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Abdülkadir Salmanlı’ya teşekkür ederim. Yönlendirmeleriyle ve tavsiyeleriyle bana
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TİD : Türk İşaret Dili
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RGBD : Kırmızı Yeşil Mavi Derinlik
SDK : Yazılım Geliştirme Kütüphanesi
WPF : Windows Presentation Foundation
OKH : Ortalama Karasel Hata
KOKH : Kök-Ortalama Karasel Hata
TH : Tahmin Hatası
BBK : Bayes Bilgi Kriteri
KNN : En Yakın K Komşu
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Şekil 3.7 : Robot temel vücut hareketleri ve işaret dili hareketlerini
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Şekil 3.8 : Çocuk "masa" hareketini gerçeklerken verisi alınıyor....................... 31
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Şekil 5.6 : Robot başlangıç pozisyonu................................................................ 55
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İŞARET DİLİ HAREKETLERİNİN BİR İNSANSI ROBOT TARAFINDAN
TAKLİT YOLUYLA GERÇEKLENMESİ VE ÖĞRENİLMESİ

ÖZET

Son yıllarda insansı robot alanındaki yeni teknolojik gelişmeler ve gelişen yapay
zeka robot uygulamaları ile birlikte insan robot etkileşimi üzerine yapılan çalışmalar
artarak devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte insan-robot etkileşimi farklı bir
boyut kazanmıştır. Robotların insanlarla değişik seviyelerde etkileşimi kaçınılmaz
olmaya başlamıştır. İnsan sosyal bir varlıktır ve yapılan araştırmalar yeni şeyler
öğrenilmesinde yüz yüze etkileşerek kazanılan becerilerin büyük oranda hatırda
kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla insan gelişimininde sosyal etkileşimin çok büyük
payı vardır.

Yaptımız bu çalışma, işitme engelli kişilere işaret dilinin öğretilmesinde insansı
robotların kullanımının yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Çalışmada el ve parmaklara
sahip olması açısından pek çok Türk İşaret Dili (TİD) kelimesini gerçekleyen H-25
Nao robot kullanılmıştır. Nao robotun parmak kullanımı kısıtı, çalışmada gerçek-
lenecek kelimelerin seçimi sırasında en büyük kısıtlayıcı etken olmuştur. Nao robotun
dış görünüşünün insana benzemesi insanların ilgisini çekmekte ve eğitmen olarak
kullanılmasında büyük avantaj sağlamaktadır. İşaret dili hareketlerini gerçekleme
için insan hareketleri sırasında insan iskelet yapısının eklem pozisyon bilgilerini kayıt
edebilme özelliğine sahip Microsoft Kinect algılayıcısı kullanılmıştır. Diğer hareket
yakalama (MOCAP) sistemlerine göre daha düşük maliyetli olması, kullanıcıya
hareket serbestliği tanıması, ortamdaki manyetik alanlardan etkilenmemesi, karmaşık
kalibrasyon problemlerinin olmaması, kullanım kolaylığı gibi bir çok avantajı
nedeniyle RGBD Microsoft Kinect kamerası tercih edilmiştir. İnsandan alınan hareket
verileri (işaret dili hareketleri) kullanılarak işaret dili hareketlerinin öğrenilmesi ve
insansı robot üzerinde gerçeklemek için olasılıksal ve matematiksel tabanlı makine
öğrenmesi algoritmaları üzerinde çalışılmıştır. Parmak alfabesi yerine daha çok genel
tanımların yer aldığı yüz ve el hareketlerinin kullanılacağı kavramlara yer verilmiştir.
Bu kavramların çocukların anlayabileceği ve rahatlıkla ifade edebileceği, robotun
kısıtlı donanımı ile gerçeklenebilecek ve kolayca ayırt edilebilecek kavramlar olması
açısından temel bazı hareketler insansı robot üzerinde gerçeklenmiştir.

İşaret dili gerçekleme ve tanımada kullanmak üzere veri toplama çalışmaları iki ana
grupta toplanabilir. Bunlar çocuklarla etkileşim oyunu kurularak veri toplanması
ve yetişkin katılımcılarla yapılan çalışmalardır. Veri alma çalışmaları ilk olarak
geliştirilen taklit tabanlı etkileşim oyunlarında katılımcının hareketini tanımak amaçlı
alınmaya başlanmıştır. Daha sonra eğitim setinin artırılması amacıyla daha fazla
katılımcıdan çeşitli zaman ve yerlerde, ancak aynı deney kurulumu dâhilinde veriler
alınmıştır. Bu alınan veriler farklı şekilde kaydedilerek ve işlenerek işaret dili
gerçekleme çalışması için de kullanılmışır. Yapılmasını istenen hareket göstericiler
tarafından(insan veya robot video veya fiziksel robot ya da eğitici insandan biri)
katılımcılara gösterilir, kinectin 1.5m önünde bulunan katılımcı hareketi yaptığında
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araştırmacı tarafından vücut iskelet koordinatları alınarak hareket verisi olarak
kaydedilir. Katılımcıların rahatça uygulayabilmeleri, yorulmamaları ve sıkılmamaları
açısından hareket ve tekrar sayıları mümkün olduğunca düşük tutulmuştur. Deneyler
15 yetişkin katılımcı ile gerçekleştirilmiştir (4 tane kız, 11 tane erkek). Katılımcılar
İTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve diğer mühendislik bölümü öğrencilerinden seçilmiştir.
Katılımcılar işaret dili bilmemektedir. Çalışmaya başlamadan önce katılımcıların
bir grubuna oluşturulan sanal robot görüntüsü gösterilerek diğer gruba ise insan
eğitimci tarafından gösterilerek yapacakları hareketler gösterilmiştir. Katılımcılardan
her hareketi 4 defa yapmaları istenmiştir. Kameradan saniyede 30 çerçeve (30
koordinat bilgisi) kaydedilmiştir. Üniversite öğrencilerinin ve yetişkinlerin yanısıra
6 normal gelişimli 7-9 yaş ve 2 otizmli 6-7 yaş aralığında çocuktan insan eklem
sistemine ait hareket verisi alınmıştır. İTÜ Maden Fakültesi binasında faaliyet
gösteren Savaş Çekirge Gitar Merkezi öğrencilerinden (normal gelişimli çocuklar) ve
Halkalı Âb-ı Hayat Zihinsel Engelliler Okulu’nda terapi gören otistik çocuklardan
Nao H25 robot ve Kinect ile kurulan etkileşim oyunu sistemi ile seçilen hareketler
için terapist desteği ile çalışma yapılmıştır. Tasarlanan etkileşim oyunundada bir
Nao H25 Insansı robot, çocuklara izleme ve taklit yolu ile bazı işaretleri ve basit
üst vücut hareketlerini öğretme konusunda yardımcı olmaktadır. Hareketleri tanıma
konusunda Kinect kamera tabanlı bir sistem kullanılmaktadır. Robot bu sistemden
gelen tanıma verilerini kullanarak katılımcılara performansları hakkında sesli geri
bildirimde bulunur. Oyunun ilk versiyonlarında oyunda doğallığı bozmayacak şekilde
tanıma için hesaplaması ucuz ve bir model eğitimi gerektirmeyen kural tabanlı bir
yöntem kullanılmıştır. Daha sonra katılımcılardan alınan hareket verileri ile farklı
makine öğrenmesi metodları kullanılarak tanıma çalışmaları yapılmıştır. İşaret dili
hareketlerinin ve temel vücut hareketlerinin modellenmesi ve gerçeklenmesi için iki
olasılıksal method gösterilmiş (GKM, GKR) bu modellerden elde edilen sonuçlar
insansı robot kullanılarak gerçeklenmiştir. İlk metot ile (GKM) hareketin önemli
özellikleri çıkartılmıştır. İkinci olarak Gauss karışım regresyonu (GKR) kullanılarak
hareketin genelleştirilmiş yörünge formu elde edilmiştir. Son olarak regresyondan
elde edilen hareket yörüngesi choregraph benzetim programı kullanılarak NAO insansı
robot üzerinde gerçeklenmiş ve insan hareketine yakın bir hareketlerin taklit edildiği
görülmüştür.

Gauss karışım regresyonu (GKR) fonksiyonun belirlenmesinde ana zorluklardan
birisi gauss karışım yoğunluğu tahminin iyi tanımlanabilmesidir. İteratif en iyi
olabilirlik tahminini kullanarak local optimuma yakınsarken model karmaşıklığını
belirleyen bileşen sayısı da uygun olarak seçilmelidir. Optimum bileşen sayısının
belirlenmesi yani regresyon fonksiyonu için seçilecek bileşen sayısı, K sayısı
başlangıçta bilinemeyebilir üzerinde çalışılan veriye göre belirlenmelidir. Bu görev
için standart model seçim kriteri, Ortalama Karesel Hata hesabıdır (OKH). Diğer bir
kriter ise Tahmin Hatasıdır(TH). Tahmin hatası, gauss karışım regresyonu işlemlerinin
ilk olarak eğitim verileri üzerine daha sonra test verilerine uygulanmasıyla hesap
edilmiş olur. Tahmin ve Ortalama Karesel Hata hesabı yapılarak uygun bileşen
sayıları belirlenmiştir. İşaret dilindeki seçilen çeşitli sözcüklerin robot üzerinde
vücut hareketleri ile gerçeklenmesi ve bu sözcüklerin işaret dilini bilen kişilerce
doğru şekilde tanınması veya katılımcıların robot tarafından öğrenilen işaretleri ayırt
edebilmekteki başarısı ve bu işaretlerin robotun manuel gerçeklediği ve insanlar
tarafından gerçeklenen işaretlerle benzerliği birincil derecedeki başarı ölçütümüzdür.
Bunun yanı sıra, çalışmamızın devamında düşündüğümüz katılımcıların robotla
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oynayacakları interaktif oyunlar sonucu işaret dili gerçekleme ve anlamadaki
başarılarının artması (robotla oyun oynamadan önceki başarılarına yada bu oyunları
oynamamış test grubuna kıyasla) dolaylı yoldan bir başarı ölçütü olacaktır.

Tez kapsamında belirlenen beş hareket için modellerin öngörü başarıları
karakök-ortalama karesel hata(KOKH) kriteri kullanılarak araştırılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre çalışmada kullanılan modeller arasında hareket gerçekleme
başarı performansı en az KOKH’ya sahip olan "eller öne" hareketidir. Diğer bir
ifadeyle gerçekleme için seçilen beş hareket içerisinde katılımcıların kendilerine
gösterilen hareketleri en doğru gerçekledikleri hareket "eller öne" hareketi olarak
tespit edilmiştir. Daha sonra sırasıyla "eller yana", "eller yukarı", "baba" ve "masa"
olarak sıralanmaktadır. Sonuçlarımıza göre temel vücut hareketlerinin, işaret dili
hareketlerine göre daha başarılı şekilde gerçeklendiği görülmektedir.
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LEARNING & IMPLEMENTATION OF SIGN LANGUAGE GESTURES BY
IMITATION IN A HUMANOID ROBOT

SUMMARY

In recent years, with new technological developments and developing artificial
intelligence robot applications studies on human robot interaction continue to increase.
With this developments human-robot interaction has gained a new aspect. Robots are
becoming inevitable on interaction with people at different levels. Human is a social
being, latest research shows that in learning new things, skills gained by interacting
face to face remained largely in mind. Therefore, social interaction has an importance
on human development.

Communication is a vital requirement for human life. Sign Language is an
alternative way of communication for hearing impaired or autistic children who cannot
communicate verbally. Sign Language is a visual language that is based on upper body
movements (including hands, fingers, arms, upper torso, head and neck) and facial
gestures.

This work is part of an ongoing work for sign language tutoring with imitation based
interaction games (iSign) with humanoid robots and children with communication
impairments, namely hearing impaired children and children with Austic Spectrum
Disorder(ASD). This study aims to spread the use of humanoid robots in teaching
sign language to hearing impaired people. A child-sized nao humanoid robot which
perform various elementary signs (currently basic upper torso gestures and words from
sign languages) so as to assist teaching these signs to children with communication
problems is used. Limitation of the fingers of Nao robot was the biggest limiting
factor in the choice of words has been performed during the study. Because Nao’s
appearance is similar to human, it attracts people and provides a great advantage as
a trainer. To track the sign language gestures, Microsoft Kinect that has a ability to
record the structure of the human skeletal joints position information is used.

According to other motion capture (mocap) systems, Kinect has a lot of advantages
such as, to be more cost-effective, provide user freedom of gestures, not affected
by magnetic fields in the environment, the lack of a complex calibration problems.
Therefore, RGBD Microsoft Kinect camera is preferred. To implement and learn
sign language gestures on humanoid robot from human motion data, the probabilistic
and mathematical-based machine learning algorithms are studied. Instead of finger
alphabet, signs that has general definitions given in the face and arm gestures are
performed. When the sign are choosen, signs that are able to express the concepts
which are understood by children and also it will be performed with the limited robot
hardware and can easily be distinguished is taken into consideration. That’s why some
basic gestures are implemented on humanoid robot.

Data which will be used for sign language motion generation and recognition is
collected in two main parts. One is creating interaction games with children and
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other one is working with adult participants. Data collection is firstly started to get
participant gesture to recognize in imitation-based interaction games. After that, in
order to increase the training set data is collected from more participant at various
times and places, but within the same experimental setup.

The data getting from people are recorded in defined format and used to study sign
language implementation and recognition. The desired gesture is perfomed by the
demonstrators (human or physical robot or human|robot video) and gesture is shown
to participants. When the participant who is in front of 1,5 meter away from Kinect
performes the gesture, body skeleton coordinates is saved 30 data frame in one second
by the researcher. The number of gestures and repetations are kept low in terms of
performing gestures comfortably and not getting bored and tired.

Experiments were conducted with 15 adult participants ( four female, eleven male).
Participants are selected from students in computer engineering department of Istanbul
Technical University and other engineering departments. Participants do not know sign
language in advance.

Before starting work, gestures are shown as a video of the virtual robot to a group of
participants, while human showed the gestures to other group. Participants were asked
to perform every gestures four times. The camera is recorded 30 frames per second
(30 coordinates). As well as university students and adults, motion data of spatial
skeleton coordinates are saved from 6 normal development children between the ages
of 7-9 years and 2 children with autism ages of 6-7 years. Students (normal developed
children) from “Savaş Çekirge Gitar Merkezi” which is located at ITU Faculty of
Mines building, and from autistic children undergoing treatment at the School of
Mental Retardation “Halkalı Âb-ı Hayat Zihinsel Engelliler Okulu”, a study is done
with established interaction game with the support of H25 Nao robot Kinect and the
help of the therapist on the selected sign language gestures.

The game will be based on the visual cards, the cards will be shown to the robot to
select among several signs from Turkish Sign Language and basic upper torso motion
(hands side, forward, up, father etc.). Therefore, Nao H25 humanoid robot is helping to
imitate gestures to children. Then the robot will perform the sign and wait for the child
to imitate. The imitated action will be evaluated using an RGB-D camera (Kinect) and
robot will give a motivating comment when the action is imitated with success.

The first versions of the game play without disturbing the naturalness of a model
recognition, a rule-based method which does not require training for recognition and
computationally cheap is used. Then using the motion data from the participants
recognition is done by using different machine learning methods.

In this study, modeling and implementation of five different sign language gestures
are shown in two probabilistic method, Gaussian Mixture Model and Gaussian
Mixture Regression (GMM, GMR). The results from these models are performed on a
humanoid robot. Using the first method (GMM), important features of the gestures
are extracted. Secondly, generalized trajectory was retrieved by gaussian mixture
regression (GMR). Finally, the reproduction of the gesture trajectory is implemented
on virtual Nao humanoid robot using the Chorégraphe simulation environment and
tested that humanoid robot is imitating the gestures well according to human gestures.

The main challenge in determining Gaussian mixture regression (GKR) function is the
estimation of the density of mixture. While you are converging to local optima using
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the maximum likelihood estimation, the number of components, define the complexity
of model, should be selected properly. Optimum number of components, namely
number of component of regression function, Number of K initially will not be known.
It should be determined according to the data originally worked on. For this task,
the standard model selection criteria is mean square error (MSE). Another criterion
prediction error (PE). The prediction error is calculated firstly applying gaussian
mixture regression process on the training data and then on test data. Prediction error
and mean square error are used to determine the number of the appropriate gaussian
mixture component.

Implementation of the various selected sign language words on the humanoid robot
and success of the recognition of the these words to those who know sign language
tutors or participants who learned sign language gestures by the robot can be the main
performance measure. In addition, the result of interactive sign language tutoring
games with the participants will show our success of the study. Within the scope of
this thesis success of motion prediction models for the five gestures are investigated
by using root-mean-square error (RMSE) criteria. According to obtanined results,
"Forward" gesture has the highest implementation success. And later, "Side", "Up",
"Father" and "Table" are listed as respectively. According to our results, the basic
body movements implementation success is more succesfull than the sign language
gestures.
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1. GİRİŞ

Son yıllarda insansı robot alanındaki yeni teknolojik gelişmeler ve gelişen yapay zeka

robot uygulamaları ile birlikte insan robot etkileşimi üzerine yapılan çalışmalar artarak

devam etmektedir. Bu gelişmelerle birlikte insan-robot etkileşimi farklı bir boyut

kazanmıştır. Robotların insanlarla değişik seviyelerde etkileşimi kaçınılmaz olmaya

başlamıştır.

Üzerine yerleştirilen görsel, işitsel, dokunsal sensörler sayesinde çevresiyle etkileşim

kurabilen, aldığı verileri değerlendirip anlayabilen ve insanlara vücut duruşu, bakış

yönü ve sesli geri bildirimlerle sosyal sinyaller sunabilen robotlar sosyal robotlar

olarak adlandırılır. Sosyal olarak tasarlanan robotlar insanlarla etkileşimlerinde bazı

kurallara uymalıdırlar [1], [2]:

• Robotun insanların hareketini doğru olarak algılaması ve yorumlaması

• Doğal bir insan-robot etkileşimi için robotun inandırıcı davranışlar sergilemesi

• Robotun durumunun doğru anlaşılabilmesini sağlayan ipuçları verebilmesi,

insanlara vücut duruşu, bakış yönü ve sesli geri bildirimlerle sosyal sinyaller

sunması

• Robotun insanlarla etkileşebileceği bir hızda çalışması

İnsana benzeyen robotlar ise insansı robotlar (humanoidler) olarak adlandırılmak-

tadır. Yukarıdaki kurullara uyan ve insana benzeyen bir robot ise sosyal insansı

robot olarak isimlendirilebilir. Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada

insanın sosyal gelişiminde etkili olan üç etkeni karşılaştırılmıştır [3]. Bu araştırmada

bebeklerin ikinci bir dili öğrenebilmesi konusunda üç farklı bebek grubu denek olarak

kullanılmış ve bu gruplar öğretilecek dili konuşan bir yetişkinden:
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• Yüz yüze etkileşerek

• Video kaydını izleyerek

• Ses kaydı dinleyerek

yeni kelimeler öğrenmişlerdir. Eğitim sonunda bebekler test edildiğinde sadece

yüz yüze etkileşerek öğrenen bebeklerin yeni kelimeleri hatırladığı görülmüştür.

Bu çalışması insan gelişiminin sosyal etkileşimle gerçekleşebildiğini gösteren bir

örnektir. İnsanların bu sosyal özelliği kullanılarak, sosyal robotlar ve sanal karakterler

geliştirmek ve insanların hayatlarını iyileştiren yeni teknolojiler üretmek mümkün

hale gelmiştir. İnsansı robot kullanılarak, işitme engelli çocuklar ve iletişim problemi

olan çocuklar için taklit tabanlı etkileşim oyunu içeren işaret dili eğitimi konusundan

çalışmalar yapılmıştır [4], [5], [6]. Bu dilin öğretilmesinde robot kullanımının

öğretmen ve çocuk arasındaki etkileşimi arttırdığı gözlenmiştir.

Yaptımız bu çalışma işitme engelli kişilere işaret dilinin öğretilmesinde insansı

robotların kullanımının yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Çalışmada el ve parmaklara

sahip olması açısından pek çok Türk İşaret Dili (TİD) kelimesini gerçekleyen

H-25 Nao robot kullanılmıştır. Nao robotun parmak kullanımı kısıtı, çalışmada

gerçeklenecek kelimelerin seçimi sırasında en büyük kısıtlayıcı etken olmuştur.

Nao robotun dış görünüşünün insana benzemesi insanların ilgisini çekmekte

ve eğitmen olarak kullanılmasında büyük avantaj sağlamaktadır. İşaret dili

hareketlerini gerçekleme için insan hareketleri sırasında insan iskelet yapısının eklem

pozisyon bilgilerini kayıt edebilme özelliğine sahip Microsoft Kinect algılayıcısı

kullanılmıştır. Diğer hareket yakalama (MOCAP) sistemlerine göre daha düşük

maliyetli olması, kullanıcıya hareket serbestliği tanıması, ortamdaki manyetik

alanlardan etkilenmemesi, karmaşık kalibrasyon problemlerinin olmaması, kullanım

kolaylığı gibi bir çok avantajı nedeniyle RGBD Microsoft Kinect kamerası tercih

edilmiştir.

İnsandan alınan hareket verileri (işaret dili hareketleri) kullanılarak işaret dili

hareketlerinin öğrenilmesi ve insansı robot üzerinde gerçeklemek için olasılıksal ve

matematiksel tabanlı makine öğrenmesi algoritmaları üzerinde çalışılmıştır. Parmak

alfabesi yerine daha çok genel tanımların yer aldığı yüz ve el hareketlerinin

kullanılacağı kavramlara yer verilmiştir. Bu kavramların çocukların anlayabileceği ve
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rahatlıkla ifade edebileceği, robotun kısıtlı donanımı ile gerçeklenebilecek ve kolayca

ayırt edilebilecek kavramlar olması açısından temel bazı hareketler insansı robot

üzerinde gerçeklenmiştir.

1.1 Tezin Amacı

Bu çalışmada hedeflenen amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

1. İşaret dilini özellikle işitme engelli çocuklara öğretebilmek için insansı (humanoid)

robotların kullanılması

2. Kinect algılayıcı kullanılarak algılanan ve takip edilen Türk işaret dilindeki çeşitli

işaretlerin çocuk boyunda bir insansı robot üzerinde gerçeklenmesi; robotun bu

hareketleri öğrenmesi ve akabinde bu işaretleri işitme engellilere öğretmesi

3. Robotun fiziki ve yazılım kısıtlarının elverdiği ölçüde, gerçeklenen işaretlerin

anlaşılabilir ve birbirinden ayırt edilebilir olmasının sağlanması

4. Farklı anadil ve kültürlerdeki işaret dilleri için güncellenerek kullanılmasına ve

kültürler arası çalışmalara olanak tanıması

hedeflenmektedir.

1.2 Literatür Araştırması

Bilim adamları insan hareketlerini ya da herhangi bir davranışı robota öğretmede gös-

teri ile programlama veya taklit ile öğrenme adını verdikleri öğrenme algoritmalarını

kullanarak matematiksel ve sezgisel modeller geliştirmişlerdir. Bu bölümde işaret dili

hareketleri, hareket yakalama sistemleri hakkında bilgiler araştırılmış, literatürde işaret

dili hareketlerinin gerçeklenmesi ve tanınması ile ilgili yapılan çalışmalar ve kullanılan

modeller araştırılmıştır.

1.2.1 İşaret dili hareketleri

İletişim, insan yaşamı için hayati bir gerekliliktir. İşaret dili, çevresiyle iletişim

kuramayan işitme engelli insanların birbirleriyle iletişimini sağlayan alternatif bir

iletişim yoludur. İşaret dili, baş, el, parmak ve üst vücut hareketlerinden oluşan
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görsel bir dildir. Yüz ifadeleri de kullanılmaktadır. Evrensel bir dil değildir, her

ülkenin kendine ait işaret dili bulunmaktadır. Şekil 1.1(a), Türk işaret dilinden

mutluluk kelimesini, Şekil 1.1(b) ise işaret dilinden farklı olarak alfabedeki her bir

harfi göstermek için parmak alfabesi kelimelerinden H harfini göstermektedir.

(a)

(b)

Şekil 1.1: (a) Türk işaret dili hareketi (mutluluk) (b) parmak alfabesi (H) [66].

Vücut pozisyonu, bir işaret dilinin temel birimidir ve bir zaman aralığında dilbilgisi

kurallarına göre düzenlendiğinde somut bir anlam taşımaktadır [7]. El ya da kolun

pozisyonları, yönelimleri, yönü, şekilleri ve yüz ifadeleri bir işaret dilinin temel

karakteristik özelliklerini belirtmektedir. (Şekil 1.2) [8] .

1.2.2 Hareket yakalama sistemleri

Hareket izleme ya da yakalama temelde 3D animasyon için kullanılmaktadır. Film

ve animasyon dünyasında hareket yakalama, aktör ve aktrislerin üzerinde her eklem

noktası üzerine yerleştirilen sensörler ile hareket kayıtlarının alındığı süreç olarak

4



Şekil 1.2: İşaret dili kelimelerinin genel ses bilgisi [8].

tanımlanabilir. Bu ölçümler alınıp kaydedildikten sonra 3 boyutlu model üzerine

çevrilmiştir.

Hareket yakalama teknolojisi 1970 yılından bu yana hızla ilerlemiştir. Buna örnek

olarak 2009 yılında 20. Century Fox ödülünü kazanan ve tamamlanması 15 yıl süren

"Avatar" filmi verilebilir. Bu film, aktör performansının yakalanarak dijital forma

çevirilip avatar üzerinde gerçeklendiğini gösteren güzel bir yapımdır.

Şekil 1.3: Avatar filmi için kullanılan hareket yakalama sistemi [10].

Vücut pozisyonu, bir işaret dilinin temel birimi ve bir zaman aralığında dilbilgisi

kurallarına göre düzenlendiğinde somut bir anlam taşıdığına göre belli zaman

aralığında yapılan hareketleri yakalamak/takip etmek için çeşitli hareket algılayıcı

sistemler kullanılmalıdır. İşaret dilinde yapılan hareketleri yakalamak için bir veya

daha fazla girdi sağlayan cihazlar aynı anda kullanılabilmektedir. Yüz ifadelerini

yakalamak için optik bir sistem, duruşa dair verileri elde etmek için manyetik

giyilebilir bir kıyafet, el ve parmak hareketlerini takip edebilmek için veri eldivenleri

ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.
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Hareket yakalama sistemleri 4 temel başlık altında incelenebilir:

1. Elektromekanik sistemler

2. Elektromanyetik sistemler

3. Optik sistemler

4. Derinlik algılayabilen kameralar

Elektromekanik sistemlerde (Şekil 1.4), üzerindeki sabit noktalarda potansiyometreler

gibi ölçüm yapabilen cihazlar bulunan kıyafetler giyilir. Böylelikle, uzuvların

hareketini yansıtan sinyaller gönderilir. Bu sistemler, manyetik alanlardan, istenmeyen

yansımalardan etkilenmeyen mutlak ölçümler sağlarlar. Fakat bu cihazların giyilmesi

genellikle hareketi yetişkin ölçüde engeller. Veri eldivenleri gibi veri eldivenleri de

mekanik sistemlere örnektir. Mekanik hareket yakalama sistemleri maliyet yönünden

bu alandaki en ucuz seçeneklerden biridir.

Şekil 1.4: Elektromekanik hareket yakalama sistemi [67].

Elektromanyetik sistemler (Şekil 1.5), hereketleri izlemek için alıcı ve verici tekniğine

dayanan bir yöntem kullanır. Cihazların her biri vücutta farklı eklemlere bağlanarak,

dünyanın manyetik alanına veya bir verici tarafından yaratılan manyetik alana göre her

bir cihazın oryantasyon ve lokasyon verileri bilgisayara gönderilir [9]. Çoğu manyetik

MOCAP sistemi tüm vücutla yapılan hareketleri yakalamak için tasarlanmıştır.

Bu sistemlerin çok azı aynı zamanda el ve parmak hareketlerini de yakalar.

Elektromanyetik yakalama sistemleri, "Yüzüklerin efendisi" filminde başrolde yer alan

"Gollum" adlı yaratığın hareketlerinin modellenmesinde kullanılmıştır.
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Şekil 1.5: Elektromanyetik hareket yakalama sistemi [10].

Optik sistemler (Şekil 1.6), kullanılan hareket yakalama yöntemlerinin başka bir

yaygın biçimidir. Bu yöntemde veri toplayan sensörler bulunmaz. Belirli sayıda

küre şeklindeki yansıtıcı işaretçiler vücudun farklı bölümlerindeki referans noktalarına

bağlanır (Şekil 3). Yakalanması istenen hareketin tipine bağlı olarak daha fazla işaretçi

o hareketi sağlayan uzuvlara bağlanabilmektedir. Sistemde bulunan sayıları 12’ye

kadar çıkabilen kameralar ile işaretçilerin takibi ve 3 boyutlu uzayda pozisyonlarının

yeniden oluşturulması sağlanır. Bu tür optik sistemlerin dezavantajı fiyatlarının çok

yüksek olmasıdır.

Şekil 1.6: Optik hareket yakalama sistemi [68].

Derinlik algılayabilen kameralar (Şekil 1.7), bir RGB kamera ve bir derinlik

kamerasından oluşur. En önemli özellikleri, bir görüntüdeki her bir nokta

için kameraya olan uzaklığı hesaplayabilmeleridir. Menzilinde bulunan nesnelere
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bir grid (dörtgenlerle örülmüş ağ) yapısı oluşturacak şekilde kızılötesi sinyaller

gönderen bir yayıcı(emitter) ve bu sinyallerin nesneler üzerinden yansıdıktan sonra

kameraya geri dönüş zamanını ölçerek nesneler üzerindeki noktaların kameraya

olan uzaklığını hesaplayan kızılötesi kamera yardımıyla, her nokta için dördüncü

bir boyut oluşturulmakta ve görüntüdeki her nokta için RGBD yani RGB ve

derinlik değerleri hesaplanmaktadır. Derinlik değerlerinin birinci türevleri görüntüdeki

yuvarlak kütleleri ve şekilleri tespit etmemizi sağlar. İkinci türevi ile insan formuna

uyan şekilleri belirler ve insan vücudu üzerinde her önemli eksen noktasının konumunu

hesaplar. Böylelikle insan iskelet modeli oturtularak 3 boyutlu uzayda pozisyon

bilgileri hesaplanmış olur.

Diğer hareket yakalama sistemlerine göre daha düşük maliyetli olması, kullanıcıya

hareket serbestliği tanıması, ortamdaki manyetik alanlardan etkilenmemesi, karmaşık

kalibrasyon problemlerinin olmaması, kullanım kolaylığı gibi bir çok avantajı

nedeniyle şu anda sıklıkla kullanılan hareket yakalayıcısı olarak kullanılmaktadır. Bu

tür sistemlerin dezavantajı açık alan uygulamarında güzel sonuçlar vermemeleridir.

Genellikle kapalı alan uygulamaları için tercih edilmektedir.

Şekil 1.7: Derinlik algılayabilen kameralar - Asus Xtion Pro(üstte), Microsoft
Kinect(altta).

Hareket yakalama çizgi film, oyun ve filmlerde insanımsı karakterleri yaratmak;

atletizimde atletlerin performansının ölçümünde; tıbbi uygulamalarda yaralanmaların

belirlenmesi ve tedavi yöntemlerinde; askeriyede pilotların baş hareketlerinin

izlenmesinde; eğlence, film ve reklam amaçlı uygulamalarda ve son olarak bilgisayarlı

görü uygulamarının geliştirilmesinde ve test edilmesinde kullanılması gibi birçok

alanda kullanılmaktadır [10].

8



1.2.3 İşaret dili hareketlerinin gerçeklenmesi

İşaret dili hareketlerinin gerçeklenmesi konusu;

• Henüz çözülmemiş bir problem olması

• İşitme engelli birçok insan tarafından iletişim aracı olarak kullanılması

• Geniş bir sözlüğe sahip olması dolayısıyla basit bir problem olmaması

• Az sayıda insanın, işaret dilinin insan iletişimde değerli bir sistem olmasını bilmesi

’den dolayı üzerinde yoğun olarak çalışmaların devam ettiği ve yaygın olarak incelenen

çalışmalar arasındadır. Temel olarak becerilerin robota aktarılması iki yolla olmaktadır

(Şekil 1.8):

• Hareket yakalama sistemlerinin verileri kullanılarak

• Kinestetik veri kullanılarak

(a) Hareket yakalama sistemlerinin verileri kullanılarak (b) Kinestetik veri
kullanılarak

Şekil 1.8: Becerilerin robota aktarılma yolları [12].

Robot ve gösterici arasındaki etkileşime dayanılarak robotun hareketleri öğrenmesi

amaçlananan bu çalışmada [11], gösterici robotun taklit etmesini istediği hareketleri

önce robot üzerinde gerçekleyerek robotun motor konfigürasyonlarının kaydedilme-

siyle tüm vücut hareketlerinin verisi alınmıştır. Daha sonra boyut indirgeme

metodları kullanılarak vucüt modeli, düşük boyutlu vücut modeline dönüştürülmüştür.

Daha sonra hareket yörüngesi üzerinde hareketi temsil edebilecek kontrol noktaları
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seçilmiştir. Bu kontrol noktaları standart genetik algoritma kullanılarak optimize

edilmiş ve optimum hareket yörüngesi elde edilmeye çalışılmıştır. Genetik

algoritmadaki fitness fonksiyonu hareketin özelliğine göre seçilmiştir.

El ve vücut ile gerçekleştirilen bir ifade, sıralı bir zaman serisi üzerinde sürekli

bir hareket olduğu için markov zincirleri ve türevleri işaret dili ifadelerinin

sınıflandırılması ve gerçeklenmesi için oldukça uygundur [12], [13], [14], [15],

[16]. Bu çalışmalarda yoğun olarak hareketin tanınması, genellenmesi ve

üretilmesi/gerçeklenmesi problemlerinin matematiksel altyapısı üzerinde çalışılmış

ve farklı matematiksel metotlar önerilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu

çalışmada [17], saklı markov modeli kullanarak insansı bir robota harf çizmeyi

öğretmeyi amaçlamışlardır. Saklı markov modeli hem hareketi gerçeklemek hem

de tanımak için kullanılmıştır. Göstericiden alınan kol hareketi verileri saklı

markov modelinin parametlerinin öğrenilmesinde kullanılmıştır. SMM parametleri

öğrenildikten sonra viterbi algoritması ile kol hareketleri için optimum yörünge elde

edilmiştir.

Bu çalışmada ise [15]; basketbol hakeminin bazı temel işaretlerinin HOAP-3 insansı

robot üzerinde gerçeklenmesi ve öğrenilmesi sağlanmıştır. Öğrenme modelinin

eğitilmesinde iki farklı eğitim datası kullanımıştır. Hareket süresince robotun iki kol

uygun iskelet yapısında hareket ettirilerek motordan kinestetik hareket verisi alınmıştır.

İkinci durumda ise insan baş ve kollarına yerleştirilen hareket sesörleri aracılığıyla

insan hareket verileri elde edilmiştir. İlk olarak temel bileşenler analizi ve gauss

karışım modelleri kullanarak hareket sensöründen elde edilen eklem açı yörüngeleri

kullanılarak hareket modeli öğrenilmeye çalışılmış ve toplanan kinestetik veri

kullanılarak öğrenme modeli süreci tamamlanmıştır. Diğer benzer bir çalışmalarında

ise [18], yedi serbestlik dereceli bir robot koluna melodi çalmayı öğretmek ve oyuncak

treni, yörüngesinde hareket ettirmeyi öğretmek için saklı-yarı markov modeli(SYMM)

kullanmışlardır. Eğitim verisi olarak da kinestetik robot motor verileri kullanılmıştır.

Benzer bir çalışmada [16], hedefe yönelik kısıtlamalı erişim hareketlerini, gauss

karışım modeli kullanılarak bir nao insansı robot üzerinde taklit etmesini sağlanmıştır.

Gerekli hareket yörüngesinin çıkarılmasında gauss karışım regresyonun fazla serbest-

lik derecesine sahip robotların online öğrenimi için yetersiz kaldığı göstererilerek

"yaklaşık yakın komşu arama" metodu kullanarak optimum hareket yörüngesi
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hesaplanmıştır. Kullanıcı, nao robot üzerinde kinestetik hareket gerçekleştirdiği zaman

kendisini aktif eden Fawkes eklentisi kullanılarak Nao robotun servo verileri bir metin

dosyası içerisinde depolanmak kaydı ile veri seti oluşturulmuştur.

Bu çalışmada ise [19], elektromekanik tüm vücut hareket yakalayıcısı kullanılarak nao

insansı robotun uzaktan kontrolü gerçekleştirilmiştir. Robotun her bir eklem açışı ileri

beslemeli yapay sinir ağı kullanılarak eğitilmiştir. Her bir sinir ağının eğitimi, karınca

kolonisi optimizasyonu kullanılarak yapılmıştır. Yaptıkları deney sonuçları önerdikleri

metodun hızlı, efektif ve esnek olduğunu göstermektedir.

Başka bir çalışmada ise [20], insansı robot için etkileşim modelinin öğrenilmesi

incelenmiştir. Bu çalışmadaki amaç, iki kişi arasındaki yakınlık kurma etkileşimlerini

gözlemleyerek, bir insanın yakın bir arkadaşı ile etkileşim stilini taklit edebilen

duyarlı robot davranışı üretmektir. İnsan modeli eklem açı bilgileri derinlik

algılayabilen Microsoft Kinect kullanılarak kaydedilmiştir, daha sonra veri düşük

boyutlu uzaya projeksiyon edildikten sonra yapay sinir ağları eğitilerek etkileşim

modeli öğrenilmiştir. Daha sonra, aynı model insan hareketini sınıflandırarak ona

cevap olarak verilecek duruşa karar vermek için kullanılmıştır.

Diğer bir çalışmada [21], Microsoft Kinect ile alınan üst vücut hareket verileri analitik

ters kinematik method kullanılarak NAO insansı robot üzerinde belirlenen üç hareket

online olarak gerçeklenmiştir. Hem insan kolunun kineatik modeli hem de nao

insansı robotun kinematik modelleri üzerinde çalışılmıştır. Benzer bir çalışmada [22],

gösterici üzerine yerleştiren işaretçiler kullanılarak, Nao insansı robotun online olarak

insan hareketlerini taklit etmesi sağlanmıştır. Uzuv vektörlerine başlangıç pozisyonları

atanmıştır. Hareket yapıldığında başlangıç pozisyonu ile arasındaki fark alınarak ve

ters kinematik çözümlemesi ile eklem açı değerleri hesaplanmıştır.

1977 yılında el alfabesi ile işaret dilini gerçekleyen bir robot el inşa edilmiştir.

Bunu izleyen model "Dexter II" bilek hareketi de yapabilmektedir. 1992’de TTY

isimli model harfleri gerçeklemeye olanak tanımıştır. 1994’de serinin en gelişmiş

modeli Ralph (Robotic ALPHabet) üretilmiştir. Bu 4. nesil bilgisayar-kontrollü

elektro-mekanik parmak alfabesi gerçekleyen bir eldir [23], [24]. Bu çalışmaların

hepsi işaret dilindeki bir harfi gerçekleyebilen robot elleri anlatmaktadır. Bu robot

eller her hangi bir robota bağlı değildir.
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Kore’de KAIST’de üretilen HUBO isimli insansı robotta Kore işaret dili parmaklar ve

eller aracılığı ile ifade edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu çalışmalarda amaç robotun

elleri aracılığı ile işaret dilini gerçeklemesidir. Robot diğer insan davranışlarının yanı

sıra bunu da taklit ederek farklı iletişim yolları kullanabildiğini göstermektedir [25].

Japonya’da yapılan bir çalışmada iki kol ve parmaklar kullanılarak işaret dili

gerçeklenmeye çalışılmıştır. Çıkarılan yayınlarda yazılım olarak bu çalışmanın

yapıldığını ancak donanım olarak parmaklarla henüz işaret dilini tam olarak ifade

edilemediği belirtilmiştir. İlerleyen çalışmalarda ellere engellere çarpmama ve ses

tanıma gibi davranışlar eklenmiştir [26], [27].

İnsan hareket verilerinin robotta gerçeklenmesi sırasında en yaygın problemlerden

birisi Uyuşma Problemidir [29]. Bizim çalışmamız doğrultusunda insanın vucut

hareketleri robota transfer edildiğinde:

• Farklı fiziki yapı (embodiments), uzuv boyutları varyansları

• Farklı eklem serbestlik dereceleri

• Motorların açı aralıkları ve sınırlamaları

• Küçük vücut parçalarının (el bileği) kamera çözünürlüğünden dolayı yeterli

doğrulukta takip edilememesi

gibi bazı uyuşma problemleri yaşanmaktadır. Robotlar, insan fiziğine göre çok daha az

karmaşık fiziğe sahiptir. İnsan fiziğine göre elde edilen verilerden öğrenilen modeller

robot üzerinde gerçeklenmeye çalışıldığında problemler oluşabilir. Örneğin, robot

düşebilir ya da hareketi gerçekleyemez. Bu yapılan çalışamada [28], insandan alınan

hareket, robot üzerinde gerçeklenmeden önce robot denge haritasına göre güvenli

bölgede kalması sağlandıktan sonra robot üzerinde gerçeklenmiştir.

1.2.4 İşaret dili hareketlerinin tanınması

İşaret dili hareketlerinin tanınması konusunda da günümüze kadar bilgisayar destekli

birçok sistem tasarlanmıştır [30]. İşaret dilini analiz etme ve öğretme amacı ile yapılan

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki çalışmalarda, işaret dilinin çeşitli bileşenleri olan el şekil

ve hareketlerini tanıma, yüz mimiklerinin sınıflanması gibi konularda araştırmalar
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yürütülmüştür. Bunun yanı sıra, işaret dilini, bu dili bilmeyenlere öğretmek için

çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla geliştirilen İşaret Dili Eğitmeni yazılımında,

işaret dili öğrenmek isteyen kişi, işaretin videosunu izledikten sonra, aynı hareketi

tekrarlamakta, kişinin yaptığı hareket kameradan görüntülendikten sonra analizi

yapılarak, başarılı olup olmadığı, işaretin tanınıp tanınmadığı kararlaştırılmaktadır

[31], [32], [33], [34].

Çeşitli tiplerde işaret tiplerini tanıyan birçok sistem geliştirilmiştir. Amerikan İşaret

Dilinden alınan 40 adet zamir, isim, fiil ve sıfatı % 90 kesinlikle tanıyan [35], Türk

işaret dilinden 172 kelimeyi %94’e yakın başarı ile tanıyan [36], Avustralya işaret

dilinden alınan 95 kelimeyi tanımlamada %80’e yakın başarı elde eden [37], Japon

işaret dilinde 42 parmak alfabesi sembolünü ve 10 kelimeyi yeterli seviyede tanıyan

[38] sistemler bunlara örnek olarak verilebilir.

İşaret dilini insansı robot destekli taklit bazlı sıralı etkileşim oyunları ile iletişim

sorunları yaşayan çocuklara öğretmeyi amaçlayan bu çalışmalarda [39], [40], bir Nao

H25 Insansı robot öğretmene çocuklara izleme ve taklit yolu ile bazı işaretleri ve basit

üst vücut hareketlerini öğretme konusunda yardımcı olmaktadır. İşaret ve hareketleri

tanıma konusunda Kinect kamera bazlı saklı markov modelleri kullanılmaktadır.

Robot bu sistemden gelen tanıma verilerini kullanarak katılımcılara performansları

hakkında görsel ve sesli geri bildirimde bulunmaktadır.

Bu çalışmada ise [41], gerçek zamanlı hareket tanıma için farklı makine algoritmaları

performansları karşılaştırılmıştır. Hareketlerin yakalanmasında Microsoft Kinect

kamerası kullanılmıştır. Tanıma performansları %90 başarım ile en yakın komşu,

%75 başarım ile özörgütleme haritalar, %96 başarım saklı markov modelleri olarak

hesaplanmıştır. Diğer bir çalışmada ise [42], veri eldivenleri yardımıyla alınan işaret

dilinden alfabesinden 14 farklı hareket sadece bir ya da iki eğitim datası ile saklı

markov modelleri kullanılarak tanınmıştır.

1.2.5 Literatür özeti

Özet olarak, makine öğrenmesi problemleri için doğru modeli seçmek zor konulardan

biridir. Taklit ile öğrenme konusu insan-robot etkileşiminde farklı görevleri çözmek

için algoritma geliştiren insanlar tarafından kullanılan en yaygın yöntemlerdendir.
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İşaret dili, baş, el, parmak ve üst vücut hareketlerinden oluşan görsel bir dildir.

Vücut pozisyonu, bir işaret dilinin temel birimi ve bir zaman aralığında dilbilgisi

kurallarına göre düzenlendiğinde somut bir anlam taşıdığına göre belli zaman

aralığında yapılan hareketleri yakalamak/takip etmek için çeşitli hareket algılayıcı

sistemler kullanılmaktadır. İnsanların TİD hareketlerini tatbik etmesiyle elde edilen

veriler gürültülü ve tutarsız olabildiğinden bilim adamları hareketlerin kalitesini

ve doğruluğunu arttırmak için farklı yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Olasılıksal

modellerin gürültülü ve tutarsız verileri işlemek için daha uygun olduğu görülmektedir.

El ve kol hareketleri ile gerçekleştirilen bir ifade sıralı bir zaman serisi üzerinde

sürekli bir hareket olduğu için markov zincirleri ve türevleri, saklı markov modeller,

girdi–çıktı saklı markov modelleri, saklı yarı markov modelleri ve saklı koşullu

rasgele alanlar en uygun modeller arasındadır. Bunun yanında gauss karışım

modelleri, evrimsel algoritma teknikleri, karınca kolonisi algoritması, yapay sinir

ağları, özörgütleme haritalar da literatürde kullanılan yöntemler olarak görülmektedir.

Bu yöntemler uygulanmadan önce özellik seçimi ya da projeksiyon yöntemleri ile

ön işleme yapılarak düşük seviyeli vucüt modeline dönüştürüldükten sonra öğrenme

modeli oluşturulup son olarak interpolasyon uygulanarak yüksek seviyeli vücut

modelinin robota aktarılması ile hareketin öğrenilmesi düşünülmüştür.

1.3 Tezin Organizasyonu

Bölüm 2’de tezin alt yapısında kullanılan yazılım alt yapısına, Microsoft Kinect ve

Nao insansı robot, Bölüm 3’de işaret dili hareketlerinin gerçeklenmesinde kullanılan

yöntemlere, Bölüm 4’de taklit tabanlı işaret dili oyunlarında kullanılmak üzere işaret

dili hareketlerinin tanınmasından, Bölüm 5’de deneysel sonuçlardan ve Bölüm 6’de ise

sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir.
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2. TEKNİK ALT YAPI

Bu bölümde tezin alt yapısında kullanılan yazılım alt yapısına ve gerçeklenen işaret

dili hareketlerine ait temel bilgilere yer verilmiştir. Bölüm 2.1 ’de Microsoft Kinect,

Bölüm 2.2 ’de Nao insansı robot ve Bölüm 2.3 de Choregraph benzetim programı

tanıtılmıştır.

2.1 Microsoft Kinect

Microsoft Kinect, Microsoft firmasının Xbox oyun konsolu için ürettiği hareket

algılayabilen bir sensördür. Kinect ilk defa Amerika’da Xbox oyun konsolu için

tanıtılmıştır. Kinect ile birlikte, bilgisayar ortamında çevre birimler kullanmadan

sadece el, kol ve bacak hareketleriyle oyun oynayabilme imkanı sunulmuştur (Şekil

2.1). Microsoft, Windows7 ile uygulama geliştirmek üzere 2011 yaz aylarında yazılım

geliştirme kiti yayınlanmıştır [43]. Bununla birlikte yazılım sektörü ve akademik

çalışmalar başta olmak üzere Kinect ile ilgili çalışmalar hızlanmıştır. Kinect bir

adet RGB kamera, bir derinlik kamerası, bir adet kızılötesi sinyaller gönderen bir

yayıcı, bir adet eğim motoru ve ses sensörlerinden oluşur (Şekil 2.2). En önemli

özelliği, bir görüntüdeki her bir nokta için kameraya olan uzaklığı hesaplayabilmesidir.

Bunuda kızılötesi sinyaller göndererek, bu sinyallerin nesneler üzerinden yansıdıktan

sonra kameraya geri dönüş zamanını ölçerek hesaplamaktadır. Kinect ile sağlanan

Şekil 2.1: Xbox oyun konsolu [64].
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derinlik bilgisi nesne segmantasyonu ve arka plan gidermede kolaylık sağlamaktadır.

İçerisinde, insan vücudu üzerinde 48 noktanın(eklemin)hareketini algılama teknolojisi

içerir. Bunu kullanıcıya iskelet modeli oturtarak yapar. İskelet tanıma komutu

verilince kızılötesi ışın yaymaya başlar ve çok kısa bir süre içerisinde kullanıcının

baş, gövde, kol, el, bacak, ayak gibi kısımlarını oynattığında, eklemlerin hareketi takip

edilebilmektedir (Şekil 2.3). İskelet Modeli Takibi: Kinect kızılötesi ışık yayar ve

Şekil 2.2: Microsoft Kinect Sensörü.

yansımasını algılar. Işığın yansıması ile izleme alanına giren tüm piksellerin derinlik

değerlerini hesaplar. Derinlik değerlerinin birinci türevleri görüntüdeki yuvarlak

kütleleri ve şekilleri tespit etmemizi sağlar. İkinci türevi ile insan formuna uyan

şekilleri belirler ve insan vücudu üzerinde her önemli eksen noktasının konumunu

hesaplar. Böylelikle insan iskelet modeli oturtulmuş olur (Şekil 2.3).

Kinect ile programlama için kütüphaneler: Kinect ile programlama için farklı

kütüphaneler bulunmaktadır (Çizelge 2.1). Windows Kinect SDK ve OpenNI

insan iskelet modelini oluşturan algoritmalar içeren ve sıklıkla kullanılan yazılım

geliştirme araçlarıdır. Microsoft Kinect SDK, Microsoft tarafından geliştirilen bir

yazılım alt yapısı; OpenNI ise Primesense firması tarafından geliştirilen açık kaynak

kodlu bir yazılım altyapısıdır. Microsoft alt yapısını kullanarak yazılım geliştirenler

Microsoft Kinect SDK yı, açık kaynak kodlu yazılım geliştirenler ise genellikle

OpenNI kullanmayı tercih etmektedirler. OpenNI benzer yeteneklere sahip olmasına

rağmen kullanılması Microsoft SDK kadar kolay değildir.
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Şekil 2.3: Windows SDK ile insan eklemleri takibi.

Çizelge 2.1: Ķinect programlama için kütüphaneler ve özellikleri.

Kütüphane İşletim Sistemi Prog.Dili
Windows SDK Windows7, 8 C++,C],Visual Basic

OpenNI Windows, Linux, Mac, Android* C, C++,C],Processing, Java
OpenKinect Windows, Linux, Mac C, C++, C], Java, Python
Point Cloud Windows, Linux, Mac,Android/iOS C++

Windows SDK v1.7 ile yeni gelen özellikler:

• Daha gelişmiş hareket tanıma özelliği

• Kinect Fusion:

– Gerçek zamanlı olarak üç boyutlu nesne tarama ve modelleme aynı zamanda

taranan nesnenin hareketinin tanınması.

– Artırılmış gerçeklik uygulamaları

• Kapalı ve açık elin belirlenmesi

• El hareketinin imleci ekranda kaydırmak için kullanılması
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• Buton kontrolünün eklenmesi

Diğer hareket yakalama sistemlerine göre daha düşük maliyetli olması, kullanıcıya

hareket serbestliği tanıması, ortamdaki manyetik alanlardan etkilenmemesi, karmaşık

kalibrasyon problemlerinin olmaması, kullanım kolaylığı gibi bir çok avantajı

nedeniyle işaret dilindeki kavramlarla ilgili görüntü verilerinin elde edilmesi için

Kinect sistemi kullanılmıştır.

2.2 NAO İnsansı Robot

Nao, merkezi Paris’te bulunan Fransız menşeeli bir şirket olan Aldebaran Robotics

tarafından geliştirilmiş programlanabilir bir insansı robottur. Nao robotlar 0.57 m

uzunluğunda, 4.5 kg ağırlığındadır. 25 serbestlik derecesine, 500 MHz işlemciye, iki

kameraya, dokunma sensörlerine ve sonar sensörlere sahiptir. Nao robot hakkında

daha fazla bilgiye [44] ’den ulaşılabilir. Nao eklemleri, hareket yönleri ve açı aralıkları

Çizelge 2.2’de gösterilmiştir. Bu tez kapsamında Nao H25 robotu kullanılmıştır.

Çizelge 2.2: Ņao insansı robot eklem hareket yönleri ve açı aralıkları.

Eklem adı Hareket düzlemi Açı aralığı (derece)
SolOmuz Pitch SolOmuz eklemi öne ve arkaya (y) −119.5 – 119.5
SolOmuz Roll SolOmuz eklemi sağa ve sola (z) −18 – 76
SolDirsek Yaw SolDirsek eklemi çevrilmesi (x) −119.5 – 119.5
SolDirsek Roll SolDirsek eklemi (z) −88.5 – −2
SolBilek Yaw SolBilek eklemi (x) −104.5 – 104.5

SağOmuz Pitch SağOmuz eklemi öne ve arkaya (y) −119.5 – 119.5
SağOmuz Roll SağOmuz eklemi sağa ve sola (z) −76 – 18
SağDirsek Yaw SağDirsek eklemi çevrilmesi (x) −119.5 – 119.5
SağDirsek Roll SağDirsek eklemi (z) 2 – 88.5
SağBilek Yaw SağBilek eklemi (x) −104.5 – 104.5

Şekil 2.4 ’de Nao robota ait eklem açıları, Şekil 2.6’da ise eklem hareket yörüngeleri

resim olarak gösterilmiştir. İşaret dili hareketlerinin gerçeklemesinde robotun üst vücut

eklemleri kullanılmıştır.
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Şekil 2.4: Nao H25 eklem açıları.

Şekil 2.5: Nao eklem hareket yörüngeleri.
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2.3 Choregraph Benzetim Programı

Choregraphe, sanal ve gerçek Nao robotlar üzerinde oluşturulan davranışların

test edildiği benzetim programıdır. C++, C, Python, Urbi, .Net dilleri ile

programlama yapılabildiği gibi sürükle bırak davranışlar ile de görselleştirilmiş

arabirim içermektedir (Şekil 2.6). Ayrıca zaman çizelgesi kullanılarak zaman

aralıklarında eklem motorlarına verilecek açı değerleri belirlenerek sıralı hareketler

gerçeklemek de mümkündür. NaoQi: Choregraphe benzetim programı üzerinde sanal

Şekil 2.6: Choregraph Benzetim Programı.

robot davranışlarını yazılım üzerinden kontrülü NaoQi uygulaması ile sağlanmaktadır.

NaoQi SDK, uygulama programlama arabirimi, kullanılarak var olan modüller ile

programlama yapılabilmektedir. Choregraph benzetim programı dışında kullanılan

diğer yazılım geliştirme ortamlarında (örn. Visual Studio 2010) program derlendikten

sonra çalışma esnasında NaoQi’nde çalışır durumda olması gerekmektedir. NaoQi

SDK ile gelen modüller Şekil 2.7 ’de gösterilmiştir. Tez kapsamında ALMotion

hareket modülü kullanılarak sanal robot üzerinde çalışmalar yapılmıştır.

20



Şekil 2.7: NaoQi uygulaması ve modülleri.

Kod tarafında, ALMotionProxy sınıfı aracılığıyla ALMotion modülüne NaoQi IP ve

Port numarası verilerek bağlandıktan sonra zaman vektörü ile hareket gerçeklemek

için angleInterpolation(eklemler, açı vektörü, zaman vektörü, true); zaman vektörü

kullanmadan direk olarak eklemlere açı değeri vermek için setAngles(eklem, açı

değeri,hız değeri) methodları kullanılır. Eklem açı değerleri float veri tipinde radyan

değeri olarak verilmelidir.
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3. İŞARET DİLİ HAREKETLERİNİN GERÇEKLENMESİ

Bu bölümde insanlardan alınan işaret dili hareketlerinin olasılıksal modeller

kullanılarak modellenmesi ve bu modelden elde edilen/öğrenilen optimum düzgün

hareketin NAO insansı robot üzerinde gerçeklenmesi anlatılmıştır. Öğrenciler daha

öncede işaret dili eğitimi almadıkları için onlar tarafından rahatlıkla anlaşıbilen ve

yapılması karmaşık olmayan işaret dili kelimeleri seçilmiştir.

Bölüm 3.1 ’de veri alma çalışmaları , Bölüm 3.2 ’de ise kullanılan öğrenme modelleri

anlatılmıştır.

3.1 Veri Alma Çalışmaları

Veri toplama çalışmaları iki ana grupta toplanabilir. Bunlar çocuklarla etkileşim oyunu

kurularak veri toplanması ve yetişkin katılımcılarla yapılan çalışmalardır.

Data alma çalışmalarına katılan yetişkin ve çocuklar işaret dili eğitimi almadıkları için

ilk olarak yapmaları istenen işaret dili hareketlerinin kendilerine gösterilmesi ya da

öğretilmesi gerekmektedir.

Tezde kullanılması kararlaştırılan üç tane temel vücut hareketi, eller yukarı, eller

yana, eller öne ve iki tane işaret dili hareketlerinin, baba, masa, katılımcılara

gösterilmesinde:

• Gerçek Nao robot

• Sanal Nao robot videosu

• İnsan eğitimci

• İnsan eğitimciye ait videolar

kullanılmıştır. İnsanların, robottan ve insan eğitimciden öğrenmeleri arasındaki farkın

incelenmesi için bu yola başvurulmuştur. Ayrıca gerçek eğitici ve sanal eğitici/video

arasındaki olası performans farkınında incelenmesi amaçlanmıştır.

23



Veri alma çalışmaları ilk olarak geliştirilen taklit tabanlı etkileşim oyunlarında

katılımcının hareketini tanımak amaçlı alınmaya başlanmıştır. Daha sonra eğitim

setinin artırılması amacıyla daha fazla katılımcıdan çeşitli zaman ve yerlerde, ancak

aynı deney kurulumu dâhilinde veriler alınmıştır. Bu alınan veriler farklı şekilde

kaydedilerek ve işlenerek işaret dili gerçekleme çalışması için de kullanılmışır.

Şekil 3.1 veri alma çalışmalarının genel yapısını göstermektedir. Yapılması istenen

hareket göstericiler tarafından(insan veya robot video veya fiziksel robot ya da eğitici

insandan biri) katılımcılara gösterilir, kinectin 1.5m önünde bulunan katılımcı hareketi

yaptığında araştırmacı tarafından vücut iskelet koordinatları alınarak hareket verisi

olarak kaydedilir.

Şekil 3.1: Veri alma genel yapısı.

3.1.1 İşaret dili hareketlerinin gösterilmesi için yapılan çalışmalar

3.1.1.1 Hareketlerin Choregraphe ile sanal robot üzerinde gerçeklenmesi

Sanal robot hareketleri için ilk olarak Choregraphe benzetim programı ana ekranı

üzerinde zaman çizelge tipinde yeni bir kutu eklenerek başlangıç ve bitiş noktaları

birleştirilmiştir. Daha sonra kutunun üzerine çift tıklanarak zaman çizelgesi üzerinde
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her bir çerçevede alması gereken eklem açı değerleri manuel olarak sağ tarafta bulunan

üç boyutlu robot görüntüsü üzerinde ayarlanarak hareketin sanal robot üzerinde

gerçeklenmesi sağlanarak video görüntüleri kaydedilmiştir (Şekil 3.2).

Şekil 3.2: Sanal Nao robot videosu oluşturma.

Oluşturulan Choregraphe projesi daha sonra fiziksel robot üzerine aktarılmıştır.

3.1.1.2 İnsan eğitimci videolarının oluşturulması

Sanal Nao robot için oluşturulan videolara ek olarak çalışmayı yapan araştırmacı

tarafından da aynı hareketler gerçeklenerek video olarak kaydedilmiştir (Şekil 3.3).

Her video aynı zaman uzunluğundadır. Video ve gerçek eğiticinin gösterdiği

hareketlerin zamanı aynıdır. Her işaret için aynı başlangıç ve bitiş hareketi

kullanılmıştır.

Şekil 3.3: İnsan eğitimci videolarından bazı örnekler.

3.1.2 Geliştirilen sistem üzerinde veri alma çalışmaları

İki işaret dili hareketi ve üç tane temel vücut hareketi olmak üzere toplam 5

hareket için farklı zaman ve yerlerde veri alma çalışması yapılmıştır. Hareketler
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seçilirken bu hareketlerin otizmli ve işitme özürlü çocuklar ile de test edilmesi

amaçlanmıştır. Bu yüzden çalışmada kullanılmak üzere özel eğitim konusunda

uzman terapistler tarafından tavsiye edilen hareketlerin içinden robot üzerinde de

uygulanabilen hareketlerin seçilmesi uygun görülmüştür. Katılımcıların rahatça

uygulayabilmeleri, yorulmamaları ve sıkılmamaları açısından hareket ve tekrar sayıları

mümkün olduğunca düşük tutulmuştur. Kinect kamera ile aradaki mesafenin

korunabilmesi için katılımcıların durması gereken yere (Kinectten yaklaşık 1.5 metre

mesafeye) bir işaret yapıştırılmıştır.

"Baba" ve "masa" hareketleri diğer hareketlere göre daha karmaşık olduğundan

hareketi anlayamayan katılımcılara deneyi yapan araştırmacı tarafından görsel ipucu

verilmek suretiyle yardım edilmiştir.

3.1.2.1 Yetişkinlerle yapılan çalışmalar

Deneyler 15 yetişkin katılımcı ile gerçekleştirilmiştir (4 tane kız, 11 tane erkek).

Katılımcılar İTÜ Bilgisayar Mühendisliği ve diğer mühendislik bölümü öğrenci-

lerinden seçilmiştir. Katılımcılar işaret dili bilmemektedir. Çalışmaya başlamadan

önce katılımcıların bir grubuna oluşturulan sanal robot görüntüsü gösterilerek diğer

gruba ise insan eğitimci tarafından gösterilerek yapacakları hareketler gösterilmiştir.

Katılımcılardan her hareketi 4 defa yapmaları istenmiştir. Kameradan saniyede 30

çerçeve (30 koordinat bilgisi) kaydedilmiştir (Şekil 3.4). Bazı öğrenciler sanal robot

hareketlerini daha anlaşılır olduğunu dolayısıyla tekrar ettikleri hareketleri aynı hız ve

pozisyonda rahatça yapabildiklerini buna karşın insan eğitimci tarafından gösterilen

hareketlerde böyle bir rahatlık olmadığını ifade ettiler.

Üniversite öğrencilerinin ve yetişkinlerin yanısıra 6 normal gelişimli 7-9 yaş ve

2 otizmli 6-7 yaş aralığında çocuktan insan eklem sistemine ait hareket verisi

alınmıştır. İTÜ Maden Fakültesi binasında faaliyet gösteren Savaş Çekirge Gitar

Merkezi öğrencilerinden (normal gelişimli çocuklar) ve Halkalı Âb-ı Hayat Zihinsel

Engelliler Okulu’nda terapi gören otistik çocuklardan Nao H25 robot ve Kinect ile

kurulan etkileşim oyunu sistemi ile seçilen hareketler için terapist desteği ile çalışma

yapılmıştır.
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Şekil 3.4: Yetişkinlerden alınan hareket dataları.27



3.1.2.2 Çocuklarla yapılan çalışmalar

• İşaret Dili Etkileşim Oyunu:

İşaret dilininin, iletişim sorunları yaşayan çocuklara öğretmetilmesi amacıyla insansı

robot destekli taklit tabanlı sıralı etkileşim oyunları tasarlanmaktadır. İşaret dili eğitimi

için pek çok materyal kullanıldığı gibi tasarlanan görsel oyunlar da kullanılmaktadır

( [45], [46], [47]). Aynı zamanda etkileşim oyununun otizmli çocukların da

yararlanabileceği şekilde geliştirmesine yönelik Halkalı Âb-ı Hayat Zihinsel Engelliler

Okulu’ndan bir tedavi uzmanı ile çalışmaları anlatmaktadır. Otizm Spectrum

Bozukluğu (OSB) kısıtlı sosyal etkileşim, iletişim sorunları ve kısıtlı hayal gücü

gibi sorunları kapsar. Araştırmacılar OSB’li çocukların tedavi ve rehabilitasyon

süreçlerinde robotların kullanılması ile ilgilenmektedirler ( [48], [49], [50]). Otizmli

çocuklar çoğunlukla robotlara ilgi göstermektedirler. Bu nedenle robotlar, çocuklar

ve öğretmenleri/ebeveynleri arasında sosyal etkileşim kurma konusunda destek olarak

kullanılabilir. Robotlar çocuklar ile etkileşimde başarı ile kullanılmaktadır ( [51]).

• Tasarlanan oyun:

Tasarlanan bu oyunda bir Nao H25 Insansı robot, çocuklara izleme ve taklit yolu

ile bazı işaretleri ve basit üst vücut hareketlerini öğretme konusunda yardımcı

olmaktadır. İşaret ve hareketleri tanıma konusunda Kinect kamera tabanlı bir sistem

kullanılmaktadır. Robot bu sistemden gelen tanıma verilerini kullanarak katılımcılara

performansları hakkında sesli geri bildirimde bulunur. Oyun değişik hareketler

kullanılarak her bir çocuk için bireysel olarak da tasarlanabilir. Hareketler çocuk

tarafından robota renkli resimlerin gösterilmesiyle seçilir. Bu oyunda hareket gösterici

robot olacaktır ve deneyi yapan araştırmacı manuel olarak çocuk hareketi yanlış

taklit ettiğinde çocuğa yardım edebilecektir. Oyun akış şeması Şekil 3.5 ’de

gösterilmektedir.

Oyun 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada çocuk bire bir hareketleri nasıl yapacağını

öğrenecektir. Onlar robota hareketin resmini gösterdiğinde, robot hareketi yapıp

çocuğun hareketi tekrarlaması için bekleyecektir. Kinect kamera kullanılarak çocuğun
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Şekil 3.5: Tasarlanan oyun akış şeması.

hareketleri değerlendirilebilir ve robota geri bildirimde bulunur. Eğer çocuk hareketi

tekrarlarsa robot “hareketi iyi yaptın!” der. Aksi takdirde deneyi yapan araştırmacı

çocuğa manuel olarak hareketi yapması için yardım eder. İkinci aşamada oyun bir

sportif çalışma gibidir, her hareket resim görüntüsü ve deneyi yapan araştırmacı

yardımı olmaksızın birkaç kez tekrarlanır. Bu aşamada çocuğun her hareketi öğrendiği

kabul edilir.

Üçüncü aşamada oyunu müzikal oyuna dönüştürülür. Robot hareketlere çocuk şarkısı

söyleyerek eşlik eder, hareketleri birbiri ardınca dans eder gibi yapar ve çocuğun

hareketler dizisini tekrarlaması beklenir.

Robot, çocuğun başarı oranını Kinect vasıtası ile anlayarak kayıt edecektir. Ayrıca

deneyi yapan araşırmacının değerlendirilmesi de kayıt edilecektir. Bu oyunlar

genellikle araştırmacı ile birlikte oynanır. Robot bu oyunlarda yardımcı oyuncu, oyun

arkadaşı gibi davranacaktır.

Oyunla yapılan çalışmalar:

Hazırlanan etkileşim oyunu kurulumu Şekil 3.6 ’de gösterilmiştir. İlk olarak Savaş

Çekirge gitar merkezi öğrencileri ile yapılan çalışmada robot, kendisine gösterilen

renkli karta göre temel vücut hareketleri ve işaret dili hareketlerini çocuklara gösteriyor

(Şekil 3.7). Daha sonra çocuklarla oynanan oyun içerisinde çocuklardan istenen
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Şekil 3.6: Normal gelişimli çocuk için hazırlanan etkileşim oyunu kurulumu.

Şekil 3.7: Robot temel vücut hareketleri ve işaret dili hareketlerini çocuklara
gösteriyor.

hareketi yapmaları esnasında hareket verileri alınıyor (Şekil 3.8). 6 farklı öğrenciden

her hareket için, (eller yukarı, eller yana ve masa), bir defa veri alınmıştır.

Halkalı Âb-ı Hayat Zihinsel Engelliler Okulu’nda yaptığımız çalışmada ilk olarak

katılımcı çocukları motive edebilmek için veri alımı öncesinde onlarla çeşitli oyunlar

oynanmıştır (Şekil 3.9). Çalışma için gidilen günde çalışılan çocukların sadece

iki tanesinden veri alınabilmiştir. Bu çocuklar okuldaki terapide 5-6 haftayı

tamamlamışlardır. Diğer çocuklar henüz terapinin ilk haftalarında olduklarından ve

çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurulamadığından ileri düzeyde çalışma yapılamamıştır.
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Şekil 3.8: Çocuk "masa" hareketini gerçeklerken verisi alınıyor.

Şekil 3.9: Çalışmayı yürüten öğrenci ve terapist kinect sistemi ile veri alımı seansları
arasında katılımcı çocuklarla oyun oynayarak onları çalışma için motive
ediyorlarlar.

Çalışmalarda terapist ile beraber çalışarak otizmli çocuğa hareketleri yapmada

yardımcı olunmuştur (Şekil 3.10). Çocukların veri alımı sırasında sabit durmamaları

ve mevcut pozisyonlarını koruyamamaları veri alımını oldukça güçleştirmiştir. Ayrıca

Şekil 3.10(b-c) ’de çocuğun çeşitli seslerden rahatsız olması ve kulağını kapatma

ihtiyacı dolayısıyla eller öne hareketini kulaklarını kapatacak şekilde yapabilmiştir.
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(a)

(b)

(c)

Şekil 3.10: Çalışmayı yürüten öğrenci ve terapist çocuklara hareketler konusunda
yardımcı oluyor.
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Hareketleri yapmada otistik çocuk ile beraber çalışıldıktan sonra çocuk, artık

terapist ve deney ekibinden yardım almadan hareketleri yapabilmektedir. Hareketleri

tekrarladıkça hata payı azalmış ve son aşamada Kinect kamera karşısında hareketleri

yaparak verisi alınmıştır (Şekil 3.11).

Şekil 3.11: Çocuk eller öne hareketini yaparken.

3.1.3 Hareket verilerinin kaydedilmesi

İşaret dili hareket verilerini toplamak için Windows7 üzerinde Microsoft Kinect SDK

v1.5 ve Visual Studio 2010 WPF kullanılarak bir ara program geliştirilmiştir (Şekil

3.12). Katılımcılara yapacakları hareketler gösterildikten sonra yazılan ara program

üzerinde ilk olarak, verisi alınan katılımcının ismi text alanına yazılır sonra kendisine

gösterilen hareket comboBox’dan seçilerek "başlat" butonuna basıldığında dong sesini

işiten katılımcı hareketi yapmaya başlar; hareketi tamamladığında "stop" butonuna

basılarak veri alma işlemi tamamlanır. Dong sesi, kinectin iskeleti algıladığı bilgisini

vererek kullanıcının harekete başlaması için kullanılmıştır. Program, yazılan kişi

ismini ve hareket adını, hareket verilerini oluşturacağı text dosyasının ismi olarak

yeni bir text dosyasına kaydeder. Bu şekilde insanlardan üç boyutlu vücut iskelet

yapısı üzerinde Şekil 3.13 gösterilen 4 eklem (’SağOmuz’, ’SağDirsek, ’SolOmuz’,

’SolDirsek) için x, y, z kartezyen koordinatları olmak üzere toplam 12 farklı eklem

pozisyon bilgileri alınarak kaydedilir.
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Şekil 3.12: Data alma için geliştirilen uygulama arayüzü.

3.1.4 Eklem açılarının hesaplanması

Eklem pozisyon verileri alınıp kaydedildikten sonra eklem pozisyonlar arasındaki yön

vektörleri kullanılarak eklem açıları hesaplanmıştır. İki 3 boyutlu vektör arasındaki

yön vektörü aşağıdaki şekilde hesaplanır:

~AB = B−A =

 Bx−Ax
By−Ay
Bz−Az

 (3.1)

Buna göre bilek ve dirsek; dirsek ve omuz arasındaki yön vektörleri hesaplanmıştır

(Şekil 3.13). Daha sonra yön vektörleri için xy/yz/xz düzlemlerine yansıması

kullanılarak omuz ve dirsek açıları hesaplanmıştır [52]. Şekil 3.14 ’ de yön vektörleri
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Şekil 3.13: İnsan iskelet eklemleri [28].

ile x-ekseni arasındaki açının hesaplanması gösterilmiştir. OP =
√

x2 + y2 + z2 ve

OA = x olmak üzere POA dik üçgeninde aşağıdaki ifade yazılabilir.

cosα =
x√

x2 + y2 + z2
(3.2)

Denklem 3.2 ’de yön vektörünün x-ekseni ile yaptığı açının hesaplanması

gösterilmiştir. Diğer eksenlerle yapılan açılarda benzer şekilde hesaplanabilir.

Şekil 3.14: Yön vektörü ve eksen arasındaki açının hesaplanması [65].

Omuz için iki, dirsek için iki adet olmak üzere; sağ ve sol kol için toplam sekiz adet

eklem açısı hesaplanmıştır.
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3.1.5 Veri setinin oluşturulması

Her veri noktası, bir boyutu zaman θt, j ∈ R olmak üzere sekiz adet eklem açısı

θa, j ∈ Rd−1 içermek üzere toplam dokuz d=9 uzunluğundadır. Bir işaret dili

hareketinin eklem açı yörüngeleri ise N adet veri noktasından {θ j}N
j=1 = {θt, j,θa, j}N

j=1

oluşmaktadır.

3.2 Öğrenme Modeli

Tasarlanan öğrenme modeli Şekil 3.15 ’de gösterilmiştir. Tasarlanan model şunlardan

oluştmaktadır: İlk olarak kinect kamerası kullanılarak insanlardan alınan hareket

pozisyon bilgileri kaydedilmiştir. Daha sonra pozisyon bilgilerini kullanarak eklem

açı değerleri hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen eğitim seti Gauss karışım modeli

(GKM) kullanılarak modellenmiştir. Son olarak Gauss karışım regresyonu (GKR)

kullanılarak hareketin genelleştirilmiş yörünge formu elde edilerek insansı robot

üzerinde gerçeklenmiştir.

Şekil 3.15: Genel hareket gerçekleme modeli.

3.2.1 Karışım modelleri

Sürekli verilerin modellenmesinde karışım modelleri sıklıkla kullanılmıştır. Karışım

modelleri çok değişkenli yoğunluk fonksiyonu bileşenlerinin birleşiminden meydana

gelir. Eğitim verisi üzerinde model karmaşıklığı ve varyans arasındaki dengeyi

görebilme esnekliği sağlamaktadır [13]. K bileşenli bir karışım modelinin yoğunluk

fonksiyonu aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonu ile ifade edilir.
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p(x j) =
K

∑
k=1

p(k)p(x j|k) (3.3)

K

∑
k=1

p(k) = 1 (3.4)

Burada x j bir veri noktası, p(k) sabit başlangıç olasılığı, p(x j|k) ise hangi dağılımı

kullanıyorsak o dağılımın koşullu olasılık yoğunluk fonksiyonudur.

3.2.2 Gauss karışım modeli(GKM)

Gauss karışım modelleri birden fazla çok değişkenli normal (gauss) yoğunluk

fonksiyonlarının bir araya getirilmesi ile oluşturulmaktadır. Karışım yoğunluk

fonksiyonu K tane D boyutlu gauss karışımı ile modellendiği zaman parametreleri

Denklem 3.3 ’e göre şu şekilde olmaktadır:

p(k) = πk (3.5)
p(x j|k) = N (x j; µk,Σk)

=
1√

(2π)D|Σk|
exp−1

2
((x j−µk)

T
Σ
−1(x j−µk))

(3.6)

Burada πk,µk,Σk k nıncı gauss bileşeninin parametleridir. Parametreler sırasıyla

başlangıç, ortamalama ve kovaryansı ifade etmektedir. Bu parametrelerin tahmini,

iteratif/yinelemeli expectation-maximization (EM) algortiması kullanılarak hesaplanır.

EM algoritması:

EM algoritması hesaplanması zor görünen, en çok olabilirlik tahmin edicisini bulmaya

yardımcı olur. Birçok farklı alanda uygulama alanı bulunmaktadır. Optimizasyon

devam ederken eğitim verilerinin olasılığını yineleme yoluyla en büyüklemeyi garanti

eder. EM algoritmasının uygun parametre değerlerine yakınsaya bilmesi için iyi bir

başlangıç değerlerine ihtiyaç vardır. Bunun kontrolü için farklı başlangıç değerleri ile

çok defa EM algortimasını çalıştırıp sonuçları görmek gerekmektedir.

İki temel basamaktan oluşur:

1. E-basamağı:

Gauss parametrelerini πk,µk,Σk tahmin etmeye çalışır. Başlangıç olarak gauss

parametrelerini bildiğimiz varsayılır. Başlangıç parametreleri k-means kümeleme
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algoritması ile oluşturulmuştur. Bu parametreler kullanılarak aşağıdaki formül

hesaplanarak sonsal olasılık değeri hesaplanır.

p(t+1)
k, j =

π
(t)
k N (x j; µ

(t)
k ,Σ

(t)
k )

∑
K
i=1 π

(t)
i N (x j; µ

(t)
i ,Σ

(t)
i )

(3.7)

Burada, p(t+1)
k, j , j ninci verinin k nıncı gauss bileşenine karşılık düşen sonsal

olasılığını vermektedir.

2. M-basamağı:

E basamağında tahmin edilen değerlere göre model parametrelerimizin güncel-

lendiği basamaktır. Bu parametreleri olması gereken değerlerine yaklaştırır.

Parametre güncellemeleri aşağıdaki formüller ile yapılır.

π
(t+1)
k =

∑
N
j=1 p(t+1)

k, j

N
(3.8)

µ
(t+1)
k =

∑
N
j=1 p(t+1)

k, j x j

∑
N
j=1 p(t+1)

k, j

(3.9)

Σ
(t+1)
k =

∑
N
j=1 p(t+1)

k, j (x j−µ
(t+1)
k )(x j−µ

(t+1)
k )T

∑
N
j=1 p(t+1)

k, j

(3.10)

Yineleme belli bir threshold değerinden düşük olduğu zaman iterasyon durdurulur.

Bu değer C=0.01 olarak belirlenmiştir. Optimum küme sayısı(gauss fonksiyonu

sayısı) Bölüm 3.2.2.1 ’de anlatılan model seçim yöntemleriyle belirlenmiştir.

Şekil 3.16: Gauss karışım modeli [12].

3.2.2.1 Model seçimi

Gauss karışım regresyonu fonksiyonun belirlenmesinde ana zorluklardan birisi gauss

karışım yoğunluğu tahminin iyi tanımlanabilmesidir. İteratif en iyi olabilirlik

tahminini kullanarak local optimuma yakınsarken model karmaşıklığını belirleyen

bileşen sayısı da uygun olarak seçilmelidir. Bu bölümde, optimum bileşen sayısının
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belirlenmesi yani regresyon fonksiyonu için seçilecek bileşen sayısı, k sayısı üzerinde

tartışılıcaktır. En iyi küme sayısı, bileşen sayısı, başlangıçta bilinemeyebilir üzerinde

çalışılan veriye göre belirlenmelidir. Bu görev için standart model seçim kriteri,

Ortalama Karesel Hata hesabıdır (OKH). Diğer bir kriter ise Tahmin Hatasıdır(TH).

Tahmin hatası, gauss karışım regresyonu işlemlerinin ilk olarak eğitim verileri üzerine

daha sonra test verilerine uygulanmasıyla hesap edilmiş olur. Genel olarak TH, OKH

den daha iyi bir kriterdir ( [53]). Bunun yanında model seçiminde Bayes Bilgi

Kriteri(BBK) ve birini bırakmalı çapraz doğrulama methodları da kullanılmaktadır.

• Kök-ortalama karesel hata (KOKH):

En yaygın regresyon modeli seçim kriterlerinden birisi ortalama karesel hata (OKH)

’dir. Ortalama karesel hata aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

OKH(m̂) = E[Y − m̂(X)]2 (3.11)

Hareketlerin değerlendirilmesi için çizilen tabloların çoğunda kök-ortalama karesel

hata (KOKH) kullanılmıştır ki bu OKH’nın karaköküne eşittir: KOKH (m̂) =√
OKH(m̂). Kök ortalama karesel hata, "karekök ortalama karesel hata sapması"

olarak da adlandırılır. Gerçek değerler ve bir model tarafından tahmin edilen,

öngörülen değerler arasındaki farkı ölçmek için sık kullanılan bir ölçümdür. Bu

bireysel farklılıklara aynı zamanda artıklar da denir. KOKH bireysel tahmin güçlerini,

öngörüleri, birleştirerek tek bir ölçü haline getirir. KOKH modeli aşağıdaki gibi

tanımlanır:

KOKH(m̂) =

√√√√ n
∑

i=1
(yi− m̂(xi))

2

n
(3.12)

Burada; yi gerçek değerleri, m̂(xi) ise model tarafından tahmin edilen değerleri, n ise

verisetindeki örnek sayısını göstermektedir. Formülden görüldüğü gibi modelimiz

m̂(xi) = yi ürettiği zaman KOKH = 0 eşit olacaktır. Bu durumda modelimiz veri

üzerinde aşırı öğrenme gerçekleştirmiş ve sonucunda veriyi ezberlemiş denilebilir.

Şekil 3.17: GKR için model seçim algoritması.
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GKR için gauss karışım modeli bileşen sayısının belirlenmesi için model seçimi

yapılmalıdır. Model seçimi için belirlenen algoritma Şekil 3.17 ’de gösterilmiştir.

K-means ile kabaca ilklendirilen çoklu GKM’ler tahmin edilerek KOKH’ları

hesaplanmıştır ve en iyi K sayısı, tahmini hatası en az olan model seçilerek, GKR

için seçilmiştir (Şekil 3.18). KOKH’nın hesaplanmasında referans model olarak işaret

dili eğitmeni verileri kullanılmıştır.

Şekil 3.18: GKR için seçilecek optimum K sayısı için KOKH hesaplanması.

Hesaplanan KOKH değerleri bireysel model performanslarının karşılaştırılmasında,

eğitim ve test verilerinden tahmini hatanın hesaplanmasında kullanılmıştır.

• Kullback Leibler Uzaklığı:

Verisetleri kullanılarak oluşturulan olasılıksal ve istatistiksel modellerin gerçek

modeller ile benzerliğinin araştırılmasında kullanılan diğer bir yöntem ise Kullback

Leibler Uzaklığıdır (K-L uzaklığı). Bu yöntemle istatiksel ölçütler kullanılarak

oluşturulan modellerin perfomansı karşılaştırılabilmektedir.

İki olasılıksal dağılım arasındaki benzerlik ölçütünü ya da farklılığını hesaplamaya

yönelik olarak 1951 yılında Solomon Kullback ve Richard Leibler tarafından Kullback

Leibler uzaklığı tanıtılmıştır. Daha sonra farklı yazarlar tarafından farklı isimlerle

de anılmıştır: çapraz entropi, göreli bilgi vs. K-L uzaklığı ses, görüntü ve

hareket tanıma çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. K-L uzaklığı, hareket

gerçeklemede, hareketteki değişiklikleri, gelişmeleri tespit amaçlı olarak saklı markov

modellerinin karşılaştırılmasında kullanılmıştır ( [54], [55], [56], [57]). Doğal

dil işleme uygulamalarında sorgu genişletme amaçlı [58], iki kelimenin ne kadar
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benzer olduğunun belirlenmesinde [59] ve görüntü işlemede histogram görüntü

modelleri kullanarak en iyi eşleşmenin bulunması [60] gibi birçok alanda istatistiksel

karşılaştırma birimi olarak kullanılmaktadır.

Düşünelim ki elimizde bir gerçek dağılım f (x), bir de olasılıksal ya da istatiksel

modeller kullanılarak gerçek dağılıma yakın oluşturulan dağılım modelimiz g(x)

olsun. Kullback Leibler (KL) uzaklığı, istatiktikte iki olasılık yoğunluk fonksiyonları

arasında f (x), g(x) benzerlik ölçütü olarak hesaplanmaktadır. DKL( f ||g), g yani

"model" olasılık dağılımı, f ’e yani "referans, gerçek" dağılıma yaklaşırken ki bilgi

kaybı ölçüsü olarak ifade edilir. Ayrık olasılık dağılımları f (x) ve g(x) için g(x)’den

f (x)’e, K-L uzaklığı şu şekilde hesaplanır:

DKL( f ||g) = ∑
i

ln(
f (xi)

g(xi)
) f (xi) (3.13)

Sürekli bir rasgele değişken dağılımları olan f (x) ve g(x) için, K-L uzaklığı ise integral

olarak tanımlanır:

DKL( f ||g) =
∫ +∞

−∞

ln(
f (x)
g(x)

) f (x)dx (3.14)

K-L uzaklığı simetrik olmayan bir ölçü olduğu için daha küçük K-L uzaklığı, iki

dağılım arasında daha fazla benzerlik olduğunu göstermektedir. Bu uzaklık mesafesi

aşağıdaki şu üç özelliği sağlar:

1. Özbenzerlik: Fonksiyon kendisine eşit olduğu zaman f = f olduğu zaman K-L

uzaklığı sıfıra eşittir.

DKL( f || f ) = 0

2. Pozitiflilik: Kullback-Leibler uzaklığı her zaman negatif olmayan bir sayıdır.

DKL( f ||g)≥ 0 her f ,g için

3. Öztanımlama: Ancak ve ancak, neredeyse her yerde f = g olduğu zaman K-L

uzaklığı sıfıra eşittir.

DKL( f ||g) = 0⇔ f = g
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f (x) ve g(x) k boyutlu, µ f ,µg ortalamalı; Σ f ,Σg kovaryansa sahip iki çok değişkenli

normal dağılımlı fonksiyon olduklarında K-L uzaklığı kapalı ifade olarak aşağıdaki

şekilde hesaplanır.

DKL( f ||g) = 1
2
[log
|Σg|
|Σ f |

+Tr[Σg
−1

Σ f ]−d +(µ f −µg)
T

Σg
−1(µ f −µg)] (3.15)

Burada Tr, matrisin köşegen elemanlarının toplamı olarak ifade edilmektedir.

3.2.3 Gauss karışım regresyonu(GKR)

Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için

kullanılan analiz metodudur. Regresyonda, değişkenlerden biri bağımlı diğerleri

bağımsız değişken olmalıdır. Buradaki mantık eşitliğin solunda yer alan değişkenin

sağında yer alan değişkenlerden etkilenmesidir. Sağda yer alan değişkenlerse diğer

değişkenlerden etkilenmemektedir [61].

Gauss karışım regresyonu, tahmin yapmak istediği değişken üzerinde değişkenin

koşullu beklenen değerini, birleşik yoğunluk fonksiyonunu kullanarak hesaplar.

Örneğin bilinen x2, ...xn değerlerinden x1 değerini tahmin etmek için aşağıdaki ifade

yazılabilir.

x̂1 = E p(x1|x2, ...xn) (3.16)

GKR, diğer bir çok regresyon tekniklerinin aksine bir tahminde birden fazla

değişkenini tahmin etme imkanı sağlamaktadır. Bu durumda ifade aşağıdaki gibi

değişecektir.

x̂1, x̂2, x̂3 = E p(x1,x2,x3|x4,x5,x6, ...xn) (3.17)

Gauss karışım regresyonu, gauss koşullu yoğunluk dağılımı teoremine dayanmak-

tadır [62]: x normal dağılımlı bir değişken olmak üzere x∼N (µ,Σ)

x =
[

x1
x2

]
,µ =

[
µ1
µ2

]
,Σ =

[
Σ11 Σ12
Σ21 Σ22

]
(3.18)

p(x2|x1) koşullu olasılığı aşağıdaki gibi tanımlanır:

p(x2|x1)∼N (x2; µ̂, Σ̂) (3.19)

µ̂ = µ2 +Σ21(Σ11)
−1(x1−µ1) Σ̂ = Σ22−Σ21(Σ11)

−1
Σ12 (3.20)
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Bizim problemimizde gauss karışım regresyonu, hareketler kümesi ile genelleştir-

ilen yörüngelerden en optimum doğru yörüngenin elde edilmesinde kullanılmıştır.

xt zaman değerlerinde göre robotun sahip olması gereken eklem açılarının tahmini

için kullanılmıştır p(xa|xt) (Denklem 3.19).

3.2.3.1 Tek gausslu birleşik gauss fonksiyonu regresyonu

Birleşik gauss fonksiyonunun tek bir gauss dağılımınından(birden fazla gauss değil)

meydana geldiği düşünülürse p(x,y) = p(y|x)p(x) yazıldığında p(y|x) ve p(x) ’in

her ikisi çok değişkenli gauss yoğunluk fonksiyonuna sahip olacaktır. Regresyon

analizinde tahmin etmeye çalıştığımız ortalama değer ve modelin belirsizliğini

gösteren varyans değeri verilen sorgu noktasına göre x∗, Denklem 3.19 ’de verilen

koşullu yoğunluk fonksiyonuna göre aşağıdaki gibi hesaplanır.

p(y|x∗)∼N (y; µ̂, Σ̂) (3.21)

E{p(y|x∗)}= ŷ = µ̂ = µy +ΣY X(ΣXX)
−1(x−µx) (3.22)

var(p(y|x∗)) = Σ̂ = ΣYY −ΣY X(ΣXX)
−1

ΣXY (3.23)

burada, µx ve µy sırasıyla X ve Y ’nin ortalama değerleri, ΣXX X’in varyans değerini;

ΣXY ve ΣY X de çapraz kovaryansı değerlerini göstermektedir.

3.2.3.2 Çoklu gauss karışım fonksiyonu regresyonu

Birleşik gauss fonksiyonu sonlu gauss karışım fonksiyonu için genişletilirse, gauss

karışım modelindeki her bir gauss yoğunluk fonksiyonu denklem 3.21 göre

değişecektir. Denklem 3.3 ’e göre her bir yoğunluk fonksiyonu pk(y,x),k = 1, ...K

, pk(y,x) = pk(y|x).pk(x) şeklinde Bayes teoremine göre yazılabilir. Bu şekilde tüm

karışımın yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibidir.

p(y,x) =
K

∑
k=1

πk pk(y|x, µ̂k(x), Σ̂k)p(x|µx,k,Σxx,k) (3.24)

Marjinal x yoğunluk fonksiyonu ise;

pk(x|µk,Σk) =
K

∑
k=1

pk(x|µk,Σk) (3.25)
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’dir. Denklem 3.25, Denklem 3.24 de yerine yazılırsa x verildiğinde y ’nin koşullu

olasılığı p(y|x) şu şekilde hesaplanır.

p(y|x) =
K

∑
k=1

wk(x).pk(y|x) (3.26)

p(xa|xt) =
K

∑
k=1

wkN (xa; x̂a,k, Σ̂a,k) (3.27)

Burada;

wk =
p(k)p(xt |k)

∑
K
i=1 p(i)p(xt |i)

=
πk pk(xt |µk,Σk)

∑
K
i=1 πi pi(xt |µi,Σi)

=
πkN (xt ; µt,k,Σt,k)

∑
K
i=1 πiN (xt ; µt,i,Σt,i)

(3.28)

Burada wk = p(k|xt) , xt değeri için k nıncı gauss bileşenin olasılığını göster-

mektedir. Denklem 3.26 gauss karışım fonksiyonun çekirdeğini oluşturmaktadır.

Ardışık xt zaman değerleri sorgu noktaları olarak kullanıldığında, onlara karşılık

düşen eklem açıları xa tahmin edilmelidir E[p(xa|xt)] . Modelin belirsizliği ise

E[cov(p(xa|xt))] ile hesaplanır. Bu tahminler K tane gauss karışım modeli için

yapılır.

Optimum yörüngenin hesaplanmasında ilk olarak gauss karışım modelindeki zaman

ve açısal parametreleri birbirinden ayrılır. Ortalama ve kovaryans matrisi aşağıdaki

gibi tanımlanır.

µk = {µt,k,µa,k} (3.29)

Σk =

(
Σt,k Σta,k
Σat,k Σa,k

)
(3.30)

Bu işlem k tane gauss bileşeni için, xt değeri verildiğinde x̂a,k koşullu beklenti

değeri ve koşullu kovaryansı Σ̂a,k aşağıdaki şekilde hesaplanır.

p(xa,k|xt ,k) = N (xa,k; x̂a,k, Σ̂a,k) (3.31)

x̂a,k = µa,k +Σat,k(Σt,k)
−1(xt−µt,k) (3.32)

Σ̂a,k = Σa,k−Σat,k(Σt,k)
−1

Σta,k (3.33)

Denklem 3.26 ve denklem 3.28 ’e göre K tane gauss karışımından her t anı

için {µ̂a, Σ̂a} ikilileri değerlendirilerek genelleştirilmiş olan işaret dili hareketinin

yörüngesini ve ivmesini belirleyen x̂ = {xt , x̂a} ikilileri ve hareketin belirsizliğini

gösteren kovaryans matrisi Σ̂a aşağıdaki şekilde hesaplanmış olur.
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Şekil 3.19: Gauss karışım regresyon modeli [12].

x̂a =
K

∑
k=1

wkx̂a,k (3.34)

Σ̂a =
K

∑
k=1

w2
kΣ̂a,k (3.35)
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4. İŞARET DİLİ HAREKETLERİNİN TANINMASI

İşaret dili tanıma çalışmaları çoğunlukla çocuklarla tasarlanan etkileşim oyun-

larında katılımcının yaptığı hareketin kinect algılayıcı kullanılarak değer-

lendirilmesi ve tanınması amaçlı olarak yapılmıştır. Bu konudaki tasarlanan ilk

oyunda basit vücut hareketlerinin tanınması kararlaştırılmıştır.

Literatürde hareket tanıma ile ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir. Uygulanan

yöntemlerin birçoğu olasılıksal ve matematiksel modeller olup modelin eğitimi için

eğitim verisine ihtiyaç duymaktadır. Çocuklarla online olarak tasarlanan oyunun

ilk versiyonlarında oyunda doğallığı bozmayacak şekilde tanıma için hesaplaması

ucuz ve bir model eğitimi gerektirmeyen kural tabanlı [40] ’de önerilen, bir yöntem

kullanılmıştır. Daha sonra katılımcılardan alınan hareket verileri ile farklı makine

öğrenmesi metodları kullanılarak tanıma çalışmaları yapılmıştır.

4.1 Kural Tabanlı Hareket Tanıma

İşaret dili oyunlarından göstericilerin yaptıklarını hareketlerin değerlendirilebilmesi

için kural tabanlı bir tanıma sistemi geliştirilmiştir. Sistemin genel şeması

Şekil 4.1 ’de gösterilmiştir. Tanınması kararlaştırılan hareketler için omuz ve

dirsek eklem kartezyen pozisyon bilgileri kullanılarak her hareket için bir fitness

fonksiyonu türetilmiştir. Her kişinin kol ve omuz uzunlukları ayrıca Kinect’e

göre duruşları ve uzaklıkları farklı olabileceğinden fitness fonksiyonu kişiye özel

olarak belirlenmiştir. Fitness fonksiyonu, kinect kamera orjinine göre omuz ve

dirsek kartezyen koordinatları arasındaki fark ve yön vektörü dikkate alınarak

oluşturulmuştur. Şekil 4.2 ’de hareket kısıtları gösterilmiştir. Burada Ti; x,y,z

koordinat tabanlı omuz ve dirseğe bağlı eşik pozisyon değerini göstermektedir.

İmplementasyonu Microsoft SDK Kütüphanesi kullanılarak Visual studio 2010

ortamında geliştirilmiştir.
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Şekil 4.1: Kinect kullanarak insan hareketinin robota aktarılmasını sağlayan kural
tabanlı sistem şeması.

Şekil 4.2: Kural tabanlı hareket tanıma karar kısıtları.

4.2 Öğreticiyle Öğrenme

Öğreticiyle öğrenme makine öğrenmesinde kullanılan bir terimdir. Bu öğrenme

şeklinde olayı öğreten bir belletmenin bulunur. Bir dizi girdi ve bunlara uygun

çıktılar sisteme verilerek öğrenme gerçekleştirilir. Öğreticiyle öğrenme de, bir

özellik vektörü x ve bir hedef etiketi y verilmesi beklenir (x1,x2,x3 . . . xn → Y

). Makine öğrenmesi ile etiketlere uyan özelliklere bir hipotez oluşturmak işlemi

geçmiş deneyim üzerinde yapılır. Amaç, fonksiyonları aileleri arasında yeni özellik

verileri x verildiğinde Y hareketini tahmin edebilecek bir fonksiyon seçmektir

( f (x)=Y ). Şekil 4.3’ deki gibi bir veriseti verildiğinde modelimiz x özellik vektörü

için hedef etiketi Y ’yi tahmin etmelidir ( f (x) = Y ).

Şekil 4.3: Öğreticiyle öğrenme örnek veriseti.

48



Formülize etme:

• Input: x (kol eklem açıları)

• Output: y (istenilen işaret dili hareketi)

• Hedef fonksiyon: f : X → Y (ideal sınıflandırma modeli)

• Veri seti : (x1,y1),(x2,y2),. . . ,(xN ,yN)

• Hipotez: g : X → Y (kullanılacak model)

Şekil 4.4: Genel hareket tanıma modeli.

Öğreticiyle öğrenme yöntemi kullanılarak gerçeklenen makine öğrenmesi algorit-

maları için genel bir yapı Şekil 4.4 ’te verilmiştir.

• Veri Setinin oluşturulması:

Özellik seti için on farklı kol eklem açıları (’RShoulderRoll’, ’RShoulder-

Pitch’, ’RElbowRoll’, ’RElbowYaw’, ’RHand’,’LShoulderRoll’, LShoulderPitch’,

’LElbowRoll’, ’LElbowYaw’, ’LHand’) , 18 farklı eklem pozisyon bilgileri

(’RShoulder’, ’Relbow, ’RHand’, ’LShoulder’, ’Lelbow, ’LHand’) kullanılmıştır.

On beş farklı kişiden beş farklı hareketi dört defa yapmaları istenmiş ve bilgileri

alınmıştır. Sınıflandırma için beş farklı işaret dili düşünülmüştür. Bunlar eller

ileri, eller yana, araba, baba ve masa hareketleridir. Kinect algılayıcı ile yakalanan

hareketler farklı text dosyalarına kaydedildikten sonra hepsi ayıklayıcı bir ara

yazılım program yazılarak Şekil 4.5 ’deki gibi Weka da kullanılmak üzere .arff

formatına dönüştürülmüştür.
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Şekil 4.5: Örnek oluşturulmuş dataset (ARFF formatında).

Pozisyon ve açı değerlerinin sınıflandırmadaki etkisini inceleyebilmek için dört

farklı veriseti hazırlanmıştır (Çizelge 4.1).

Çizelge 4.1: Ḩazırlanan dört faklı veri seti.

Dataset numarası Kullanılan bilgiler Örnek Sayısı Özellik sayısı
1 Pozisyon ve pozisyon farkı bilgileri 35112 36
2 Açı bilgisi ve açı farkı bilgileri 35112 20
3 Pozisyon ve açı bilgisi 35112 28

4
Pozisyon, pozisyon farkı
açı ve açı farkı bilgileri 35112 56
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5. DENEYSEL SONUÇLAR

5.1 İşaret Dili Gerçekleme

Bu bölümde olasılıksal modeller kullanılarak beş farklı işaret dili hareketinin

insansı robot üzerinde gerçeklenmesi ve başarı performansları değerlendirilmiştir.

Modellerin öngörü başarıları karakök-ortalama karesel hata kriteri kullanılarak

araştırılmıştır. Bunun yanında modellerin GKM karmaşıklığını ve bileşen sayısını

belirleyen optimum K sayıları belirlenmiştir.

Bu alandaki başarı ölçütü katılımcıların robot tarafından öğrenilen işaretleri

ayırt edebilmekteki başarısı ve bu işaretlerin robotun manuel gerçeklediği ve

insanlar tarafından gerçeklenen işaretlerle benzerliği olacaktır. Ayrıca KOKH

değeri hesaplanarak öğrenilip oluşturularan hareketlerin referans harekete(işaret

dili eğitmeni) benzerliği diğer bir başarı ölçütümüzdür.

5.1.1 Model seçimi

Bölüm 3’de belirtilen model seçimi algoritması için elde edilen sonuçlar

gösterilmiştir ve her bir hareket için optimum bileşen sayıları belirlenmiştir. Genel

olarak TH, OKH den daha iyi bir kriterdir ( [53])’den hareketle TH referans ölçüt

olarak alınmasına karşılık optimum bileşen belirlenirken KOKH da göz önünde

bulundurulmuştur.

Şekil 5.1 "eller yukarı hareketi" için tahmini hata ve kök-ortalama karesel hata

değerlerini göstermektedir. Her iki ölçüt dikkate alınarak optimum bileşen sayısı

k=3 olarak seçilmiştir.
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Şekil 5.1: Eller yukarı hareketi model seçimi için TH ve KOKH değerleri.

Şekil 5.2 ise "eller yana" hareketi için hata değerlerini göstermektedir. En düşük

tahmini hata k=6 da hesaplanmasına karşılık k=3 ve k=9 değerlerinde TH ve

KOKH’nın beraberce daha düşük olduğu görülmektedir. K=3 ve k=9 değerleri

birbirine çok yakın hata sonuçları olması nedeniyle "eller yana" hareketi için

optimum bileşen sayısı daha az karmaşıklığa sahip olması nedeniyle k=3 olarak

seçilmiştir.

Şekil 5.2: Eller yana hareketi model seçimi için TH ve KOKH değerleri.

"Eller öne" hareketi model seçimi için hesaplanan hatalar Şekil 5.3’ da

gösterilmiştir. Buna göre k=6 ve k=8 değerleri uygun bileşen değerleri olarak
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görülmektedir. K=6 ’nın model karmaşıklığı daha az olduğu için ve her iki değerle

yapılan gerçekleme sonuçlarının yakın olması nedeniyle "eller öne" hareketi için

optimum küme sayısı k=6 olarak seçilmiştir.

Şekil 5.3: Eller öne hareketi model seçimi için TH ve KOKH değerleri.

Şekil 5.4 de "baba" hareketi için hesaplanan TH ve KOKH’yı göstermektedir. Buna

göre grafikten açıkça anlaşıldığı üzere "baba" hareketi için optimum bileşen sayısı

k=4 olarak seçilmiştir.

Şekil 5.4: Baba hareketi model seçimi için TH ve KOKH değerleri.

Şekil 5.5 ’e göre ise tahmini hata değerlerinin birbirine yakın olduğu

görülmektedir. TH ve KOKH’ya bakılarak ve k=3 ve k=6 değerlerinin uygun
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Çizelge 5.1: Ḩareketler için seçilen GKM bileşen sayıları.

Hareketler Bileşen sayıları
Eller Yukarı 3
Eller Yana 3
Eller Öne 6

Baba 4
Masa 6

olduğu görülmektedir. İki değer ile de yapılan gerçekleme performansları robot

üzerine aktarıldığında k=6 ‘nın daha iyi sonuç verdiği anlaşıldığından "masa"

hareketi için optimum bileşen sayısı k=6 olarak seçilmiştir.

Şekil 5.5: Masa yana hareketi model seçimi için TH ve KOKH değerleri.

Sonuç olarak, seçilen hareketler için belirlenen optimum GKM bileşen sayıları

Çizelge 5.1’de gösterilmiştir.

5.1.2 GKM ve GKR

İşaret dili hareketlerinden "eller yukarı", "eller yana", "eller öne", "baba" ve "masa"

hareketleri Nao insansı robot üzerin choregraphe similasyon benzetim ortamında

gerçeklenmiştir. Hareketler için bir başlangıç pozisyonu seçilmiştir (Şekil 5.6).

Robot bu başlangıç hareketinden başlayarak hareketi gerçekleyerek tekrar başlangıç

pozisyona dönmesiyle hareketi gerçeklemiş olmaktadır.
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Çizelge 5.2: Ȩğitim verisinin özellikleri.

İşaret Dili Hareketi Eğitim verisi sayısı Boyutu
Eller Yukarı 38 9
Eller Yana 38 9
Eller Öne 39 9

Baba 26 9
Masa 28 9

Şekil 5.6: Robot başlangıç pozisyonu

Her bir hareket için alınan eğitim verileri Çizelge 5.2 de gösterilmiştir. Veri seti

olarak sol elden; ikisi omuz, ikisi dirsek ten olmak üzere toplam dört açı değeri; sağ

eldenden dört açı değeri olmak üzere toplam 8 açı değeri ve zaman değeri olmak

üzere 9 boyutlu veri seti kullanılmıştır.

5.1.2.1 Eller yukarı hareketi

Eller yukarı hareleti sağ ve sol kolun bükülmeden yukarı kaldırılmasıyla

gerçeklenmektedir. Şekil 5.7 ’de görüldüğü üzere hareket 3 adet gauss bileşeni ile

modellenen gauss karışım modelini göstermektedir. Üç adet başlangıç pozisyonu

k-means kullanılarak oluşturulduktan sonra expectation-maximization algoritması

ile gauss bileşenlerinin en çok olabilirlik parametreleri tahmin edilmiştir.
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Şekil 5.8 ise gauss karışım regresyonu ile elde edilen, öğrenilen, taklit edilen

hareketin her eklem açısı için yörüngesini göstermektedir. Şekil 5.9 ise iki boyutta,

omuzpitch ve omuzroll eksenlerinde, hareketin yörüngesini göstermektedir. Şekil

5.10 ise eller yukarı hareketinin Nao insansı robot üzerinde gerçeklenmesi

gösterilmiştir.

Şekil 5.7: Üç bileşenli GKM modeli ile modellenen "eller yukarı" hareketi

Şekil 5.8: GKR ile elde edilen eklem açı yörüngeleri.
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Şekil 5.9: GKR ile elde edilen "eller yukarı" hareketi yörüngesi.

(a) (b) (c)

(d) (e)

Şekil 5.10: GKR ile elde edilen yörüngenin Nao üzerinde gerçeklenmesi.

5.1.2.2 Eller yana hareketi

Eller yana hareleti sağ ve sol kolun bükülmeden yanlara kaldırılmasıyla

gerçeklenmektedir. Şekil 5.11 3 adet gauss bileşeni ile modellenen gauss karışım

modelini, Şekil 5.12 GKR ile eklem açı yörüngelerini. Şekil 5.14 ise "eller yana"

hareketinin Nao insansı robot üzerinde gerçeklenmesi gösterilmiştir.
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Şekil 5.11: Üç bileşenli GKM modeli ile modellenen "eller yana" hareketi.

Şekil 5.12: GKR ile elde edilen eklem açı yörüngeleri.

Şekil 5.13: GKR ile elde edilen "eller yana" hareketi yörüngesi.
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(a) H (b) H (c) H

(d) H (e) H

Şekil 5.14: GKR ile elde edilen yörüngenin Nao üzerinde gerçeklenmesi.

5.1.2.3 Eller öne hareketi

Eller öne hareleti sağ ve sol kolun bükülmeden öne doğru göğüs hizasına kadar

kaldırılmasıyla gerçeklenmektedir. Şekil 5.15 6 adet gauss bileşeni ile modellenen

gauss karışım modelini, Şekil 5.16 GKR ile eklem açı yörüngelerini, Şekil 5.17 ise

"eller öne" hareketinin Nao insansı robot üzerinde gerçeklenmesi göstermektedir.

Şekil 5.15: Altı bileşenli GKM modeli ile modellenen "eller öne" hareketi.
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Şekil 5.16: GKR ile elde edilen eklem açı yörüngeleri (eller öne).

Şekil 5.17: GKR ile elde edilen "eller öne" hareketi yörüngesi
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Şekil 5.18: GKR ile elde edilen yörüngenin Nao üzerinde gerçeklenmesi.

5.1.2.4 Baba hareketi

Baba hareketi, sağ elin açık olarak başparmağı ile alına iki kez dokunmasıyla

gerçeklenir (Şekil 5.19).

Şekil 5.19: "baba" işaret dili hareketi [66] .

Nao robotun parmak kısıtından dolayı parmak hareketleri gerçeklenmemiştir.

Ayrıca parmaklar gibi hassas olan açı değerleri için üzerinde başka metotlar

uygulanarak hesaplamalar yapılmalıdır. Şekil 5.20, 4 adet gauss bileşeni ile

modellenen gauss karışım modelini, Şekil 5.21 GKR ile eklem açı yörüngelerini,
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Şekil 5.22 ise iki boyuta hareket yörüngesini, Şekil 5.23 ise "baba" hareketinin

Nao insansı robot üzerinde gerçeklenmesi göstermektedir.

Şekil 5.20: Dört bileşenli GKM modeli ile modellenen "baba" hareketi.

Şekil 5.21: GKR ile elde edilen eklem açı yörüngeleri (baba).
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Şekil 5.22: GKR ile elde edilen "baba" hareketi yörüngesi.

(a) H (b) H (c) H

(d) H (e) H

Şekil 5.23: GKR ile elde edilen yörüngenin Nao üzerinde gerçeklenmesi (baba).

5.1.2.5 Masa hareketi

Masa hareketi, sağ ve sol elin göğüs hizasına kaldırdıktan sonra, hafif yanlara

açarak masa şeklinde dairesel hareket çizilmesiyle ellerin yere indirilmesiyle

gerçeklenmiştir (Şekil 5.24). Şekil 5.25, 6 adet gauss bileşeni ile modellenen

gauss karışım modelini, Şekil 5.26 GKR ile eklem açı yörüngelerini, Şekil 5.28

ise "baba" hareketinin Nao insansı robot üzerinde gerçeklenmesi göstermektedir.
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Şekil 5.24: "masa" işaret dili hareketi [66] .

Şekil 5.25: Altı bileşenli GKM modeli ile modellenen "masa" hareketi.
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Şekil 5.26: GKR ile elde edilen eklem açı yörüngeleri (masa).

Şekil 5.27: GKR ile elde edilen "baba" hareketi yörüngesi
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Şekil 5.28: GKR ile elde edilen yörüngenin Nao üzerinde gerçeklenmesi (masa).

5.2 Hareketlerin Değerlendirilmesi

Modellerin öngörü başarıları karakök-ortalama karesel hata kriteri kullanılarak

araştırılmıştır.

Sorgu değerleri kullanılarak gauss karışım regresyonu ile elde edilen değerler

herhangi bir dağılıma göre elde edilmediğinden Kullback Leibler uzaklığı

hareketlerin değerlendirilmesinde kullanılamamıştır. Bunun yerine KOKH

kullanılmıştır. Şekil 5.29 de gösterilen sonuçlara göre çalışmada kullanılan

modeller arasında hareket gerçekleme başarı performansı en az KOKH’ya sahip

olan "eller öne" hareketidir. Diğer bir ifadeyle gerçekleme için seçilen beş hareket

içerisinde katılımcıların kendilerine gösterilen hareketleri en doğru gerçekledikleri

hareket "eller öne" hareketi olarak tespit edilmiştir. Daha sonra sırasıyla "eller

yana", "eller yukarı", "baba" ve "masa" olarak sıralanmaktadır (Şekil 5.29).Elde

edilen sonuçlara göre temel vücut hareketlerinin, işaret dili hareketlerine göre daha

başarılı şekilde gerçeklendiği anlaşılmaktadır.
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Şekil 5.29: Seçilen hareketlerin gerçekleme performanslarının karşılaştırılması.

Aşağıda hareketlerin bireysel eklem açıları hata oranları verilmiştir. Belirlenen

hareketler için eklem açıları KOKH değerlerinde genel olarak omuz roll ve

pitch açılarının hata oranlarının diğer açılara göre düşük olduğu gözlenmiştir.

Dolayısıyla, omuzdan yapılan hareketlerin daha kolay gerçeklenebildiği aynı

zamanda kamera algılayıcı ile daha iyi yakalanabildiği yorumları yapılabilir. Beş

hareket beraber düşünüldüğünde en az hataya sahip açının, omuz roll açısı olduğu

görülmektedir. Temel vücut hareketlerinde (eller yukarı, eller yana ve eller öne)

SolDirsekYaw açısının hata oranının diğerlerine göre yüksek çıkması beklenti

dahilindedir. Çünkü insan dirseği tek serbestlik derecesine sahip iken Nao robot

dirseğinde iki serbestlik derecesine sahiptir. Bu çalışmada [63], DirsekYaw açısının

hesaplanmasına yönelik tersine kinematik yönteminden bahsedilmektedir. Ayrıca

kamera algılayıcı tarafında bu eklem takibinde kaynaklanan problem olabileceği

düşünülmektedir.

Şekil 5.30: "Eller yukarı" hareketi eklem açıları KOKH.
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Şekil 5.31: "Eller yana" hareketi eklem açıları KOKH.

Şekil 5.32: "Eller öne" hareketi eklem açıları KOKH.

Şekil 5.33: "Baba" hareketi eklem açıları KOKH.
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Şekil 5.34: "Masa" hareketi eklem açıları KOKH.

5.3 İşaret Dili Tanıma

Burada elde edilen işaret dili sınıflandırma sonuçları için Waikato Üniversitesi,New

Zealand, tarafından geliştirilmiş Java tabanlı Weka yazılımı kullanılmıştır.

Oluşturulan datasetler üzerinde üç farklı sınıflandırıcı 5-fold cross-validation

kullanılarak test edilmiştir. Bunlar sırasıyla logistic regression sınıflandırıcı,

karar ağacı (J48 algoritması kullanılarak) ve en yakın k komşu (KNN) dur.

Sınıflandırıcılar, eller ileri, eller yana, araba, baba ve masa hareketleri olmak üzere

beş farklı hareket için eğitilmiş ve yine beş farklı sınıf için test edilmiştir. Dört

farklı datasete yönelik tanıma oranları Çizelge 5.3, Çizelge 5.4, Çizelge 5.5 ve

Çizelge 5.6 ’de verilmiştir. Her bir veri seti toplam 35112 örnek içermektedir. Her

tablo içerisinde görüldüğü gibi en yüksek tanınma KNN ile sağlanmıştır. Dataset

2 deki tanınma oranlarının daha düşük çıkması tanıma da sadece açı verisinin

yeterli olmadığını bunun yanında pozisyon verisininde kullanılabileceği yorumu

yapılabilir.

Çizelge 5.3: Ḑataset1 sınıflandırma sonuçları.

Ağırlıklı Ort. Logistic Regression Karar Ağacı KNN k=5
TP Rate 0.589 0.956 0.973

FP 0.086 0.009 0.005
Precision 0.588 0.956 0.973

Recall 0.589 0.956 0.973
F-measure 0.58 0.956 0.973
ROC area 0.877 0.98 0.998
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Çizelge 5.4: Ḑataset2 sınıflandırma sonuçları.

Ağırlıklı Ort. Logistic Regression Karar Ağacı KNN k=5
TP Rate 0.521 0.877 0.925

FP 0.097 0.025 0.015
Precision 0.517 0.876 0.925

Recall 0.521 0.877 0.925
F-measure 0.511 0.876 0.924
ROC area 0.842 0.941 0.989

Çizelge 5.5: Ḑataset3 sınıflandırma sonuçları.

Ağırlıklı Ort. Logistic Regression Karar Ağacı KNN k=5
TP Rate 0.617 0.948 0.972

FP 0.079 0.011 0.005
Precision 0.616 0.948 0.972

Recall 0.617 0.948 0.972
F-measure 0.612 0.948 0.972
ROC area 0.897 0.978 0.998

Çizelge 5.6: Ḑataset4 sınıflandırma sonuçları.

Ağırlıklı Ort. Logistic Regression Karar Ağacı KNN k=5
TP Rate 0.617 0.948 0.973

FP 0.079 0.011 0.005
Precision 0.616 0.948 0.973

Recall 0.617 0.948 0.973
F-measure 0.612 0.948 0.973
ROC area 0.897 0.976 0.998

Çizelgelerde satırlarda true positive rate, false positive rate, precision, recall,

F-ratio (precision and recall’ın harmonic ortalaması) ve ROC area performansları,

sütünlarda ise sınıflandırıcılar listelenmiştir. Toplolara ayrı ayrı bakıldığında en iyi

sınıflandırcıların knn ve karar ağacı olduğu görülmektedir.
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Kural tabanlı tanıma algoritması, 10 kişiden 5 farklı hareketle toplamda 50 hareket

ile test edilmiştir. Bunlardan 48 tanesi doğru tespit edilmiştir [ [40]]. Kişi bazlı

tasarlanan işaret dili oyunları için gayet başarılı sonuçlar vermiştir ancak genel

olarak tasarlanan oyunlar için uygun bir yöntem olmayabilir. Çünkü kişilerin

omuz ve dirsek uzunlukları birbirinden farklıdır eşik değerlerinin kişiye bağlı olarak

güncellenmesi gerekecektir.
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada beş farklı işaret dili hareketlerinin modellenmesi ve gerçeklenmesi

için iki olasılıksal method gösterilmiş (GKM, GKR) bu modellerden elde edilen

sonuçlar insansı robot kullanılarak gerçeklenmiştir. İlk metot ile (GKM) hareketin

önemli özellikleri çıkartılmıştır. İkinci olarak Gauss karışım regresyonu (GKR)

kullanılarak hareketin genelleştirilmiş yörünge formu elde edilmiştir. Son

olarak regresyondan elde edilen hareket yörüngesi choregraph benzetim programı

kullanılarak NAO insansı robot üzerinde gerçeklenmiş ve insan hareketine yakın bir

hareketlerin taklit edildiği görülmüştür.

Veri alma çalışmalarında hareketlerin gösterilmesinde insan eğitici ve robot

kullanılmış, insanların robottan ve insan eğitimciden öğrenmeleri arasındaki

farkın incelenmesi, ayrıca gerçek eğitici ve sanal eğitici/video arasındaki olası

performans farkının da incelenmesi bu tez kapsamında değerlendirilmemiş

ilerleyen çalışmalarda yapılması düşünülmüştür.

GKR, optimum yörüngeleri elde edebilmek için hızlı ve analitik çözüm

önermektedir. Bunun yanında, farklı hız ve ivmelerle yapılan hareketlerde

zaman varyansı oluştuğundan çok kararlı sonuçlar verememektedir.Genellikle

her insanın hareketi yapma hızı ve ivmesi farklıdır. Aynı insan bile aynı

hareketi yaparken farklı hız ve ivmelerle yapabilmektedir. Dolayısıyla farklı iki

insandan alınan hareket yörüngelerinde kaymalar ve farklılıklar olabilir. Eğitim

seti oluşturulurken hareketlerin hizalanması ve hesaplama veriminin artırılması

hareketin gerçekleme performansını artıracaktır. Bu amaçla Dinamik zaman

eşleştirme/bükme kullanılabilir. Sıralı bir zaman serisi üzerinde sürekli hareketleri

geçiş olasılıkları ile modelleyebilen saklı markov modelleri ve türevleri olan saklı

yarı markov modelleri, girdi–çıktı saklı Markov modelleri ve saklı koşullu rasgele

alanların ve bu metotlara beslenecek olan gözlemlerin ayrıklaştırılması sürecinde

özörgütleme haritalarının kullanılarak insan hareketine en yakın yörüngenin elde
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edilmesi konusunda taklit tabanlı öğrenme algoritmaları üzerinde çalışılması

düşünülmektedir.

Bu çalışmanın öncelikle ilgili kurumlar aracılığı ile işitme engelli çocuklarda

bilfiil kullanılması ve eğitim açısından uzun vadeli kullanımda gözle görülür

bir iyileştirmeye neden olması beklenmektedir. Böylelikle kullanıcılar açısından

oldukça önemli bir açığın kapatılması hedeflenmektedir. Araştırmacılar açısından

da oldukça önemli bir çalışma olacaktır. Zira özellikle çocuklar konusunda

uzun vadeli insan-robot etkileşimi projeleri tüm dünyada oldukça ilgi çekmesine

rağmen robotların donanım yetersizliği ve insanlarla (özellikle çocuklarla) uzun

vadeli deneyler yapmanın güçlüğü nedeni ile henüz yaygınlaşamamıştır. Ancak

robot konusunda çalışan uzmanlar son yıllarda psikolog ve dil bilimcilerin

desteğini alarak bu yönde çalışmalara başlamıştırlar. Aynı zamanda bir sosyal

paylaşım projesi olması sebebiyle bu alanda çıkan çalışmalar hem robot konusunda

çalışanlar hem de çocuk gelişimi ve engelliler konusunda çalışan araştırmacılar

acısından ilgi görmektedir. Bu çalışmanın Türkiye’nin diğer bölgelerindeki

işitme engelliler için kurulan merkezlerde eğitim amaçlı kullanılabilir hale

gelmesini hedeflemekteyiz. Çalışmada Türk işaret dili baz alınacaktır ancak

uygun notasyonlar kullanılarak çalışma genellendiğinde diğer ülkelerdeki benzer

merkezlerde kullanılması sağlanabilir.

Taklit tabanlı oyunlarda oyuncunun hareketini tanıma amaçlı olarak yapılan

çalışmadaki yöntemle her bir zamandaki hareket yörüngesi üzerindeki noktalar ayrı

ayrı değerlendirmeye alınıp sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Dolayısıyla temel

vücut hareketi ve işaret dili hareketlerinin tamamı üzerinde değil, hareketin sadece

belli bir zamandaki değerini dikkate alarak sınıflandırma yapılmış olmaktadır.

Hareket yörüngesinin modellenmesinin aksine hareketin beli bir anında durumu

kontrol edilerek yapılan tanıma çalışmaları için uygun bir yöntemdir. Ancak,

kararlı bir tanıma modeli için bizim verilerimizin, zaman parametresi de dikkate

alınarak hareketin tüm noktalarını birlikte düşünerek olasılıksal modellenmesi

gerekmektedir. Sonuç olarak hareket yörüngemizi modelleyebilecek metotlara

ihtiyacımız vardır. İlerleyen çalışmalarda literatürde kullanılan olasılıksal modeller,
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saklı Markov modelleri, saklı koşullu rasgele alanlar, girdi–çıktı saklı Markov

modelleri, saklı yarı Markov modellerinin kullanılması düşünülmektedir.
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