοποίησης 

των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων του δικτύου. Τότε, ο πιο συνήθης τρόπος αρχικοποίησης 

ήταν η τυχαία απόδοση τιμών, οι οποίες ακολουθούσαν κανονική κατανομή με μέσο όρο 

μηδέν και τυπική απόκλιση ένα. Αυτό όμως οδηγούσε στη διασπορά της εξόδου κάθε 

επιπέδου να είναι μεγαλύτερη από την διασπορά της εισόδου.  Αυτό συνέβαινε επειδή η 

είσοδος στη συνάρτηση ενεργοποίησης ενός νευρώνα είναι το άθροισμα των γινομένων κάθε 

εξόδου του προηγουμένου επιπέδου με το αντίστοιχο βάρος. Εάν χάριν απλότητας 

θεωρήσουμε πως η είσοδος ενός επιπέδου είναι ένα διάνυσμα με μονάδες, τότε η είσοδος στη 

συνάρτηση ενεργοποίησης θα είναι απλώς το άθροισμα των βαρών. Αυτό οδηγεί στο ότι το 

άθροισμα αυτό, ναι μεν θα ακολουθεί κανονική κατανομή με μέση τιμή μηδέν, αλλά η τυπική 

του απόκλιση θα έχει αλλάξει. Αυτό διότι, η διασπορά του αθροίσματος ενός συνόλου 

τυχαίων και ανεξάρτητων αριθμών ισούται με το άθροισμα των διασπορών αυτών των 

αριθμών. Επομένως, αφού η διασπορά κάθε αριθμού είναι ένα, τότε η συνολική διασπορά θα 

είναι ίση με το πλήθος των νευρώνων του προηγουμένου επιπέδου. Αυτή η διαισθητική 

προσέγγιση εξηγεί γιατί σε κάθε επίπεδο ενός δικτύου με μεγάλο πλήθος νευρώνων η 

διασπορά, και άρα η τυπική απόκλιση, αυξάνεται κατά πολύ. Έτσι, αφού η τυπική απόκλιση 

θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη του, η είσοδος  της συνάρτησης ενεργοποίησης θα είναι πιο 

πιθανό να λάβει τιμές μεγαλύτερες του ένα. Εάν η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι 

σιγμοειδής, τότε σε λίγα μόνο επίπεδα η έξοδος θα έχει φτάσει σε κορεσμό. Η σιγμοειδής 
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συνάρτηση φαίνεται στην εικόνα 2.3.7 και υπήρξε μία από τις πιο διαδεδομένες συναρτήσεις 

ενεργοποίησης των νευρωνικών δικτύων για αρκετό καιρό.  

 
Εικόνα 2.3.7: Σιγμοειδής συνάρτηση 

 

Αυτή η διαισθητική προσέγγιση οδηγεί στο συμπέρασμα που κατέληξαν οι Xavier και 

Bengio, ότι δηλαδή, η διασπορά των βαρών κατά την αρχικοποίηση, πρέπει να εξαρτάται 

από το πλήθος όχι μόνο των εισόδων ενός επιπέδου αλλά και των εξόδων, ούτως ώστε το 

σήμα εισόδου να διατηρεί, όσο το δυνατόν, την διασπορά του σταθερή, τόσο στην ευθεία 

προσπέλαση του δικτύου όσο και στην οπισθοδρόμηση. Στη σχέση (2.3.7) φαίνεται η 

διασπορά των παραμέτρων κατά την αρχικοποίηση Xavier.  

 

σ =  √
2

ninputs + noutputs
 (2.3.7) 

 

Όπως αναφέρθηκε, το πρόβλημα της αύξησης της διασποράς προκαλεί προβλήματα στην 

εκπαίδευση ενός δικτύου όταν χρησιμοποιούνται συναρτήσεις ενεργοποίησης οι οποίες 

επιτρέπουν τον κορεσμό, όπως είναι η σιγμοειδής και η υπερβολική εφαπτομένη. Έτσι, για 

την περαιτέρω καταπολέμηση του προβλήματος έπρεπε να σχεδιαστούν νέες συναρτήσεις, οι 

οποίες δεν επιτρέπουν τον κορεσμό. Ως τότε, η επιστημονική κοινότητα έδειχνε προτίμηση 

στην σιγμοειδή, καθώς παρατηρήθηκε πως οι άκρες των βιολογικών νευρώνων παρουσίαζαν 

αντίστοιχη συμπεριφορά.   

Μερικώς η λύση δόθηκε από την ReLU (Rectified Linear Unit), η οποία μάλιστα επιτρέπει 

ταχύτατους υπολογισμούς και φαίνεται στην εικόνα 2.3.8. Δυστυχώς, κι αυτή εμφανίζει μερικά 

αρνητικά φαινόμενα, όπως το φαινόμενο dying ReLU, κατά το οποίο πολύ νευρώνες 

νεκρώνονται, δηλαδή, βγάζουν ως έξοδο μόνο μηδέν. Μία παραλλαγή της, η Leaky ReLU, 

αντιμετωπίζει σ’ ένα βαθμό το πρόβλημα καθώς οι νευρώνες δεν νεκρώνονται. Αντίθετα 

εισέρχονται σε μία κωματώδη κατάσταση από την οποία μπορεί να ξυπνήσουν. Η συνάρτηση 

αυτή φαίνεται στην εικόνα 2.2.9. 
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Εικόνα 2.3.8: ReLU 
  

 

Εικόνα 2.3.9: Leaky ReLU [26] 
 

Τεχνικές regularization  

Όπως προαναφέρθηκε στο σύγγραμμα, με τις τεχνικές regularization είναι δυνατόν να 

αποτραπεί η υπερεκπαίδευση του νευρωνικού. Μερικές πολύ συνήθεις πρακτικές είναι: 

 

i. L2 Regularization: Ίσως η πιο κλασσική τεχνική regularization, η οποία επεμβαίνει 

κατευθείαν στη συνάρτηση κόστους, με την πρόσθεση ενός ακόμη όρου και 

φαίνεται στη σχέση (2.3.8).  

 

𝐶𝑜𝑠𝑡(𝜔, 𝑏) =
1

𝑚
∑ 𝐿𝑜𝑠𝑠(�̂�(𝑖), 𝑦(𝑖))

𝑚

𝑖 = 1

+
𝜆

2𝑚
‖𝜔‖2

2 (2.3.8) 

 

Ουσιαστικά, ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης θα πρέπει για να ελαχιστοποιήσει το 

κόστος να λάβει υπόψιν και το νέο προστιθέμενο όρο. Διαισθητικά μπορεί να γίνει 

αντιληπτό, πως η επιλογή μίας πολύ μεγάλης τιμής για το λ θα οδηγήσει τα βάρη 

ω σε τιμές πολύ κοντά στο μηδέν. Επομένως, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο που 
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υπερεκπαιδεύεται λόγω του μεγάλου πλήθους των παραμέτρων του, θα προσεγγίσει 

με την εξασθένηση των βαρών τη συμπεριφορά ενός μικρότερου δικτύου. Μένει 

λοιπόν να επιλεχθεί μία τιμή για το λ, η οποία θα οδηγήσει στην ιδανική 

εκπαίδευση. 

 

ii. Dropout: Μία πανίσχυρη τεχνική regularization είναι το dropout, η οποία 

προτάθηκε το 2012 από τους G. Hinton et al. [27] .  Σε αυτή, ορίζεται πριν την 

εκπαίδευση ενός δικτύου μία τιμή πιθανότητας p, βάσει της οποίας, σε κάθε βήμα 

εκπαίδευσης ένας νευρώνας του δικτύου θα συμμετέχει ή όχι στην διαδικασία. Και 

σε αυτήν την περίπτωση, καταπολεμάται η υπερεκπαίδευση του δικτύου, στην 

οποία και πάλι οδηγεί το τεράστιο πλήθος των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων. Αυτό 

είναι πολύ σημαντικό, καθώς έτσι, οι διπλανοί νευρώνες καταφέρνουν να 

εξειδικευτούν καλύτερα, κάτι που τελικά αυξάνει και την ακρίβεια του νευρωνικού 

δικτύου. Στην εικόνα 2.3.10 φαίνεται ένα νευρωνικό δίκτυο, στο οποίο εφαρμόζεται 

dropout, σε ένα τυχαίο βήμα εκπαίδευσης. 

 

 

Εικόνα 2.3.10: Εφαρμογή Dropout σε ένα νευρωνικό δίκτυο [28] 
 

iii. Data augmentation: Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 2.2, μία μέθοδος που θα 

οδηγούσε στην καταπολέμηση του overfitting θα ήταν η χρήση περισσότερων 

δεδομένων στην εκπαίδευση. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο, αφού συνήθως 

χρησιμοποιούνται εξ αρχής όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Κάτι που εν μέρει μπορεί 

να λύσει αυτό το πρόβλημα είναι η τεχνική data augmentation. Βάσει αυτής, τα 

δεδομένα χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία φορές αλλά τροποποιημένα. 

Το ανθρώπινο μάτι, σε μία φωτογραφία μίας γάτας, αναγνωρίζει εύκολα τη γάτα 

ακόμη κι αν η φωτογραφία περιστραφεί, μεγεθυνθεί κτλ. Το νευρωνικό δίκτυο όμως 

αντιλαμβάνεται πίνακες τιμών και θα πρέπει να εκπαιδευτεί τόσο καλά, που να 

μπορεί να εντοπίζει τις απαραίτητες ιδιότητες σε μία φωτογραφία, σε κάθε πιθανή 

της κατάσταση. Επομένως, μία φωτογραφία τροποποιημένη προσφέρει χρήσιμη 
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πληροφορία σε ένα νευρωνικό δίκτυο κατά την εκπαίδευση. Στην εικόνα 2.3.11 

φαίνονται μερικές πιθανές τροποποιήσεις που δύναται να εφαρμοστούν σε μία 

εικόνα με σκοπό την αύξηση του πλήθους των δεδομένων.  

 

Εικόνα 2.3.11: Εφαρμογή Data Augmentation [29] 
 

 

2.4 Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα 

 

Ιστορία συνελικτικών νευρωνικών δικτύων 

Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα είναι μία ειδική κατηγορία νευρωνικών δικτύων και 

η έμπνευση για την εφεύρεσή τους ξεκίνησε από μερικά πολύ σημαντικά πειράματα 

που διεξήχθησαν τη δεκαετία του ‘60 από τους επιστήμονες David H. Hubel και 

Torsten Wiesel [30]. Αυτοί μελέτησαν τον οπτικό φλοιό μέσα από πειράματα που 

εκτέλεσαν σε γάτες, και κατάφεραν έτσι να καταλάβουν πολύ σημαντικές πληροφορίες 

για τη δομή του. Πιο συγκεκριμένα, παρατήρησαν πως οι νευρώνες του οπτικού 

φλοιού αντιδρούν σε μικρές περιοχές της εικόνας που αντιλαμβάνεται ο οφθαλμός. 

Μάλιστα, ομάδες νευρώνων παρατηρήθηκε πως διεγείρονται από συγκεκριμένα μόνο 

ερεθίσματα, όπως επί παραδείγματι οριζόντιες γραμμές. 

 

Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στην σχεδίαση του neocognitron, το οποίο ήταν 

ουσιαστικά ο πρόδρομος των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων. Το πιο σημαντικό 

βήμα όμως προς την εξέλιξη των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων έγινε από τους 

ερευνητές Yann LeCun, Leon Bottou, Yoshua Bengio και Patrick Haffner, οι οποίοι 

και σχεδίασαν την περίφημη αρχιτεκτονική LeNet-5 [31], η οποία παρουσιάζεται στην 

εικόνα 2.4.1. Αυτή η αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για την αναγνώριση 

χειρόγραφων ψηφίων σε επιταγές και ενσωμάτωσε ένα νέο τύπο επιπέδου νευρωνικού 

δικτύου, το συνελικτικό.    
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Εικόνα 2.4.1: Αρχιτεκτονική LeNet-5 [31] 
 

 

Τα συνελικτικά επίπεδα, εμπνευσμένα από την μελέτη του οπτικού φλοιού, 

χρησιμοποιούν από το προηγούμενο επίπεδο του νευρωνικού δικτύου ένα μικρό μόνο 

μέρος της πληροφορίας, το οποίο ονομάζεται receptive field. Έτσι, το δίκτυο στα 

χαμηλά επίπεδα εκπαιδεύεται για να αναγνωρίζει βασικές δομές, τις οποίες στα 

ανώτερα επίπεδα συνθέτει με σκοπό την εξαγωγή πιο σύνθετων ιδιοτήτων, κάτι που 

σχηματικά παρουσιάζεται στην εικόνα 2.4.2. 

 

 

 

Εικόνα 2.4.2: Εξαγωγή ιδιοτήτων στα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα ανά επίπεδο [32] 
 

Βασικές δομές συνελικτικών νευρωνικών δικτύων 

Η βασικότερη δομή ενός συνελικτικού νευρωνικού δικτύου είναι προφανώς το 

συνελικτικό επίπεδο. Το επίπεδο αυτό αποτελείται από φίλτρα τα οποίο συνελίσσονται 

με την είσοδο του επιπέδου. Στην εικόνα 2.4.3 παρουσιάζεται η διαδικασία της 

δυσδιάστατης συνέλιξης, όπως αυτή εκτελείται στα συνελικτικά επίπεδα.  

 

 

Εικόνα 2.4.3: Συνέλιξη μεταξύ μία εικόνας Ι και ενός φίλτρου Κ [33] 
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.4.3, συνελίσσοντας μία εικόνα διαστάσεων N x N με 

ένα φίλτρο διαστάσεων F x F, παράγεται ένα νέο σήμα με διαστάσεις (N-F+1) x (N-

F+1).  

 

Είναι εξαιρετικά σύνηθες η είσοδος στο δίκτυο να αποτελείται από περισσότερα από 

ένα κανάλια. Επί παραδείγματι, μία εικόνα RGB διαθέτει τρία κανάλια. Έτσι, σε 

τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει η συνέλιξη να γίνει ταυτόχρονα σε όλα τα κανάλια. Για 

αυτό το λόγο, τα φίλτρα πρέπει να έχουν αριθμό καναλιών ίσο με αυτόν της εικόνας 

εισόδου. Το τελικό αποτέλεσμα μίας τέτοιας συνέλιξης είναι το άθροισμα των 

αποτελεσμάτων των συνελίξεων κάθε καναλιού, όπως ακριβώς φαίνεται στο 

παράδειγμα της εικόνας 2.4.4. 

 

 

Εικόνα 2.4.4: Παράδειγμα συνέλιξης εικόνας με περισσότερα του ενός κανάλια [34] 
   

Η δεύτερη σημαντικότερη δομή στα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα είναι τα επίπεδα 

υποδειγματοληψίας, γνωστά στη διεθνή ορολογία ως pooling layers. Εν γένει, μία πολύ 

βασική αρχή που ακολουθείται στα νευρωνικά δίκτυα είναι πως, καθώς η πληροφορία 

ρέει προς την έξοδο και το δίκτυο εξάγει ιδιότητες από αυτή, θα πρέπει να μειώνεται 

η ποσότητα της. Αυτή η διαδικασία ελαττώνει εξαιρετικά τον χρόνο υπολογισμών και 

ταυτόχρονα μειώνει τις απαιτήσεις μεγάλης μνήμης RAM του συστήματος. Η συνέλιξη 

είναι από μόνη της μία διαδικασία που μειώνει τις διαστάσεις της εικόνας εισόδου. 

Παρόλα αυτά, στα συνελικτικά δίκτυα συνήθως χρησιμοποιείται η μέθοδος zero-

padding, μέσω της οποίας το φαινόμενο αυτό αναστέλλεται. Ο λόγος είναι, πως οι 

διαδοχικές συνελίξεις μειώνουν πολύ γρήγορα το μέγεθος της εικόνας. Αντίθετα, με 

τα επίπεδα pooling, είναι δυνατόν κατά βούληση να μειώσουμε σε κάποιο στάδιο της 

αρχιτεκτονικής τον όγκο της πληροφορίας, διατηρώντας όμως το χρήσιμο μέρος της. 

Στο παράδειγμα της εικόνα 2.4.5 φαίνεται το αποτέλεσμα των επιπέδων 

υποδειγματοληψίας max-pooling και average-pooling. Όπως είναι εμφανές, το max-

pooling επιτυγχάνει πολύ καλύτερα να διατηρήσει την χρήσιμη πληροφορία μία 

ακμής μειώνοντας όμως κατά το ένα τέταρτο το μέγεθος της εικόνας.  
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Εικόνα 2.4.5: Παράδειγμα επιπέδων υποδειγματοληψίας [35] 
  

Σημαντικότερα πλεονεκτήματα συνελικτικών νευρωνικών δικτύων 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σχολιαστεί πως η χρήση συνελικτικών επιπέδων μειώνει 

σημαντικά τον αριθμό των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων, κάτι που με τη σειρά του 

ελαττώνει την πιθανότητα υπερεκπαίδευσης αλλά και επιταχύνει τους υπολογισμούς. 

Έστω επί παραδείγματι, πως μία μικρή εικόνα, διαστάσεων 32 x 32 x 3, εισέρχεται σε 

ένα συνελικτικό επίπεδο με έξι φίλτρα διαστάσεων 5 x 5. Η εικόνα, που έχει στο σύνολο 

3072 τιμές, εισέρχεται σε ένα επίπεδο με 156 παραμέτρους και το αποτέλεσμα στην 

έξοδο θα έχει διαστάσεις 28 x 28 x 6, δηλαδή, 4704 τιμές. Έστω, ότι το ίδιο 

παράδειγμα θέλαμε να το εκτελέσουμε χρησιμοποιώντας fully connected επίπεδα. 

Τότε, θα έπρεπε από ένα επίπεδο εισόδου με 3072 νευρώνες να συνδέσουμε κάθε 

νευρώνα με 4704 νευρώνες του επομένου επιπέδου. Αυτό προφανώς σημαίνει πως θα 

χρειαζόμασταν 14 εκατομμύρια περίπου εκπαιδεύσιμες παραμέτρους [20]. 

 

Πέρα από το πολύ σημαντικό γεγονός ότι τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα 

χρειάζονται πολύ μικρότερο αριθμό εκπαιδεύσιμων παραμέτρων, οι αρχιτεκτονικές 

που χρησιμοποιούν συνελικτικά επίπεδα παρουσιάζουν ακόμη ένα πολύ σημαντικό 

προτέρημα. Αυτό είναι πως η εκπαίδευση των φίλτρων του συνελικτικού νευρωνικού 

δικτύου εκπαιδεύονται με σκοπό την εξαγωγή ιδιοτήτων από μία εικόνα εισόδου.  Οι 

ιδιότητες αυτές όμως μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε στην εικόνα και μάλιστα να 

εμφανίζονται αρκετές φορές. Επί παραδείγματι, ένα φίλτρο που εντοπίζει κάθετες 

γραμμές εκτελεί σημαντικό έργο σε ολόκληρο το εύρος της εικόνας. Όπως φαίνεται 

και στην εικόνα 2.4.6 ένα τέτοιο φίλτρο θα μπορούσε να εντοπίσει κάθετες γραμμές 

σε πάρα πολλές περιοχές της εικόνας, μία ιδιότητα που είναι γνωστή ως parameter 

sharing.  

 

Εικόνα 2.4.6: Εικόνα στην οποία έχουν εντοπιστεί οι ακμές [36] 
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3. Βάσεις Δεδομένων Επιφανειακών 

Ηλεκτρομυϊκών Σημάτων 
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα μεγάλο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα 

για την κατασκευή βάσεων δεδομένων ηλεκτρομυϊκών σημάτων του άνω άκρου. Το 

ενδιαφέρον αυτό, είναι προϊόν της ανάγκης του επιστημονικού κλάδου της Αλληλεπίδρασης 

Ανθρώπου-Μηχανής για την ανάπτυξη εξελιγμένων διεπαφών, που αξιοποιούν την 

αναγνώριση κινήσεων του χεριού με τεχνικές Deep Learning. Σε άλλες εφαρμογές, στις 

οποίες ήταν διαθέσιμος μεγάλος όγκος δεδομένων, το Deep Learning οδήγησε σε 

ασυναγώνιστα υψηλή αξιοπιστία, συγκριτικά με τις παραδοσιακές μεθόδους Μηχανικής 

Μάθησης. Η υψηλή ακρίβεια στην οποία μπορεί να οδηγήσει αυτή η νέα τεχνική είναι 

απαραίτητη για εφαρμογές που απαιτούν την αναγνώριση κινήσεων του χεριού, όπως είναι επί 

παραδείγματι η κίνηση τεχνητών μελών.  

Τέτοιες βάσεις περιλαμβάνουν την καταγραφή των ηλεκτρομυϊκών σημάτων, που παράγουν 

οι μύες του πήχη, του μπράτσου ή και των δύο, όταν ο χρήστης εκτελεί προκαθορισμένες 

κινήσεις. Σε ορισμένες βάσεις συμπεριλαμβάνονται και επιπρόσθετα δεδομένα, όπως η 

μέτρηση της δύναμης που ασκεί το χέρι, η περιστροφή του καρπού κτλ. Εν γένει, μπορούμε 

να διακρίνουμε τις βάσεις αυτές με δύο κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο, αφορά στον τρόπο 
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καταγραφής του ηλεκτρομυϊκού σήματος. Πιο συγκεκριμένα, η λήψη του σήματος δύναται 

να πραγματοποιηθεί με επεμβατικό (invasive) τρόπο, δηλαδή, με την χρήση ακίδων, που 

καταγράφουν το σήμα εσωτερικά, είτε με μη επεμβατικό (non-invasive) τρόπο, δηλαδή, με 

επιφανειακή καταγραφή. Εφόσον η μέθοδος καταγραφής είναι μη επεμβατική, μπορούμε να 

την διακρίνουμε περαιτέρω, βάσει του είδους των αισθητήρων καταγραφής ηλεκτρομυϊκών 

σημάτων, που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή. Οι αισθητήρες αυτοί μπορεί να έχουν 

διάταξη, είτε χαμηλής συγκέντρωσης (sparse multi-channel sEMG signals), είτε υψηλής 

συγκέντρωσης (high density sEMG signals).  

 

Η συλλογή ηλεκτρομυϊκών σημάτων για την κατασκευή βάσεων δεδομένων είναι μία δύσκολη 

διαδικασία. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η καταγραφή ηλεκτρομυϊκών σημάτων 

απαιτεί πολύ χρόνο. Ο χρόνος αυτός επιμερίζεται σε τέσσερα βασικά τμήματα:  

• Το πρώτο, είναι η επεξήγηση της διαδικασίας στον εθελοντή, ο οποίος προσφέρεται 

για την καταγραφή των σημάτων του. Αυτό το στάδιο είναι πολύ σημαντικό, καθώς 

πρέπει να γίνει στον εθελοντή σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα εκτελέσει τις κινήσεις, 

η ακολουθία με την οποία θα τις εκτελέσει και τέλος η διάρκεια για την οποία θα τις 

εκτελέσει.  

 

• Το δεύτερο χρονικό μέρος της διαδικασίας αφιερώνεται στην ορθή ρύθμιση και 

ακριβή τοποθέτηση των αισθητήρων στο άνω άκρο του χρήστη. Η σημασία αυτού του 

σταδίου αφορά στην ομοιογένεια των δεδομένων μεταξύ των χρηστών, κάτι που 

επηρεάζει πολύ την αξιοπιστία της βάσης για την χρήση της σε αλγορίθμους 

Μηχανικής Μάθησης.  

 

• Το τρίτο και σαφώς μεγαλύτερο μέρος του χρόνου απαιτείται για την καταγραφή των 

ηλεκτρομυϊκών σημάτων. Για να περιέχει η βάση αρκετά μεγάλο αριθμό δειγμάτων, 

είναι απαραίτητο η κάθε άσκηση να εκτελεστεί από κάθε εθελοντή αρκετές φορές και 

για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 

• Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην προσμετρηθεί ο χρόνος των διαλλειμάτων που 

πρέπει να εκτελεστούν μετά από κάθε επανάληψη μίας άσκησης. Οι παύσεις αυτές, 

είναι ιδιαίτερα βασικές για την αποφυγή της μυϊκής κόπωσης, η οποία δύναται να 

οδηγήσει στην αλλοίωση των δεδομένων. Προφανώς, τα ενδιάμεσα αυτά διαλλείματα 

αποσκοπούν και στον εύκολο διαχωρισμό των χρήσιμων σημάτων κάθε κίνησης κατά 

της επεξεργασία των δεδομένων.  

 

Από τα παραπάνω είναι προφανές, πως η χρονοβόρος αυτή διαδικασία καθιστά δύσκολη την 

καταγραφή σημάτων από πολλούς εθελοντές. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι 

μεγαλύτερες βάσεις ηλεκτρομυϊκών σημάτων περιέχουν ελάχιστα δεδομένα συγκριτικά με 

βάσεις δεδομένων άλλων ερευνητικών αντικειμένων, όπως επί παραδείγματι, το ImageNet. 
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Επίσης, μία ακόμη ιδιαιτερότητα των βάσεων ηλεκτρομυϊκών σημάτων είναι η μεγάλη 

ετερογένεια και ασυμβατότητα που παρουσιάζουν τα δεδομένα τους ανάλογα με τον 

αισθητήρα που καταγράφηκαν. Η μορφολογία των αισθητήρων, το σημείο επαφής τους με 

το χέρι των εθελοντών και γενικά οι διαφορές στην διαδικασία καταγραφής κάθε βάσης 

καθιστούν δύσκολο τον συνδυασμό βάσεων στις εκπαιδεύσεις, κάτι που διαφέρει για 

παράδειγμα στις φωτογραφίες, που είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε σε έναν αλγόριθμο 

μηχανικής μάθησης δεδομένα από διαφορετικές κάμερες.  

Σε αυτήν την ενότητα, θα μελετήσουμε την πολύ σημαντική και πλέον διαδεδομένη βάση 

δεδομένων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων Ninapro, η οποία χρησιμοποιείται κατά 

κόρον από την επιστημονική κοινότητα. Έπειτα, θα παρουσιάσουμε την βάση MyoUP, η 

οποία κατασκευάστηκε στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας, με σκοπό την 

συμβολή στην έρευνα της αναγνώρισης κινήσεων του χεριού μέσω ηλεκτρομυϊκών σημάτων. 

 

3.2 Βάση Δεδομένων Ninapro 

Η Ninapro (Non Invasive Adaptive Prosthetics) [37] είναι μία εξαιρετικά διαδεδομένη 

βάση δεδομένων ηλεκτρομυϊκών σημάτων, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον ως 

benchmark σε εργασίες αναγνώρισης κινήσεων του χεριού, μέσω επιφανειακών 

ηλεκτρομυϊκών σημάτων. Όπως υποδηλώνει και το όνομα της, τα δεδομένα που περιέχει 

έχουν ληφθεί με μη επεμβατικό τρόπο και αφορούν σε κινήσεις που δυνητικά θα εκτελούσε 

ένα προσθετικό μέλος. Η βάση αυτή αποτελείται από επτά διαφορετικά datasets, τα οποία 

παρουσιάζουν διαφορές ως προς: τη συσκευή καταγραφής των ηλεκτρομυϊκών σημάτων, τον 

αριθμό των εθελοντών και την αρτιμέλεια τους. Εν γένει, ο στόχος της Ninapro είναι η μελέτη 

των ηλεκτρομυϊκών σημάτων, των κλινικών παραμέτρων και τέλος της κινηματικής και 

δυναμικής δραστηριότητας του χεριού, με τελικό σκοπό τον σχεδιασμό μη επεμβατικών και 

φυσικά ελεγχόμενων προσθετικών μελών.   

Tο setup που διαμορφώθηκε για την καταγραφή αποτελείτο από συσκευές και αισθητήρες, 

που σκοπό είχαν την καταγραφή της κινηματικής, της δυναμικής και της ηλεκτρομυϊκής 

δραστηριότητας του χεριού.  
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Εικόνα 3.2.1: Στόχος της μελέτης για τη βάση δεδομένων Ninapro [38] 
 

Καταγραφή Κινηματικής Δραστηριότητας 

Τα κινηματικά δεδομένα του χεριού κατεγράφησαν με την χρήση του Cyberglove II, το 

οποίο φαίνεται και στην εικόνα 3.2.2. Το Cyberglove είναι ένα γάντι με 22 αισθητήρες, οι 

οποίοι έχουν τη δυνατότητα μέτρησης της κλίσης των αρθρώσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι 

αισθητήρες αυτοί ανιχνεύουν την παραμόρφωση του υλικού του γαντιού, την οποία προκαλεί 

η κίνηση των δακτύλων. Έτσι, όταν μία από τις αρθρώσεις των δακτύλων λυγίσει το υλικό, η 

ηλεκτρική του αντίσταση αλλάζει, μετατρέποντας έτσι την πληροφορία της γωνίας σε real-

time ψηφιακά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά, αποτελούνται από 22 τιμές των 8-bit και έχουν 

μέση ακρίβεια μικρότερη της μίας μοίρας, κάτι που εξαρτάται από το μέγεθος του χεριού 

του χρήστη. Μαζί με τα δεδομένα του Cyberglove, η Ninapro περιέχει κινηματικά δεδομένα 

και για τον προσανατολισμό του καρπού, μέσω ενός κλινομέτρου δύο αξόνων, το IS40. Η 

συσκευή αυτή έχει εύρος καταγραφής 120 μοιρών και σφάλμα μέτρησης μικρότερο των 0.15 

μοιρών.   

 

Καταγραφή Δυναμικής Δραστηριότητας 

Όσον αφορά στην καταγραφή των δεδομένων της δυναμικής δραστηριότητας του χεριού, 
χρησιμοποιήθηκε η συσκευή FFLS (Finger-Force Linear Sensor) [39], η οποία φαίνεται και 
στην εικόνα 3.2.3. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μετρητές τάνυσης, ώστε να μετρώνται οι 
δυνάμεις, που προκαλούν την κάμψη και την έκταση όλων των δακτύλων καθώς και οι 
δυνάμεις που προκαλούν την προσαγωγή και την απαγωγή του αντίχειρα.  
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Καταγραφή Ηλεκτρομυϊκής Δραστηριότητας 

Τέλος, για τον εξοπλισμό καταγραφής των ηλεκτρομυϊκών σημάτων θα γίνει ειδική αναφορά 
σε κάθε dataset της βάσης δεδομένων Ninapro ξεχωριστά, καθώς χρησιμοποιήθηκαν πολλοί 
και διαφορετικοί αισθητήρες. 
 

 

Εικόνα 3.2.2: Συσκευή Cyberglove II [40] 
 

 

Εικόνα 3.2.3: Finger-Force Linear Sensor [38] 
 

 

Πρωτόκολλο Καταγραφής Δεδομένων  

Το πρωτόκολλο καταγραφής ήταν κοινό για όλα τα datasets. Η διαδικασία καταγραφής 

ξεκινούσε με κάθε έναν από τους εθελοντές να δηλώνει πως επιτρέπει την χρήση των ιατρικών 

τους δεδομένων, τα οποία θα καταγραφούν για την βάση, θα διανεμηθούν και θα 

χρησιμοποιηθούν για έρευνα. Επίσης, οι εθελοντές έπρεπε να δώσουν μερικές επιπλέον 

πληροφορίες, ήτοι, την ηλικία τους, το φύλλο τους, το ύψος του, το βάρος τους και τέλος πιο 

είναι το κυρίαρχο χέρι τους. Επίσης, εάν ο χρήστης είχε αναπηρία στο άνω κυρίαρχο άκρο 

του, έπρεπε να αναφέρει τόσο την ημερομηνία στην οποία έχασε την αρτιμέλεια του και τον 

τρόπο με τον οποίο υπέστη την αναπηρία, το ποσοστό του εναπομείναντος άκρου, το είδος 
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του προσθετικού μέλους που χρησιμοποιεί, τον βαθμό αίσθησης του μέλους-φαντάσματος 

και τέλος το DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand) score. Σημειώνεται πως 

με τον όρο «ποσοστό εναπομείναντος άκρου» αναφερόμαστε στον λόγο του μήκους του 

ακρωτηριασμένου άκρου προς το μήκος του ετερόπλευρου αντιβραχίου (contralateral 

forearm) από τον αγκώνα μέχρι τον καρπό. Στην εικόνα 3.2.4 παρουσιάζονται τα διάφορα 

δυνατά ποσοστά αναπηρίας του πήχη.  

Έπειτα, ο εθελοντής καθόταν σε μία καρέκλα με ύψος προσαρμοσμένο στο ανάστημα του 

και τοποθετούσε το αντιβράχιο του στο τραπέζι που βρισκόταν μπροστά του. Η διαδικασία 

είχε σχεδιαστεί με τρόπο που ο εθελοντής να αισθάνεται βολικά και άνετα, ούτως ώστε να 

εκτελέσει τις ασκήσεις φυσικά. Μπροστά από τον εθελοντή, πάνω στο τραπέζι, υπήρχε ένα 

laptop, το οποίο παρείχε οπτικό ερέθισμα σχετικά με τις κινήσεις που έπρεπε να εκτελεστούν 

κάθε στιγμή. Ο υπολογιστής αυτός ταυτόχρονα κατέγραφε τα σήματα που ανίχνευαν οι 

διάφοροι αισθητήρες πάνω στον εθελοντή, καθώς αυτός εκτελούσε τις ασκήσεις. 

Στη συνέχεια, η διαδικασία χωριζόταν σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν η εκπαίδευση 

του εθελοντή στην εκτέλεση των προκαθορισμένων κινήσεων του χεριού. Το δεύτερο στάδιο, 

ήταν η εκτέλεση των κινήσεων, οι οποίες είχαν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές ομάδες 

ασκήσεων. Τόσο μεταξύ των διαδοχικών εκτελέσεων, όσο και των διαφορετικών ομάδων 

ασκήσεων μεσολαβούσε διάλλειμα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η μυϊκή κόπωση.  

 

 

Εικόνα 3.2.4: Ποσοστά αναπηρίας [38] 
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Στην περίπτωση που γινόταν καταγραφή της κινηματικής δραστηριότητας του χεριού με το 

Cyberglove II, ο εθελοντής, εφόσον ήταν αρτιμελής, έπρεπε να μιμηθεί τις κινήσεις που 

παρουσιάζονταν στην οθόνη του laptop με το δεξί του χέρι. Εδώ είναι σημαντικό να 

αναφερθεί, πως ζητήθηκε από όλους τους εθελοντές, η κίνηση που θα εκτελέσουν να γίνει όσο 

πιο φυσικά γίνεται και όχι με μεγάλη άσκηση δύναμης στο χέρι, καθώς ο σκοπός είναι τα 

δεδομένα να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση κινήσεων του χεριού σε φυσιολογικές 

συνθήκες. Οι κινήσεις που εκτελέστηκαν στην περίπτωση της χρήσης του Cyberglove 

επιλέχθηκαν από την hand taxonomy, robotics and rehabilitation βιβλιογραφία, με στόχο 

την κάλυψη όλων των βασικών κινήσεων που χεριού που παρουσιάζονται στην 

καθημερινότητα, γνωστές και ως Activities of Daily Life ή ADL. Κάθε επανάληψη αυτών 

των ασκήσεων είχε διάρκεια 5 δευτερολέπτων, ενώ ενδιάμεσα μεσολαβούσαν παύσεις των 3 

δευτερολέπτων. Η δε ακολουθία εκτέλεσης των ασκήσεων δεν γινόταν με τυχαία σειρά, ούτως 

ώστε μέσα από την επανάληψη ο εθελοντής να εκτελεί την κάθε άσκηση όσο πιο αυθόρμητα 

και φυσικά γίνεται.  

Στην περίπτωση που γινόταν καταγραφή της δυναμικής δραστηριότητας του χεριού, με τη 
βοήθεια του FFLS, οι εθελοντές έπρεπε να εκτελέσουν εννέα ασκήσεις δύναμης των δακτύλων 
του δεξιού τους χεριού. Προτού ξεκινήσει η καταγραφή για κάθε εθελοντή, η συσκευή 
ρυθμιζόταν βάσει της δύναμης που ασκούσαν τα δάκτυλα του τόσο σε κατάσταση ηρεμίας 
όσο και σε κατάσταση εκτέλεσης της μεγίστης δυνατής πίεσης. Επίσης, αντίστοιχα με τις 
προηγούμενες περιπτώσεις, πριν από κάθε καταγραφή της δυναμικής δραστηριότητας μίας 
άσκησης δύναμης, ο εθελοντής εκπαιδευόταν στην συγκεκριμένη άσκηση. Τέλος, κατά τη 
διάρκεια της καταγραφής, οι εθελοντές παρακολουθούσαν το ποσοστό δύναμης που 
ασκούσαν. Ως 100% είχε οριστεί η μέγιστη δύναμη που άσκησαν κατά την ρύθμιση της 
συσκευής και ως 0 % η κατάσταση ηρεμίας. Αυτό έγινε με σκοπό κάθε εθελοντής να 
προσπαθεί να ασκεί δύναμη περίπου ίση με το 80% της μέγιστης δυνατής.  
 
Όλοι οι αρτιμελείς εθελοντές εκτέλεσαν τις ασκήσεις με το δεξί τους χέρι ενώ ζητήθηκε από 
τους ανάπηρους εθελοντές να εκτελέσουν τις κινήσεις όσο πιο φυσικά γίνεται με το άκρο-
φάντασμα. Επομένως, οι εθελοντές που είχαν χάσει τμήμα του πήχη τους, έπρεπε να 
προσπαθήσουν να μιμηθούν τις κινήσεις με το άκρο-φάντασμα. Εν γένει, κάθε εθελοντής που 
έχει χάσει τμήμα του πήχη του, κι άρα δεν μπορεί να εφαρμοστούν σε αυτό οι αντίστοιχοι 
αισθητήρες, είναι δύσκολο να παραγάγουν αξιόπιστο ground truth. Αυτό στη σχετική 
βιβλιογραφία λύνεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να ζητείται από τους εθελοντές να 
εκτελέσουν τις κινήσεις και με τα δύο τους χέρια, ούτως ώστε το ground truth να εξάγεται 
από το αρτιμελές άκρο. Ο δεύτερος τρόπος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και στη Ninapro, 
είναι να δίνεται ένα οπτικό ερέθισμα μέσα από μία οθόνη σχετικά με το πότε μία άσκηση 
πρέπει να ξεκινάει και να σταματάει.  
 
Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως μεγάλη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον 

οποίο τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες στο άνω άκρο, καθώς θεωρείται πολύ σημαντικό βήμα 

στην εξαγωγή δεδομένων από ηλεκτρομυϊκά σήματα. Μάλιστα, συνδυάστηκαν οι δύο πιο 

διαδεδομένες τεχνικές τοποθέτησης των αισθητήρων, οι οποίες είναι η dense sampling και η 

precise anatomical positioning. 
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Επεξεργασία Δεδομένων 

Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα έχουν υποστεί φιλτράρισμα, συγχρονισμό 

και relabeling.  

• Φιλτράρισμα: Στις καταγραφές που χρησιμοποιήθηκαν τα ηλεκτρόδια Delsys και 

Cometa Wave, για την καταγραφή των ηλεκτρομυϊκών σημάτων, εφαρμόστηκε ένα 

φίλτρο Hampel. Το φίλτρο αυτό ήταν απαραίτητο επειδή αφαιρεί το θόρυβο που 

προκαλούν οι γραμμές ρεύματος στα 50 Hz και στις αρμονικές τους. Αυτό συνέβη 

επειδή τα ηλεκτρόδια Delsys και τα Cometa Wave δεν έχουν προστασία για την 

παρεμβολή που προκαλούν οι γραμμές μεταφοράς ρεύματος. 

 

• Συγχρονισμός: Για τον συγχρονισμό της ροής των δεδομένων από τους διάφορους 

αισθητήρες που μετέδιδαν ταυτόχρονα τα δεδομένα στον υπολογιστή, 

χρησιμοποιήθηκαν υψηλής ευκρίνειας χρονοσημάνσεις. Πιο συγκεκριμένα, σε κάθε 

ροή μετάδοσης δεδομένων εφαρμόστηκε υπερδειγματοληψία (2 kHz για τα 

ηλεκτρόδια Cometa, 100 Hz για τα ηλεκτρόδια Delsys και τέλος 200 Hz για τα Myo 

Armbands) είτε με linear interpolation είτε με nearest-neighbor interpolation.  

 

• Relabeling: Επειδή το ερέθισμα που εξέπεμπε ο υπολογιστής για την έναρξη και την 
λήξη της εκτέλεσης μίας κίνησης, κατά τη διάρκεια της καταγραφής, δεν γινόταν άμεσα 
αντιληπτό από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, με συνέπεια την ύπαρξη μιας καθυστέρησης 
στην αντίδραση. Έτσι, οι αρχικές ετικέτες των κινήσεων στο σήμα τροποποιήθηκαν 
και διορθώθηκαν με την εφαρμογή ενός offline relabeling αλγορίθμου, ο οποίος 
σηματοδοτεί την αρχή και το τέλος μίας κίνησης σε ένα ηλεκτρομυϊκό σήμα, μεταξύ 
περιοχών έντονης δραστηριότητας με τη μέθοδο που παρουσιάστηκε στην έρευνα των 
lja Kuzborskij et al. [41] Στη βάση δεδομένων είναι διαθέσιμες οι ετικέτες πριν αλλά 
και μετά την επεξεργασία.  

 
Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μορφή αρχείου .mat και περιέχουν τις εξής πληροφορίες: 

● subject: subject number; 
● exercise: exercise number; 
● emg: sEMG signal of the electrodes;  
Επί παραδείγματι, για τους αισθητήρες Otto Bock, οι στήλες 1 – 8 περιέχουν σήματα από 
οκτώ ηλεκτρόδια, τα οποία κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα γύρω από τον πήχη. Οι στήλες 9 – 
10 περιέχουν τα σήματα από το βασικό σημείο ενεργοποίησης του επιπολής καμπτήρα των 
δακτύλων και του επιπολής εκτείνοντα των δακτύλων αντίστοιχα. Στους αισθητήρες Trigno 
Wireless, ισχύει η ίδια διάταξη με τη διαφορά ότι επιπλέον υπάρχουν οι στήλες 11 και 12, οι 
οποίες αντιστοιχούν στα σήματα που καταγράφονται από το βασικό σημείο ενεργοποίησης 
του δικέφαλου βραχιονίου και του τρικέφαλου βραχιονίου μυός; 
 
●  acc (36 columns): (x,y,z)-axis acceleration values of the 12 electrodes; 
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● glove (22 columns): uncalibrated signal from the 22 sensors of the Cyberglove. The raw 
data are declared to be proportional to the angles of the joints in the CyberGlove manual; 
details on the location of the sensors are available at the link: ninapro.hevs.ch/node/123; 
● inclin (2 columns): inclinometer (roll, pitch) values; 
● stimulus (1 column): the original label of the movement repeated by the subject; 
● restimulus (1 column): the a-posteriori refined label of the movement; 
● repetition (1 column): stimulus repetition index; 
● rerepetition (1 column): restimulus repetition index; 
● force (6 columns): force values; 
● forcecal (2 × 6 values): maximal force values (minimal and maximal force values for 

each sensor). 

 

3.3 Ninapro Datasets  

Παρακάτω περιγράφονται πέντε από τα επιμέρους datasets που περιέχει η βάση δεδομένων 

Ninapro. Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά των 

εθελοντών που συμμετείχαν, στην διάρθρωση των ομάδων κινήσεων του χεριού, στις συσκευές 

καταγραφής και στον τρόπο που αυτές τοποθετήθηκαν στο άνω άκρο των εθελοντών.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα με τις κινήσεις υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές ομάδες 

ασκήσεων. Σε κάθε ένα από τα datasets περιλαμβάνονται ασκήσεις πάντα από τρεις ομάδες 

ασκήσεων. Όλες οι διαθέσιμες κινήσεις παρουσιάζονται στην εικόνα 3.3.1. 

 

α. DB1: 1ο Dataset [3] 

Στην πρώτο dataset,  συμμετείχαν 27 εθελοντές, 20 άνδρες και 7 γυναίκες. Από το σύνολο 

των εθελοντών, 25 ήταν δεξιόχειρες και 2 αριστερόχειρες ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 28 ± 

2.4 ετών. 

Σε αυτή τη βάση, χρησιμοποιήθηκαν 10 αισθητήρες Otto Bock, οι οποίοι μετέδιδαν μία 

ενισχυμένη, φιλτραρισμένη με ζωνοδιαβατό φίλτρο και διορθωμένη με Root Mean Square 

έκδοση του σήματος που κατέγραφαν. Οι αισθητήρες αυτοί φαίνονται στην εικόνα 3.3.2. Το 

κέρδος της ενίσχυσης είχε ορισθεί στο 14.000, ενώ παρέχεται προστασία από την παρεμβολή 

χαμηλών συχνοτήτων (πχ 50-60 Hz, από καλώδια μεταφοράς ρεύματος) και υψηλών 

συχνοτήτων (πχ από κινητά τηλέφωνα).  

Οι αισθητήρες αυτοί τοποθετήθηκαν στον πήχη με την χρήση ενός ελαστικού βραχιολιού. 
Από αυτούς, οκτώ τοποθετήθηκαν περιμετρικά του πήχη, στο ύψος του βραχιονοκερκιδικού 
συνδέσμου, σε ίσες αποστάσεις. Επίσης, δύο ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν στο βασικό σημείο 
ενεργοποίησης του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων και του επιπολής εκτείνοντα των 
δακτύλων.    
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Εικόνα 3.3.1: Το σύνολο των ασκήσεων της Ninapro χωρισμένο σε 4 ομάδες [37] 
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Εικόνα 3.3.2: Αισθητήρες MyoBock 13E200-50 electrodes [42] 

 

 
Πίνακας 3.3.1: Στοιχεία dataset DB1 

Αρτιμελείς 
Εθελοντές 

Ανάπηροι 
Εθελοντές 

sEMG 
Ηλεκτρόδια 

Αριθμός 
κινήσεων 

Επαναλήψεις 
κινήσεων 

27 0 10 Otto Bock 53 10 
 

 
Πίνακας 3.3.2: Μέθοδοι καταγραφής κινήσεων dataset DB1 

Group Number of  
Movements 

Ground Truth Parameter Hand Kinematics/ 
Dynamics Sensors 

A 12 Hand Kinematics CyberGlove II 

B 17 Hand Kinematics CyberGlove II 

C 23 Hand Kinematics CyberGlove II 
 

 

 

β. DB2: 2ο Dataset [37] 

Στο δεύτερο dataset, συμμετείχαν 40 εθελοντές, 28 άνδρες και 12 γυναίκες. Από το σύνολο 

των εθελοντών, 34 ήταν δεξιόχειρες και 6 αριστερόχειρες ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 29.9 

± 2.9 ετών. 

Σε αυτό το dataset, χρησιμοποιήθηκαν 12 αισθητήρες Trigno Wireless, η τοποθέτηση των 

οποίων φαίνεται στην εικόνα 3.3.3, κάθε ένας από τους οποίους περιλάμβανε δική του 

μπαταρία και είχε εμβέλεια μετάδοσης 40 μέτρα. Η δειγματοληψία των ηλεκτρομυϊκών 

σημάτων έγινε στα 2 kHz με baseline noise μικρότερο από 750 nV RMS. Τα ηλεκτρόδια 

αυτά επίσης περιλαμβάνουν δικό τους επιταχυνσιόμετρο με συχνότητα δειγματοληψίας στα 

148 Hz και τοποθετήθηκαν περιμετρικά του πήχη με την βοήθεια υποαλλεργικού ελαστικού 

βραχιολιού, όπως ακριβώς και στο πρώτο dataset με την διαφορά πως οι δύο επιπλέον 
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αισθητήρες στο βασικό σημείο ενεργοποίησης του δικέφαλου βραχιονίου και του τρικέφαλου 

βραχιονίου μυός.   

Πίνακας 3.3.3: Στοιχεία dataset DB2 
Αρτιμελείς 
Εθελοντές 

Ανάπηροι 
Εθελοντές 

sEMG 
Ηλεκτρόδια 

Αριθμός 
κινήσεων 

Επαναλήψεις 
κινήσεων 

40 0 12 Delsys 50 6 
 

 

Πίνακας 3.3.4: Μέθοδοι καταγραφής κινήσεων dataset DB2 

Group Number of  
Movements 

Ground Truth 
Parameter 

Hand Kinematics/ 
Dynamics Sensors 

B 17 Hand Kinematics CyberGlove II 

C 23 Hand Kinematics CyberGlove II 

D 9 Hand Dynamics FFLS 
 

 

 

Εικόνα 3.3.3: Τοποθέτηση ηλεκτροδίων στο άνω άκρο [38] 
 

γ. DB3: 3ο Dataset [44] 

Στο τρίτο dataset, συμμετείχαν 11 εθελοντές, 11 άνδρες και καμία γυναίκα. Από το σύνολο 

των εθελοντών, 10 ήταν δεξιόχειρες και 1 αριστερόχειρας ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 42.36 

± 11.96 ετών. Στον πίνακα Α παρουσιάζονται ειδικές πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν 

αποκλειστικά ανάπηρους εθελοντές.  

Σε αυτή τη βάση οι αισθητήρες 12 Trigno Wireless (Delsys), τοποθετήθηκαν όπως και στο 

δεύτερο dataset, δηλαδή, όπως στην εικόνα 3.3.3. 
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Πίνακας 3.3.5: Στοιχεία dataset DB3 

Αρτιμελείς 
Εθελοντές 

Ανάπηροι 
Εθελοντές 

sEMG 
Ηλεκτρόδια 

Αριθμός 
κινήσεων 

Επαναλήψεις 
κινήσεων 

0 11 12 Delsys 50 6 
 

 

Πίνακας 3.3.6: Στοιχεία Αναπήρων Εθελοντών dataset DB3 

 Handedness Amputated 
hand(s) 

Amputation 
cause 

Remaining 
forearm 

(%) 

Years since 
Amputation 

Phantom 
Limb 

Sensation  

DASH Prosthetic use 

1 Right Right Accident 50 13 2 1.67 Myoelectric 

2 Right Left Accident 70 6 5 15.18 Cosmetic 

3 Right Right Accident 30 5 2 22.50 Myoelectric 

4 Right Right & 
Left 

Accident 40 1 1 86.67 No 

5 Right Left Accident 90 1 2 11.67 Kinematic 

6 Left Left Accident 40 13 4 37.50 Kinematic 

7 Right Right Accident 0 7 0 31.67 No 

8 Right Right Accident 50 5 2 32.33 Myoelectric 

9 Right Right Accident 90 14 5 2.33 Myoelectric 

10 Right Right Accident 50 2 5 11.67 Myoelectric 

11 Right Right Cancer 90 5 4 12.50 Myoelectric 
 

 

Πίνακας 3.3.7: Μέθοδοι καταγραφής κινήσεων dataset DB3 

Group Number of  
Movements 

Ground Truth Parameter Hand Kinematics/ 
Dynamics Sensors 

B 17 Hand Kinematics CyberGlove II 

C 23 Hand Kinematics CyberGlove II 

D 9 Hand Dynamics FFLS 
 

 

δ. DB4: 4ο Dataset [44] 

Στο τέταρτο dataset, συμμετείχαν 10 εθελοντές, 6 άνδρες και 4 γυναίκες. Από το σύνολο των 

εθελοντών, 8 ήταν δεξιόχειρες και 2 αριστερόχειρες ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 29.6 ± 9.24 

έτη. 

Στο τέταρτο dataset, η ηλεκτρομυϊκή δραστηριότητα καταγράφηκε με ένα συστημα 

ασύρματης μετάδοσης επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων, το Cometa Wave Plus, με 

αισθητήρες miniWave. Οι Cometa miniWave αισθητήρες, οι οποίοι φαίνονται στην εικόνα 

3.3.4, ενισχύουν το σήμα κατά 1000, ενώ φιλτράρουν συχνότητες κάτω των 10 Hz και άνω 

των 1000 Hz. Η δειγματοληψία στα σήματα που καταγράφονται γίνεται με συχνότητα 2 kHz 

με 16 bit. Κάθε αισθητήρας συνδέθηκε με δύο Dormo SX-30 ECG ηλεκτρόδια, διαμέτρου 

30 mm, καλύπτοντας έτσι την περιφέρεια του πήχη.  
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Οι 12 αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν, τοποθετήθηκαν στο άνω άκρο ακριβώς με τον ίδιο 

τρόπο που τοποθετήθηκαν στο δεύτερο dataset. Σε αυτή την περίπτωση μόνο, τα σημεία 

επαφής των ηλεκτροδίων ξυρίστηκαν, πλύθηκαν και απολυμάνθηκαν. 

 

Πίνακας 3.3.8: Στοιχεία dataset DB4 

Αρτιμελείς 
Εθελοντές 

Ανάπηροι 
Εθελοντές 

sEMG Ηλεκτρόδια Αριθμός 
κινήσεων 

Επαναλήψεις 
κινήσεων 

10 0 Cometa Wave Plus wireless 
sEMG system with miniWave 

sensors (12 electrodes) 

53 6 

 

 

 

Πίνακας 3.3.9: Μέθοδοι καταγραφής κινήσεων dataset DB4 

Group Number of  
Movements 

Ground Truth Parameter Hand Kinematics/ 
Dynamics Sensors 

A 12 Hand Kinematics CyberGlove II 

B 17 Hand Kinematics CyberGlove II 

C 23 Hand Kinematics CyberGlove II 
 

 

 
Εικόνα 3.3.4: Cometa miniWave [43] 

 

ε. DB5: 5ο Dataset [44] 

Στο πέμπτο dataset, συμμετείχαν 10 εθελοντές, 8 άνδρες και 2 γυναίκες. Από το σύνολο των 

εθελοντών, 10 ήταν δεξιόχειρες και κανείς αριστερόχειρας ενώ η μέση ηλικία τους ήταν 28 ± 

2.97 ετών. 

Σε αυτό το dataset, χρησιμοποιήθηκαν δύο Myo Armbands. Επομένως, συνολικά 

χρησιμοποιήθηκαν 16 αισθητήρες ηλεκτρομυϊκών σημάτων. Τα δύο Myo Armbands 
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τοποθετήθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο πάνω στον πήχη. Το ένα Myo, βρισκόταν πιο κοντά 

στον αγκώνα, με το πρώτο ηλεκτρόδιο στο βραχιονοκερκιδικό σύνδεσμο. Το δεύτερο Myo, 

τοποθετήθηκε ακριβώς από κάτω με μία περιστροφή 22.5 μοιρών, ούτως ώστε να καλύψει τα 

κενά μεταξύ των ηλεκτροδίων του πρώτου Myo. Ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες συσκευές 

έχουν τοποθετηθεί στο άνω άκρο και καταγράφουν δεδομένα από τις κινήσεις, φαίνεται στην 

εικόνα 3.3.5. 

Τέλος, στην εικόνα 3.3.6 παρουσιάζεται μία σύγκριση των διατάξεων καταγραφής 

ηλεκτρομυϊκών σημάτων με τους τέσσερις διαφορετικούς τύπους αισθητήρων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

Πίνακας 3.3.10: Στοιχεία dataset DB4 

Αρτιμελείς 
Εθελοντές 

Ανάπηροι 
Εθελοντές 

sEMG Ηλεκτρόδια Αριθμός 
κινήσεων 

Επαναλήψεις 
κινήσεων 

10 0 2 Myo Armbands 
(16 Electrodes) 

53 6 

 

 

Πίνακας 3.3.11: Μέθοδοι καταγραφής κινήσεων dataset DB5 

Group Number of  
Movements 

Ground Truth Parameter Hand Kinematics/ 
Dynamics Sensors 

A 12 Hand Kinematics CyberGlove II 

B 17 Hand Kinematics CyberGlove II 

C 23 Hand Kinematics CyberGlove II 
 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3.5: Καταγραφή με δύο Myo Armbands [44] 
 

 



 

41 

 

 

Εικόνα 3.3.6: Σύγκριση τεσσάρων διατάξεων [44] 
 

Μετάδοση των δεδομένων από τις συσκευές στον υπολογιστή 

Η κάθε συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των datasets, όπως αυτά 

περιεγράφηκαν παραπάνω, μετέδιδε τα δεδομένα τα οποία καταγράφονταν σε έναν 

υπολογιστή.  

Το CyberGlove II, χρησιμοποιούσε μία σειριακή θύρα Bluetooth, μέσω της οποίας εξέπεμπε  

δεδομένα με συχνότητα περίπου 25 Hz. 

Το δεδομένα από το κλινόμετρο, το FFLS και τα Otto-Bock ηλεκτρόδια συλλέχθηκαν με 

μία National Instruments data acquisition card (NI-DAQ PCMCIA 6024E, 12 bit 

resolution), στα 100 Hz. 

Ο σταθμός Delsys, λάμβανε τα δεδομένα από τα ηλεκτρομυϊκά σήματα και το 

επιταχυνσιόμετρο μέσω ad-hoc ασύρματου δικτύου και μετά τα διακόμιζε μέσω μία απλής 

σύνδεση USB στον υπολογιστή.    

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε για τη Ninapro και επέτρεπε την καταγραφή και συλλογή 

δεδομένων από πολλές συσκευές (π.χ. από CyberGlove II και 10 Otto-Bock ηλεκτρόδια 

ταυτόχρονα) δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όταν η καταγραφή ηλεκτρομυϊκών σημάτων 

γινόταν με τους αισθητήρες Cometa Wave και Myo Armband. Αυτό, διότι το λογισμικό 

αυτό είναι προγραμματισμένο σε C# και τα SDK των δύο προαναφερθέντων αισθητήρων δεν 

διατίθεται σε αυτή τη γλώσσα προγραμματισμού. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα ενδιάμεσο 

λογισμικό σε C++, το MultiEmgDevice [44], το οποίο επιτρέπει την καταγραφή από πολλές 

συσκευές ταυτόχρονα και μεταφέρει τα δεδομένα μέσω μίας TCP θύρας στο λογισμικό της 

Ninapro.  

Επίσης, ένα δεύτερο λογισμικό χρειάστηκε να αναπτυχθεί για την καταγραφή ηλεκτρομυϊκών 

σημάτων από δύο Myo Armbands ταυτόχρονα, μία επιλογή, που δεν υποστηρίζεται από το 

επίσημο SDK. Το λογισμικό αυτό ονομάστηκε MyoSocket και έτρεχε σε ένα δεύτερο 

Laptop. Η διάταξη του λογισμικού MyoSocket φαίνεται στην εικόνα 3.3.7. Από εκεί, έστελνε 

τα δεδομένα στο πρώτο laptop. Στην περίπτωση, λοιπόν, καταγραφής με δύο Myo 
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Armbands, έτρεχαν ταυτόχρονα τρία προγράμματα, το Ninapro software, το 

MultiEmgDevice και το MyoSocket. Αυτά, επικοινωνούσαν μεταξύ τους και ενεργοποιούντο 

ταυτόχρονα όταν μέσω του GUI του Ninapro λογισμικού ξεκινούσε η καταγραφή.  

 

 

 

Εικόνα 3.3.7: Διάταξη Λογισμικού MyoSocket [44] 
 
 
 

3.4 Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων MyoUP 

Έχοντας ως στόχο να συμβάλουμε στη συλλογή δεδομένων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών 

σημάτων, ειδικά από σήματα που καταγράφονται από συσκευές που δεν απαιτούν 

βαθμονόμηση από ειδικούς για τη χρήση τους, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε την δική 

μας βάση δεδομένων.  

Το όνομα που δώσαμε στην βάση μάς είναι “MyoUP” (Myo από τη συσκευή Myo Armband 

που χρησιμοποιήσαμε για την καταγραφή των σημάτων και UP από το όνομα του 

Πανεπιστημίου: University of Patras). Η βάση αυτή αποτελεί οργανική συνέχεια της βάσης 

δεδομένων Ninapro, καθώς οι κινήσεις που κατεγράφησαν για τη MyoUP αποτελούν 

υποσύνολο εκείνων που παρουσιάζονται στη Ninapro. Αυτό προφανώς είχε ως σκοπό το να 

έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, όσον αφορά στην αξιοπιστία και στην ποιότητα των δεδομένων 

μας. Οι κινήσεις που αποφασίσαμε να καταγράψουμε επιλέχθηκαν με κριτήριο, τόσο την 

ευκολία εκτέλεσης τους, ώστε να διευκολύνουμε τους εθελοντές στην κατανόηση και 

αναπαραγωγή των ασκήσεων, όσο και την χρηστική σημασία τους, έχοντας ως γνώμονα τις 

ανάγκες ενός ανθρώπου με απώλεια τμήματος του άνω άκρου. Οι κινήσεις αυτές 

παρουσιάζονται στην εικόνα 3.4.1.  
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Η συσκευή που επιλέξαμε για την καταγραφή των σημάτων ήταν το Myo Armband. Όπως 

προαναφέραμε στο σύγγραμμα, η συσκευή αυτή παρουσιάζει πολύ σημαντικά προτερήματα, 

τα οποία το καθιστούν ιδανικό εργαλείο τόσο για την καταγραφή των επιφανειακών 

ηλεκτρομυϊκών σημάτων όσο και για την εύκολη χρήση του σε ποικίλες εφαρμογές από τους 

χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, είναι μία σχετικά φθηνή συσκευή, που δεν χρειάζεται αγώγιμο 

gel για να καταγράψει τα σήματα που παράγουν οι μύες του χρήστη και τέλος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς να απαιτείται βαθμονόμηση από εξειδικευμένο προσωπικό.  

Στη διαδικασία ανάπτυξης της βάσης MyoUP συνέβαλλαν οκτώ αρτιμελείς εθελοντές. Από 

αυτούς, τρεις ήταν γυναίκες και πέντε άνδρες, ένας ήταν αριστερόχειρας και επτά δεξιόχειρες, 

ενώ η μέση ηλικία ήταν 22.38 ± 1.06. Η διαδικασία καταγραφής των σημάτων χωρίστηκε σε 

τρία διαφορετικά στάδια, κατά τα οποία κάθε ένας από τους εθελοντές εκτέλεσε: 5 βασικές 

κινήσεις δακτύλων, 12 ισοτονικές και ισομετρικές κινήσεις του χεριού και τέλος 5 κινήσεις 

δραγμού του χεριού.  

 

Πρωτόκολλο καταγραφής 

Το πρωτόκολλο καταγραφής των επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων υπαγόρευε πως σε 

κάθε εθελοντή θα έπρεπε να γίνει κατανοητή τόσο η μέθοδος της καταγραφής, όσο και ο 

σκοπός της πριν από την έναρξη της διαδικασίας, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα σφάλματος σε αυτή τη χρονοβόρο διαδικασία. Οι εθελοντές έπρεπε να 

εκτελέσουν τις ασκήσεις που φαίνονται στην εικόνα 3.4.1 από πέντε φορές την κάθε μία για 

πέντε δευτερόλεπτα. Μεταξύ των επαναλήψεων, ο εθελοντής έπρεπε να πραγματοποιεί 

παύσεις διάρκειας πέντε δευτερολέπτων και μεταξύ των τριών ομάδων ασκήσεων διαλλείματα 

διάρκειας τουλάχιστον 5 λεπτών. Ο σκοπός των παύσεων αυτών ήταν η αποφυγή της κόπωσης 

των μυών. Στις εικόνες 3.4.2 και 3.4.3 φαίνονται δύο στιγμιότυπα από το Εργαστήριο 

Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας κατά τη διάρκεια των καταγραφών. 

Πριν από την εκτέλεση των ασκήσεων, ο επιβλέπων παρουσίαζε στον εθελοντή όλες τις 

ασκήσεις της κατηγορίας που θα εκτελούσε και του ζητούσε να τις εκτελέσει μαζί του, ούτως 

ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο 

επιβλέπων παρότρυνε τους εθελοντές να διατυπώνουν τυχόν απορίες που μπορεί να τους 

προκαλούσε η διαδικασία. Έπειτα, ο επιβλέπων βοηθούσε τον εθελοντή να τοποθετήσει τη 

συσκευή στον πήχη του, σε ύψος που θα αισθανόταν άνετα και προσέχοντας πάντα η φωτεινή 

ένδειξη του βραχιολιού να βρίσκεται πάνω στην ωλένη και να έχει προσανατολισμό προς τα 

χέρι. 
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Εικόνα 3.4.1: Το σύνολο των ασκήσεων που επιλέχθηκαν για τη βάση δεδομένων 
MyoUP [45] 

 

Στη συνέχεια, καθώς γινόταν η καταγραφή, ο εθελοντής είχε μπροστά του μία οθόνη με τις 

εξής εικόνες:  

• Την καταγραφή των ηλεκτρομυϊκών σημάτων, όπως αυτά ανιχνευόντουσαν από το 

Myo Armband, η οποία φαίνεται στην εικόνα 3.4.3. Αυτή η εικόνα, είχε ως σκοπό 

κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης ο χρήστης να μπορεί να παρατηρεί πως πράγματι 

ελαττώνει εμφανώς την ηλεκτρομυϊκή του δραστηριότητα. Αυτό ήταν σημαντικό, 

καθώς παρατηρήσαμε πως πολλές φορές οι εθελοντές, ενώ νόμιζαν πως χαλάρωναν το 

χέρι τους, στην πραγματικότητα προκαλούσαν ηλεκτρομυϊκή δραστηριότητα. Αυτό 
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θελήσαμε να το αποφύγουμε, επειδή μπορεί να προκαλούσε πρόωρη κόπωση του 

εθελοντή, ενώ σίγουρα θα έκανε πιο δύσκολη αργότερα τη διάκριση της χρήσιμης 

πληροφορίας από τις παύσεις στην καταγραφή. 

 

• Μία φωτογραφία της κίνησης που έπρεπε να εκτελέσει, το οποίο είχε ως σκοπό ο 

χρήστης ανά πάσα στιγμή να είναι βέβαιος σχετικά με το ποια άσκηση θα πρέπει να 

εκτελέσει.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να σταματήσουμε την 

καταγραφή και να ξεκινήσουμε από την αρχή, λόγω λάθους. 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως για την καταγραφή των σημάτων μέσω του 

Myo Armband χρησιμοποιήθηκε το Myo-Python [49], το οποίο είναι ένα C foreign 

Function Interface, με σκοπό την επικοινωνία της Python με το Thalmic Myo SDK, που 

έχει σχεδιαστεί σε C++. Σε αυτό το σημείο δεν θα αναφερθούμε περισσότερο σε αυτό το 

λογισμικό, επειδή θα γίνει εκτενής ανάλυση στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος.   

 

 

 

 

Εικόνα 3.4.2: Φωτογραφία από τη διαδικασία καταγραφής σημάτων 
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Εικόνα 3.4.3: Φωτογραφία από τη διαδικασία καταγραφής σημάτων 

 

 
Εικόνα 3.4.4: Καταγραφή σημάτων με το Myo-Python [49]  

 

Διόρθωση καταγραφών  

Κάθε ένα από τα σήματα που καταγράψαμε έχει εύρος τιμών από -128 έως 127, αφού η 

ανάλυση της καταγραφής είναι 8-bit σε signed integers.  

Στα σήματα που καταγράψαμε έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα που 

δημιουργεί η συσκευή Myo Armband. Το λογισμικό της συσκευής αυτής ορίζει τη 

χρονοσήμανση των απεσταλμένων δεδομένων τη στιγμή που κάθε πίνακας δεδομένων 

παραλαμβάνεται από τον υπολογιστή. Ο τρόπος, με τον οποίο η κατανάλωση ενέργειας της 

συσκευής περιορίζεται, είναι η αποστολή δεδομένων να μη γίνεται με σταθερό ρυθμό. Έτσι, 

ανά πάσα στιγμή αποστολής, το Myo Armband μπορεί να εκπέμψει δεδομένα σε πακέτα 

ενός, δύο ή και τεσσάρων πινάκων τιμών. Αυτή η ασυνέπεια στην αποστολή οδηγεί αρκετές 

φορές το λογισμικό στο να βαφτίζει με την ίδια χρονοσήμανση διαφορετικά δεδομένα. 
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Επομένως, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.4.4 το σήμα παρουσιάζει μία ασυνεχή επανάληψη 

δεδομένων. Το πρόβλημα αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό στην εικόνα 3.4.5, στην οποία 

παρουσιάζεται μία μεγέθυνση μέρους της συνολικής καταγραφής της εικόνας 3.4.4. Εκεί είναι 

σαφές πως πληροφορία καταγράφεται περισσότερες από μία φορές. 

Για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, κατασκευάσαμε έναν απλό αλγόριθμο, που ξεκινώντας 

από τον πρώτο πίνακα δεδομένων, εντοπίζουμε την επανάληψη πληροφορίας κάθε πίνακα 

στα επόμενα καρέ. Έτσι, εντοπίζεται σε κάθε πίνακα η πλεονάζουσα πληροφορία, η οποία 

και αφαιρείται. Το τελικό αποτέλεσμα της διόρθωσης παρουσιάζεται στην εικόνα 3.4.6.     

 

 

 

 
Εικόνα 3.4.5: Προβληματική καταγραφή 

 

 Εικόνα 3.4.6: Μεγέθυνση εικόνας 3.4.5 
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Εικόνα 3.4.7: Διόρθωση καταγραφής εικόνας 3.4.5 
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4. Αναγνώριση κινήσεων του χεριού μέσω 

επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων 

με Deep Learning 
 

 

 

 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστεί η ερευνητική διαδικασία, μέσω της οποίας, 

αναπτύχθηκε ο αλγόριθμος αναγνώρισης κινήσεων του χεριού μέσω επιφανειακών 

ηλεκτρομυϊκών σημάτων σε πραγματικό χρόνο. Αρχικά, θα γίνει μία αναφορά στο πως 

επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα της πολύ διαδεδομένης βάσης δεδομένων Ninapro, τα οποία 

και χρησιμοποιήσαμε στη σχεδίαση μίας πρωτότυπης αρχιτεκτονικής συνελικτικού 

νευρωνικού δικτύου. Στη συνέχεια, θα γίνει μία αναλυτική περιγραφή των πειραμάτων που 

διεξήχθησαν με το νευρωνικό δίκτυο, μέσα από τα οποία καταλήξαμε σε ορισμένα πολύ 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαίδευση. 

Έπειτα, θα γίνει μία σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων, στα οποία οδηγεί η εκπαίδευση 

του δικτύου με τα δεδομένα της βάσης MyoUP και με του 5ου dataset (DB5) [44] της βάσης 

δεδομένων Ninapro, καθώς οι καταγραφές και των δύο αυτών βάσεων έχουν γίνει με τη 

συσκευή Myo Armband. Τέλος, θα παρουσιαστεί με λεπτομέρειες η διαδικασία, μέσω της 
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οποίας αναπτύχθηκε ένα λογισμικό, το οποίο αξιοποιεί το εκπαιδευμένο συνελικτικό 

νευρωνικό δίκτυο με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων MyoUP. 

 

4.2 Επεξεργασία των δεδομένων εκπαίδευσης 

Η επίλυση προβλημάτων, στα οποία χρησιμοποιούνται μοντέλα μηχανικής μάθησης, απαιτεί 

την κατανόηση σε βάθος της φύσης των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαίδευση. Έτσι, και η μελέτη για τη σχεδίαση του νευρωνικού δικτύου της διπλωματικής 

εργασίας αυτής ξεκίνησε από την επεξεργασία των δεδομένων του 1ου dataset, της βάσης 

δεδομένων Ninapro (DB1).  

Όπως προαναφέραμε, οι καταγραφές στο DB1 αποτελούνται από δέκα σήματα με συχνότητα 

δειγματοληψίας 100 Hz. Στις εικόνες 4.2.1 και 4.2.2 παρουσιάζεται η αναπαράσταση ενός 

ηλεκτρομυϊκού σήματος της βάσης αυτής στο πεδίο των συχνοτήτων και στο πεδίο του 

χρόνου αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 4.2.1: Φάσμα Συχνοτήτων σήματος σε Hz 
 
 

 

Εικόνα 4.2.2: Σήμα στον χρόνο 
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Οι ερευνητές της βάσης δεδομένων Ninapro προτείνουν για το DB1 dataset την εφαρμογή 

ενός χαμηλοπερατού φίλτρου στο 1 Hz, καθώς η χρήσιμη πληροφορία των ηλεκτρομυϊκών 

σημάτων είναι συγκεντρωμένη στις χαμηλές συχνότητες. Τα αποτελέσματα του 

φιλτραρίσματος στο παράδειγμα των εικόνων 4.2.1 και 4.2.2 είναι ορατά στις εικόνες 4.2.3 

και 4.2.4. 

 

 

Εικόνα 4.2.3: Φιλτραρισμένο φάσμα συχνοτήτων 

 

 

Εικόνα 4.2.4: Φιλτραρισμένο σήμα στο χρόνο 

 

Στη βάση δεδομένων, οι καταγραφές είναι οργανωμένες ανά εθελοντή και ανά κατηγορία 

ασκήσεων. Έτσι, χρησιμοποιώντας το λογισμικό MATLAB, αποκόψαμε από τις καταγραφές 

κάθε εθελοντή το χρήσιμο σήμα κάθε άσκησης και το αποθηκεύσαμε ως ξεχωριστό αρχείο. 

Αυτό έγινε με τη βοήθεια ενός παλμού, ο οποίος ήταν αποθηκευμένος μαζί με τις καταγραφές 

των χρηστών και είχε ως σκοπό τον διαχωρισμό των σημάτων των κινήσεων τόσο μεταξύ τους 

όσο και από τις ενδιάμεσες παύσεις. Το πλήθος των αρχείων που προέκυψαν από τις 

καταγραφές κάθε εθελοντή, ανά κατηγορία ασκήσεων, μετά την κατάτμηση των αρχικών 

καταγραφών, φαίνεται στον πίνακα 4.2.1: 
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Πίνακας 4.2.1: Πλήθος αρχείων ανά κατηγορία ασκήσεων 
 

Ε1 Ε2 Ε3 

120 170 230 
 

 

Στη συνέχεια τα σήματα αυτά έπρεπε να τα κατατμήσουμε ακόμη περισσότερο, έχοντας ως 

στόχο την κατασκευή εικόνων, δηλαδή, πινάκων τιμών. Αυτό το στάδιο ήταν απαραίτητο, 

καθώς τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα εκπαιδεύονται με τη χρήση εικόνων.  

Οι ερευνητές της βάσης δεδομένων Ninapro, για το dataset αυτό, επέλεξαν να κατατμήσουν 

τα σήματα σε πίνακες τιμών, με διαστάσεις 10 x 15. Προφανώς, η πρώτη διάσταση αντιστοιχεί 

στις καταγραφές των δέκα αισθητήρων των επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων. Η 

δεύτερη διάσταση αντιστοιχεί σε 15 δείγματα τιμών της καταγραφής. Από τη στιγμή που η 

συχνότητα δειγματοληψίας ήταν 100 Hz, είναι προφανές πως τα 15 δείγματα αντιστοιχούν σε 

χρονική διάρκεια 150 msecs. Επομένως, η ουσία της μεθόδου αυτής είναι η κατασκευή ενός 

κυλιόμενου παραθύρου, διαστάσεων 10 x 15, το οποίο εξάγει εικόνες από τα ηλεκτρομυϊκά 

σήματα. 

Στη μελέτη αυτή, αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την ίδια ακριβώς τεχνική για την 

κατασκευή των δεδομένων που προορίζονται για εκπαίδευση. Παρόλα αυτά, για τη σχεδίαση 

του δικού μας συνελικτικού νευρωνικού δικτύου, αποφασίσαμε, έχοντας ως στόχο την αύξηση 

των διαθέσιμων εικόνων, να επιτρέψουμε την αλληλοεπικάλυψη των διαδοχικών παραθύρων 

κατά 60 %. Επομένως, το κυλιόμενο παράθυρο μας μετακινείτο με βήμα 9 στιγμών 

δειγματοληψίας.  

Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ένα τεχνικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την επιλογή 

του συνολικού πλήθους των πινάκων τιμών για κάθε άσκηση. Όπως είναι προφανές, σε κάθε 

άσκηση, ο διαθέσιμος αριθμός δειγμάτων για την εκπαίδευση πρέπει να είναι ίδιος, 

διαφορετικά το μοντέλο δεν θα εκπαιδευτεί εξ ίσου καλά για την αναγνώριση κάθε κίνησης. 

Αν και το πρωτόκολλο καταγραφής των σημάτων υπαγόρευε πως κάθε κίνηση έπρεπε να 

εκτελεστεί για 5 δευτερόλεπτα και τα ενδιάμεσα διαλείμματα θα είχαν διάρκεια 3 

δευτερολέπτων, λόγω ανθρωπίνου παράγοντα, υπάρχουν στις καταγραφές μικρές διαφορές 

στη διάρκεια των ασκήσεων. Το αποτέλεσμα προφανώς είναι πως κάθε καταγραφή δίνει και 

διαφορετικό αριθμό πινάκων τιμών. Έτσι, για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό αποφασίσαμε 

στο σύνολο των καταγραφών να εντοπίσουμε το μέγιστο αριθμό πινάκων τιμών που 

παράγονται και στη συνέχεια στα υπόλοιπα σήματα που παράγουν λιγότερους πίνακες τιμών 

να συμπληρώσουμε με τυχαίους πίνακες μέσα από το σήμα της αντίστοιχης άσκησης, για 

κάθε εθελοντή, μέχρις ότου, το σύνολο των εικόνων κάθε σήματος γίνει ίσο με το μέγιστο 

αριθμό εικόνων.  

Από τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσουμε τεχνικές Deep Learning είναι απαραίτητο το 

πλήθος των δεδομένων να είναι μεγάλο. Με τη μέθοδο της αλληλοεπικάλυψης αμβλύναμε το 

πρόβλημα της απουσίας μεγάλου πλήθους δεδομένων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών 
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σημάτων. Παρόλα αυτά, θέλοντας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό όσο δυνατόν 

περισσότερο, αποφασίσαμε κάθε εικόνα που κατασκευάσαμε να χρησιμοποιηθεί δύο φορές. 

Μία στην αρχική της μορφή και μία κατόπιν προσθήκης Additive Gaussian White Noise, 

με SNR = 30. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 4.2.5. Το σύνολο των 

διαθέσιμων εικόνων που παρήχθησαν φαίνεται στον πίνακα 4.2.2. 

 

 

 

Πίνακα 4.2.2: Ο αριθμός των πινάκων τιμών για κάθε κατηγορία ασκήσεων 
 

 Ε1 Ε2 Ε3 

Ανά εθελοντή 24.000 34.000 46.000 

Συνολικά 648.000 918.000 1.242.000 
 

 

 

 

Εικόνα 4.2.5: Κατασκευή πινάκων τιμών με κυλιόμενα παράθυρα 
 

 

Τέλος, χωρίσαμε τα δεδομένα μας σε training set, validation set και testing set. Το training 

set, χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του δικτύου. Το validation set χρησιμοποιείται μετά 

το τέλος κάθε εκπαίδευσης με όλο το πλήθος των δεδομένων, με σκοπό τον έλεγχο της 

δυνατότητας γενίκευσης του νευρωνικού δικτύου. Τέλος, το testing set, έχει σκοπό ίδιο με 

αυτόν του validation set, αλλά χρησιμοποιείται μία μόνο φορά στο τέλος της εκπαίδευσης 

του δικτύου, ως άλλος ένας έλεγχος εντοπισμού της υπερεκπαίδευσης. Είναι προφανές, πως 

εάν τυχαία ανακατεύαμε τα δεδομένα μας και στη συνέχεια τα χωρίζαμε στις τρεις αυτές 
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ομάδες, τότε από τη στιγμή που οι διαδοχικές εικόνες δεν διαφέρουν ιδιαιτέρως, θα 

κατέληγαν σε παραπλήσια δεδομένα και στα τρία set. Έτσι, εάν το δίκτυο οδηγείτο σε 

υπερεκπαίδευση, δεν θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, αφού θα ελέγχαμε την δυνατότητα 

γενίκευσης του δικτύου με δεδομένα, που το δίκτυο πιθανώς να έχει αποστηθίσει. Έτσι, 

αποφασίσαμε ως κριτήριο διαχωρισμού των δεδομένων στις 3 αυτές ομάδες, να είναι ο 

αριθμός της επανάληψης της κάθε κίνησης. Επομένως, στο training set χρησιμοποιήσαμε 

από κάθε χρήστη τις επαναλήψεις 1, 3, 4, 6, 8 και 10. Στο testing set χρησιμοποιήσαμε τις 

επαναλήψεις 2 και 7  και τέλος στο validation set χρησιμοποιήσαμε τις επαναλήψεις 5 και 9.  

 

4.3 Σχεδίαση του συνελικτικού νευρωνικού δικτύου 

Η διαδικασία της σχεδίασης του δικού μας πρωτότυπου συνελικτικού νευρωνικού δικτύου 

ξεκίνησε με την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας των Atzori et 

al. Σε αυτό το πρώτο βήμα, χρησιμοποιήσαμε αυτούσια την αρχιτεκτονική της έρευνας 

καθώς και τη διαδικασία κατασκευής των πινάκων τιμών. Ο στόχος βέβαια της εργασίας αυτής 

ήταν διαφορετικός από το δικό μας, καθώς εμείς, αποσκοπούσαμε στη χρήση όλων των 

διαθέσιμων δεδομένων. Αντιθέτως, το δίκτυο των Atzori et al. [3], που είναι μία παραλλαγή 

του πολύ παλιού και γνωστού δικτύου LeNet [4], είχε ως σκοπό την ταξινόμηση των κινήσεων 

ξεχωριστά για κάθε έναν από τους εθελοντές. Έτσι, εκπαίδευσαν το νευρωνικό δίκτυο που 

σχεδίασαν 27 διαφορετικές φορές, κάθε μία με τις καταγραφές ενός μόνο εθελοντή τη φορά.  

 

 

 

Εικόνα 4.3.1: Νευρωνικό δίκτυο των Atzori et al. [3] 
 

 

Θέλοντας επομένως, να σχεδιάσουμε ένα δίκτυο, το οποίο μπορεί να ταξινομήσει 52 

διαφορετικές κινήσεις και το οποίο θα εκπαιδευτεί με 62.400 φορές περισσότερα δεδομένα, 

είναι προφανές πως θα έπρεπε να υλοποιήσουμε μία πολύ βαθύτερη αρχιτεκτονική συγκριτικά 

με αυτή της έρευνας των Atzori et al. [3].      

Μία πολύ βασική αρχή που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην σχεδίαση συνελικτικών 

νευρωνικών δικτύων, είναι πως όσο πιο βαθύ γίνεται το δίκτυο, τόσο πρέπει στα βαθύτερα 
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επίπεδα να μικραίνει η έξοδος και να αυξάνεται ο αριθμός των φίλτρων. Παρόλα αυτά, η 

είσοδος του δικτύου μας ήταν αρκετά μικρή και άρα οι αλλεπάλληλες συνελίξεις οδηγούσαν 

γρήγορα στην ελάττωσή του μεγέθους των διαστάσεων της. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον 

οποίο χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο zero padding στα συνελικτικά επίπεδα. Σύμφωνα με 

αυτή, γύρω από τον πίνακα τιμών εισόδου κάθε επιπέδου εισάγονται τόσα μηδενικά, όσα 

χρειάζονται ώστε το αποτέλεσμα της συνέλιξης να έχει διαστάσεις ίσες με την εικόνα εισόδου. 

Προφανώς το περιεχόμενο του αποτελέσματος δεν επηρεάζεται καθώς προσθέσαμε στην 

είσοδο μηδενική πληροφορία. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 4.3.2. 

 

Εικόνα 4.3.2: Συνέλιξη με zero padding [46] 
 

Όπως προαναφέραμε, αποτελεί κοινή πρακτική στο σχεδιασμό των νευρωνικών δικτύων η 

σταδιακή μείωση του μεγέθους της εικόνας καθώς μεταβαίνει προς τα βαθύτερα επίπεδα του 

δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση επιπέδων υποδειγματοληψίας. Οι Atzori et al. 

χρησιμοποίησαν για το δίκτυο τους την μέθοδο average pooling, η οποία για μία 

συγκεκριμένη ομάδα τιμών λαμβάνει το μέσο όρο τους και τον μεταφέρει στην έξοδο. 

Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιείται περισσότερο η μέθοδος max pooling, 

η οποία αντί της μέσης τιμής μεταφέρει στην έξοδο τη μέγιστη τιμή. Αυτή η διαδικασία 

διαισθητικά είναι εύκολο να καταλάβουμε πως είναι περισσότερο μη γραμμική και άρα οδηγεί 

το νευρωνικό δίκτυο στην περιγραφή πιο σύνθετων συναρτήσεων. Το αρνητικό βέβαια αυτής 

της διαδικασίας είναι πως αυξάνεται η απαιτούμενη μνήμη και οι υπολογισμοί γίνονται 

περισσότεροι. 

Άλλη μία μέθοδος, που χρησιμοποιήθηκε για την μείωση του μεγέθους της πληροφορίας 

κατά την εμπρόσθια πορεία της στο δίκτυο είναι η χρήση stride στην συνέλιξη. Αυτό σημαίνει 

πως εφαρμόζεται ένα βήμα στη μάσκα της συνέλιξης μεγαλύτερο του ένα και άρα το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι μία μικρότερη εικόνα. Στην εικόνα 4.3.3, 

παρουσιάζεται η χρήση max pooling με stride ίσο με 2. 
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Εικόνα 4.3.3: Max Pooling [47] 
 

Επομένως, ξεκινώντας από το νευρωνικό δίκτυο των Atzori et al. και τηρώντας τις αρχές που 

αναφέραμε παραπάνω, η αρχιτεκτονική του νευρωνικού δικτύου έφτασε στη βασική του 

μορφή με τρόπο που να αποφεύγεται η υπερεκπαίδευση και ταυτόχρονα να επιτυγχάνονται 

υψηλά ποσοστά ακρίβειας στην ταξινόμηση. Όσο το δίκτυο διατηρούσε την ικανότητα του 

να γενικεύει, προσθέταμε επίπεδα, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τους κανόνες που αναφέραμε 

προηγουμένως στην ενότητα αυτή. Παρόλα αυτά, δεν έχει γίνει ως τώρα καμία αναφορά στην 

επιλογή των υπερπαραμέτρων του δικτύου. Οι χρονοβόρες δοκιμές που έγιναν για να 

καταλήξουμε στην αρχιτεκτονική της εικόνας 4.3.4, χρησιμοποίησαν τις υπερπαραμέτρους 

της αρχιτεκτονικής Atzori et al. Αυτές αναφέρονται στον πίνακα 4.3.1.  

 

 

Εικόνα 4.3.4: Πρώτη αρχιτεκτονική συνελικτικού νευρωνικού δικτύου 
 

Πίνακας 4.3.1: Τιμές υπερπαραμέτρων πρώτης αρχιτεκτονικής 
 

Optimization 
Algorithm 

Number of 
epochs 

Batch size Learning rate Learning rate 
decay 

SGD with 
momentum 

30 256 0.001 0.0005 
 

 

Μέχρι τώρα, η διαδικασία προσδιορισμού του βασικού κορμού της αρχιτεκτονικής έγινε με 

τη χρήση των καταγραφών της ομάδας Ε1 όλων των εθελοντών κάτι που απεδείχθη ιδιαιτέρως 

χρονοβόρο. Επομένως, επειδή ο προσδιορισμός των τιμών των υπερπαραμέτρων απαιτεί ένα 
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μεγάλο αριθμό δοκιμών αποφασίσαμε στα πειράματα μας από εδώ και πέρα να 

χρησιμοποιήσουμε τις καταγραφές από τέσσερις μόνο εθελοντές.  

Χρησιμοποιώντας την τεχνική five-fold cross validation διερευνήσαμε πιθανές τιμές για το 

μέγεθος του batch, του learning rate, του αριθμού των epochs, του αλγορίθμου 

βελτιστοποίησης καθώς και του πλήθους των dense επιπέδων στο τέλος του συνελικτικού 

νευρωνικού δικτύου.  

Η μέθοδος k-fold cross validation, όπου ως k στη δική μας περίπτωση επιλέξαμε το 5, είναι 

μία πρακτική που χρησιμοποιείται συχνά στα προβλήματα μηχανικής μάθησης, η οποία 

βοηθάει στην παρατήρηση της συμπεριφοράς ενός μοντέλου για συγκεκριμένες παραμέτρους 

και περιορισμένα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, τα  διαθέσιμα δεδομένα που προορίζονται 

για εκπαίδευση χωρίζονται σε k ομάδες, αφού πρώτα έχουν ανακατευτεί με τυχαίο τρόπο. 

Παρόλα αυτά, όπως έχουμε ήδη τονίσει, δεν μπορούμε να ανακατέψουμε τυχαία στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα τα δεδομένα μας, καθώς είναι παρόμοια για σύντομα χρονικά 

διαστήματα. Έτσι, και πάλι τα χωρίσαμε σε ομάδες βάσει του αριθμού επανάληψης της 

εκτέλεσης της κάθε άσκησης. Το επόμενο βήμα είναι η εκπαίδευση του μοντέλου, k 

διαφορετικές φορές, με τις k-1 ομάδες, και στο τέλος κάθε εκπαίδευσης, αξιολογείται η 

ακρίβεια του μοντέλου και η ικανότητα του να γενικεύει με την εναπομείνασα ομάδα 

δεδομένων. Αυτή η μέθοδος, χρησιμοποιείται συνήθως με λίγα δεδομένα κι έτσι και στη δική 

μας περίπτωση, όπως προαναφέραμε, χρησιμοποιήσαμε τις καταγραφές από τέσσερις μόνο 

εθελοντές.   

Στη συνέχεια, δοκιμάσαμε όλους τους συνδυασμούς των τιμών των υπερπαραμέτρων, που 

φαίνονται στον πίνακα 4.3.2: 

 

Πίνακας 4.3.2: Το σύνολο των τιμών που δοκιμάστηκαν για κάθε υπερπαράμετρο 
 

Learning 
Rate 

Batch Size Epochs Dense Layers Optimization 
Algorithm 

0.1, 0.01, 
0.001 

64, 256, 
1024, 2048 

25, 50, 100, 
150 

0, 1, 2 SGD with 
momentum, 

ADAM 
 

 

Έπειτα, για κάθε έναν από τους συνδυασμούς, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος 5-fold cross 

validation.  

Τα κριτήρια για την επιλογή των υπερπαραμέτρων του πίνακα 4.3.2 είναι:  

• Το learning rate, όσο πιο μεγάλο είναι τόσο πιο γρήγορα ανανεώνονται τα βάρη του 

δικτύου αλλά είναι πιθανό να χαθεί η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης κόστους. Αντίθετα 

μικρές τιμές learning rate καθυστερούν πολύ την εκπαίδευση. Αυτός είναι και ο λόγος 

για τον οποίο στην περίπτωση του SGD χρησιμοποιήσαμε την τεχνική learning rate 

decay, το οποίο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ελαττώνει το learning rate, ούτως 
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ώστε, φτάνοντας προς το τέλος της εκπαίδευσης, να μην χαθεί το ελάχιστο της 

συνάρτησης κόστους.  

 

• Το batch size, όπως αναφέραμε και στη θεωρία, είναι ένα μέγεθος που 

χρησιμοποιείται για τον τεμαχισμό του δείγματος εκπαίδευσης σε batches. Εάν για 

την ανανέωση των βαρών ληφθεί υπόψιν το σύνολο των δεδομένων, ο αλγόριθμος 

back-propagation γίνεται πολύ ακριβής στην σωστή ανανέωση των βαρών, με σκοπό 

την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους. Παρόλα αυτά, είναι χρονοβόρος και 

δεν εγγυάται πως το σύνολο των δειγμάτων χωράνε στην μνήμη της κάρτας γραφικών 

ή του επεξεργαστή. Από την άλλη, με λίγα δείγματα στο batch, η πορεία προς το 

ελάχιστο γίνεται ενθόρυβη και κανείς δεν εγγυάται την σύγκλιση. Εν γένει, συνήθως 

διαλέγονται ως τιμές πολλαπλάσια του 2, καθώς τέτοια μεγέθη χωράει συνήθως η 

μνήμη μίας κάρτας γραφικών και άρα θα μπορεί να κατανείμει καλύτερα την 

διεργασία. 

 

• Τα epochs, είναι ένα μέγεθος που εύκολα μπορεί να ρυθμιστεί με manual tuning είτε 

με early stopping, δηλαδή, να προγραμματίσουμε στον κώδικα μας, όταν το 

validation loss υπερβεί κάποιο μέγεθος να πάψει και η εκπαίδευση. Ωστόσο, εμείς 

δοκιμάσαμε να λάβουμε μία εικόνα της τάξης της τιμής, που αρκεί, ώστε το μοντέλο 

μας να έχει καλή ακρίβεια, χωρίς να υπερεκπαιδευτεί. 

 

• Τα dense layers στο τέλος ενός συνελικτικού νευρωνικού δικτύου, είναι δυνατόν να 

αυξήσουν αρκετά την ακρίβεια. Παρόλα αυτά, αυξάνουν δραματικά και τον αριθμό 

των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων και άρα είναι εύκολο να χάσει το δίκτυο την 

ικανότητα γενίκευσης.  

 

• Τα προτερήματα των αλγορίθμων βελτιστοποίησης που δοκιμάστηκαν έχουν 

παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 3.  

 

Από το σύνολο των δοκιμών, τα καλύτερα αποτελέσματα τα είχε ο συνδυασμός που φαίνεται 

στον πίνακα 4.3.3. 

Πίνακας 4.3.3: Οι τιμές των υπερπαραμέτρων που επιλέχθηκαν 
 

Learning 
Rate 

Batch Size Epochs Dense Layers Optimization 
Algorithm 

0.01 1024 50 0 SGD with 
momentum 

 

 

Από τα αποτελέσματα αυτά είχαμε δύο προβληματισμούς. Αρχικά, μας προβλημάτισε 

αρκετά το γεγονός ότι ο αλγόριθμος Stochastic Gradient Descent with momentum είχε 
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καλύτερα αποτελέσματα από τον αλγόριθμο ADAM. Βέβαια, στη βιβλιογραφία, ο 

παραδοσιακός αλγόριθμος SGD with momentum, φαίνεται να προτιμάται έναντι του πιο 

σύγχρονου, έξυπνου και γρήγορου αλγορίθμου ADAM στην εκπαίδευση με επιφανειακά 

ηλεκτρομυϊκά σήματα και όχι άνευ αιτίας. Όπως μπορεί να παρατηρηθεί στην εικόνα 4.3.5, 

ο ADAM ναι μεν οδηγεί πολύ πιο γρήγορα το validation loss σε χαμηλές τιμές, ήδη από το 

ενδέκατο epoch, αλλά στη συνέχεια, παρουσιάζει μία απότομη αύξηση. Επομένως, δεν δίνει 

αρκετά μεγάλο χρόνο στο μοντέλο να αυξήσει αρκετά το validation accuracy. Αντιθέτως, ο 

πιο αργός αλγόριθμος SGD with momentum, επιτρέπει στο νευρωνικό δίκτυο να εκπαιδευτεί 

αρκετές φορές από το σύνολο των δεδομένων μέχρι που τελικά το validation loss συγκλίνει 

σε μία χαμηλή τιμή μέχρι τα 50 epochs. Συνεπώς, με τη μέθοδο αυτή πετύχαμε και 

χαμηλότερο validation loss, συγκριτικά με το ελάχιστο στο οποίο οδηγεί ο ADAM, και 

αντίστοιχα υψηλότερο accuracy, περίπου κατά 3%.   

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε, πως η εκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων έγινε με τη γλώσσα 

Python, χρησιμοποιώντας το πολύ διαδεδομένο Deep Learning framework της Google, το 

TensorFlow. Έτσι, τα δείγματα των γραφημάτων που ακολουθούν εξήχθησαν από το 

διαδικτυακό εργαλείο TensorBoard. Οι εκπαιδεύσεις, επειδή απαιτούν πολύ μεγάλη 

υπολογιστική ισχύ αλλά και αρκετό χρόνο, εκτελέστηκαν σε έναν απομακρυσμένο server σε 

περιβάλλον Linux. Οι διαθέσιμοι πόροι ήταν ένας τετραπύρηνος intel Xeon CPU και 16 GB 

RAM. 
 

  
Validation Accuracy Validation Loss 

Εικόνα 4.3.5: Σύγκριση SGD with momentum με ADAM 

 

Ο άλλος προβληματισμός που προέκυψε, ήταν εάν θα μπορούσαμε τελικά να 

χρησιμοποιήσουμε μερικά dense επίπεδα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την υπερεκπαίδευση. 

Πριν όμως πειραματιστούμε με dense επίπεδα, θέλαμε να διερευνήσουμε εάν γίνεται να 

αυξήσουμε την ικανότητα γενίκευσης του μοντέλου μας. Έτσι, πραγματοποιήσαμε 4 

πειράματα. Αρχικά, εκπαιδεύσαμε το νευρωνικό δίκτυο της εικόνας 4.3.4 με το σύνολο των 

διαθέσιμων δεδομένων, δηλαδή και από τους 27 εθελοντές. Έπειτα, χρησιμοποιήσαμε σε 3 

συνελικτικά επίπεδα τη μέθοδο dropout, με σκοπό να επιχειρήσουμε τη μείωση του 

validation loss και του test loss. Μετά από αυτή τη δοκιμή, χρησιμοποιήσαμε 3 dense 

επίπεδα στο τέλος του δικτύου μας, και τέλος εκτελέσαμε άλλη μία φορά το 3ο πείραμα, αλλά 



 

60 

 

αυτή τη φορά, χρησιμοποιώντας dropout στα dense επίπεδα. Τα αποτελέσματα των 

πειραμάτων αυτών φαίνονται στους πίνακες 4.3.4 – 4.3.6: 

Πίνακας 4.3.4: training accuracy και loss για όλα τα πειράματα 
 

 training accuracy training loss 

1ο πείραμα 88.87 % 0.3276 

2ο πείραμα 86.16 % 0.4021 

3ο πείραμα 95.83 % 0.1181 

4ο πείραμα 89.30 % 0.3233 
 

 

Πίνακας 4.3.5: validation accuracy και loss για όλα τα πειράματα 
 

 validation accuracy validation loss 

1ο πείραμα 72.50 % 1.1318 

2ο πείραμα 77.60 % 0.7631 

3ο πείραμα 75.72 % 1.0419 

4ο πείραμα 79.38 % 0.7110 
 

 
 

Πίνακας 4.3.6: testing accuracy και loss για όλα τα πειράματα 
 

 testing accuracy testing loss 

1ο πείραμα 70.19 % 1.4133 

2ο πείραμα 72.98 % 0.9776 

3ο πείραμα 72.64 % 1.2062 

4ο πείραμα 76.64 % 0.8571 
 

 

 

Πείραμα 1ο 

  

Training Accuracy Training Loss 
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Validation Accuracy Validation Loss 

 

Πείραμα 2ο  

  

Training Accuracy Training Loss 

 

  

Validation Accuracy Validation Loss 
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Πείραμα 3ο  

 

 

Training Accuracy Training Loss 

 

  

Validation Accuracy Validation Loss 

 

Πείραμα 4ο  

 

 

Training Accuracy Training Loss 
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Validation Accuracy Validation Loss 

 

Όπως είναι εμφανές τόσο από τους πίνακες 4.3.4 – 4.3.6 όσο και από τα γραφήματα του 

πειράματος 2, η χρήση του dropout στα συνελικτικά επίπεδα ήταν μία κίνηση που βοήθησε 

το μοντέλο να βελτιώσει την ικανότητα γενίκευσης, κάτι που φαίνεται τόσο από την αύξηση 

του validation και του testing accuracy όσο και από την μείωση των αντίστοιχων losses. 

Συνήθως, η χρήση της μεθόδου dropout αποφεύγεται στα συνελικτικά επίπεδα. Αυτό διότι, 

πρώτον, τα συνελικτικά επίπεδα χρησιμοποιούν μικρό αριθμό παραμέτρων και άρα αυτός ο 

τύπος μοντέλων δύσκολα οδηγείται σε υπερεκπαίδευση. Δεύτερον, τα μοντέλα αυτά, με τα 

φίλτρα που χρησιμοποιούν, λαμβάνουν υπόψιν τους και την πληροφορία που εδράζεται σε 

μία γειτονιά της εισόδου. Άρα, νεκρώνοντας νευρώνες είναι πιθανόν να χαθεί αυτή η 

πληροφορία. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει και η έρευνα των Sungheon Park and Nojun 

Kwak [48], ειδικά όταν το πλήθος των δεδομένων που χρησιμοποιείται για εκπαίδευση είναι 

σχετικά μικρό, το dropout προκαλεί την προσθήκη θορύβου στα feature maps και άρα 

αποτρέπεται τελικά η υπερεκπαίδευση. Η χρήση dropout έγινε διερευνητικά στα επίπεδα 2, 

4 και 6. Η εφαρμογή του dropout ξεκίνησε με μικρή πιθανότητα, από 5 %, και αυξήθηκε 

μέχρι το μοντέλο να βελτιώσει το loss στα validation και testing set, χωρίς όμως να οδηγεί 

σε υποεκπαίδευση. Τελικά, και στις τρεις περιπτώσεις, χρησιμοποιήσαμε πιθανότητα 15 %. 

Το επόμενο πείραμα αφορούσε στην μελέτη των dense επιπέδων. Πράγματι, όπως 

προβλέψαμε με την τεχνική 5-fold cross validation, τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα. Το 

μοντέλο είχε τεράστια διαφορά μεταξύ training και testing loss, ενώ παρόμοια διαφορά 

παρατηρήθηκε και στο αντίστοιχο accuracy. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι όμως παράλογο, 

αφού τα dense επίπεδα εκτοξεύουν των αριθμό των εκπαιδεύσιμων παραμέτρων και άρα το 

νευρωνικό δίκτυο περιγράφει μία πολύ σύνθετη συνάρτηση, η οποία εύκολα οδηγείται στην 

υπερεκπαίδευση.  

 

Πίνακας 4.3.7: Αριθμός εκπαιδεύσιμων παραμέτρων πριν και μετά την προσθήκη 
dense επιπέδων 

 
Αριθμός εκπαιδεύσιμων παραμέτρων 

χωρίς dense επίπεδα 
Αριθμός εκπαιδεύσιμων παραμέτρων 

με dense επίπεδα 

139.028 922.348 
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Το τελευταίο πείραμα οδήγησε και στην τελική μορφή του μοντέλου, αφού η χρήση dropout 

στα dense επίπεδα καταπολέμησε τα αρνητικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν στο 

προηγούμενο πείραμα. Τελικά, το 4ο πείραμα οδήγησε ταυτόχρονα στις χαμηλότερες τιμές 

testing/validation loss και στις υψηλότερες τιμές testing/validation accuracy, κάτι που είναι 

εμφανές από την εικόνα 4.3.6:  

 

  

Validation Accuracy Validation Loss 
 

Εικόνα 4.3.6: Σύγκριση validation loss των τεσσάρων πειραμάτων 
 

Επομένως, η τελική μορφή του νευρωνικού δικτύου είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα 4.3.7: 

 

Εικόνα 4.3.7: Τελική αρχιτεκτονική συνελικτικού νευρωνικού δικτύου 
 

4.4 Ταξινόμηση των δεδομένων  

Αφότου κατασκευάσαμε την δική μας πρωτότυπη αρχιτεκτονική συνελικτικού νευρωνικού 

δικτύου, αποφασίσαμε να διεξάγουμε τρία πειράματα με αυτό, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 

του 1ου dataset της βάσης δεδομένων Ninapro.  

Στο πρώτο πείραμα, εκπαιδεύσαμε το νευρωνικό δίκτυο τρεις διαφορετικές φορές, 

χρησιμοποιώντας κάθε φορά τις καταγραφές των ασκήσεων κάθε μίας εκ των τριών 

διαφορετικών ομάδων των ασκήσεων. Τα αποτελέσματα της ακρίβειας στην ταξινόμηση του 

testing set παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4.1.  

Το δεύτερο πείραμα που υλοποιήσαμε είχε και πάλι ως στόχο την ταξινόμηση των ασκήσεων 

κάθε μίας εκ των τριών ομάδων ξεχωριστά. Αυτή τη φορά όμως, εκπαιδεύτηκε για κάθε μία 
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από τις τρεις ομάδες ασκήσεων ένα νευρωνικό δίκτυο για τις καταγραφές από κάθε έναν εκ 

των 27 εθελοντών. Έτσι, σε αυτό το πείραμα, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 81 διαφορετικά 

νευρωνικά δίκτυα. Στον πίνακα 4.4.1, παρουσιάζεται ο μέσος όρος της ακρίβειας ταξινόμησης 

κάθε μίας εκ των τριών ομάδων ασκήσεων, για το testing set. 

  

Πίνακας 4.4.1: Αποτελέσματα πειράματος 1 και 2 
 

Πείραμα Ε1 Ε2 Ε3 

1ο 77.01 % 71.02 % 61.25 % 

2ο 80.04 % ± 6.30% 72.44% ± 6.01% 64.42% ± 8.36% 
 

 

Όπως είναι εμφανές από τα αποτελέσματα των δύο πειραμάτων, η ακρίβεια στην ταξινόμηση 

των επιφανειακών ηλεκτρομυογραφημάτων φθίνει όταν χρησιμοποιούμε για εκπαίδευση τις 

ομάδες ασκήσεων Ε2 και Ε3. Αυτό είναι κάτι αναμενόμενο, καθώς η Ε2 ομάδα έχει 

περισσότερες ασκήσεις από την Ε1 και αντίστοιχα η Ε3 από την Ε2. Αυτό το οποίο μας 

προκάλεσε έκπληξη ήταν το γεγονός ότι τα δύο πειράματα οδήγησαν σε παραπλήσια 

αποτελέσματα. Όπως είναι γνωστό από τη θεωρία του Deep Learning, αυξανομένων των 

διαθέσιμων δεδομένων, η ακρίβεια στην ταξινόμηση ενός νευρωνικού δικτύου πρέπει να 

αυξάνεται. Ο πίνακας 4.4.2 παρουσιάζει την τεράστια διαφορά του πλήθους των δεδομένων 

στα δύο πειράματα.  

Το τρίτο πείραμα, είχε εκτελεστεί και στη μελέτη των Atzori et al. και άρα αποφασίσαμε να 

το εκτελέσουμε κι εμείς, ούτως ώστε να κάνουμε μία ακόμη σύγκριση του δικτύου μας με 

εκείνο της έρευνας αυτής. Σε αυτό το πείραμα, εκπαιδεύτηκαν 27 διαφορετικά νευρωνικά 

δίκτυά, κάθε ένα με τις καταγραφές ενός εθελοντή και ο σκοπός τους ήταν η ταξινόμηση και 

των 52 διαφορετικών κινήσεων. Στον πίνακα 4.4.2 φαίνονται τα δικά μας αποτελέσματα και 

τα αποτελέσματα της έρευνας των Atzori et al.  

Πίνακας 4.4.2: Σύγκριση των δικών μας αποτελεσμάτων με αυτά της έρευνας 
Atzori et al. 

 

 Atzori et al. Διπλωματική Εργασία 

Testing Accuracy 66.59% ± 6.40% 71.85% ± 5.56% 
 

 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.4.2 το δικό μας νευρωνικό δίκτυο οδηγεί σε ακρίβεια 

ταξινόμησης υψηλότερη μόνο κατά περίπου 5 %. Η διαφορά αναμενόταν πολύ μεγαλύτερη, 

καθώς όχι μόνο κατασκευάσαμε ένα πολύ πιο βαθύ και σύνθετο δίκτυο αλλά και λόγω του ότι 

χρησιμοποιήσαμε τελικά περισσότερα δεδομένα στην εκπαίδευση, επιτρέποντας την 

αλληλοεπικάλυψη των διαδοχικών παραθύρων.  

Η εξήγηση δόθηκε όταν κατασκευάσαμε πέντε confusion matrices από πέντε τυχαία 

νευρωνικά δίκτυα του τρίτου πειράματος. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.4.1, η οποία 
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παρουσιάζει τον μέσο όρο των 5 αυτών confusion matrices, το νευρωνικό δίκτυο 

συστηματικά ταξινομεί εσφαλμένα ζεύγη κινήσεων.  

 
Εικόνα 4.4.1: Confusion Matrix ταξινόμησης 52 κινήσεων 

 
Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να προκαλέσει έκπληξη εάν λάβουμε υπ’ όψιν πως η 

επιφανειακή ηλεκτρομυογραφία δεν είναι ιδιαιτέρως ακριβής και άρα παραπλήσιες κινήσεις 

παράγουν παρόμοια ηλεκτρομυϊκά σήματα. Ένα παράδειγμα τέτοιου ζεύγους κινήσεων 

αποτελεί το “Thumb opposing the base of the little finger” (E2, gesture 4) με το 

“abduction of all the fingers” (E2, gesture 5), το οποίο φαίνεται και στις εικόνες 4.4.2(i-ii). 

 

 

  
i) Thumb opposing the base of the little 

finger 
ii) abduction of all the fingers 

 

Εικόνες 4.4.2 (i-ii): Παράδειγμα ζεύγους κινήσεων που οδηγεί σε εσφαλμένη 
ταξινόμηση 
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4.5 Σύγκριση MyoUP με το 5ο dataset της Ninapro  

Αφότου σχεδιάσαμε την αρχιτεκτονική ενός νευρωνικού δικτύου, το οποίο αποδεδειγμένα 

μπορεί, με σχετικά καλή ακρίβεια, να ταξινομεί επιφανειακά ηλεκτρομυϊκά σήματα, 

αποφασίσαμε να επιχειρήσουμε την εκπαίδευση του με τα δεδομένα τόσο του 5ου dataset της 

βάση (DB5) δεδομένων Ninapro, όσο και με τα δεδομένα της βάσης που κατασκευάστηκε 

στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εργασίας, τη MyoUP.  

Ο λόγος για τον οποίο θελήσαμε να διεξάγουμε το πείραμα αυτό είναι διττός. Κατ’ αρχάς, 

επειδή όπως αναφέρεται στην έρευνα [44], όπου και παρουσιάζεται το 5ο dataset της Ninapro, 

με μία συσκευή Myo Armband, δεν μπόρεσαν να υπερβούν σε ακρίβεια το 55%. Επομένως, 

ήταν φυσικό να θέλουμε να μάθουμε εάν η δική μας προσπάθεια κατάφερε να οδηγήσει σε 

καλύτερα αποτελέσματα. Ο δεύτερος λόγος ήταν πως εάν η βάση μας οδηγούσε σε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα, αυτό θα σήμαινε πως το σχετικά φθηνό και πολύ εύκολο στην 

χρήση βραχιόλι Myo Armband, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση κινήσεων 

του χεριού σε πραγματικό χρόνο. Υπενθυμίζεται πως και οι δύο αυτές βάσεις έχουν 

κατασκευαστεί με τη βοήθεια της συσκευής αναγνώρισης κινήσεων του χεριού Myo Armband 

και πως η MyoUP αποτελεί ένα υποσύνολο των κινήσεων της βάσης δεδομένων Ninapro.  

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το DB5, έχει κατασκευαστεί με δύο Myo Armbands βραχιόλια, 

το ένα από τα οποία τοποθετήθηκε σε κάθε εθελοντή κάτω από τον βραχιονοκερκιδικό 

σύνδεσμο και το άλλο ακριβώς από κάτω, περιστραμμένο κατά περίπου 22 μοίρες, ούτως 

ώστε να καλύπτει τα κενά των αισθητήρων του πρώτου βραχιολιού. Αυτό βέβαια σημαίνει, 

πως εάν από τα δεδομένα αυτά κατασκευάσουμε πίνακες τιμών, με τη διαδικασία που έχουμε 

υποδείξει, ο αριθμός των στηλών των πινάκων θα είναι δεκαέξι, ίσος δηλαδή με τον αριθμό 

των αισθητήρων των δύο βραχιολιών. Τα δεδομένα της MyoUP από την άλλη, περιέχουν 

καταγραφές από οκτώ μόνο αισθητήρες. Επομένως, στην εκπαίδευση, έπρεπε να διαλέξουμε 

από την περίπτωση της Ninapro τα δεδομένα από τους αισθητήρες μόνο εκείνου του 

βραχιολιού που οδηγούσε στα καλύτερα αποτελέσματα ταξινόμησης, όταν αυτά εκπαίδευαν 

το συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο, το οποίο υλοποιήσαμε. 

Μη θέλοντας να αφιερώσουμε πολύ χρόνο στην εκπαίδευση του δικτύου μας με τα δεδομένα 

του 5ου dataset της Ninapro, διακόψαμε τις εκπαιδεύσεις με τα δεδομένα από τα δύο 

βραχιόλια ξεχωριστά μετά από πολύ λίγα epochs. Ήταν εμφανές, πως η πρώτη οκτάδα 

σημάτων, η οποία προέρχεται από το βραχιόλι που βρισκόταν πλησιέστερα στον αγκώνα, 

οδηγούσε σε υψηλότερη αξιοπιστία ταξινόμησης. Επομένως, η σύγκριση των δεδομένων μας 

έγινε μεταξύ των πρώτων οκτώ σημάτων των καταγραφών του 5ου dataset της Ninapro και 

των καταγραφών του δικού μας Myo Armband.  

Η σύγκριση των δεδομένων των δύο βάσεων δεν έγινε στο σύνολο αυτών, αλλά σε ένα δείγμα 

των δεδομένων, το οποίο προήλθε από την επιλογή δώδεκα συγκεκριμένων κινήσεων. Οι 

κινήσεις αυτές επιλέχθηκαν με κριτήριο την ικανότητα του νευρωνικού δικτύου που 

κατασκευάσαμε να αναγνωρίζει τις καταγραφές των κινήσεων αυτών με τους αισθητήρες 

delsys, όπως δηλαδή καταγράφηκαν στο 1ο dataset της Ninapro. Στη συνέχεια του 
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συγγράμματος γίνεται λεπτομερέστερη μελέτη για τα δεδομένα της MyoUP, όπου και 

εξακριβώνεται ποιοι συνδυασμοί κινήσεων οδηγούν σε αυξημένη αξιοπιστία αναγνώρισης. Οι 

κινήσεις που επιλέχθηκαν για την σύγκριση φαίνονται στις εικόνες 4.5.1 (i-xii):  

 

 

 

 

 
i. Index Flexion 

 
 
 
 
 
 

 ii. Ring Flexion 

 

 

 iii. Thumb Extension 
 
 
 
 
 
 

 
iv. Thumb Up 

 

 

 
v. flexion of index, middle 

finger and thumb 
 
 
 
 
 
 

 
vi. abduction of all fingers 

 



 

69 

 

 

 
vii. fingers flexed together in 

fist 
 
 
 
 
 
 

 
viii. pointing with index finger 

 

 

 
ix. medium diameter grasp 

 
 
 
 
 
 

 
x. ring grasp 

 

 

 
xi. prismatic four finger grasp 

 
 
 
 
 
 

 
xii. writing tripod grasp 

 

Εικόνες 4.5.1 (i-xii): Σύνολο κινήσεων που επιλέχθηκαν για σύγκριση 
 

 

Επομένως, εκπαιδεύσαμε την ίδια αρχιτεκτονική δύο διαφορετικές φορές με τα δεδομένα 

κάθε μίας εκ των δύο βάσεων. Και στις δύο εκπαιδεύσεις, χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες 

υπερπαραμέτρους, ενώ κατασκευάσαμε ίδιο αριθμό εικόνων και από τις δύο βάσεις, ούτως 

ώστε η σύγκριση να είναι αντικειμενική. Παρατηρώντας τα αποτελέσματα της ακρίβειας 

ταξινόμησης στον πίνακα 4.5.1, είναι εμφανές πως τα δικά μας δεδομένα οδήγησαν σε 

σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα, δίνοντας περίπου 23 % καλύτερη ακρίβεια στην 

ταξινόμηση.  
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Πίνακας 4.5.1: Σύγκριση ακρίβειας ταξινόμησης του testing set, εκπαιδεύοντας το 
δίκτυο με τις δύο βάσεις 

 
 

 Ninapro DB5 MyoUP 

Testing set accuracy 55.31 % 78.98 % 

 

Επομένως, μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε πως η βάση μας είναι αξιόπιστη, κάτι 

που φαίνεται ακόμη περισσότερο και στο κεφάλαιο 4.6, όπου παρουσιάζεται μία εφαρμογή 

αναγνώρισης κινήσεων του χεριού σε πραγματικό χρόνο.   

 

4.6 Ανάπτυξη λογισμικού αναγνώρισης κινήσεων του χεριού σε 

πραγματικό χρόνο  

Η ανάπτυξη ενός λογισμικού αναγνώρισης των κινήσεων του χεριού σε πραγματικό χρόνο 

χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορούσε στην εκπαίδευση του νευρωνικού δικτύου 

που θα εκτελεί την ταξινόμηση των εισερχόμενων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων από 

τον χρήστη. Το δεύτερο τμήμα αφορά στην ανάπτυξη ενός προγράμματος, που θα δέχεται 

τα σήματα από το Myo Armband, θα τα επεξεργάζεται, ούτως ώστε να τα κατατέμνει σε 

πίνακες τιμών, και στη συνέχεια από τα αποτελέσματα του νευρωνικού δικτύου θα λαμβάνει 

απόφαση σχετικά με το ποια κίνηση εκτελεί ο χρήστης.     

Στάδιο 1ο:  

Όσον αφορά στην ταξινόμηση των εισερχόμενων δεδομένων, χρησιμοποιήσαμε το 

νευρωνικό δίκτυο που σχεδιάσαμε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, το οποίo 

και εκπαιδεύσαμε με τα δεδομένα της βάσης δεδομένων MyoUP. Αρχικά, αποφασίσαμε να 

χρησιμοποιήσουμε τις καταγραφές και από τις 22 διαθέσιμες κινήσεις. Προτού όμως 

προχωρήσουμε στην εκπαίδευση του δικτύου, ήταν απαραίτητο να εξαγάγουμε και δεδομένα 

από τις παύσεις χαλάρωσης των εθελοντών. Πιο συγκεκριμένα, επειδή κατά τη χρήση του 

λογισμικού ένας χρήστης είτε θα εκτελεί κάποια κίνηση είτε θα χαλαρώνει το χέρι του, είναι 

προφανές πως το συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο έπρεπε να εκπαιδευτεί και στην αναγνώριση 

της χαλάρωσης. Επομένως, αφού κάθε ένας από τους οκτώ εθελοντές εκτέλεσε κάθε άσκηση 

πέντε φορές, κι άρα για κάθε άσκηση της βάσης υπάρχουν 40 καταγραφές, αποκόψαμε 40 

τυχαίες και διαφορετικές εκτελέσεις χαλάρωσης από τις καταγραφές. Και σε αυτή την 

περίπτωση, χωρίσαμε τα δεδομένα σε testing, validation και training set ανάλογα με την 

φορά εκτέλεσης. Επομένως, ο συνολικός αριθμός ασκήσεων έγινε 23.  

Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης αυτής φαίνονται στον πίνακα 4.6.1, ενώ στην εικόνα 4.6.1 

παρουσιάζεται το confusion matrix αυτής της εκπαίδευσης. Από αυτά μπορούμε να εξάγουμε 

ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα: 
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• Αρχικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε πως συγκρίνοντας το testing loss της 

εκπαίδευσης αυτής με αυτό που εξαγάγαμε στο κεφάλαιο 4.5, για την αναγνώριση 12 

κινήσεων, η διαφορά είναι περίπου 14 %. Αυτή, αυξήθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω του 

γεγονότος ότι μειώσαμε κατά το ήμισυ τις κινήσεις που αναγνωρίζει το δίκτυο. 

• Από το confusion matrix, είναι εμφανές πως και πάλι ορισμένες καταγραφές οδηγούν 

συστηματικά σε εσφαλμένη ταξινόμηση. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μία προσεκτική 

επιλογή κινήσεων, η οποία θα αυξήσει ραγδαία την ακρίβεια στην ταξινόμηση.  

• Τέλος, παρατηρούμε πως το rest είναι από τις κλάσεις με την μεγαλύτερη ακρίβεια 

ταξινόμησης. Επομένως, η τυχαιότητα στην επιλογή των σημάτων δεν επηρέασε την 

εκπαίδευση. 

 

Πίνακας 4.6.1: Αποτελέσματα εκπαίδευσης του δικτύου με 23 κινήσεις 
 
 

Training 
Accuracy 

Training 
Loss 

Validation 
Accuracy 

Validation 
Loss 

Testing 
Accuracy 

Testing 
Loss 

79.57 % 0.6418 73.97 % 0.6846 72.83 0.7102 

 

 
Εικόνα 4.6.1: Confusion Matrix ταξινόμησης 23 κινήσεων 
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Παρατηρώντας λοιπόν το confusion matrix, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη 

φορά τις καταγραφές 11 διαφορετικών κινήσεων, με κριτήριο την ικανότητα του δικτύου να 

τις αναγνωρίζει. Οι κινήσεις αναγράφονται ονομαστικά στον πίνακα 4.6.2 ενώ αναπαρίστανται 

στις εικόνες 4.6.3 – 4.6.14.    

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής φαίνονται στον πίνακα 4.6.2, ενώ στην εικόνα 4.6.2 

φαίνεται ο νέος confusion matrix. 

 

Πίνακας 4.6.2: Οι 11 κινήσεις που επιλέχθηκαν για ταξινόμηση 
 

1. Index Finger Flexion 2. Ring Finger Flexion 

3. Thumb Extension 4. Writing Grasp 

5. Fist 6. Wrist Extension 

7. Medium Diameter Grasp 8. Prismatic four-finger grasp 

9. Left Wrist Flexion 10. Rest 

11. Abduction of fingers with thumb flexion 
 

 

Πίνακας 4.6.3: Αποτελέσματα εκπαίδευσης του δικτύου με 11 κινήσεις 
 
 

Training 
Accuracy 

Training 
Loss 

Validation 
Accuracy 

Validation 
Loss 

Testing 
Accuracy 

Testing 
Loss 

91.26 % 0.2725 87.18 % 0.4437 86.02 % 0.4915 

 

 
Εικόνα 4.6.2: Confusion Matrix ταξινόμησης 11 κινήσεων 
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Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το confusion matrix (Εικόνα 4.6.2) αλλά και από 

τον πίνακα 4.6.3 των αποτελεσμάτων, η επιλογή των κινήσεων ήταν ιδιαιτέρως εύστοχη.  

 

Στάδιο 2ο:  

Το δεύτερο στάδιο αφορούσε στην ανάπτυξη του λογισμικού, το οποίο θα έχει στόχο τη 

διαχείριση των εισερχόμενων σημάτων από το Myo Armband αλλά και την διαχείριση των 

αποτελεσμάτων του νευρωνικού δικτύου. 

Αρχικά, αποθηκεύτηκαν σε ένα αρχείο HDF με extension .h5, το οποίο είναι κατάλληλο για 

αποθήκευση μεγάλων δεδομένων, η αρχιτεκτονική του δικτύου και όλες οι εκπαιδευμένες 

παράμετροι του. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε το myo-python [49], το οποίο είναι ένα C 

foreign Function Interface, με σκοπό την επικοινωνία της Python με το Thalmic Myo SDK, 

που έχει σχεδιαστεί σε C++. Με το wrapper αυτό, μπορούσαμε να αποθηκεύουμε στον 

υπολογιστή τα σήματα που σε πραγματικό χρόνο διαβάζει το Myo Armband, τα οποία και 

ορίσαμε να καταγράφονται σε πίνακες τιμών με διαστάσεις 10 x 15, ούτως ώστε να μπορούμε 

άμεσα να τα εισαγάγουμε ως είσοδο στο νευρωνικό δίκτυο. Έτσι, κατασκευάσαμε έναν buffer 

πινάκων τιμών, ο οποίος ανανεώνεται από τα εισερχόμενα σήματα με τη λογική FIFO και 

έχει μέγεθος 15 τιμών. Έτσι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και πιο συγκεκριμένα ανά 0.3 

sec, το σύνολο του buffer ταξινομείται κατά τη λειτουργία του λογισμικού και για κάθε πίνακα 

τιμών γίνεται μία πρόβλεψη, βάσει του διανύσματος πιθανοτήτων που παράγει το νευρωνικό 

δίκτυο. Στη συνέχεια, ο κώδικας επιλέγει από τον buffer την κίνηση που εμφανίζεται 

περισσότερες φορές στα 14 αυτά δείγματα και αυτό εμφανίζει σε full-screen την αντίστοιχη 

φωτογραφία της κίνησης στον υπολογιστή.  

Στις εικόνες 4.6.3 – 4.6.14, παρουσιάζονται στιγμιότυπα της αναγνώρισης κινήσεων του 

χεριού σε πραγματικό χρόνο. 
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Εικόνα 4.6.3: Αναγνώριση κίνησης Ring Finger Flexion 
 

 

Εικόνα 4.6.4: Αναγνώριση κίνησης Thumb Extension 
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Εικόνα 4.6.5: Αναγνώριση κίνησης Abduction of all fingers with Thumb Flexion  
 

 

Εικόνα 4.6.6: Αναγνώριση κίνησης Left Wrist Flexion 
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Εικόνα 4.6.7: Αναγνώριση κίνησης Wrist Extension 
 

 

Εικόνα 4.6.8: Αναγνώριση κίνησης Fist 
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Εικόνα 4.6.9: Αναγνώριση κίνησης Medium Diameter Grasp 
 

 

Εικόνα 4.6.10: Αναγνώριση κίνησης Stick Grasp 
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Εικόνα 4.6.11: Αναγνώριση κίνησης Writing Grasp 
 

 

Εικόνα 4.6.12: Αναγνώριση κίνησης Index Flexion 
 

 

 

Ένα demo είναι διαθέσιμο στο YouTube [50], στο οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.  

Αρχικά, μπορούμε να δούμε πως σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζονται λάθος εικόνες. Αυτό 

σίγουρα επηρεάζεται από το γεγονός ότι το δίκτυο προφανώς δεν αναγνωρίζει τις κινήσεις με 

100 % αξιοπιστία. Κυρίως όμως έχει να κάνει με το μέγεθος του buffer. Μετά από μερικά 
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πειράματα με το μέγεθος του buffer, καταλήξαμε στο αυτονόητο, ότι δηλαδή, μεγάλο 

μέγεθος buffer, οδηγεί σε μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά και σε μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας. 

Από τη στιγμή λοιπόν που ο υπολογιστής που χρησιμοποιήθηκε στο demo είναι σχετικά 

αργός για την συγκεκριμένη διεργασία, ήταν λογικό να επιλεγεί ένας πιο μικρός buffer. Αυτό 

προφανώς σημαίνει πως εύκολα από μία απότομη κίνηση, η πλειοψηφία των δεδομένων του 

buffer ενδεχομένως να γεμίσει με δεδομένα που αναγνωρίζονται ως άλλη κίνηση. Αυτός είναι 

και ο λόγος για τον οποίο στο demo η εναλλαγή των κινήσεων γίνεται με ιδιαίτερη ηρεμία 

και προσοχή, καθώς τελικά το σύστημα αυτό είναι ευάλωτο στο θόρυβο.   

Κάτι άλλο που αξίζει να επισημανθεί είναι πως το λογισμικό αυτό, όπως και κάθε άλλο 

σύστημα αναγνώρισης κινήσεων του χεριού απαιτεί πριν από την χρήση του εκπαίδευση του 

χρήστη. Κάθε κίνηση, μπορεί να εκτελεστεί με ποικίλους τρόπους, όμως κατά τη δημιουργία 

της βάσης δόθηκαν στους εθελοντές σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης τους. 

Επί παραδείγματι, στην περίπτωση της κίνησης “Medium Diameter Grasp”, η δύναμη στο 

μπουκάλι πρέπει να ασκηθεί χρησιμοποιώντας ολόκληρη την παλάμη, αλλιώς θα 

αναγνωριστεί ως διαφορετική κίνηση.     
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5. Επίλογος 
 

 

 

 

 

 

 

 

Η συνεισφορά της έρευνας που παρουσιάστηκε στο παρόν σύγγραμμα, μπορεί να συνοψιστεί 

στα εξής τέσσερα σημεία: 

1) Αρχικά, σχεδιάστηκε μία νέα, αξιόπιστη και βαθιά αρχιτεκτονική συνελικτικού 

νευρωνικού δικτύου, η οποία μπορεί να ταξινομεί επιφανειακά ηλεκτρομυϊκά σήματα 

με ακρίβεια που είναι συγκρίσιμη με τα τελευταία αποτελέσματα της πρόσφατης 

παγκόσμιας βιβλιογραφίας.  

2) Μέσα από πειράματα αναγνωρίστηκε το φαινόμενο, παρόμοιες κινήσεις να οδηγούν 

στην καταγραφή παραπλήσιων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων. Αυτό, καθιστά 

επιτακτική ανάγκη την προσοχή στην επιλογή των κινήσεων του χεριού που 

προορίζονται για αναγνώριση με μοντέλα Μηχανικής Μάθησης. 

3) Αναπτύχθηκε μία νέα βάση δεδομένων επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων, η 

MyoUP, στην οποία χρησιμοποιήθηκε ως συσκευή καταγραφής η πολύ διαδεδομένη 

συσκευή καταγραφής Myo Armband. Τα πειράματα της έρευνας αυτής απέδειξαν πως 

τα δεδομένα της MyoUP χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και πως είναι 
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κατάλληλα για εκπαίδευση μοντέλων, με σκοπό την ταξινόμηση ηλεκτρομυϊκών 

σημάτων.  

4) Τέλος, αναπτύχθηκε μία εφαρμογή αναγνώρισης κινήσεων του χεριού σε πραγματικό 

χρόνο. Αυτό το λογισμικό αξιοποίησε το νευρωνικό δίκτυο που σχεδιάστηκε στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας και το οποίο εκπαιδεύτηκε με τα δεδομένα της βάσεις 

MyoUP. Η ομαλή λειτουργία της εφαρμογής αυτής αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη 

της μεγάλης ακρίβειας του συνελικτικού νευρωνικού δικτύου και της υψηλής ποιότητας 

των δεδομένων της βάσης MyoUP.  

Το αντικείμενο της έρευνας αυτής είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς η αναγνώριση κινήσεων 

του χεριού μέσω επιφανειακών ηλεκτρομυϊκών σημάτων μπορεί να δώσει ελπίδα σε 

ανθρώπους που ζουν την μεγάλη δυσκολία της αναπηρίας. Αν και ο κόπος που καταβλήθηκε 

για την εργασία αυτή ήταν μεγάλος, το αντικείμενο παραμένει ανεξάντλητο. Παρ’ όλα αυτά, 

πιστεύουμε πως η έρευνα που παρουσιάστηκε θέτει τα θεμέλια για να αναπτυχθούν και άλλες 

πολύ ενδιαφέρουσες εργασίας όπως επί παραδείγματι τον έλεγχο ρομποτικών βραχιόνων. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα δεδομένα της εργασίας αυτής είναι διαθέσιμα σε 

όποιον επιθυμεί [51]. Επίσης, η ερευνητική διαδικασία μαζί με όλα τα αποτελέσματα 

κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή από το συνέδριο IISA [52], ούτως ώστε, εύκολα κάποιος να 

μπορεί να συνεχίσει την έρευνα μας από εκεί που σταματήσαμε.  
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