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ABSTRACT	
This	 project	 aims	 to	 examine	 how	 a	 program	 can	 detect	 emotions	 in	 a	 user’s	 dance	

movements,	 and	 how	 this	 can	 be	 utilized	 in	 an	 interactive	 scenography.	 The	 project	

utilizes	machine-learning	to	predict	which	emotion	is	portrayed	through	the	user’s	dance	

moves	via	a	 live	video-feed.	Each	classification	of	the	user’s	emotion	is	set	to	trigger	a	

corresponding	graphical	animation.	MediaPipe’s	Pose-model	serves	as	the	basis	for	the	

whole	program	by	extracting	33	key	points	on	the	human	body	on	a	given	image.		Rudolf	

Laban’s	theories	on	movement	are	used	as	an	essential	part	of	the	feature-engineering	of	

the	machine-learning	models’	 features,	 as	 it	 provides	 tangible	ways	 to	measure	 body	

movements.	The	project	creates	two	random	forest	classifiers.	The	first	one	classifies	one	

of	seven	different	movements.	A	list	of	25	classified	movements,	can	be	classified	by	the	

second	classifier,	which	predicts	one	of	three	different	emotions:	happy,	sad	and	angry.	

The	program	may	produce	a	generalized	prediction	of	the	user’s	movements	but	manages	

to	 create	 an	 interactive	 relation	 between	 the	 user	 and	 the	 scenography's	 visual	

appearance.	
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1.	INDLEDNING	
Dette	projekt	undersøger,	hvordan	en	professionel	dansers	bevægelser	kan	aflæses	via	et	

webcam,	og	videre	hvordan	danserens	sindsstemning	kan	klassificeres,	med	det	formål	

at	 skabe	 en	 interaktiv	 scenografi.	 Projektet	 arbejder	 i	 den	 sammenhæng	 med	

maskinlæring	og	ensemble	learning,	da	det	undersøges,	hvordan	forskellige	modeller	kan	

trænes	 til	 at	 genkende	 henholdsvis	 dansebevægelser	 og	 de	 sindsstemninger	 der	

udtrykkes	via	dansebevægelser.		

Projektet	arbejder	ud	fra	MediaPipes	pose-model,	der	kan	lokalisere	33	punkter	på	den	

menneskelige	krop	ud	fra	et	billede-input,	og	repræsentere	disse	som	33	koordinatsæt.	

Yderligere	 inddrages	 Rudolf	 Labans	 bevægelsesteorier	 til	 at	 belyse,	 hvordan	

menneskelige	 bevægelser	 kan	 forstås.	 Med	 de	 data,	 som	 udtrækkes	 af	 billeder	 med	

MediaPipes	 model,	 samt	 Labans	 bevægelsesteorier,	 bruges	 feature	 engineering	 til	 at	

optegne	en	række	attributter,	der	kan	udtrækkes	af	MediaPipes	33	koordinatsæt.	Disse	

attributter	ligger	til	grund	for	de	to	modeller,	som	trænes	i	dette	projekt.	

I	skrivende	stund	formår	programmet	med	høj	præcision	at	kunne	opfange	en	persons	

bevægelser	ud	fra	et	webcam-input.	Programmets	første	model	kan	skelne	mellem	syv	

forskellige	 bevægelser,	 der	 videre	 bruges	 i	 den	 anden	model	 til	 at	 skelne	mellem	 tre	

forskellige	sindsstemninger:	glad,	trist	og	vred.	Den	anden	model	klassificerer	herved	en	

sindsstemning	 ud	 fra	 en	 liste	 af	 25	 klassificerede	 bevægelser.	 Disse	modeller	 bruger	

begge	en	random	forest-algoritme	og	den	samlede	nøjagtighed	med	de	to	modeller	ligger	

på	72,5%.	Selvom	programmet	har	en	relativt	høj	nøjagtighed,	er	det	vigtigt	at	forstå,	at	

programmet	kun	genkender	karikerede	bevægelser,	som	vi	mennesker	associerer	med	

bestemte	 følelser,	 og	 derfor	 ikke	 nødvendigvis	 afspejler	 danserens	 egentlige	

sindsstemning.	 Alligevel,	 bliver	 danserens	 udtrykte	 sindsstemning	 klassificeret	

kontinuerligt,	og	efter	hver	klassificering	udløses	en	simpel	grafisk	animation	af	skiftende	

farver	for	hver	sindsstemning.	På	denne	måde	opnås	interaktionen	mellem	brugeren	og	

programmet.	

For	at	programmet	kan	køre	optimalt	skal	brugeren	have	 læst	brugervejledningen,	da	

denne	indeholder	tekniske	krav	til	opsætningen	og	advarsler.		
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2.	PROBLEMANALYSE	

2.1	Introduktion	
Projektet	tog	som	udgangspunkt	afsæt	i	at	kunne	konstruere	et	interaktivt	rum,	der	ved	

hjælp	af	maskinlæring	vil	kunne	aflæse	stemningen	i	rummet	og	videre	afspejle	denne	

stemning	gennem	visuelle	og	auditive	elementer.	Denne	tilgang	åbnede	op	 for	en	 lang	

række	spørgsmål	og	 tanker	om	hvordan	man	reelt	kan	måle	en	stemning	 i	et	 rum,	og	

hvilke	 faktorer	 der	 er	 vigtige	 at	 kigge	 på.	 I	 den	 sammenhæng	 blev	 faktorer	 som	

ansigtsudtryk,	 lydniveau,	 mængden	 af	 mennesker,	 køn	 og	 mange	 flere	 diskuteret.	

Yderligere	rejste	der	sig	flere	spørgsmål	i	forhold	til,	hvis	flere	brugere	skulle	kunne	være	

i	rummet,	og	om	man	så	skulle	forholde	sig	til	en	gennemsnitlig	stemning	eller	noget	helt	

andet.		

For	at	fokusere	projektet	og	forholde	os	til	det	i	en	mere	konkret	kontekst,	blev	der	lagt	

et	endeligt	fokus	på	dans,	og	hvordan	følelser	kan	afspejles	gennem	dans	og	hvordan	vi	

vil	kunne	skabe	et	interaktivt	rum,	der	vil	kunne	indkapsle	og	visualisere	den	stemning	

der	danses.	Projektet	her	udarbejder	således	et	program,	der	kan	generere	scenografiske	

elementer	 baseret	 på	 den	 stemning,	 som	 en	 professionel	 danser	 portrætterer	 i	 sin	

optræden.	Med	scenografiske	elementer	menes	visuelle	elementer,	som	indgår	i	det	rum	

eller	 på	 den	 scene	 hvor	 en	 danser	 optræder.	 Dette	 projekt	 vil	 arbejde	 med	 grafiske	

computeranimerede	farver,	der	via	en	projektor	kan	indgå	som	et	scenografisk	element	i	

en	performancesammenhæng	med	en	danser.	Programmet	henvender	sig	derfor	til	den	

professionelle	danser,	som	ønsker	at	indgå	i	et	kreativt	sammenspil	mellem	dem	selv	og	

dette	program.	

Programmet	er	udarbejdet	med	et	fokus	på	dansetypen	contemporary	dans.	Dansetypen	

contemporary	dans	er	ikke	skarpt	defineret.	Der	er	meget	frihed	og	legen	samt	få	regler,	

der	definerer	hvad	det	helt	præcist	er.	Derfor	er	der	heller	ingen	regler	eller	faste	trin,	

som	begrænser	hvordan	danseren	kan	udfolde	sig.	(Martin,	2013)	Dette	giver	mere	plads	

til	en	fri	og	legende	tilgang	til	dans,	og	det	er	netop	dette	aspekt,	som	er	interessant	at	

afkode	 med	 vores	 program.	 Det	 handler	 derfor	 ikke	 om	 at	 afkode	 specifikke	 trin,	

bevægelser	og	poseringer,	men	om	at	afkode	attituden	og	flowet	der	præger	en	dansers	

bevægelser	og	som	kan	indikere	en	sindsstemning.		
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2.2	Problemformulering		
Hvordan	kan	et	program	udvikles	til	at	aflæse	en	professionel	dansers	bevægelser,	via	et	

webcam,	og	videre	klassificere	danserens	sindsstemning,	så	det	kan	bruges	i	en	interaktiv	

scenografi?	

2.3	Arbejdsspørgsmål	
- Hvordan	kan	maskinlæring	bruges	til	at	genkende	menneskelige	bevægelser	ud	

fra	et	videoinput?	

- Hvilke	data	skal	udtrækkes	fra	et	videoinput	for	at	kunne	klassificere	specifikke	

dansebevægelser?	

- Hvordan	kan	klassificering	af	specifikke	dansebevægelser	bruges	til	at	vurdere	

en	dansers	sindsstemning?	

- Hvordan	kan	genkendelse	af	en	dansers	sindsstemning	implementeres	i	et	

program,	der	kan	bruges	i	en	forestilling?	

2.4	Begrebsafklaring		
Sindsstemning:	“øjeblikkelig	psykisk	tilstand,	ofte	domineret	af	en	bestemt	følelse”	(Den	

Danske	Ordbog,	s.d.).	Med	sindsstemning	menes	således	de	følelser,	som	kan	udtrykkes	

gennem	danserens	kropslige	bevægelser.		

Interaktiv	scenografi:	En	scenografi	hvor	danseren	har	mulighed	for	at	indgå	i	et	samspil	

med	scenen,	så	scenens	udseende	påvirkes	af	den	måde	danseren	bevæger	sig	på.	

2.5	Afklaring	af	problemfelt	
Projektet	fokuserer	på	kropslige	dansebevægelser	og	hvordan	disse	kan	afkodes.	For	at	

kunne	 genkende	 kropslige	 bevægelser	 vil	MediaPipes	 krops-genkendende	 framework	

Pose	indgå,	som	et	essentielt	værktøj	til	at	bearbejde	det	billedlige	input	og	lokalisere	33	

centrale	punkter	på	kroppen.	

Tanken	var,	 i	 første	omgang	at	bruge	MediaPipe	til	at	genkende	specifikke	poseringer,	

som	derefter	kunne	kobles	til	specifikke	følelser.	En	mere	åben	posering,	som	til	højre	i	

nedenstående	 figur	2.1,	kunne	eksempelvis	symbolisere	en	mere	ekstatisk	og	euforisk	

følelse,	hvor	poseringen	til	venstre	kunne	udtrykke	en	mere	trist	og	deprimeret	følelse.			
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(Figur	2.1)	

Gennem	projektet	er	det	dog	blevet	tydeligt,	at	dans	er	langt	mere	komplekst	end	først	

antaget	og	følelser	i	dans	ikke	kan	degraderes	til	enkelte	poseringer	i	et	stillbillede.	Frem	

for	at	klassificere	specifikke	poseringer,	må	man	kigge	på	disse	poseringer	i	deres	forløb	

og	de	 intentioner	der	 ligger	bag,	de	 foregående	poseringer	der	 leder	op	 til	en	specifik	

posering,	 er	 altså	 lige	 så	 vigtige,	 i	 forhold	 til	 at	 kunne	 forstå	 og	 indkapsle	 dansetrin.	

Afkodningen	af	disse	elementer	vil	udgøre	en	stor	del	af	at	kunne	kategorisere	og	afmåle	

en	dansers	bevægelser	videre	i	dette	projekt.	Faktorer	og	elementer,	som	bliver	relevante	

at	afkode,	vil	tage	afsæt	i	Rudolf	Labans	teorier	om	bevægelse.	Labans	teorier	vil	give	et	

mere	 kvalificeret	 udgangspunkt	 for	 hvilke	 beregninger	 der	 er	 vigtige	 og	 relevante	 at	

foretage	i	forhold	til	at	analysere	en	krop,	der	er	i	bevægelse.	

Genkendelsen	af	sindsstemningen	i	en	danseoptræden	har	været	det	centrale	fokus	for	

projektet,	den	videre	sammenkobling	mellem	specifikke	følelser	og	tilhørende	visuelle	

scenografiske	 elementer,	 har	 i	 mindre	 grad	 været	 i	 fokus.	 De	 visuelle	 happenings	 i	

programmet	fungerer	på	nuværende	tidspunkt	som	simple	test,	der	opfylder	kravet	om	

interaktion,	i	og	med,	at	danserens	bevægelser	kan	udløse	forskellige	grafiske	elementer.	

I	 en	 videre	 udvikling	 af	 programmet	 kunne	 der	 indgå	mere	 variation	 i	 disse	 grafiske	

elementer.	

2.6	Kravsspecifikation	
Programmet	 skrives	 i	 Python	 og	 skal	 kontinuerligt	 kunne	 klassificere	 en	 direkte	

optagelse	 af	 en	 danser.	 Denne	 klassificering	 indebærer	MediaPipes	 lokalisering	 af	 33	

punkter	 på	 kroppen	 samt	 en	 videre	 databehandling	 af	 disse	 punkter.	 Denne	 data	

anvendes	 i	 en	maskinlæringsmodel	 og	 ligger	 til	 grund	 for	 en	 endelig	 klassificering	 af	

danserens	udtrykte	sindsstemning.	Den	endelige	klassificering	skal	udløse	en	tilhørende	

funktion,	som	viser	en	grafisk	animation,	der	passer	til	den	klassificerede	sindsstemning.	
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3.	TEORI	OG	METODE	
I	det	kommende	afsnit	vil	vi	redegøre	for	vores	valgte	teori	og	metode.	Vi	har	foretaget	et	

semistruktureret	interview	med	en	professionel	danser.	Da	dette	interview	har	været	en	

vigtig	 del	 af	 vores	 ide-proces,	 vil	 vi	 kort	 præsentere	 vores	 interviewperson,	 hvorfor	

interviewet	har	været	relevant	og	den	interviewmetode	vi	har	anvendt.			

I	dette	projekt	vil	vi	kombinere	flere	maskinlæringsmodeller	for	at	opnå	et	bedre	resultat.	

Derfor	vil	vi	kort	præsentere	de	maskinlæringsmodeller,	der	indgår	i	dette	projekt.	Vi	vil	

først	 præsentere	MediaPipes	 prætrænede	model	 til	 kropsgenkendelse,	 som	 vi	 bygger	

resten	 af	 vores	 program	på,	 derefter	 vil	 vi	 redegøre	 for	 værktøjet	 Scikit-learn	 som	vi	

anvender	til	at	træne	vores	egne	modeller	med.		

Derefter	vil	vi	præsentere	Laban	Movement	Analysis.	Denne	teori	anvendes	i	analysen	til	

at	undersøge,	hvordan	bevægelser	kan	måles	og	klassificeres.	Vi	vil	derfor	præsentere	de	

grundlæggende	ideer	i	teorien	og	de	dele	af	den,	som	vi	anvender	i	analysen.	Slutteligt,	

præsenteres	relevant	litteratur,	der	arbejder	med	Laban	Movement	Analysis	og	følelser	i	

dans.	Dette	gøres	for	at	give	læseren	en	indsigt	i	den	forskning	der	er	inden	for	projektets	

emnefelt.	

3.1	Interview	
Som	 nævnt,	 ønsker	 vi	 at	 lave	 et	 interaktivt	 program,	 der	 kan	 afkode	 en	 professionel	

dansers	sindsstemning	gennem	danserens	bevægelser.	For	at	kunne	lave	dette	program,	

har	vi	 fundet	det	vigtigt	at	 få	en	professionel	dansers	perspektiv,	 i	 forhold	til	hvordan	

dans	fungerer	som	udtryksform	i	relation	til	følelser.		

Vi	har	i	denne	forbindelse	interviewet	Louella	May	Hogan,	som	er	professionel	danser	for	

kompagniet	 Corpus	 hos	 Det	 Kongelige	 Teater.	 Hun	 beskriver	 selv	 sin	 dansestil	 som	

contemporary	dans,	og	nævner,	at	hendes	dansestil	ofte	bygger	på	freestyle,	og	der	derfor	

er	friere	rammer	end	i	dansearter,	der	er	bestemt	af	en	fastlagt	koreografi.	Særligt	dette	

er	relevant	for	vores	projekt,	da	vi	vil	skabe	et	rum	hvor	der	er	plads	til,	at	danser	og	rum	

kan	 påvirke	 hinanden.	 Denne	 gensidige	 påvirkning	 ville	 være	 svær	 at	 opnå,	 med	 en	

dansestil,	 hvor	 dansetrinnene	 er	 koreograferet	 på	 forhånd.	 Som	 professionel	 danser,	

mener	vi,	at	hun	kan	give	et	indblik	i	de	teknikker	og	de	tanker,	der	ligger	bag	at	udtrykke	

sig	via	dans.	Hogan	kan,	med	sine	erfaringer	som	professionel	danser,	også	give	et	indblik	

i,	hvordan	der	kan	opstå	et	interaktivt	sammenspil	mellem	en	scene	og	en	danser.		
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Vi	har	 valgt	 at	 foretage	 interviewet	 som	et	 semistruktureret	 interview,	hvor	 vi	 inden,	

havde	udformet	nogle	vejledende	spørgsmål.	En	fordel	ved	et	semistruktureret	interview	

er,	 at	 der	 er	mulighed	 for,	 at	 interviewet	 kan	 udfolde	 sig,	 alt	 efter	 hvordan	 samtalen	

forløber.	 Hvis	 samtalen	 tager	 en	 anden	 drejning,	 kan	 man	 afvige	 fra	 de	 planlagte	

spørgsmål	 og	 følge	 dette	 spor	 (Kvale	 &	 Brinkmann,	 2009).	 Vi	 har	 valgt	 det	

semistrukturerede	interview	for,	at	vi	kan	have	en	åben	dialog.	Da	vi	ikke	er	eksperter	på	

området,	mener	vi,	at	det	er	vigtigt	at	holde	samtalen	åben,	så	vi	eventuelt	kan	få	input	og	

ideer	fra	Hogan,	som	vi	ikke	selv	havde	overvejet.	Vi	har	i	vores	interviewguide	inddelt	

spørgsmålene	i	fem	overordnede	kategorier:		

- Erfaring	med	interaktionsoplevelser 

- Følelser	i	dans 

- Visuelle	og	auditive	repræsentationer 

- Tekniske	krav 

- Bevægelser	 

Disse	kategorier	har	underspørgsmål,	der	som	sagt	kun	er	vejledende.	Alle	spørgsmålene	

vil	ikke	nødvendigvis	blive	besvaret	og	nye	spørgsmål	vil	falde	ind	i	løbet	af	interviewet.	

Vores	interviewguide	kan	ses	i	bilag	7.	

3.2	MediaPipe		
Da	vi	har	valgt	 at	 fokusere	på	kropsbevægelser	og	genkendelse	af	disse,	har	en	vigtig	

forudsætning	været	at	have	et	værktøj	til	at	kunne	opfange	en	krop	ud	fra	et	billedinput.		

Til	dette	har	vi	anvendt	MediaPipe.	MediaPipe	er	udviklet	af	Google	og	er	et	open-source	

framework	til	maskinlæring.	MediaPipe	har	flere	modeller	til	maskinlæring,	heriblandt	

face-detection	og	hand-tracking,	hvor	vi	har	valgt	at	anvende	modellen	kaldet	Pose	til	at	

lokalisere	 og	 følge	 kropsposeringer.	Denne	model	 er	 bygget	 op	 af	 et	 neuralt	 netværk.	

Modellen	tager	et	billede	eller	en	video	som	input,	 lokaliserer	personen	på	billedet,	og	

finder	derefter	33	udvalgte	punkter,	kaldet	landmarks,	på	kroppen	(Google,	2020).		Har	

man	 med	 et	 videoinput	 at	 gøre,	 bliver	 personen	 kun	 lokaliseret	 i	 første	 stillbillede.	

Derefter	bruges	de	forrige	lokaliteter	af	de	33	punkter	til	at	vurdere	punkternes	placering	

for	 hvert	 efterfølgende	 stillbillede	 i	 videoen	 (Bazarevsky,	 Grishchenko,	 2020).	

Nedenstående	 figur	 3.1	 illustrerer	 de	 33	 punkter,	 som	 lokaliseres	 på	 kroppen	 med	

MediaPipes	model,	samt	de	indeksnumre	der	kan	bruges	til	at	tilgå	hvert	enkelt	punkt.	
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MediaPipe	 har	 en	 indbygget	 funktion,	 der	 kan	 bruges	 til	 at	 tilgå	 disse	 punkter:	

pose.landmarks[] 

	
(Figur	3.1:	Google,	2020)	

Punkterne	 repræsenteres	 som	 et	 sæt	 af	 x-,	 y-	 og	 z-koordinater.	 Yderligere,	 har	 hvert	

punkt	en	visibility	score,	som	er	et	tal	mellem	0-1,	der	beskriver	hvor	synligt	punktet	er.	

Det	vil	sige,	at	der	er	fire	værdier	for	hvert	punkt.	Dette	giver	et	output	med	132	tal,	der	

repræsenterer	en	krops	positur	på	et	billede.		Vi	har	dog	fravalgt	at	medregne	punkternes	

visibility	score	og	z-koordinat,	til	at	træne	vores	model	med.	Vi	fravalgte	z-koordinatet	på	

baggrund	af	en	sammenligning	af	to	ens	datasæt,	som	havde	de	samme	attributter	og	var	

trænet	med	de	samme	videoer	af	forskellige	bevægelser.	I	det	første	datasæt	var	der	kun	

brugt	 punkternes	 x	 og	 y-koordinater	 til	 at	 udregne	 attributterne,	 mens	 alle	 tre	

koordinater	var	anvendt	på	det	andet	datasæt.	Datasættet	med	x-	og	y-koordinater	gav	

en	langt	højere	nøjagtighed,	da	vi	testede	en	random	forest	classifier	med	hver	af	de	to	

datasæt.	Datasættet	udregnet	med	x-	og	y-koordinater	havde	en	nøjagtighed	på	82,2%,	

hvorimod	 datasættet	 udregnet	 med	 x-,	 y,	 og	 z-koordinatet	 havde	 en	 nøjagtighed	 på	

76,1%.	 Vi	 vurderede	 af	 denne	 grund,	 at	 punkternes	 z-koordinater	 er	 støjende	 og	

forstyrrende	data,	og	har	derfor	fravalgt	dem	i	udregningerne	af	det	endelige	datasæt.		

Sammen	 med	 modulet	 OpenCV,	 et	 bibliotek	 til	 computer	 vision,	 kan	 vi	 anvende	

MediaPipes	pose-model	på	billede-input,	video-input	og	live	webcam-input.	MediaPipe	

har	 den	 indbyggede	 funktion	 mp_drawing.draw_landmarks	 der	 tegner	 linjer	
mellem	 de	 33	 landmarks,	 så	 der	 tegnes	 en	 form	 for	 skelet	 ovenpå	 personen,	 der	 er	

lokaliseret.	Se	illustreret	i	nedenstående	figur	3.2.	
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(Figur	3.2:	Google,	2020)	

3.3	scikit-learn	
I	dette	projekt	anvendes	biblioteket	scikit-learn	til	at	to	lave	classifiers,	der	sammen	med	

MediaPipe	skal	indgå	i	vores	endelige	maskinlæringsmodel.		

Scikit-learn	er	et	bibliotek	til	maskinindlæring	i	Python.	Det	giver	et	udvalg	af	værktøjer	

til	 maskinlæring.	 Biblioteket	 har	 forskellige	 modeller	 til	 klassificering,	 regression	 og	

klyngedannelse	 (clustering).	 	 I	 dette	 afsnit	 vil	 vi	 komme	 nærmere	 ind	 på	 to	 typer	 af	

modeller	 til	klassificering,	 som	vi	har	valgt	at	afprøve:	K-nearest	neighbors	 og	 random	

forest.		

K-nearest	neighbors	

K-nearest	neighbors	(KNN)	er	en	algoritme	til	overvåget	(supervised)	maskinlæring.	Den	

grundlæggende	tanke	bag	KNN	er,	at	et	givent	datapunkt	kan	klassificeres	på	baggrund	

af	 dets	 omkringliggende	 datapunkter.	 Ved	 træning	 af	 KNN	 plottes	 alle	 labelled	

datapunkter	fra	datasættet	ind	i	en	graf.	For	at	klassificere	et	nyt	datapunkt	plottes	det	

ind	i	samme	graf	og	sammenlignes	med	et	bestemt	antal	af	de	nærliggende	datapunkter.	

Det	antages,	at	datapunktet	må	have	den	samme	klasse	som	de	mest	nærliggende	punkter	

(Harrison,	 2018).	 Antallet	 af	 nærmeste	 datapunkter,	 kaldet	 naboer,	 er	 defineret	 som	

variablen	K.	K	er	som	standart	sat	til	5	i	scikit-learn,	men	et	valgfrit	antal	K	kan	gives	som	

argument,	når	man	opretter	en	KNN-classifier	(scikit-learn,	2007a).	I	dette	projekt	er	der	

blevet	testet	med	standard-antallet	af	K.		
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Random	forest	

Random	forest	er	en	algoritme	til	overvåget	maskinlæring	baseret	på	ensemble	learning.	

Under	 træningen	 af	 en	 random	 forest-model	 bliver	 der	 opbygget	 en	 række	 af	

beslutningstræer	 baseret	 på	 tilfældigt	 valgte	 dataprøver(scikit-learn,	 2007b).	 Et	

beslutningstræ	klassificerer	ved	at	stille	en	række	spørgsmål,	der	undersøger	om	visse	

betingelser	er	opfyldt,	for	til	sidst	at	komme	med	en	endelig	forudsigelse.	Der	gives	en	

forudsigelse	 fra	 hvert	 beslutningstræ	 i	 random	 forest	 og	 den	 endelige	 klassificering	

vælges	via	en	flertalsafstemning	(Koehrsen,	2018).	

I	 modsætning	 til	 KNN	 er	 klassificeringen	 ikke	 afhængig	 af	 de	 andre	 datapunkter	 i	

datasættet,	men	bestemmes	ud	fra	de	processer	der	foretages	i	beslutningstræerne.		I	en	

random	forest	vil	der	være	visse	af	datasættets	attributter	der	vægtes	højere	og	derved	

har	 en	 større	 indflydelse	 på	 den	 endelige	 klassificering.	 Scikit-learn	 har	 en	 indbygget	

funktion	til	at	vise	denne	vægtning:	feature_importances_.		

I	dette	projekt	bliver	der	udarbejdet	flere	datasæt,	der	indeholder	forskellige	mængder	

af	data	og	med	et	forskelligt	antal	af	attributter.	Alle	datasæt	testes	med	en	KNN-classifier	

og	 en	 random	 forest	 classifier,	 for	 at	 sammenligne	 deres	 ydeevne.	 Vi	 sammenligner	

ydeevnen	ved	at	lave	et	test-split	på	datasættet,	for	at	kunne	beregne	en	nøjagtigheds-

procent	for	de	forskellige	modeller.	Disse	test	af	nøjagtighed	indgår	løbende	i	analysen.	

3.4	Laban	Movement	Analysis		
Laban	Movement	Analysis	(LMA)	er	en	metode	til	at	beskrive	og	fortolke	alle	varianter	af	

menneskelige	bevægelser.	Det	giver	et	rigt	overblik	over	bevægelsesmuligheder,	og	det	

betragtes	som	et	formelt	sprog	til	bevægelsesbeskrivelse.	Det	blev	oprindeligt	udviklet	af	

Rudolf	 Laban	 som	 var	 en	 bevægelsesteoretiker,	 koreograf	 og	 danser.	 LMA	 beskriver	

bevægelse	med	fire	hovedkomponenter,	som	indgår	i	enhver	form	for	bevægelse:	krop	

(body),	indsats	(effort),	form	(shape),	og	rum	(space)	(Laban	&	Ullmann,	2011).		Vi	har	

fravalgt	 at	 anvende	 formkomponenten	 i	 vores	 analyse.	 Formkomponenten	 har	 flere	

underkategorier,	men	det	væsentligste	ved	 formkomponenten	er	at	betragte,	hvordan	

personen	bevæger	 sig	 i	 forhold	 til	 sine	omgivelser,	 og	hvordan	de	 interagerer	med	et	

givent	rum	(Aristidou,	Charalambous	&	Chrysanthou,	2015).	Da	MediaPipes	pose-model	

kun	lokaliserer	kroppens	posering,	og	ikke	opfanger	det	omkringværende	rum,	vurderer	



Roskilde	Universitet	 Genkendelse	af	følelser	i	dans	 juni,	2021	
 

   
 

14 

vi	 ikke,	at	vi	kan	 få	repræsenteret	 formkomponenten	 tilstrækkeligt.	Dette	projekt	vil	 i	

stedet	fokusere	på	krops-,	rum-,	og	indsatskomponenten.	

Kropskomponenten	 beskæftiger	 sig	 med	 relativ	 bevægelse	 af	 kropsdele	 og	

kropscentret.	Krop	angiver	de	aktive	kropsdele	og	rækkefølgen	af	deres	involvering	i	en	

bevægelse.	Med	 andre	 ord,	 hvordan	 disse	 kropsdele	 forholder	 sig	 til	 hinanden	 under	

bevægelse.	Man	undersøger	i	dette	felt	basale	kropsaktioner	som	at	bøje,	strække,	dreje	

og	vride	sig.	Bevægelser	kan	foregå	på	flere	måder,	og	kan	betragtes	i	isolerede	dele	af	

kroppen.	Der	fokuseres	herved	på,	hvilke	kropsdele	der	er	i	bevægelse	og	hvordan	disse	

er	forbundet.	(Ravn,	2001,	s.	42)	

Rumkomponenten	 er	 personens	 brug	 af	 deres	 krop	 i	 det	 omgivende	 rum.	 Dette	

inkluderer	 bevægelse	 i	 det	 generelle	 rum	 og	 bevægelse	 i	 det	 personlige	 rum.	 Det	

personlige	rum	beskriver	det	rum,	man	kan	bevæge	sig	i	med	udstrakte	lemmer	uden	at	

træde	væk	fra	det	sted,	som	er	støttepunktet	når	man	står	på	en	fod.		Det	personlige	rum	

kan	beskrives	med	tre	bevægelsesniveauer.	Der	er	et	dybt	niveau,	et	mellem	niveau	og	et	

højt	 niveau.	 Disse	 niveauer	 beskriver	 rummet	 i	 de	 fjerneste	 strækninger,	 hvor	

bevægelserne	finder	sted.	Det	dybe	niveau	for	kroppen	ligger	omkring	gulvet	og	det	høje	

niveau	er	i	udstrækning	over	hovedet,	som	vist	i	figur	3.3.	

Bevægelser	i	det	generelle	rum,	skal	forstås	som	det	rum,	som	det	personlige	rum	kan	

bevæge	 sig	 rundt	 i,	 altså	 hvor	 stor	 en	 afstand	 man	 dækker	 og	 hvilken	 retning	 man	

bevæger	sig	i.	(Ravn,	2001,	s.	46)	

	

 
højt	niveau  mellem	niveau  dybt	niveau	

(Figur	3.3:	De	tre	niveauer:	Ravn,	2001)	
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Indsatskomponenten	er	det,	der	kan	observeres	med	hensyn	til	den	intention	der	ligger	

bag	en	bevægelse,	og	hvordan	bevægeren	udøver	og	organiserer	sin	energi.	 Indsats	er	

ikke	sammenkædet	med	en	bestemt	kropsdel,	et	punkt	i	rummet	eller	hvor	meget	man	

bevæger	sig,	men	er	snarere	en	beskrivelse	af	den	energi,	der	investeres	i	en	bevægelse	

eller	en	række	bevægelser.	(Laban	&	Ullmann,	2011)	

”	Laban	sees	Effort	as	the	inner	impulse	–	a	movement	sensation,	a	thought,	a	feeling	or	

emotion	–	from	which	movement	originates;	it	constitutes	the	link	between	mental	and	

physical	components	of	movement.”		(Maletic,	1987,	s.	179).		

Denne	komponent	kan	opdeles	yderligere	i	de	fire	faktorer	vægt,	tid,	flow	og	rum	(ikke	at	

forveksle	med	den	overordnede	rum-komponent).	Disse	faktorer	beskriver	den	intention	

eller	energi,	der	er	lagt	 i	bevægelsen	og	repræsenteres	som	en	skala	mellem	modsatte	

polariteter.		De	fire	indsats-faktorer	og	den	skala,	de	bevæger	sig	indenfor,	er	vist	i	figur	

3.4.	(Laban	&	Ullmann,	2011)	

Indsatsfaktorer		 Indsats-Polariteter		 	

Rum	 Direkte		 Indirekte	

Vægt	 Stærk	 Let	

Tid	 Hurtig		 Vedvarende		

Flow	 Bundet		 frit	
	(Figur	3.4:	De	fire	indsats-faktorer)	

Rum	 varierer	mellem	 at	 være	 direkte	 og	 indirekte.	 Det	 beskriver	 det	 fokus	 eller	 den	

retning	 der	 er	 til	 en	 valgt	 vej.	 	 En	 hurtigere	 bevægelse	 i	 én	 retning	 vil	 betegnes	 som	

direkte,	 hvor	 en	 langsommere	 bevægelse	 med	 ændring	 i	 retning	 vil	 betegnes	 som	

indirekte.	(Laban	&	Ullmann,	2011,	s.69)	

Vægt	varierer	mellem	stærkt	og	let	og	fortæller	om,	hvor	meget	kraft	en	person	lægger	i	

sin	 bevægelse.	 At	 kaste	 sig	 hårdt	 ned	 på	 jorden	 vil	 eksempelvis	 have	 en	 stærk	 vægt,	

hvorimod	at	lægge	sig	ned	stille	vil	have	en	let	vægt.	(Laban	&	Ullmann,	2011,	s.69)	

Tid	varierer	mellem	at	være	hurtig	og	vedvarende.	Det	vil	sige	graden	af	hastighed	eller	

acceleration/deceleration	 involveret	 i	 en	 bevægelse.	 At	 bevæge	 sig	 i	 et	 fast	 tempo	 er	

vedvarende	 tid	 og	 at	 foretage	 pludselige	 ryk	 og	 skift	 i	 tempo	 er	 hurtig	 tid.	 (Laban	&.	

Ullmann,	2011,	s.	69)	
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Flow	varierer	mellem	at	være	bundet	eller	frit	og	beskriver	kontrollen	i	en	bevægelse.	En	

blødere	og	rundere	bevægelse	vil	have	et	frit	flow	og	en	skarpere	bevægelse	vil	have	et	

bundet	flow.	(Laban	&	Ullmann,	2011,	s.69)	

3.5	Litteraturgennemgang		
Vi	har	valgt	at	benytte	Laban	Movement	Analysis	 (LMA)	som	 teori	 til	 at	 forstå,	hvilke	

komponenter	 der	 er	 vigtige	 for	 at	 kunne	 måle	 og	 analysere	 menneskelig	 bevægelse.	

Labans	teorier	beskæftiger	sig	med	menneskelig	bevægelse	generelt.	Teorien	har	ikke	et	

særligt	fokus	på	dans	som	bevægelsesform,	og	kommer	heller	ikke	med	konkrete	bud	på,	

hvordan	følelser	portrætteres	gennem	bevægelse.	Derfor	har	vi	fundet	det	nødvendigt	at	

finde	 forskning,	der	bygger	på	Labans	 teorier,	 som	netop	beskæftiger	 sig	med	Laban-

elementer	i	dans,	og	hvordan	dette	kan	bruges	til	at	analysere	følelser	i	dans.		

Et	af	disse	studier	er	Emotion	Analysis	and	Classification:	Understanding	the	Performers'	

Emotions	Using	the	LMA	Entities	(Aristidou,	Charalambous	&	Chrysanthou,	2015).	Dette	

er	et	studie	af,	hvordan	de	forskellige	Laban-komponenter	udtrykkes	via	dans,	med	fokus	

på	 hvordan	 de	 forskellige	 komponenter	 kommer	 til	 udtryk	 i	 forskellige	 følelser	

(Aristidou,	 Charalambous	 &	 Chrysanthou,	 2015).	 Studiet	 er	 en	 analyse	 af	 et	 større	

datasæt,	 hvor	 dansere	 er	 blevet	 bedt	 om	 at	 danse	 specifikke	 følelser.	 Dansernes	

bevægelser	er	indfanget	med	motion-capture-teknologi,	hvorefter	der	er	blevet	udregnet	

en	lang	række	attributter	inspireret	af	LMA.	Hvor	dette	studie	bruger	motion-capture	til	

at	 opfange	 bevægelser	 og	 danne	 tredimensionelle	 billeder	 af	 kroppen,	 gør	 vi	 brug	 af	

MediaPipes	 pose-model	 til	 at	 danne	 en	 liste	 af	 tal,	 der	 repræsenterer	 kroppens	

bevægelser.	

Et	 andet	 studie	 er	Dance	 Emotion	 Recognition	 Based	 on	 Laban	 Motion	 Analysis	 Using	

Convolutional	 Neural	 Network	 and	 Long	 Short-Term	Memory	 (Wang	 et	 al.,	 2020).	 Her	

bliver	deep-learning	anvendt	på	det	samme	datasæt	som	i	forrige	studie,	med	henblik	på	

at	 genkende	 følelser	 i	 dans	 med	 inspiration	 fra	 LMA.	 Studiet	 konkluderer,	 at	

dansebevægelser	 skal	 analyseres	 i	 sammenhæng	 frem	 for	 at	 se	 på	 enkelte	 isolerede	

positurer	 ”[...]dance	 emotion	 recognition	 should	 focus	 on	 analysis	 of	 dependencies	

instead	of	simply	judging	characteristic	data”	(Wang	et	al.,	2020).	Derudover	præsenterer	

dette	 studie	 formler	 til	 at	 udregne	 hastighed	 og	 acceleration	 i	 bevægelser	 ud	 fra	

placeringen	af	kroppens	punkter	over	tid.	Vi	vil	i	dette	projekt	også	analysere	bevægelser	

i	forlængelse	af	hinanden,	og	sammenligne	de	nuværende	datapunkter	med	de	forrige.	
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Til	dette	har	vi	hentet	inspiration	fra	de	formler	der	gives	i	denne	rapport	til	at	udregne	

attributter	som	hastighed	og	acceleration.		

Studiet	How	Do	We	Recognize	Emotion	From	Movement?	(Melzer,	Shafir	&	Tsachor,	2019)	

omhandler	 hvilke	 specifikke	 bevægelser,	 der	 kan	 kobles	 til	 de	 forskellige	 Laban-

komponenter	 og	 derved	 forskellige	 følelser.	 Studiet	 har	 ikke	 en	 datalogisk	 tilgang	 og	

omhandler	ikke	maskinlæring,	som	vores	projekt,	og	de	to	ovennævnte	studier,	gør.	Her	

er	 eksperter	 i	 LMA	 blevet	 bedt	 om	 at	 lave	 bevægelser,	 der	 viser	 bestemte	 Laban-

komponenter,	uden	at	være	bedt	om	at	inkorporere	nogen	bestemt	følelse	i	bevægelsen.	

Videoer	af	disse	bevægelser	er	blevet	vist	til	en	fokusgruppe	på	62	personer,	der	skulle	

beskrive	 hvilken	 af	 følgende	 fire	 følelser,	 de	 associererede	 med	 bevægelsen:	 glæde,	

tristhed,	 vrede	 eller	 frygt	 (Melzer,	 Shafir	 &	 Tsachor,	 2019).	 I	 dette	 studie	 gives	 der	

konkrete	 bud	 på,	 hvilke	 specifikke	 bevægelser	 der	 kan	 bruges	 til	 at	 repræsentere	

specifikke	følelser.	

Det	er	vigtigt	at	påpege,	at	personen	som	har	bevæget	sig,	ikke	nødvendigvis	har	haft	til	

intention	at	fremvise	en	bestemt	følelse,	eller	at	de	selv	ville	koble	den	samme	følelse	til	

deres	bevægelse,	som	fokusgruppen	har	gjort.	Disse	resultater	er	udelukkende	baseret	

på	fokusgruppens	subjektive	vurdering.	Derfor	vil	et	program	baseret	på	resultaterne	af	

dette	studie	aldrig	kunne	repræsentere	hver	enkelt	danser	og	deres	unikke	dansestil	til	

perfektion.	Eftersom	portrættering	af	følelser	er	meget	subjektivt	og	aldrig	vil	være	det	

samme	 for	hver	 enkelt,	 vurderer	 vi,	 at	 et	 publikums	generelle	 fortolkning	 er	 en	mere	

universal	tilgang.	

	

4.	ANALYSE	
Hvordan	en	følelse	repræsenteres,	er	umiddelbart	et	meget	subjektivt	spørgsmål,	særligt	

når	følelsen	bliver	repræsenteret	gennem	contemporary	dans,	der	i	forvejen	er	en	meget	

subjektiv	og	abstrakt	udtryksform.	Vores	udfordring	har	derfor	været	at	finde	en	måde,	

hvorpå	følelser	i	dans	kan	fastlægges	og	analyseres	med	dansetekniske	begreber	og	teori.	

Lige	så	vigtigt	er	det	at	finde	en	måde,	hvorpå	disse	tekniske	elementer	kan	overføres	til	

noget,	man	kan	træne	en	maskinlæringsmodel	med.		
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Følgende	afsnit	præsenterer	de	tanker,	 ideer	og	udfordringer	der	 ligger	 i	at	 lave	dette	

program.	På	baggrund	af	vores	interview	kortlægges	relationen	mellem	en	danser	og	en	

scene,	og	hvordan	vores	interaktive	program	kan	indgå	i	dette	sammenspil.	

Videre	undersøges	også,	hvordan	følelser	i	dans	reelt	kan	aflæses	og	hvilke	dansetekniske	

elementer	 der	 er	 vigtige	 for	 at	 udtrykke	 følelser	 i	 dans.	 Analysen	 af	 dansetekniske	

elementer	vil	udspringe	af	Labans	bevægelsesteorier	og	trække	på	væsentlige	pointer	og	

resultater	 fra	de	studier,	der	blev	 introduceret	 i	 litteraturgennemgangen.	Analysen	vil	

videre	 præsentere	 væsentlige	 design	 til-	 og	 fravalg	 i	 udformningen	 af	 programmet.	

Herunder,	 de	 attributter	 som	 skal	 bruges	 i	maskinlæringsmodellen,	 hvilke	 videoinput	

modellen	er	trænet	med	og	hvordan	dette	er	blevet	implementeret	i	programmet.	

4.1	Relationen	mellem	danser	og	scene	
Det	 har	 været	 vigtigt	 at	 lave	 et	 program	 og	 skabe	 en	 interaktiv	 scenografi,	 der	 var	

interessant	og	relevant	for	brugeren	at	benytte.	Da	de	tiltænkte	brugere	af	programmet,	

er	professionelle	dansere,	var	det	derfor	essentielt	at	interviewe	Louella	May	Hogan,	der	

kunne	give	sit	syn	på	følelser	i	dans,	og	hvordan	det	er	for	en	danser	at	interagere	med	en	

scene.		

Hogan	præsenterede	en	række	scenografier,	som	hun	havde	fundet	særligt	interessante.	

Her	 var	der	 en	klar	 fascination	 af	modellerbare	 scenografier,	 hvor	 kunstneren	har	 en	

indvirken	og	relation	til	den	scene,	hvor	de	optræder.	Her	nævnte	hun	eksempler	med	

blomster	på	scenen	der	gradvist	blev	trampet	ned	af	danserne	og	en	stor	væg	der	faldt	

sammen	og	blev	flyttet	rundt	på	af	danserne.	Hogan	udviste	en	klar	interesse	for	at	indgå	

i	et	sammenspil	med,	og	i	en	relation	til	scenen	(bilag	9).		

Denne	interaktion	mellem	rum	og	danser,	er	netop	hvad	dette	projekt	arbejder	med,	men	

i	 en	 digital	 form.	 Med	 en	 interaktiv	 scene,	 opnås	 dette	 modellerbare	 element	 ved	 at	

danserens	bevægelser	og	 følelser	 former	scenens	visuelle	 fremtræden.	 I	 en	datalogisk	

sammenhæng	foregår	denne	interaktion	og	påvirkning	af	scenen	gennem	et	kamera	og	

maskinlæring,	der	aflæser	danserens	bevægelser,	 frem	 for	en	 fysisk	 transformation	af	

rummet,	 som	 i	 de	 eksempler	Hogan	 forklarede.	Dette	 vil	 kunne	 skabe	 en	ny	 form	 for	

interaktion	 med	 udgangspunkt	 i	 de	 digitalt	 styrede	 elementer	 i	 en	 scenografi,	 som	

eksempelvis	en	projektor.	Denne	interaktion	giver	danseren	en	ny	måde	at	 forstå	sine	

bevægelser	i	relation	til,	hvordan	de	påvirker	en	scenes	fremtræden.	
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4.2	At	afkode	følelser	i	dans	
Et	andet,	og	lige	så	vigtigt,	formål	med	interviewet	var	at	få	en	mening	fra	en	professionel	

om,	hvordan	man	bedst	repræsenterer	følelser	gennem	dans,	særligt	med	fokus	på,	hvilke	

poseringer	 der	 kan	 repræsentere	 specifikke	 følelser	 eller	 stemninger.	 Her	 forklarede	

Hogan,	 at	 det	 at	 repræsentere	 følelser	 i	 dans,	 er	meget	mere	 komplekst	 end	 enkelte	

poseringer:	“The	emotion	could	be	anything,	but	the	form	doesn’t	change”	(bilag	9).	Ifølge	

hende	kan	en	poserings	betydning	afhænge	af	flere	faktorer,	alt	fra	hvor	anspændt	eller	

hvor	passiv	danseren	er	i	poseringen,	til	det	forløb	der	har	ledt	op	til	poseringen.			

“[...]	you	could	curl	up	in	a	ball	and	do	like	a	really	small	closed	pose,	but	you	could	be	

very,	like,	passive	about	it	and	not	really	use	any	strength	to	do	that.	Or	you	could	like,	

use	all	your	muscles	to	the	point	where	you're,	 like,	shaking	with	much	effort.	But	the	

poses	are	the	same.	But	the	effort	is	very	different.”	(bilag	9).	

At	den	samme	posering	kan	fortolkes	på	forskellige	måder,	tilføjer	en	ny	udfordring	til,	

hvordan	og	hvorvidt	en	stemning	kan	repræsenteres	gennem	dans.	MediaPipes	model	

opfanger	 kun	 kroppens	 posering	 for	 hvert	 enkelt	 stillbillede,	 og	 ikke	 de	 enkelte	

poseringers	 relation	 til	 hinanden.	 Muskelspændthed	 kan	 heller	 ikke	 vurderes	 med	

MediaPipe,	da	man	kan	stå	i	to	fuldkommen	ens	stillinger	set	ud	fra	placeringen	af	de	33	

kropspunkter,	men	med	varierende	grad	af	muskelspændthed.	Dette	er	ellers	tydeligt	for	

et	menneske	at	se,	og	som	Hogan	påpeger,	har	det	stor	indvirkning	på,	hvilken	følelse	der	

repræsenteres	(bilag	9).	Det	er	derfor	vigtigt	for	projektet	at	arbejde	udover	MediaPipes	

umiddelbare	output	og	betragte	poseringerne	i	en	større	sammenhæng,	end	blot	isoleret	

hver	 for	 sig.	 Det	 er	 vigtigt	 at	 fokusere	 på	 de	 forløb	 og	 bevægelser,	 som	 de	 enkelte	

poseringer	indgår	i,	og	den	intention	der	ligger	bag	en	bevægelse.	

Laban	 giver	 en	 række	 værktøjer	 til	 at	 analysere	 menneskelige	 bevægelser.	 Disse	

analyseværktøjer	kan	bruges	til	at	forstå	mere	end	blot	kroppens	komposition	isoleret	

set.	 Labans	 analyseværktøjer	 sætter	 ord	 på,	 hvordan	 bevægelser	 gøres	 og	 hvilke	

intentioner	der	 ligger	bag.	Med	disse	værktøjer	kan	vi	beregne	en	række	faktorer,	der	

beskriver	bevægelser	og	intentionerne	bag	dem.		

Vi	har	valgt	at	 fokusere	på	tre	ud	af	 fire	af	Labans	hovedkomponenter,	krop-,	rum-	og	

indsatskomponenten.	Dette	er	gjort,	fordi	vi	vurderer,	at	det	er	de	komponenter,	som	vi	
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har	mulighed	for	konkret	at	kunne	måle	ud	fra	de	data	som	gives	af	MediaPipes	pose-

model.			

4.3	Krop	
Kropskomponenten	 bruges	 til	 at	 beskrive,	 hvordan	 en	 krop	 er	 struktureret	 i	 en	

bevægelse.	Man	ser	på	de	forskellige	kropsdeles	relation	til	hinanden,	hvilke	dele	der	er	

forbundet	og	hvilke	dele	der	er	 i	bevægelse	 (Aristidou,	Charalambous	&	Chrysanthou,	

2015).	

For	 at	 vurdere	 kropskomponenten,	 kan	 der	 foretages	 en	 række	 udregninger	 af	 de	

forskellige	 kropsdeles	 afstand	 til	 hinanden.	 Der	 kan	 vurderes	 mange	 forskellige	

kropsrelationer,	 men	 for	 at	mindske	 antallet	 af	 attributter	 i	 modellen,	 er	 der	 i	 vores	

projekt	blevet	fokuseret	på	følgende	fire	relationer	i	forhold	til	afstand:		

- Den	gennemsnitlige	afstand	imellem	fødder	og	hofter	 

(gennemsnittet	af	linje	A	og	B	i	figur	4.1)	

- Den	gennemsnitlige	afstand	imellem	hænder	og	skuldre	 

(gennemsnittet	af	linje	C	og	D	i	figur	4.1)	

- Afstand	imellem	højre	fod	og	venstre	fod	(linje	E	i	figur	4.1)	

- Afstand	imellem	højre	hånd	og	venstre	hånd	(linje	F	i	figur	4.1)	

 
(Figur	4.1)	
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Disse	fire	relationer	mener	vi	giver	det	bedste	generelle	billede	af	hvordan	kroppen	er	

struktureret,	fordi	vi	forholder	os	til	kroppens	yderpunkter	(fødder	og	hænder)	i	forhold	

til	hinanden	og	deres	relation	til	kroppens	mere	indre	punkter	(skuldre	og	hofter).		

Afstanden	mellem	to	punkter	på	kroppen	kan	udregnes	med	følgende	formel,	hvor	𝑥!	og	

𝑦!	udgør	koordinaterne	 for	det	ene	punkt,	og	𝑥"	og	𝑦"	 er	koordinaterne	 for	det	andet	

punkt:	

	

(Wang	et	al.,	2020)	

I	 programmet	 foretages	 distanceudregninger	 i	 klassen	 ProcessFrame,	 som	 er	 den	

klasse	 der	 bearbejder	 videoinput	 med	 MediaPipes	 model	 og	 udtrækker	 relevante	

attributter	fra	MediaPipes	output.	Formlen	til	at	finde	distancen	mellem	to	punkter	bliver	

udført	med	biblioteket	SciPy’s	funktion:		distance.euclidean()	

Et	eksempel	på	en	distanceudregning	kan	ses	nedenfor	i	figur	4.2,	der	viser	udregningen	

af	den	gennemsnitlige	afstand	mellem	hænder	og	skuldre.	Udtrækningen	af	koordinater	

for	 et	 specifikt	 punkt	 på	 kroppen,	 fra	 MediaPipes	model,	 kan	 ses	 i	 figur	 4.3,	 hvor	 et	

specifikt	punkt	tilgås	med	et	specifikt	indeksnummer.		

 
(Figur	4.2:	ProcessFrame)	

 
(Figur	4.3:	ProcessFrame)		

4.4	Indsats		
Indsatskomponenten	beskriver	 intentionen	og	 følelsestonen	 i	en	bevægelse,	eller	med	

andre	 ord,	 hvordan	 energien	 bruges	 i	 hver	 bevægelse.	 Indsatskomponenten	 har	 fire	

tilhørende	faktorer.	Vi	har	valgt	at	fokusere	på	tre	af	disse	faktorer:	tid,	vægt	og	flow.	Vi	

har	fravalgt	rumfaktoren,	fordi	den	fokuserer	på	den	valgte	vej,	man	tager	for	at	nå	frem	
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til	en	posering.	Det	er	altså	en	faktor	der	arbejder	med	ideen	om	en	startposition	og	en	

slutposition	for	en	bevægelse.	MediaPipe	estimerer	poseringer	kontinuerligt	ud	fra	hvert	

stillbillede,	og	deler	ikke	dansesekvensen	op	i	enkelte	bevægelser.	Der	er	derfor	ikke	en	

klar	måde,	hvorpå	man	kan	definere,	hvad	der	er	startpositionen	og	slutpositionen	for	en	

enkelt	bevægelse,	især	ikke	når	bevægelser	kan	være	af	forskellig	varighed.	

Tidsfaktoren	 strækker	 sig	 fra	 hurtig	 til	 vedvarende,	 og	 kan	 relateres	 til	 bevægelsers	

hastighed	og	acceleration.	Hastighed	kan	vurderes	ud	 fra	hvor	meget	danseren	når	at	

flytte	 sig	 mellem	 hvert	 stillbillede.	 Acceleration	 kan	 vurderes	 ud	 fra	 ændringer	 i	

hastigheden.	Nedenfor,	ses	hvordan	hastighed	(h)	og	acceleration	(a)	kan	udregnes.	Her	

udgør	𝑥!	 og	𝑦!	 koordinaterne	 for	 et	punkt	 i	 nuværende	 stillbillede	og	𝑥"	 og	𝑦"	 udgør	

koordinaterne	 for	 samme	 punkt	 i	 forrige	 stillbillede.	 Distancen	mellem	 disse	 punkter	

divideres	med	den	tid	(t)	det	tager	mellem	de	to	stillbilleder.	Accelerationen	udregnes	i	

forhold	til	en	hastigheds	deltaværdi	over	tid,	det	vil	sige	ændringen	i	hastighed	over	tid.		

	 	

(Wang	et	al.,	2020)	

I	programmet	er	der	dog	ikke	blevet	divideret	med	t,	da	video-inputtet	har	et	fast	antal	

billeder	 pr.	 sekund	 (bps)	 og	 der	 derfor	 altid	 vil	 gå	 lige	 lang	 tid	mellem	hvert	 billede,	

herved	bliver	denne	udregning	overflødig.		

Derudover	 registreres	 kun	hvert	 tredje	 stillbillede.	Dette	 gøres	 for	 at	 skabe	 en	 større	

kontrast	 mellem	 hvert	 enkelt	 stillbillede.	 Går	 der	 længere	 tid	 mellem	 hver	 gang	

webcammet	 indfanger	 et	 nyt	 stillbillede,	 har	 danseren	 også	 kunne	 nå	 at	 rykke	 sig	

markant	mere	mellem	hvert	enkelt	stillbillede.	Dette	erfarede	vi	kunne	give	større	udslag	

i	 variablen	 speed,	 så	 der	 bliver	 en	 større	 kontrast	 i	 forhold	 til	 om	man	 bevæger	 sig	

langsomt	 eller	 hurtigt.	 Registreringen	 af	 hvert	 tredje	 stillbillede	 er	 indbygget	 i	 en	

betingelsessætning	 i	 programfilerne	 createMovementDataset,	 createEmotionDataset,	

main	og	testMain.		
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Indsatsfaktorerne	vægt	og	 flow	kan	også	relateres	 til	bevægelsers	acceleration.	Større	

udslag	 i	 accelerationen	 kan	 indikere	 pludselige	 bevægelser,	 samt	 en	 varierende	

hastighed,	hvilket	falder	under	den	stærke	side	af	vægtfaktorens	skala.	En	acceleration	

på	0	vil	svare	til	bevægelser	i	konstant	hastighed	uden	pludselige	temposkift,	dette	ligger	

mere	i	tråd	med	den	lette	side	af	vægtfaktorens	skala.	Flowfaktoren	kan	på	samme	måde	

relateres	 til	 acceleration	 og	 hastighed,	 hvor	 frie	 bevægelser	 har	 en	 mere	 konstant	

hastighed	 og	 dermed	 færre	 udslag	 i	 accelerationen	 og	 bundede	 bevægelser	 har	 flere	

udslag	i	både	hastigheden	og	accelerationen.		

Hastighed	og	acceleration	bliver	udregnet,	som	en	samlet	gennemsnitlig	værdi	 for	alle	

kroppens	punkter,	yderligere	bliver	en	 isoleret	hastighed	og	acceleration	udregnet	 for	

henholdsvis	 fødder	 og	 hænder.	 Dette	 gøres	 for	 at	 give	 et	 mere	 nuanceret	 billede	 af	

kroppens	bevægelse,	da	der	er	stor	forskel	på	om	hele	kroppen	er	i	bevægelse,	eller	om	

det	kun	sker	ved	kroppens	mere	bevægelige	yderpunkter:	hænder	og	fødder.	

For	at	udregne	de	forskellige	hastigheder	sammenlignes	punkters	nuværende	lokation	

med	 deres	 lokation	 i	 forrige	 stillbillede.	 Det	 samme	 gælder	 udregningen	 af	

accelerationen,	hvor	den	nuværende	hastighed	sammenlignes	med	 forrige	stillbilledes	

hastighed.	Dette	gøres	ved,	at	den	nuværende	hastighed	og	lokation	af	specifikke	punkter	

gemmes	i	variabler,	der	opdateres	efter	behandling	af	hvert	stillbillede.	Disse	variabler	

indikeres	med	prev_.	

Nedenfor	 i	 figur	 4.4	 ses	 udregningen	 af	 hændernes	 gennemsnitlige	 hastighed	 samt	

hændernes	acceleration.		

 
(Figur:	4.4:	ProcessFrame)	

4.5	Rum	

Rumkomponenten	beskriver,	hvordan	en	person	indtager	et	rum	og	udnytter	rummets	

plads.	Rumkomponenten	har	to	væsentlige	elementer:	den	distance	der	afdækkes	over	

tid	 og	 det	 areal	 personen	 optager.	 Aristidou,	 	 Charalambous	 og	 	 Chrysanthou(2015)	
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påpeger	 at	 disse	 faktorer	 er	 vigtige,	 da	man	med	 dem	 eksempelvis	 kan	 sammenligne	

afstanden	mellem	jorden	og	et	punkt	på	kroppen	over	tid,	til	at	vurdere	om	en	person	

hopper	eller	blot	optager	meget	plads	i	rummets	højde.	Da	MediaPipe	ikke	gør	det	muligt	

at	 vurdere	 hvor	 jorden	 er	 i	 forhold	 til	 kroppen,	 har	 vi	måtte	 finde	 en	 anden	måde	 at	

repræsentere	 rumkomponenten	 på.	 	 For	 at	 løse	 dette,	 har	 vi	 valgt	 at	 inddrage	 den	

gennemsnitlige	 retning	 på	 x-aksen	 og	 den	 gennemsnitlige	 retning	 på	 y-aksen	 som	

attributter	i	vores	model.		

Attributterne	repræsenterer	hele	kroppens	bevægelsesretning	på	x-aksen	og	y-aksen,	og	

kan	derfor	bruges	 til	 at	 vurdere,	 hvordan	brugeren	bevæger	 sig	 i	 rummet	og	 optager	

rummets	 plads.	 For	 at	 udregne	 retningen	 på	 henholdsvis	 x-	 og	 y-aksen	 tages	

gennemsnittet	af	alle	kropspunkternes	x-koordinater	og	alle	deres	y-koordinater,	disse	

værdier	sammenlignes	med	den	forrige	gennemsnitsværdi	af	x-	og	y-koordinater	(se	fig.	

4.5).	 Gennemsnitsværdien	 udregnes	 med	 funktionen	 statistics.mean() fra	

biblioteket	statistics,	der	udregner	den	gennemsnitlige	værdi	af	alle	tal	på	en	given	

liste.	Figur	4.6	illustrerer	hvordan	to	lister	med	henholdsvis	alle	kroppens	x-koordinater	

og	 y-koordinater	 laves	 ved,	 at	 et	 for-loop	 itererer	 gennem	 alle	 kroppens	 punkter	 og	

udtrækker	hvert	punkts	x-	og	y-koordinat.		

 
(Figur	4.5:	ProcessFrame)	

	

 
(Figur	4.6:	ProcessFrame)	
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4.6	Klassificering	af	bevægelser	
Nedenfor,	i	figur	4.7,	ses	et	overblik	af	de	12	attributter,	vi	har	defineret	ud	fra	Labans	

teorier	 om	bevægelse	 og	hvilken	 komponent	 de	hører	 ind	under.	Disse	 attributter	 vil	

udgøre	den	data,	som	skal	beregnes	på	hvert	stillbillede	i	et	video-input.	Disse	attributter	

vil	give	en	indikation	af	den	bevægelse	og	bevægelsens	intentioner,	som	et	stillbillede	er	

en	del	af,	ved	at	forholde	de	enkelte	stillbilleder	til	deres	foregående.	Via	denne	feature-

engineering,	 kan	vi	 skabe	et	 langt	mere	 specificeret	datasæt	 til	 at	 repræsentere	hvert	

enkelt	stillbillede.	

Nummer	 Navn	på	attribut	 Tilhørende		
Laban-komponent	

A1		 speed	 Indsats	
A2		 acceleration	 Indsats	
A3		 x_dir	 Rum		
A4		 y_dir	 Rum		
A5		 feet_hip_distance	 Krop		
A6		 hand_shoulder_distance	 Krop		
A7		 rHand_lHand_distance	 Krop		
A8		 lFoot_rFoot_distance	 Krop		
A9		 hand_speed	 Indsats		
A10		 feet_speed	 Indsats		
A11		 hand_acc	 Indsats		
A12		 feet_acc	 indsats	

(Figur	4.7:	Liste	over	attributter)		

Disse	 attributter	 skal	 bruges	 til	 at	 træne	 en	 maskinlæringsmodel	 at	 genkende	 og	

klassificere	specificerede	bevægelser.	Disse	enkeltstående	bevægelser	kan	være	med	til	

at	give	en	indikation	af	hvilken	følelsesmæssig	stemning	en	danser	portrætterer.	Et	af	de	

førnævnte	 studier	 (Melzer,	 Shafir	&	Tsachor,	2019)	 illustrerer,	hvordan	vi	mennesker	

sammenkobler	specifikke	bevægelser	med	specifikke	sindsstemninger.	For	eksempel	er	

bevægelser,	 der	 associeres	 med	 vrede	 mange	 hurtige	 og	 pludselige	 bevægelser.	

Bevægelser	der	associeres	med	glæde	er:	at	hoppe,	at	være	rytmisk,	være	udstrakt,	være	

let	 og	 at	 bevæge	 sig	 opad.	 Bevægelser	 der	 associeres	 med	 tristhed	 er:	 at	 være	

stillestående,	 have	 hænderne	 ind	 til	 kroppen	 og	 bevæge	 sig	 nedad	 (Melzer,	 Shafir	 &	

Tsachor,	2019).	Heraf	har	vi	udledt	syv	isolerede	bevægelser,	som	vi	ser	det	relevant	at	

kunne	skelne	 imellem	(se	overblik	 i	nedenstående	 figur	4.8).	Disse	syv	bevægelser	vil	

være	de	klasser,	der	indgår	i	vores	første	classifier,	som	vi	kalder	movement	classifer,	 i	

den	samlede	maskinlæringsmodel.	
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Klasse-
label	

Klasse-navn	 Antal	trænings-
videoer		

Antal	data-
tilfælde	

0	 Hop		 19	 164	
1	 Nedadgående		 17	 419	
2	 Stillestående		 15	 360	
3	 Opadgående		 15	 369	
4	 Side	til	side		 10	 347	
5	 Udad-strækkende		 16	 123	
6	 Indad-strækkende	 13	 207	

(Figur	4.8:	klasseinddeling	i	movement	classifier)	

Movement	classifier	er	trænet	med	små	videoklip	af	disse	bevægelser,	videoerne	viser	

kun	selve	bevægelsen.	Et	klip	med	en	udad-strækkende	bevægelse	viser	således	kun	selve	

bevægelsen	fra	at	være	lukket	inde	om	kroppens	center	til	at	strække	sig	ud.	Stillestående	

øjeblikke	 før	 og	 efter	 bevægelsen	 er	 klippet	 fra.	 Nedenstående	 figur,	 4.9,	 illustrerer	

overordnet	de	syv	forskellige	bevægelser.	Hver	bevægelse	bliver	udført	på	en	lang	række	

forskellige	måder,	for	at	give	et	varieret	billede	og	en	bedre	genkendelse	af	de	forskellige	

bevægelser.	De	illustrerede	bevægelser	er	således	ikke	den	eneste	måde	disse	bevægelser	

blev	udført	på.	En	nedadgående	bevægelse	inkluderer	eksempelvis	også	bevægelsen	fra	

at	sidde	på	hug	til	at	ligge	ned.	Hver	trænings-video	består	af	en	række	stillbilleder,	hvor	

der	bliver	 foretaget	 en	 række	beregninger	 for	hvert	 tredje	 stillbillede.	Resultaterne	af	

disse	beregninger	er	de	12	attributter	fra	figur	4.7,	som	indgår	i	det	datasæt	vi	bruger	til	

at	træne	movement	classifier	med.	Således,	har	vi	udarbejdet	et	datasæt	med	i	alt	1.989	

tilfælde.	Ovenstående	figur	4.8	viser	hvor	mange	tilfælde	der	hører	til	hver	klasse,	samt	

hvor	mange	videoer	vi	har	brugt	i	hvert	tilfælde.	Træningsvideoerne	kan	ses	i	bilag	10.			

 
(Figur	4.9)	
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Vi	har	prøvet	at	 træne	movement	classifier	med	henholdsvis	en	random	forest-	og	en	

KNN-algoritme.	Resultaterne	for	modellernes	nøjagtighed	ses	i	den	nedenstående	tabel.	

Her	er	det	klart	at	random	forest	har	en	langt	højere	nøjagtighed,	og	derfor	har	vi	valgt	at	

arbejde	med	den	i	den	samlede	model.		

Classifier	algoritme			 Nøjagtighed		
K-nearest	neighbour		 78,64%	
Random	forest		 82,16%	

(Figur	4.10)	

Nedenstående	 figur	 4.11	 viser	 en	 forvirringsmatrix	 (confusion	matrix),	 der	 beskriver	

movement	classifiers	evne	til	at	klassificere	korrekt.	En	forvirringsmatrix	sammenligner	

en	models	forudsagte	klasse	med	dens	reelle	klasse.	Den	reelle	klasse	læses	vandret	og	

den	 forudsagte	klasse	 læses	 lodret.	Diagonalen,	 fra	øverste	venstre	hjørne	til	nederste	

højre	hjørne,	viser	antallet	af	korrekte	klassifikationer	for	hver	klasse.	Her	er	det	tydeligt	

at	modellens	forudsigelser	i	overvejende	grad	er	korrekte.	Der	er	dog	enkelte	klasser	der	

forvirres	 med	 hinanden.	 Eksempelvis	 forvirres	 nedadgående	 (1)	 og	 opadgående	 (3)	

bevægelser	 flere	 gange	 med	 hinanden.	 Disse	 forvirringer	 mindsker	 modellens	

nøjagtighed,	men	modellens	 forudsigelser	er	 i	 overvejende	grad	 stadig	 så	korrekte,	 at	

dens	nøjagtighed	ligger	på	82,2%.	

 
(Figur	4.11:	forvirringsmatrix	over	den	endelige	movement	classifier.	Tilgået	med	matplotlib	funktion	

plot_confusion_matrix())	
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4.7	Fra	bevægelser	til	følelser		
Vi	har	nu	 fået	etableret	hvilke	bevægelser,	der	 typisk	bliver	associeret	med	specifikke	

følelser,	 og	 vi	 har	 lavet	 movement	 classifier,	 der	 kan	 klassificere	 syv	 forskellige	

bevægelser	 ud	 fra	 enkeltstående	 stillbilleder.	 Fordi	 følelser	 ikke	 kan	 forstås	 ud	 fra	 et	

enkeltstående	øjeblik,	bliver	vi	også	nødt	til	at	forstå	den	kontekst	hvert	enkelt	stillbillede	

indgår	i.	Derfor,	har	vi	udarbejdet	et	datasæt,	med	sekvenser	af	klassificerede	stillbilleder.	

I	stedet	for	de	kortere	klip	af	isolerede	bevægelser,	er	der	her	brugt	videoer	af	længere	

dansesekvenser,	 der	 karikeret	 udtrykker	 flere	 af	 de	 bevægelser	 der	 associeres	 med	

bestemte	 følelser.	 Således	 kan	 vi	 sammenkoble	 bestemte	 sekvenser	 af	 bevægelser	 til	

bestemte	følelser.	Dette	datasæt	skal	bruges	til	at	træne	vores	anden	classifier,	som	vi	

kalder	emotion	classifier.	

Klasse-
label	

Følelse	

0	 Glad		
1	 Trist		
2	 Vred	

(Figur	4.12:	klasseinddelingen	i	emotion	classifier)	

Vi	har	valgt	at	fokusere	på	følgende	tre	følelser:	trist,	glad	og	vred.	Nedenfor	ses	et	kort	

oprids	af	hvilke	bevægelser	der	vil	bruges	i	sammenhæng	med	de	tre	følelser.	

- Glæde	 vil	 bruge	hop,	 opadgående	og	udad-strækkende	og	 i	mindre	 grad	bruge	

stillestående-,	 indad-strækkende-	 eller	 nedadgående	bevægelser.	 Bevægelserne	

vil	 være	 kontinuerlige,	 og	 der	 vil	 ikke	 forekomme	 så	 mange	 pludselige	 skift	

mellem	bevægelser.	 

- Tristhed,	 vil	 bruge	 nedadgående,	 stillestående	 og	 indad-strækkende,	 og	 vil	 i	

mindre	grad	eller	slet	ikke	bruge	hop	eller	udad-strækkende	bevægelser. 

- Vrede	vil	bruge	mange	forskellige	bevægelser	med	pludselige	skift,	både	op-	og	

nedadgående,	side	til	side,	samt	udad-strækkende.	Vrede	vil	i	mindre	grad	bruge	

indad-strækkende-	eller	stillestående-	bevægelser.		

Studiet	(Melzer,	Shafir	&	Tsachor,	2019)	beskriver	også,	hvilke	bevægelser	der	associeres	

med	at	være	bange,	men	disse	ligger	meget	tæt	op	ad	de	bevægelser	der	associeres	med	

at	være	trist,	som	for	eksempel	det	at	 trække	sig	 indad.	Derfor	har	vi	 fravalgt	 følelsen	

bange,	fordi	det	potentielt	ville	kunne	mindske	programmets	nøjagtighed,	men	også	fordi	

vi	 ikke	 var	 i	 stand	 til	 at	 udfolde	 karikerede	 bange	 bevægelser,	 der	 ville	 adskille	 sig	
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markant	 fra	 de	 karikerede	 triste	 bevægelser.	 Problemet	 med	 at	 nogle	 følelsers	

bevægelser	ligger	tæt	op	ad	hinanden,	opstår	allerede	med	en	forveksling	mellem	glæde	

og	 vrede,	 som	 begge	 anvender	 udad-strækkende	 bevægelser.	 Nedenstående	

forvirringsmatrix	(figur	4.13)	viser	hvordan	emotion	classifier	forveksler	vrede	(2)	med	

glæde	 (0).	 Så	 en	 yderligere	 følelse,	 der	 kan	 forveksles	med	 tristhed,	 vil	 blot	 forringe	

programmets	nøjagtighed	endnu	mere.	

 
(Figur	4.13:	forvirringsmatrix	over	den	endelige	emotion	classifier.	Tilgået	med	matplotlib	funktion	

plot_confusion_matrix())	

For	 at	 kunne	 skabe	 vores	 emotion	 classifier,	 der	 kan	 klassificere	 en	 række	 af	

klassificerede	 stillbilleder,	 testede	 vi	 også	 forskellige	 længder	 på	 disse	 forløb	 af	

klassificerede	 stillbilleder.	 Vi	 testede	 et	 datasæt	 med	 50	 attributter,	 altså	 50	

klassificerede	 stillbilleder,	 for	 hvert	 tilfælde.	 Vi	 modificerede	 og	 testede	 derefter	 det	

samme	datasæt,	hvor	hvert	tilfælde	blev	delt	i	to,	således,	at	hvert	tilfælde	kun	havde	25	

attributter,	 altså	 25	 klassificerede	 stillbilleder,	 for	 hvert	 tilfælde.	 Resultaterne	 ses	 i	

nedenstående	tabel	(fig.	4.14).	Her	er	det	tydeligt	at	datasættet	med	25	attributter	har	en	

klart	højere	nøjagtighed	end	datasættet	med	50	attributter.	Det	er	klart	at	datasættet	med	

25	attributter	har	dobbelt	så	mange	tilfælde	som	det	andet	datasæt,	og	at	dette	også	kan	

have	en	effekt	på	modellens	nøjagtighed.	At	vælge	datasættet	med	25	attributter	giver	

også	 en	 lavere	 ventetid	 mellem	 hver	 klassifikation,	 fordi	 færre	 stillbilleder	 skal	

klassificeres	inden	programmet	kan	klassificere	en	sindsstemning.	Dette	vil	kunne	give	

et	bedre	flow	i	interaktionen	mellem	danseren	og	programmet,	fordi	der	vil	gå	kortere	

tid	mellem	hver	gang	programmet	reagerer	på	danserens	bevægelser.	Derfor	har	vi	valgt	
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at	bruge	datasættet	med	25	attributter	 i	vores	emotion	classifier.	Yderligere	viser	den	

nedenstående	 tabel	 også	 at	 random	 forest-algoritmen	 igen	 har	 en	 markant	 højere	

nøjagtighed	 end	 KNN-algoritmen,	 derfor	 har	 vi	 igen	 valgt	 at	 anvende	 random	 forest-

algortimen,	til	at	træne	den	endelige	emotion	classifier.	

Classifier	algoritme			
	

Nøjagtighed	med	
50	attributter	

Nøjagtighed	med	
25	attributter	

K-nearest	neighbour		 33,33%	 47,06%	
Random	forest		 55,55%	 88,24%	

(Figur	4.14)	

Hele	 denne	 serie	 af	 klassifikationer,	 med	 først	 MediaPipe	 og	 derefter	 movement-	 og	

emotion	 classifer,	 er	 blevet	 implementeret	 i	 et	 samlet	 program,	 der	 kontinuerligt	

vurderer	danserens	sindsstemning.	MediaPipes	pose-model	er	det	første	lag	i	processen,	

som	tager	imod	et	videoinput	og	giver	lokationen	for	33	punkter	på	kroppen,	som	output.	

En	 beregning	 af	 de	 12	 attributter	 (fra	 figur	 4.7),	 foretages	 for	 hvert	 stillbillede,	 som	

MediaPipe	behandler.	Andet	lag	er	movement	classifier,	som	bruger	en	random	forest-

algoritme	og	 tager	de	12	attributter	som	 input.	Stillbilledet,	 repræsenteret	med	de	12	

attributter,	tildeles	en	af	de	syv	klasser	af	bevægelser	(fra	figur	4.8),	indikeret	med	et	tal	

mellem	 0-6.	 Stillbilledet	 tildeles	 tallet	 7	 hvis	MediaPipe	 ikke	 registrerer	 en	 posering.	

Sidste	lag	er	emotion	classifier,	som	også	bruger	en	random	forest-algoritme,	og	tager	en	

liste	af	25	klassificerede	bevægelser,	fra	movement	classifier,	og	tildeler	en	klasse	med	et	

tal	mellem	0-2	som	output.	Denne	klasse	repræsenterer	en	af	 tre	sindsstemninger	 fra	

figur	4.12.	Når	en	sindsstemning	er	blevet	klassificeret,	vil	der	vises	et	grafisk	vindue,	der	

passer	til	den	klassificerede	sindsstemning.	På	denne	måde	kommer	der	et	visuelt	output	

baseret	på	den	følelsesmæssige	stemning	danseren	har	udvist	gennem	sine	bevægelser.		

Det	er	vigtigt	at	pointere,	at	den	følelsesmæssige	stemning,	som	en	sekvens	klassificeres	

som,	 ikke	 nødvendigvis	 er	 danserens	 egen	 forståelse	 af	 sin	 sindstilstand,	 men	 en	

generaliseret	repræsentation.	Sindsstemningen	hos	en	danser	er	meget	subjektiv,	og	vi	

kan	ikke	gå	ind	og	læse	danserens	tanker,	til	gengæld	kan	vi	danne	en	generel	forståelse	

af	 danserens	 bevægelser,	 som	 de	 ses	 af	 publikum.	 Vi	 kan	 genkende	 karikerede	

bevægelser,	 som	 vi	 mennesker	 associerer	 med	 bestemte	 følelser	 og	 ud	 fra	 dette	

klassificere	den	sindsstemning	danseren	udtrykker	med	sine	bevægelser.		
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5.	PROGRAMBESKRIVELSE	
I	 forrige	 afsnit	 blev	 de	 relevante	 problemstillinger	 ved	 programmet	 analyseret.	 De	

væsentligste	designvalg	blev	begrundet,	herunder	de	12	attributter,	som	ligger	til	grund	

for	at	forstå	bevægelser.	Derudover	blev	det	konkluderet,	at	en	sindsstemning	i	dans	ikke	

kan	klassificeres	ud	fra	en	enkelt	bevægelse,	men	at	det	derimod	skal	klassificeres	ud	fra	

en	 sekvens	 af	 bevægelser.	 Af	 denne	 grund	 har	 vi	 truffet	 et	 designvalg	 om	 at	 benytte	

ensemble	 learning	 ved	 at	 bygge	 programmet	 op	 af	 tre	 forskellige	

maskinlæringsmodeller:	 en	 til	 at	 opfange	 en	 krops	 posering	 ud	 fra	 et	 videoinput	

(MediaPipe),	en	til	at	klassificere	en	af	syv	bevægelser	(movement	classifier)	og	en	til	at	

klassificere	en	sindsstemning	ud	fra	en	liste	af	bevægelser	(emotion	classifier).		

I	det	følgende	afsnit	præsenteres	hvordan	disse	modeller	er	anvendt	og	sammensat	i	

hovedprogrammet,	samt	hvordan	dataet	er	struktureret.	Afsnittet	giver	en	oversigt	over	

programmets	filer	og	hvordan	disse	skal	læses.	Derudover	indeholder	afsnittet	et	

flowchart	der	visualiserer	hovedprogrammets	processer.		

5.1	Datastrukturer	
Følgende	vil	give	et	overblik	af	de	datastrukturer,	som	bliver	anvendt	i	programmet,	og	

hvordan	struktureringen	af	data	effektiviserer	essentielle	processor	i	programmet.	

Programmet	 arbejder	med	 video	 som	 input.	 Hvert	 stillbillede	 i	 en	 video	 består	 af	 et	

tredimensionelt	 array	 af	 pixels,	 hvor	 hver	 enkelt	 pixel	 har	 en	 RGB-farvekode,	 som	

repræsenteres	med	tre	værdier	mellem	0	og	255.	Et	stillbillede	består	altså	af	en	stor	

mængde	data,	og	mængden	af	data	bliver	endnu	større	når	vi	arbejder	med	video,	der	

består	af	en	serie	af	stillbilleder.	At	træne	en	maskinlæringsmodel	ud	fra	en	videos	data,	

er	derfor	meget	omfattende.		Hvis	vi	trænede	vores	model	udelukkende	med	video-input	

af	 folk	 der	 bevæger	 sig,	 ville	 der	 være	 en	 del	 forstyrrende	 data,	 eftersom	 hvert	

stillbilledes	pixels	og	deres	tilhørende	farve-værdier	skulle	indgå	i	datasættet.	Der	kunne	

eksempelvis	blive	lagt	alt	for	høj	vægt	på	objekter	i	baggrunden,	faktorer	som	hudfarve	

og	beklædning	eller	hvor	tæt	personen	står	på	kameraet.				

En	 prætrænet	 model	 skabt	 specifikt	 til	 genkendelse	 af	 kroppe	 og	 poseringer,	 som	

MediaPipes,	kan	hjælpe	os	til	at	undgå	dette.	Modellen	tager	som	nævnt	en	video	eller	et	

billede	 som	 input,	 finder	 personen	 på	 billedet	 og	 lokaliserer	 33	 kropspunkter.	

MediaPipes	output	er	en	lang	liste	med	fire	talværdier	for	hvert	punkt	på	kroppen:	x-,	y-	
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og	z-koordinater	og	en	visibility	score	fra	0-1,	som	er	modellens	estimering	af	hvor	synligt	

punktet	er	på	billedet	(Google,	2020).	Bruges	MediaPipes	model	på	en	video,	lokaliseres	

de	33	punkter	på	kroppen	i	hvert	enkelt	stillbillede	i	videoen.	Herved	kan	tilgås	et	langt	

mere	 simplificeret	 sæt	 af	 data	 for	 hvert	 stillbillede,	 der	 udelukkende	 fokuserer	 på	

relevante	 elementer	 i	 et	 input-billede.	 Outputtet	 for	 et	 enkelt	 punkt	 på	 kroppen	 kan	

eksempelvis	se	ud	således:	

 
(Figur	5.1)	

MediaPipes	model	giver	flere	data,	som	er	overflødige	for	dette	projekt,	da	vi	har	valgt	at	

ekskludere	punkters	z-koordinat	og	visibility	score.	Vi	fokuserer	udelukkende	på	de	float-

værdier,	 der	 repræsenterer	 x-	 og	 y-koordinatet	 for	 kroppens	 punkter.	 Ved	 at	

udelukkende	udtrække	x-	og	y-koordinater,	minimeres	dataet	for	hvert	enkelt	stillbillede	

endnu	mere.	Gennem	projektet	har	vi	præsenteret	hvordan	disse	33	koordinatsæt,	kan	

bruges	 til	 at	 udregne	 12	 attributter,	 der	 beskriver	 kroppens	 bevægelse	 i	 det	 givne	

stillbillede.	De	12	attributter	repræsenteres	som	float-værdier,	der	opbevares	i	en	liste.	

Det	 er	 denne	 komprimerede	 liste	 af	 float-værdier,	 som	bruges	 til	 at	 træne	den	 første	

maskinlæringsmodel,	movement	classifer.	

En	klassificeret	bevægelse,	repræsenteres	med	en	integer-værdi	mellem	0-6.	En	liste	med	

25	klassificerede	bevægelser	bruges	i	den	anden	maskinlæringsmodel,	emotion	classifier,	

som	en	komprimeret	repræsentation	af	et	forløb	af	bevægelser.		

Herved,	har	vi	formået	at	bearbejde	det	video-input,	som	programmet	tager	som	input,	

til	en	række	simple	og	komprimerede	værdier,	der	gør	at	programmet	kan	køre	mere	

effektivt	og	hurtigere.	
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5.2	Programmets	opbygning	
I	 løbet	 af	 dette	 projekt	 er	 der	 blevet	 udarbejdet	 en	 række	 forskellige	 datasæt	 og	

dertilhørende	filer.	I	nedenstående	oversigt	kan	læseren	finde	en	beskrivelse	af	de	seks	

filer	der	er	væsentlige	for	det	endelige	programs	opbygning,	og	som	indgår	i	den	vedlagte	

zip-fil	“Recognizing-emotions-in-dance-movements”.	Derudover	kan	en	udskrift	af	disse	

filer	ses	i	bilag	1-6.		

ProcessFrame.py	

ProcessFrame	er	en	klasse,	der	har	funktionen	predictAttributesInFrame(),	der	
bruges	til	at	udtrække	de	valgte	attributter	fra	hvert	stillbillede	i	et	videoinput.	Alle	filer,	

der	 bearbejder	 enten	 video-	 eller	 webcam-input,	 kræver,	 at	 de	 12	 attributter	 bliver	

udtrukket	af	MediaPipes	output.	Derfor	er	følgende	filer	afhængige	af	denne	klasse:	main,	

testMain,	createMovementDataset	og	createEmotionDataset.	De	forskellige	udregninger	

af	de	12	attributter	er	blevet	klargjort	i	analyseafsnittet	

Funktionen	predictAttributesInFrame()	er	blevet	isoleret	i	en	klasse	for	sig,	så	

den	kan	bruges	gentagende	gange	i	de	forskellige	filer	og	for	at	modificeringer	af	denne	

funktion	kan	ske	et	samlet	sted.		

Funktionen	tager	imod	self,	image og	pose.		

- self er	et	initieret	objekt	af	ProcessFrame-klassen,	self har	en	række	

instansvariabler,	som	opdateres	hver	gang	funktionen	

predictAttributesInFrame()	kører.	Instansvariabler	bruges	til	at	
opbevare	værdier,	således	at	udregningerne	i	

predictAttributesInFrame()	kan	bruge	udregninger	fra	forrige	

gennemkørsel	af	funktionen.		

- image er	det	givende	stillbillede,	der	skal	analyseres.		

- pose er	MediaPipes	model,	der	skal	bruges	til	at	udtrække	et	resultatsæt	
(results)	af	det	givne	stillbillede.	Med	resultatsæt	menes	de	33	punkter	som	

kan	lokaliseres	på	kroppen.		

Funktionen	returnener	både	data og	results.		

- data udgør	en	liste	med	de	12	udregnede	attributter.	Listen	vil	være	tom	hvis	en	

posering	ikke	kunne	opfanges.		
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- results er	MediaPipes	resultatsæt,	det	returneres	 for	at	kunne	bruges	 til	at	

tegne	 de	 33	 punkter	 i	 det	 givne	 stillbillede.	 Det	 er	 ikke	 for	 alle	 filer	 at	

returneringen	af	results er	relevant.	

createMovementDataset.py		

Denne	fil	bruges	til	at	lave	det	første	datasæt,	som	kan	skelne	mellem	de	syv	klasser	af	

bevægelser:	 hop,	 nedadgående,	 stillestående,	 opadgående,	 side-til-side,	 udad-

strækkende	 og	 indad-strækkende.	 Programmet	 opretter	 to	 CSV-filer:	 en	 datafil	 hvor	

hvert	 tilfældes	12	attributter	skrives	 ind,	og	en	 target-fil,	hvor	hvert	 tilfældes	angivne	

klasse-label	skrives	ind.		

Programmet	 anvender	 modulet	 OpenCV	 til	 at	 læse	 et	 videoinput,	 videre	 anvendes	

MediaPipes	 model	 på	 hvert	 stillbillede	 i	 videoen.	 Programmet	 anvender	

predictAttributesInFrame()	 fra	klassen	ProcessFrame til	at	udregne	de	12	
attributter.	Attributterne	bliver	kun	udregnet	for	hvert	tredje	stillbillede,	som	nævnt	er	

dette	 gjort	 for,	 at	 der	 kan	 komme	 større	 udsving	 i	 attributterne	 for	 hastighed	 og	

acceleration.	Variablen	frameNo	tælles	op	for	hvert	stillbillede	i	videoen.		Operationen	

if	frameNo % 3 == 0	sørger	for,	at	der	kun	foretages	udregninger	for	hvert	tredje	
stillbillede.	Variablen	runs	bruges	til	at	tælle	antallet	af	stillbilleder	hvorpå	funktionen	

predictAttributesInFrame()	 er	 kørt,	 således	 at	 de	 første	 to	 bearbejdede	

stillbilleder	 bliver	 kasseret	 og	 ikke	 indgår	 i	 datasættet.	 Dette	 sker	 fordi	 forskellige	

variabler	 (ex.	 prev_pose	 og	 prev_speed),	 som	 indgår	 i	 udregningerne,	 skal	
initialiseres	hver	gang	programmet	kører.	Derfor	vil	de	første	to	stillbilleders	hastighed	

og	acceleration	være	enormt	høje	og	ikke	proportionale	med	de	andre	stillbilleder.	

Inden	 programmets	 kørsel,	 er	 der	 oprettet	 syv	 mapper	 med	 korte	 videoklip	 af	 hver	

bevægelse.	 Se	 bilag	 10	 Inden	 hver	 gennemkørsel	 af	 programmet	 skal	 variablen	

foldername	opdateres	 til	at	henvise	 til	den	gældende	mappe	af	videoklip.	Variablen	

targetLabel	skal	ligeledes	opdateres	inden	hver	kørsel.		Når	programmet	kører,	vil	der	
itereres	gennem	den	valgte	mappe.	Attributterne	for	hvert	stillbillede	i	videoerne,	som	

analyseres,	vil	blive	skrevet	ind	i	datafilen	og	det	angivne	targetLabel	vil	blive	skrevet	

ind	i	target-filen.	

Ved	gennemkørsel	af	programmet	bliver	der	vist	et	vindue	med	videoerne	der	itereres	

igennem,	hvor	der	er	tegnet	et	skelet	mellem	de	33	punkter	på	kroppen.	På	denne	måde	
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har	det	været	muligt	at	teste,	om	MediaPipe	opfangede	kroppens	posering	korrekt.	Dette	

program	er	kun	kørt	en	gang	for	hver	mappe	med	videoer.	Programmet	kan	ikke	køres	

medmindre	 variablerne	 i	 linje	 17-20	 er	 defineret.	 Altså	 skal	 der	 gives	 en	 mappe	

programmet	kan	iterere	igennem,	to	csv-filer	som	dataet	kan	skrives	ind	i,	og	en	target-

label,	som	linkes	til	den	indlæste	data.		

createEmotionDataset.py		

CreateEmotiondataset	anvendes	 til	at	oprette	det	datasæt,	 som	emotion	classifier	skal	

trænes	 med.	 Filen	 kører	 igennem	 mange	 af	 de	 samme	 processer	 som	

createMovementDataset,	ved	at	der	oprettes	en	data-fil	og	en	target-fil	som	dataene	og	

deres	tilhørende	klasse-label	skrives	ind	i.	Det	er	ligeledes	kun	hvert	tredje	stillbillede	ud	

fra	videoinputtet	som	analyseres.	

I	 stedet	 for	 at	 skrive	 de	 12	 attributter	 ind	 i	 en	 csv-fil,	 som	 det	 bliver	 gjort	 i	

createMovementDataset,	 oprettes	 movement	 classifier,	 som	 bruges	 til	 at	 klassificere	

hvilken	bevægelse	det	analyserede	stillbillede,	med	de	12	attributter,	hører	ind	under.	

Dette	 sker	 i	 funktionen	 predict_pose().	 Funktionen	 predict_25_frames() 

kører	denne	process	på	en	serie	af	25	stillbilleder.	Hvert	klasse-label	skrives	ind	på	en	

liste,	og	denne	liste	bliver	skrevet	ind	i	en	angiven	csv-data-fil	og	en	angivet	klasse-label	

bliver	 skrevet	 ind	 i	 en	 angiven	 csv-target-fil.	 createEmotiondataset	 tager	 imod	 et	 live	

webcam	i	modsætning	til	createMovmentDataset,	der	tager	en	filmappe	med	video	filer.	

Video-inputtet	er	 ikke	korte	klip	af	 isolerede	bevægelser,	men	en	direkte	optagelse	af	

danseforløb,	hvor	udvalgte	bevægelser	fremføres	i	forlængelse	af	hinanden.	

main.py	

Denne	 fil	 er	 hovedprogrammet.	 Den	 tager	 imod	 et	 live	 webcam-input	 og	 bruger	

MediaPipes	 pose-model,	 samt	 movement-	 og	 emotion	 classifier	 til	 kontinuerligt	 at	

forudsige	 den	 sindsstemning	 brugeren	 udtrykker	 via	 dans.	 	 Programmet	 har	 flere	

tilhørende	funktioner,	som	alle	kaldes	i	funktionen	startProgram().	

Programmet	 starter	 med	 at	 indlæse	 de	 to	 datasæt,	 der	 blev	 lavet	 i	 programmerne	

createMovementDataset	og	createEmotionDataset	og	bruger	disse	til	at	lave	en	random	

forest	 classifier	 for	 begge	 datasæt.	 De	 to	 classifiers	 oprettes	 med	 variabelnavnene	

movement_classifier	og	emotion_classifier.	
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Funktionen	 predict_pose()	 er	 magen	 til	 funktionen	 af	 samme	 navn	 i	

createEmotionDataset,	hvor	movement	classifier	anvendes	til	at	klassificere	en	af	de	syv	

bevægelser,	såfremt	der	er	registreret	en	posering	og	returnerer	en	klasse-label.		

Funktionen	 classify_25_frames() anvender	 	 klassen	 ProcessFrame og	

funktionen	predict_pose()	til	at	klassificere	hvert	tredje	stillbillede	i	en	serie	af	75	

indlæste	 stillbilleder,	 således	 at	 25	 stillbilleder	 klassificeres.	 Hvert	 klassificeret	

stillbilleder	skrives	ind	i	listen	class_list,	som	derved	består	af	25	klasse-labels.	

Funktionen	 classify_list()	 tager	 class_list	 som	 argument	 og	 kører	 listen	

igennem	emotion	classifier	og	returnerer	den	klassificerede	sindsstemning.		

Funktionen	 happening()	 har	 tre	 indbyggede	 funktioner:	 happy(),	 angry()	 og	
sad().	Alle	disse	funktioner	tager	variablen	img,	der	repræsenterer	en	tredimensionel	

nympy-array	af	pixels.	Hver	pixel	kan	tilgås	og	dens	farve	kan	specificeres	med	en	BGR-

værdi	(BGR	er	en	serie	af	tre	tal	der	specificerer	mængden	af	blå,	grøn	og	rød).	Ved	at	

køre	et	loop	der	kontinuerligt	opdaterer	farven	på	alle	pixels	i	img,	samt	viser	disse	pixels	
i	et	vindue,	skabes	der	en	effekt	af	en	grafisk	animation.	Denne	tilgang	bruges	i	alle	de	tre	

funktioner	 happy(),	 angry()	 og	 sad(),	 til	 at	 skabe	 forskellige	 korte	 grafiske	

animationer.	 Funktionen	 happening()	 tager	 den	 endeligt	 klassificerede	

sindsstemning,	 som	 er	 repræsenteret	 med	 et	 tal	 mellem	 0-2,	 og	 ud	 fra	 en	 række	

betingelsessætninger	 bestemmes	 hvilken	 af	 de	 tre	 funktioner	 (happy(),	 sad()	 og	
angry())	der	skal	køres.	Funktionen	sunset() bruger	samme	tilgang	til	at	skabe	en	

grafisk	animation	af	en	solnedgang	(se	nedenstående	stillbillede	i	fig.	5.2).	Her	anvendes	

også	OpenCv’s	metode	cv2.cirkle(),	til	at	tegne	en	rød	cirkel.	Denne	funktion	kaldes	
når	programmet	afsluttes,	enten	ved	at	brugeren	er	trådt	ud	af	billedet,	eller	hvis	der	er	

blevet	trykket	på	tasten	‘Q’.	Programmet	vurderer	at	brugeren	har	forladt	billedet,	hvis	

alle	25	tal	i	listen	class_list	er	syvtaller,	fordi	klasse-labelen	7	tildeles	når	MediaPipe	

ikke	kan	lokalisere	en	posering.		
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(Figur	5.2) 

	

Nedenstående	flowchart	(fig.	5.3)	beskriver	disse	overordnede	processer	i	filen	main.py	

	

 
(Figur	5.3) 
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testMain.py	

Denne	 fil	 er	 essentielt	 en	 kopi	 af	 main,	 med	 enkelte	 modificeringer.	 Filen	 kører	 en	

testvideo	i	stedet	for	at	tage	imod	live	webcam-input.	Derudover	vises	selve	testvideoen,	

i	 stedet	 for	 blot	 et	 hvidt	 vindue,	 når	 programmet	 analyserer	 brugerens	 bevægelser.	

MediaPipes	 indbyggede	 funktion,	mp_drawing.draw_landmarks(),	 til	 at	 tegne	 et	

skelet	 oven	 på	 hvert	 stillbillede	 der	 analyseres,	 anvendes	 også	 i	 denne	 fil.	 	 OpenCV’s	

metode,	cv2.putText(),	bruges	til	at	skrive	tekst	oven	på	billedet	der	vises.	Filen	skal	
således	 fungere	 som	 en	 visualisering	 af	 de	 tre	 maskinlæringsmodellers	 operationer.	

Skelettet	der	tegnes,	viser	MediaPipes	resultater.	Når	danseren	bevæger	sig,	bliver	det	

klassificerede	 klasse-label	 fra	movement	 classifier	 vist	 i	 hjørnet	 og	 den	 klassificerede	

sindsstemning	 fra	 emotion	 classifier	 bliver	 skrevet	 i	 vinduet	 sammen	 med	 dens	

tilsvarende	 happening.	 Dette	 program	 er	 altså	 ikke	 tænkt	 til	 at	 blive	 anvendt	 i	 en	

scenografi	som	hovedprogrammet	er,	men	er	til	for,	at	læseren	kan	få	et	indblik	i,	hvordan	

den	samlede	maskinlæringsmodel	opererer.	 	 I	 figur	5.4	ses	et	 screenshot	 fra	kørsel	af	

testprogrammet.	Her	vises	teksten	“classified	movement:	1”,	der	indikerer,	at	brugeren	

er	i	gang	med	en	nedadgående	bevægelse.	Figur	5.5	viser	aktiveringen	af	en	happening	

efter	25	klassificerede	stillbilleder.	

    
(Figur	5.4)   (Figur	5.5) 

testingSplit.py	

Når	 denne	 fil	 køres	 printes	 en	 række	 informationer	 i	 terminalen.	 Disse	 beskriver	

nøjagtigheden	af	de	forskellige	modeller,	som	er	blevet	afprøvet	gennem	projektet.	Her	

kan	 læseren	altså	 se	udregningerne	af	nøjagtighed	 for	de	 forskellige	modeller,	 som	er	

blevet	 refereret	 til	 gennem	 projektet.	 Yderligere	 bruges	 biblioteket	 matplotlib	 til	 at	

generere	en	række	af	de	grafer	som	er	illustreret	gennem	projektet.	
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Samtlige	 datasæt	 er	 indlæst	 med	 biblioteket	 pandas.	 For	 at	 teste	 modellernes	

nøjagtighed	er	der	foretaget	et	test-split	på	hvert	datasæt.	Vi	har	valgt	at	splitte	dataene	

80/20,	 således	 at	 80%	 af	 dataene	 indgår	 som	 træningsdata	 til	 en	 ny	 model	 og	 de	

resterende	 20%	 bruges	 til	 at	 teste	 denne	 models	 præstation.	 Modellens	 nøjagtighed	

testes	ved	at	sammenligne	modellens	klassifikation	af	test-sættet	med	test-sættets	reelle	

klasse-label.	Test-splittet	bruges	også	til	at	danne	de	forskellige	forvirringsmatricer.	Vi	

anvender	 scikit-learns	 indbyggede	 funktioner	 både	 til	 test-split	 og	 udregning	 af	

nøjagtighed.		

For	 at	 give	 konsekvente	 resultater,	 er	 variablen	 random_state	 sat	 til	 1	 i	 både	

train_test_split()	 funktionen	 og	 i	 oprettelsen	 af	 de	 forskellige	 random	 forest	

classifers.	Som	standard	er	random_state	ikke	defineret,	hvilket	vil	sige,	at	der	bruges	
en	tilfældig	tilfældighedsalgoritme	hver	gang	programmet	køres.	Når	random_state	er	

defineret,	bruges	den	samme	tilfældighedsalgoritme	og	modellens	nøjagtighed	vil	derfor	

kunne	reproduceres.	

	

6.	BRUGERVEJLEDNING	
I	 dette	 afsnit	 vil	 vi	 beskrive,	 hvordan	programmet	kører	og	de	 forudsætninger	der	 er	

nødvendige	for	at	programmet	kan	køre.	Programmet	kan	tilgås	 i	rapportens	vedlagte	

zip-fil:	 “Recognizing-emotions-in-dance-movements”.	 Programmet	 kan	også	 klones	 fra	

følgende	GitHub	repository:	https://github.com/ClaraMcNair/Recognizing-emotions-in-

dance-movements		

Teknisk	opsætning			

Først	 og	 fremmest,	 er	 det	 en	 forudsætning,	 at	 brugeren	 har	 importeret	 de	 korrekte	

biblioteker	for	at	programmet	kan	køre.	Disse	biblioteker	er	beskrevet	i	den	README-fil,	

som	er	en	del	af	program-mappen.		En	anden	forudsætning	er	at	tilkoble	computeren	til	

en	projektor,	da	dette	skaber	de	bedste	rammer	for	at	opleve	programmet.		Programmet	

kører	 et	 separat	 grafisk	 vindue,	 der	 om	muligt,	 skal	 projekteres	 på	 det	 område	 hvor	

brugeren	 skal	 danse,	 se	 illustreret	 på	 nedenstående	 billede	 (fig.	 6.1).	 Derudover	 skal	

computeren,	hvorpå	programmet	køres,	have	adgang	til	et	webcam	for	at	kunne	opfange	

brugerens	 dansebevægelser.	 Vær	 opmærksom	 på	 at	 programmet	 er	 sat	 til	 brug	 af	 et	

indbygget	 computerwebcam,	 så	 hvis	 et	 eksternt	 webcam	 bruges,	 bør	 variablen	
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webcamSource	ændres	i	linje	25	i	filen	main,	så	den	refererer	til	det	eksterne	webcam.	

Yderligere,	kan	programmet	kun	anvendes	af	en	person	ad	gangen,	og	der	må	ikke	være	

mere	end	en	person	til	stede	inden	for	kamerarammen.		

 
(Figur	6.1)	

Programmet	køres	med	filen	main.	Før	start	af	programmet,	skal	computeren	opstilles	så	

brugeren	kan	stå	og	danse	omkring	3-4	meter	væk	fra	webcam,	således	at	programmet	

kan	 opfange	 hele	 kroppen.	 Brugeren	 bør	 ikke	 stå	 længere	 væk	 end	 3-4	 meter,	 da	

programmets	klassificeringer	herved	 ikke	vil	 fungere	optimalt.	 	Programmet	vil	 starte	

med	 at	 vise	 en	 hvid	 skærm	 indtil	 kameraet	 har	 registeret	 en	 person	 i	 billedet.	 Er	 en	

person	 registreret	 i	 billedet	 vil	 skærmen	 kortvarigt	 skifte	 til	 pink,	 for	 at	 signalere	 at	

brugerens	tilstedeværelse	er	opfanget.	Herefter	vil	programmet	begynde	at	klassificere	

brugeres	bevægelser	og	videre	klassificere	en	sindsstemning,	efter	en	række	bevægelser	

er	 blevet	 klassificeret.	 En	 hvid	 skærm	 vises,	 når	 programmet	 indlæser	 brugerens	

bevægelser	 og	 tre	 forskellige	 grafiske	 animationer	 vises	 afhængigt	 af	 hvilken	

sindsstemning	der	er	blevet	klassificeret.	

Når	 programmet	 ikke	 opfanger	 en	 posering	 over	 længere	 tid,	 vil	 det	 stoppe	 med	 at	

estimere	brugerens	bevægelser	og	vil	derefter	vise	en	grafisk	animation	af	en	solnedgang	

og	videre	afsluttes	programmet.	Hvis	man	vil	ende	programmet	tidligere,	kan	man	også	

trykke	på	knappen	‘Q’.	

Advarsel	

Bliver	sindsstemningen	“vrede”	registreret	vil	det	udløse	en	grafisk	animation	af	hurtige	

og	 skarpe	 blink.	 Personer	 der	 lider	 af	 fotosensitiv	 epilepsi,	 bør	 derfor	 anvende	

programmet	med	omtanke.		
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7.	RESULTATER	
I	dette	afsnit	vil	vi	præsentere	resultaterne	af	det	endelige	program.	Vi	vil	præsentere	de	

afprøvninger	programmet	har	gennemgået	og	hvordan	disse	har	påvirket	det	endelige	

resultat.	Vi	vil	samtidig	fremhæve	mulige	fejlkilder	i	programmet,	og	hvordan	disse	kan	

påvirke	programmets	ydeevne	i	forhold	til	programmets	tiltænkte	formål.		

Projektet	har	udarbejdet	to	classifiers:	emotion	classifier	og	movement	classifier,	disse	

benytter	begge	en	random	forest-algoritme.	Movement	classifier	har	en	nøjagtighed	på	

82,2%	 og	 emotion	 classifier	 har	 en	 nøjagtighed	 på	 88,2%.	 Fordi	 emotion	 classifier	

baserer	sin	klassificering	på	movement	classifiers	resultater,	vil	det	sige	at	den	samlede	

nøjagtighed	for	brugen	af	de	to	modeller	ligger	på	72,5%.	Nedenfor,	i	figur	7.1,	ses	to	før	

beskrevet	 forvirringsmatrixer	 for	 de	 to	 modeller.	 Her	 er	 modellernes	 svagheder	

tydeliggjort.	Det	er	tydeligt	at	emotion	classifier	er	god	til	at	genkende	både	glæde	(0)	og	

tristhed	 (1),	men	 at	 vrede	 (2)	 ofte	 forvirres	med	 glæde.	 Både	 glæde	 og	 vrede	 bruger	

mange	af	de	samme	bevægelser,	men	det	er	attituden	bag	disse	bevægelser	der	adskiller	

dem,	dette	kan	være	årsagen	til	forvirringen	mellem	disse.	

Ligeledes	 klassificeres	 bevægelser	 overvejende	 korrekt	 i	 movement	 classifier,	 men	

enkelte	bevægelser	forvirres	med	hinanden,	såsom	nedadgående	(1)	og	opadgående	(3).	

Overordnet	 set	 har	 de	 to	 modeller	 stadig	 en	 høj	 nøjagtighed,	 men	 der	 er	 plads	 til	

forbedring.	For	det	endelige	program	er	forkerte	klassificeringer	ikke	katastrofalt,	men	

det	kan	påvirke	forståelsen	af	den	endelige	interaktion	mellem	brugeren	og	programmet,	

hvis	 programmet	 reagerer	 helt	 tilfældigt	 uden	 egentlig	 sammenhæng,	 i	 forhold	 til	

brugerens	bevægelser.		

 
(Figur	7.1:	t.v.:	emotion	classifier,	t.h.:	movement	classifier)	
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Nedenstående	figur	7.2	viser	hvor	højt	random	forest-algoritmen	vægter	de	forskellige	

attributter	 i	 movement	 classifier.	 Attributterne	 feet_hip_distance,	

hand_shoulder_distance,	 speed	 og	 y_dir	 er	 dem	 der	 vægtes	 højest.	 	 Det	 der,	 ifølge	

modellen,	er	mest	betydningsfuldt	for	hvilken	bevægelse	man	laver,	er	altså,	afstanden	

mellem	kroppens	ydre	led	og	kroppens	centrum,	samt	kroppens	generelle	hastighed	og	

dens	bevægelse	på	y-aksen.	Afstanden	mellem	kroppens	ydre	led	og	kroppens	centrum	

varierer	 meget	 og	 er	 hvad	 der	 overvejende	 adskiller	 bevægelserne	 indad-	 og	 udad-

strækkende.	Bevægelsesretningen	på	y-aksen	siger	meget	i	forhold	til	om	en	bevægelse	

er	opadgående	eller	nedadgående.	Yderligere,	spiller	kroppens	hastighed	en	stor	rolle	i	

forhold	til	om	en	bevægelse	foretages	eller	brugeren	blot	er	stillestående.			

	

(Figur	7.2:	t.v.:	de	12	attributter	i	movement	classifier.	t.h.:	movement	classifiers	vægt	at	de	forskellige	

attributter	(feature	importance)	Kan	tilgås	via	en	random	forest	classifiers	ejendel	(property)	

feature_importances_)	

Det	 er	 tydeligt	 at	 alle	 de	 attributter,	 der	 relaterer	 sig	 til	 acceleration,	 vægtes	 lavest	 i	

modellen.	I	Laban	Movement	Analysis	lægges	der	stor	vægt	på	acceleration	i	forhold	til	

indsatskomponenten,	altså	den	energi	en	danser	lægger	i	sine	bevægelser.	Derfor	var	det	

overraskende,	at	accelerationen	vægtes	så	lavt,	i	denne	model.	Dette	kan	også	være	skyld	

i,	 at	 modellen	 forvirrer	 vrede	 med	 glæde.	 De	 to	 klasser	 brugte	 mange	 af	 de	 samme	

bevægelser,	det	der	særligt	adskilte	klassen	vrede	fra	glæde	var,	at	vrede	gjorde	brug	af	

flere	pludselige	skift	mellem	bevægelserne.	

Den	lave	vægtning	af	acceleration	kan	skyldes,	at	de	videoer	vi	har	trænet	med,	er	klippet	

ned	 til	 isolerede	 bevægelser	 og	 vi	 ikke	 har	 overgange	 mellem	 bevægelser	 med	 i	

Nummer	 Navn	på	attribut	
A1		 speed	
A2		 acceleration	
A3		 x_dir	
A4		 y_dir	
A5		 feet_hip_distance	
A6		 hand_shoulder_distance	
A7		 rHand_lHand_distance	
A8		 lFoot_rFoot_distance	
A9		 hand_speed	
A10		 feet_speed	
A11		 hand_acc	
A12		 feet_acc	
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videoerne.	For	eksempel	er	der	en	høj	acceleration	når	man	går	fra	at	være	stillestående,	

til	at	bevæge	sig	op	i	et	hop.	Men	da	vi	har	fraklippet	den	stillestående	del	før	og	efter	

hoppet,	 har	 modellen	 sandsynligvis	 ikke	 opfanget	 en	 ændring	 i	 accelerationen.	

Træningsvideoerne	kan	ses	i	bilag	10.	Vi	ser	det	alligevel	som	nødvendigt	at	have	klippet	

videoerne	til.	Havde	vi	beholdt	de	stillestående	øjeblikke	før	et	hop	i	træningsvideoerne,	

ville	det	kunne	 resultere	 i,	 at	der	 i	 visse	 tilfælde	 skete	 en	 forveksling	mellem	at	 være	

stillestående	og	hoppe.		

En	 anden	 utilsigtet	 effekt	 er,	 at	 MediaPipe	 i	 nogle	 tilfælde	 har	 svært	 ved	 at	 opfange	

brugeren,	 hvis	 brugeren	 laver	 meget	 abstrakte	 og	 sammenkrøllede	 bevægelser,	 se	

illustreret	i	figur	7.3.	Dette	kan	i	værste	tilfælde	resultere	i	at	programmet	klassificerer	

en	lang	sekvens	af	bevægelser	som	“no	pose”	og	programmet	derfor	afsluttes,	fordi	det	

tror	 brugeren	 har	 forladt	 scenen.	 	 Dette	 vil	 selvfølgelig	 være	 problematisk,	 hvis	

programmet	 skal	 bruges	 til	 en	 rigtig	 forestilling.	 En	 løsning	 på	 dette	 kunne	 være	 at	

programmet	kun	kan	afsluttes	manuelt,	ved	at	trykke	på	en	bestemt	knap.	

 
(Figur	7.3)	

Et	andet	problem	er,	at	meget	hurtige	og	små	bevægelser,	som	for	eksempel	små	hop	på	

stedet,	 har	 vi	 erfaret	 kan	 opfanges	 som	 stillestående.	 Problemet	 ligger	 i,	 at	 kun	hvert	

tredje	stillbillede	analyseres,	derfor	kan	det	ske,	at	brugeren	når	tilbage	til	bevægelsens	

udgangspunkt	inden	et	nyt	stillbillede	indfanges,	 fordi	bevægelsen	er	så	hurtig	og	lille.	

Havde	 programmet	 analyseret	 hvert	 enkelt	 stillbillede,	 erfarede	 vi	 dog	 at	 langsomme	

bevægelser	 blev	 opfanget	 som	 stillestående,	 fordi	 brugeren	 ikke	 kan	 nå	 at	 flytte	 sig	

relativt	meget	mellem	hvert	stillbillede.	

I	forhold	til	programmets	samlede	præstationsevne,	formår	programmet	at	klassificere	

en	 dansers	 sindsstemning,	 ud	 fra	 en	 generel	 og	 karikeret	 sammenkobling	 mellem	
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bevægelser	og	følelser.	Yderligere,	formår	programmet	at	skabe	en	interaktiv	scenografi,	

der	 arbejder	 med	 de	 elementer	 af	 formbarhed,	 som	 Hogan	 viste	 stor	 interesse	 for.	

Herved,	har	vi	formået	at	skabe	et	program	der	fungerer	acceptabelt.	Afslutningsvis,	ses	

eksempler	på	aktiveringen	af	de	forskellige	sindsstemninger,	i	brugen	af	programmet.	En	

fuld	video	kan	ses	i	bilag	11. 	

 
(Figur	7.4:	aktivisering	af	sindsstemningen	vrede.	Skærmen	blinker	mellem	farverne	sort	og	hvid) 

 
(figur	7.5:	aktivering	af	sindsstemningen	tristhed.	Skærmen	ændres	til	mørkegrå)	

 
(Figur	7.6:	aktivering	af	sindsstemningen	glæde.	Skærmen	ændres	til	gul)	
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8.	KONKLUSION	
Formålet	med	dette	projekt	var	at	udarbejde	et	 interaktivt	program	for	professionelle	

dansere.	Programmet	skal	opfange	brugerens	bevægelser	med	et	webcam	og	skal	ved	

hjælp	 af	 maskinlæring	 kunne	 vurdere	 brugerens	 sindsstemning	 ud	 fra	 deres	

dansebevægelser.	De	forskellige	sindsstemninger	skal	udløse	et	visuelt	output,	for	på	den	

måde	at	skabe	en	interaktion	mellem	danser	og	scene.	En	af	de	centrale	problemstillinger	

var	 at	 finde	 en	 måde,	 hvorpå	 følelser	 kunne	 sammenkobles	 med	 dansebevægelser.	

Yderligere,	var	en	central	problemstilling	at	kunne	oversætte	menneskelige	bevægelser	

til	noget,	som	en	maskinlæringsmodel	kan	trænes	med.		

Interviewet	med	den	professionelle	danser	Louella	May	Hogan	belyste	kompleksiteten	i	

at	 forstå	 følelser	 i	 dans.	 Følelser	 i	 dans	 kan	 ikke	 kun	 betragtes	 ud	 fra	 isolerede	

kropskompositioner,	men	skal	forstås	i	den	sammenhæng	og	de	forløb	som	bevægelserne	

indgår	i.	For	at	kunne	analysere	dans	i	denne	større	sammenhæng,	blev	Laban	Movement	

Analysis	 anvendt	 til	 at	 give	 nogle	 konkrete	 værktøjer	 til,	 hvordan	 bevægelser	 kan	

analyseres	 og	 forstås.	 Med	 udgangspunkt	 i	 Laban	 Movement	 Analysis	 er	 det	 blevet	

defineret,	hvordan	menneskelige	bevægelser	kan	måles	med	12	forskellige	attributter.	

Disse	 attributter	 beskriver	 afstanden	 mellem	 kropspunkter,	 kroppens	

bevægelsesretninger	samt	kroppens	hastigheder	og	accelerationer.	Bestemte	bevægelser	

er	blevet	sammenkoblet	med	følelserne	glæde,	tristhed	og	vrede,	således	at	en	dansers	

sindsstemning	kan	vurderes	ud	fra	danserens	bevægelser.			

For	 at	 træne	 en	maskinlæringsmodel	 til	 at	 skelne	mellem	 disse	 følelser	 benyttede	 vi	

ensemble	 learning.	 Dette	 blev	 gjort	 ved	 at	 kombinere	 tre	 forskellige	

maskinlæringsmodeller.	MediaPipe’s	pose-model	bruges	til	at	estimere	33	koordinatsæt,	

på	 en	 persons	 krop,	 ud	 fra	 et	 stillbillede.	 Denne	model	 ligger	 til	 grund	 for	 resten	 af	

programmet	og	har	gjort	det	muligt	at	udtrække	de	12	attributter	fra	et	stillbillede	og	

træne	de	to	random	forest	modeller.	Disse	to	modeller	indgår,	sammen	med	MediaPipe,		

i	den	samlede	maskinlæringsmodel,	i	det	endelige	program.	Den	første	model,	movement	

classifier,	 klassificerer	 syv	 forskellige	 bevægelser	 ud	 fra	 de	 12	 attributter,	 med	 en	

nøjagtighed	 på	 82,2%.	 Den	 anden	 model,	 emotion	 classifier,	 kan	 klassificere	 de	 tre	

forskellige	 sindsstemninger	ud	 fra	 en	 serie	 af	25	 stillbilleder,	der	 er	klassificeret	med	

movement	classifier,	med	en	nøjagtighed	på	88,2%.		
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At	beskæftige	 sig	med	 følelser	 i	 dans	er	kompliceret,	 fordi	 følelser	 ikke	kan	kobles	 til	

specifikke	poseringer,	men	skal	 forstås	 i	 forhold	 til	danserens	 fulde	bevægelser	og	de	

intentioner	der	ligger	bag.	Intentionerne	og	de	kræfter	der	ligges	i	bevægelser,	er	svære	

at	skelne	imellem,	hvilket	er	hvorfor	vores	model	har	svært	ved	at	skelne	imellem	glæde	

og	vrede.	Glæde	og	vrede	arbejder	med	mange	af	de	samme	bevægelser,	men	styrken	der	

ligger	bag	bevægelserne	er	markant	forskellige.	Forskellen	mellem	vrede	og	glæde	ses	

nemt	med	det	blotte	øje,	men	at	konkretisere	forskellen	i	en	maskinlæringsmodel	har	vist	

sig	at	være	langt	sværere.	Vi	har	dog	formået	at	træne	to	random	forest	classifiers	til	at	

genkende	 henholdsvis	 karikerede	 bevægelser,	 samt	 de	 følelser,	 som	 vi	 mennesker	

associerer	med	bestemte	bevægelser,	med	en	samlet	nøjagtighed	på	72,5%.	Programmet	

laver	 altså	 en	 generaliseret	 analyse	 af	 brugerens	 bevægelser	 og	 sindsstemning,	 men	

formår	 at	 skabe	 en	 interaktiv	 relation	 mellem	 brugerens	 dansebevægelser	 og	

scenografiens	visuelle	fremtræden,	som	har	været	projektets	overordnede	formål.		

	

9.	PERSPEKTIVERING	
På	trods	af	at	programmet	lever	op	til	projektets	generelle	kravsspecifikationer,	står	det	

stadig	 overfor	 en	 række	 problemer,	 som	 kunne	 forbedres	 i	 en	 videre	 udvikling.	 På	

baggrund	 af	 vores	 resultater	 vil	 dette	 afsnit	 diskutere,	 hvordan	 programmet	 kan	

optimeres.	

Indledningsvis	 kunne	 en	 yderlige	 træning	 af	 de	 to	 modeller	 movement-	 og	 emotion	

classifier	 være	med	 til	 at	 styrke	 programmet.	 En	 forbedring	 og	 udvidelse	 af	 emotion	

classifier,	må	tage	højde	for	den	forvirring	der	sker	mellem	vrede	og	glæde.	Problemet	

opstår	med	de	klasser	vi	har	defineret	i	movement	classifier,	fordi	der	ikke	bliver	lagt	nok	

vægt	 på	 accelerationselementerne,	 som	 ellers	 giver	 en	 indikation	 af	 den	 indsats,	 der	

lægges	 i	 bevægelserne.	 Fordi	 træningsvideoerne	 ikke	 inkluderer	 initialiseringen	 af	 de	

isolerede	 bevægelser,	men	 kun	 selve	 bevægelsen,	 er	 acceleration	 blevet	 vægtet	 lavt	 i	

modellen.	 For	 eksempel	 består	 en	 nedadgående	 bevægelse	 af	 at	 stå	 stille,	 begynde	 at	

bevæge	sig	nedad,	 stoppe	med	at	bevæge	sig	 for	 så	at	 stå	 stille	 igen.	En	nedadgående	

bevægelse	har	altså	 i	 sin	helhed	både	elementer	af	at	være	stillestående,	acceleration,	

være	 i	 konstant	 bevægelse	 og	 deceleration.	Den	 data,	 som	beskriver	 en	 nedadgående	

bevægelse	 i	 sin	 fuldendthed,	 vil	 derfor	 være	 meget	 varierende.	 Derfor	 kunne	 en	
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revurdering	af	klasserne	i	movement	classifier	være	en	løsning.	I	stedet	for	at	klassificere	

hele	 bevægelser,	 kunne	 selve	 indsatsen	bag	brugerens	bevægelser	 klassificeres.	Dette	

kunne	 opnås	 ved,	 at	 man	 oprettede	 klasser	 for	 indsatser	 frem	 for	 bevægelser.	 For	

eksempel	 kunne	man	 træne	 en	model	med	 videoer	 af	 en	 række	 af	 forskellige	 hurtige	

bevægelser,	langsomme	bevægelser	og	bevægelser	med	pludselige	temposkift.		

En	ny	movement	classifier,	der	klassificerer	andre	aspekter	af	brugerens	bevægelser,	kan	

ligge	til	grund	for	at	forbedre	emotion	classifiers	distinktion	mellem	vrede	og	glæde,	samt	

åbne	op	for	en	videreudvikling,	der	inkluderer	flere	sindsstemninger.	

I	 analysen	 blev	 der	 taget	 en	 afgrænsning	 fra	 tidsaspektet	 i	 forhold	 til	 udregninger	 af	

hastighed	 og	 acceleration.	 Denne	 begrænsning	 kan	 få	 konsekvenser	 for	 en	 videre	

udvikling	 af	 programmet	 samt	 programmets	 funktionsdygtighed	 på	 forskellige	

computere.	Det	er	klart,	at	de	forskellige	processorer	i	programmet	vil	køre	i	forskellig	

hastighed	 alt	 efter	 hvilket	 system	 programmet	 køres	 på.	 Dette	 bliver	 problematisk	 i	

forhold	til,	at	movement	classifier	er	trænet	med	optagede	videoer	og	selve	programmet	

kører	med	et	direkte	webcaminput.	

Når	programmet	kører	på	et	direkte	webcam-input,	er	det	computerens	hastighed	der	

afgør	hvor	ofte	et	stillbillede	bliver	indfanget.	Fordi	inputtet	er	live,	er	der	givetvis	et	antal	

af	stillbilleder	som	ikke	bliver	opfanget,	fordi	det	tager	tid	for	programmet	at	bearbejde	

og	 klassificere	 hvert	 stillbillede,	 inden	 et	 nyt	 kan	 indfanges.	Omvendt,	 har	 en	 optaget	

video	et	fast	antal	af	stillbilleder.	Programmet	vil	tage	højde	for	hvert	stillbillede	og	vil	

ikke	“springe	over"	stillbilleder	imens	udregningerne	foretages.	Derfor	bliver	det	svært	

at	 lave	 et	 program	 som	 henholdsvis	 skal	 trænes	 med	 optagede	 videoer	 og	 som	 skal	

fungere	med	et	direkte	webcam-input,	fordi	programmets	køretid	påvirker	hvor	meget	

brugeren	kan	nå	at	rykke	sig	mellem	hvert	indfanget	stillbillede	ved	live-input.		

Derfor	 er	 tidsaspektet	 en	 vigtig	 faktor	 i	 en	 videreudvikling	 af	 programmet.	 Tid	 skal	

implementeres	 som	 en	 fast	 variabel	 for	 videoer,	 fordi	 bps	 er	 en	 fastlagt	 værdi	 for	 en	

optaget	video,	der	angiver	hvor	lang	tid	der	er	gået	mellem	hvert	stillbillede.	Tid	må	være	

en	varierende	variabel,	når	et	input	aflæses	fra	et	webcam,	der	tager	højde	for	den	tid	der	

reelt	går	imellem	hver	gang	et	stillbillede	indfanges.	
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