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1 Wprowadzenie 

W ramach zadania „Badania wstępne porównujące odbiór języka migowego w wykonaniu lektora 
języka migowego i awatara - sztucznej postaci wirtualnej” przeprowadzono analizę literaturowa 
problematyki komunikacji niesłyszących oraz analizę istniejących rozwiązań w zakresie wirtualnych 
postaci migających. Raport przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy dostępnych na rynku 
rozwiązań. 

2 Zaawansowane awatary języka migowego 

2.1 Projekt Avatar w amerykańskim języku migowym    

Korpusy syntetyczne (synthetic corpora) są komputerowymi reprezentacjami zjawisk językowych. 
Umożliwiają tworzenie animacji komputerowych przedstawiających języki migowe i stanowią 
uzupełnienie korpusów zawierających nagrania wideo. 

Z perspektywy animatora wypowiadane znaki składają się z geometrycznych póz i ruchów. Mając 
odpowiedni materiał odniesienia nagrany na wideo, można animować każdą podpisaną 
wypowiedź. Animacja ta nie uwzględnia jednak struktury językowej. Podczas gdy tworzenie animacji 
generowanej komputerowo wymaga jedynie czasu i danych geometrycznych, synteza znaku wymaga 
dodatkowych informacji, ponieważ to, co wyrażone jest fizycznie, często jest wynikiem 
współistniejących procesów językowych i pozalingwistycznych. 

Adnotacje językowe mogą pomóc osobom dokonującym transkrypcji animacji zrozumieć istotne 
cechy ruchów i pozycji, pomagając w tworzeniu znacznie bardziej czytelnych animacji. Zatem 
klasyfikacja zmian geometrycznych na podstawie ich funkcji językowej  jest obowiązkowa dla 
wytwarzania nowych wypowiedzi. „ 

      

Rys.1 The American Sign Language Avatar Project at DePaul University [13] [ 16] 

 

Pożądaną cechą każdej reprezentacji jest zdolność do dostosowania informacji para lingwistycznych 
i pozalingwistycznych . Należy wziąć pod uwagę wpływ emocjonalny, a także takie zjawiska, jak ust 
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mówienie bezgłośne, które mogą preferować niektóre populacje. Badacze powinni jednak mieć 
możliwość włączenia lub wyłączenia tych dodatkowych danych podczas generowania wypowiedzi. 

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że cele projektowe językoznawstwa i animacji nie są ze sobą 
zbieżne. Badacze językoznawstwa często używają korpusów do formułowania hipotez poprzez 
zapytania o cechy językowe i są zainteresowani takimi abstrakcjami, jak fonemy, modyfikatory 
leksykalne i zgodność czasowników. Natomiast animatorzy wymagają drobiazgowych szczegółów. 

W rzeczywistości dziedziny językoznawstwa i animacji komputerowej tworzą wzajemnie korzystną 
synergię. Posiadanie szczegółowej precyzji wymaganej do animacji może ułatwić badanie subtelnych 
interakcji między zjawiskami językowymi. Podobnie, animatorzy potrzebują abstrakcyjnej 
reprezentacji do organizowania, łączenia i syntezy złożonych danych animacji. 

Bez względu na technikę animacji wiedza językowa jest niezbędna do stworzenia syntetycznego 
korpusu. Animatorzy, którzy dokonują ręcznej transkrypcji, muszą ściśle współpracować z 
językoznawcami, aby zjawiska były poprawnie oznaczone. Informacje językowe są niezbędne dla 
autora transkrypcji do stworzenia naturalnego przykładu, który zawiera istotne ruchy znaku. 

W przypadku nagrania ruchu rola językoznawstwa jest nie mniej ważna. Urządzenia do nagrywania 
ruchu generują ogromne ilości danych, które muszą zostać wyczyszczone w celu usunięcia 
zewnętrznego hałasu. Językowe atrybuty znaku dają czyszczącym dokładnie to, czego potrzebują, aby 
przetworzyć i wydobyć pożądany ruch. 

Rozwiązanie wykorzystuje etykietowaną ręczną transkrypcję do tworzenia szczegółowych i 
dokładnych animacji znaków. Animacje te wymagają obszernych danych, ponieważ muszą być 
wystarczająco realistyczne, aby przejść kontrolę biegłych użytkowników języka migowego. Jednak 
takie szczegóły porządkowane są za pomocą określonych struktur, które są zarówno wystarczająco 
abstrakcyjne, aby ułatwić badania językowe, jak i wystarczająco elastyczne, aby umożliwić syntezę 
nowych wypowiedzi. 

Zastosowanie abstrakcji językowych jako podstawy animacji przyniosło obiecujące wyniki. Utworzone 
animacje zostały dobrze przyjęte przez osoby płynnie posługujące się językiem migowym i wydają się 
skuteczne w przekazywaniu informacji. Dane silnie sugerują, że reprezentacja wybrana dla naszego 
korpusu jest wystarczająco elastyczna, aby wyświetlać spółwystępujące niemanualne sygnały twarzy . 

Podejście wymaga rozszerzenia i rewizji, jednak jest to krok w kierunku automatycznego 
generowania amerykańskiego języka migowego. W dalszych pracach planowane jest rozszerzenie 
reprezentacji na inne części ciała i przetestowanie jej za pomocą szerszego zakresu 
wypowiedzi. Planowane jest również zintegrowanie struktury korpusu z bardziej kompletnym 
interfejsem użytkownika, co ułatwi generowanie animacji ASL obejmujących funkcje językowe 
i pozalingwistyczne, które oddziałują na siebie wzajemnie na wielu poziomach, w 
tym  niemanualne sygnały twarzy [16]. 

2.2 SiMAX    

Austriacki signtime SME połączył swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie tłumaczeń języka 
migowego i rozwoju narzędzi ICT, tworząc SiMAX , innowacyjną „maszynę”tłumaczeniową łatwą w 
użyciu: tłumacz ludzki musi jedynie dostosowywać tłumaczenia sugerowane przez inteligentne 
algorytmy do „uczącej się” bazy danych. Wynik: film przedstawiający „migającego” awatara.  

Proces jest elastyczny jeżeli chodzi o przyszłe adaptacje, mniej czasochłonny i mniej kosztowny niż 
klasyczne filmy tłumaczone w studiu z żywymi tłumaczami języka migowego. W porównaniu z innymi 
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Rys. 2 SiMAX avatar 

akademickimi podejściami do tłumaczenia w języku migowym, SiMAX jako jedyny osiąga możliwą do 
uzyskania jakość mimiki niezbędną do zrozumienia przekazu ze względu na znaczenie gramatyczne 
w językach migowych. W kolejnych pracach Si MAX zostanie dostosowany do poziomu TRL 9 
działającego jako rozwiązanie chmurowe i dostosowany do masowej produkcji. Pilotażowe 
tłumaczenia informacji o obywatelach i konsumentach (dla władz publicznych i firm) będą 

wykonywane w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i Polsce wraz z tłumaczami, kolejną ważną grupą 
klientów/partnerów.  

SiMAX udostępnia treści osobom niesłyszącym. SiMAX to oprogramowanie, które może 
półautomatycznie tłumaczyć teksty, filmy itp. na język migowy. Tłumaczenie wykonuje animowany 
komputerowo awatar [ 10, 11 ]. 

  

2.3 HandTalk    

Założona w 2012 r. firma Hand Talk wykonuje cyfrowe i automatyczne tłumaczenia dla brazylijskiego 
języka migowego. Prowadzona przez przyjaznego tłumacza 3D Hugo aplikacja Hand Talk wykonuje 
automatyczne tłumaczenie tekstu i głosu na brazylijski język migowy (Libras). 

W tym kontekście Hand Talk używany jest jako tłumacz kieszonkowy - tłumacz-awatar Hugo. Oprócz 
tłumaczenia treści dla języka migowego, jest obecny na sesji edukacyjnej o nazwie Hugo Teaches, z 
serią filmów, które uczą dzieci i dorosłych wyrażeń i znaków. 

Bardziej niż tłumaczenie, zadaniem Hugo jest zbliżanie ludzi poprzez technologię i komunikację, 
wykorzystywane w wielu różnych środowiskach, np.: 

• W klasach, przez nauczycieli, uczniów i tłumaczy, jako uzupełniające źródło komunikacji; 

• W domu, między rodzicami i dziećmi oraz rodzinami; 

• Przez studentów Libras, którzy chcą wzmocnić swoje słownictwo przy pomocy Hugo [ 7 ]. 
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2.4 Tłumacz języka migowego Mimix3D - Mind Rockets Inc.    

Mimix3D Sign Language Translator to aplikacja mobilna, która tłumaczy mówiony i pisany angielski na 
język migowy za pomocą przyjaznego awatara 3D, nowe znaki są dodawane co tydzień. 

Awatar 3D interpretuje tekst / mowę w języku angielskim i zapewnia tłumaczenia w języku migowym 
w czasie rzeczywistym, umożliwiając łatwiejszą komunikację ze społecznością osób niesłyszących i 
niedosłyszących bez konieczności znajomości języka migowego. 

Interpretacja oparta jest na Signing Exact English (SEE) . 

Mimix3D Translator języka migowego tłumaczy również tekst na słowa mówione, więc osoba 
niesłysząca może pisać tekst za pomocą klawiatury lub klawiatury języka migowego, a następnie tekst 
jest mówiony i „migany” jednocześnie. 

Mimix3D posiada słownik zawierający ponad 3000 znaków z ASL .  

Rys. 3 Hand Talk i postać Hugo 
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2.5 The forest    

Vcom3D and Laurent Clerc National Centre Deaf Education Center z Gallaudet University w 
Waszyngtonie badają i opracowują koncepcje tworzenia i dostarczania animowanych opowieści przy 
użyciu pełnej gamy wyrazów twarzy i mowy ciała Amerykańskiego Języka Migowego, a także 
ręcznych znaków pomagających w czytaniu ze zrozumieniem uczniom głuchym i niedosłyszącym. 
Weryfikacja koncepcji, finansowana z grantu National Science Foundation (NSF), zawiera wideo 
opowiadania zatytułowanego „Las”,  który został przedstawiony w Amerykańskim Języku Migowym 
przez Jasona Stewarta, nauczyciela w Kendall Demonstration Elementary School (KDES). Wszelkie 
wyrażone opinie, ustalenia, wnioski lub rekomendacje są opiniami autorów i niekoniecznie 
odzwierciedlają poglądy NSF  [ 13 ]. 

Rys. 1 MIMix3D Rys. 4 Mimix3D 
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2.6 Wielojęzyczny tłumacz języka migowego    

ProDeaf, to dostawca aplikacji specjalizujący się w opracowywaniu technologii wspierających 
społeczności osób niedosłyszących i niesłyszących, zintegrował nowy interfejs API Microsoft 
Translator Speech Translation API ze swoją aplikacją w języku migowym, aby umożliwić wielojęzyczną 
obsługę mowy w celu migowego przedstawiania scenariuszy [ 8 , 9 ]. 

 

 

 

  

2.7 Maya    

Maya to pierwszy symultaniczny tłumacz języka migowego opracowany w 3D przez firmę z Cordoby o 
nazwie Xul , który jest w stanie odtworzyć 1600 znaków. Oprogramowanie o nazwie Textosign zostało 
zaprojektowane do integracji ze stronami internetowymi, zapewniając dostęp milionowi osób 

Rys. 5"The forest " story 

Rys. 6 Multilingual Speech to Sign Language Translator 
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niesłyszących w Hiszpanii, z których 400 000 nie odczytać potrafi czytać z powodu tej 
niepełnosprawności. Maya została niedawno wyeksportowana do telefonów komórkowych, stając się 
również pierwszym słownikiem języka migowego na świecie z awatarem w 3D [ 14 ]. 

  

 

  

2.8 Sign 4 Me    

Sign 4 Me to narzędzie do nauki języka migowego w postaci aplikacji, która udostępnia instrukcje 
języka migowego w 3D. 

Postać 3D można powiększać i pomniejszać oraz obracać, aby uzyskać najlepszy punkt obserwacyjny 
dla każdego znaku. Biblioteka aplikacji zawiera ok. 13 000 słów. Możliwe jest przyspieszanie lub 
spowolnianie animacji, włączanie lub wyłączanie funkcję zapętlania. Odtwarzanie odbywa się w 
języku Signed English dla osoby słyszącej, która chce nauczyć się podstawowego znaku. 

Aplikację tworzył zespół posługujący się ASL, złożony z 8 osób niesłyszących [ 15 ]. 

Rys. 7 Maya avatar 
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3 Badania nad pozalingwistyczną ekspresją awatarów języka migowego 

3.1  Emocjonalne mimiki twarzy w zsyntetyzowanych awatarach języka migowego    

Praca ta bada rolę, jaką może odgrywać emocjonalna mimika w zrozumieniu awatarów języka 
migowego. Skupiając się szczególnie na irlandzkim języku migowym (ISL). Badane są wymagania 
społeczności osób niesłyszących dotyczące języka wizualno-gestycznego, a także niektóre atrybuty 
językowe ISL, które uważamy za fundamentalne dla tych badań. W przeciwieństwie do języka 
mówionego, języki wizualno-gestyczne, takie jak ISL, nie mają standardowej reprezentacji pisemnej. 
Biorąc to pod uwagę, porównywane są obecne metody reprezentacji pisemnej dla języków miganych 
badając która z nich, jeśli w ogóle, jest najbardziej odpowiednią metodą transkrypcji dla korpusu 
dialogowego recepcjonistki medycznej. Prace w dziedzinie syntezy awatarów języka migowego są 
obecnie w punkcie, w którym mogą one  skorzystać z wprowadzenia metod obecnie stosowanych w 
dziedzinie humanoidalnej animacji, a ściślej zastosowania morfów do przedstawiania wyrazu twarzy. 
Podstawą badań są: rozszerzenie istniejącego awatara ( eSIGN ) o różne kombinacje 7 powszechnie 
akceptowanych uniwersalnych emocji zidentyfikowanych przez Ekmana (1999) w celu przedstawienia 
podstawowych wyrazów twarzy, sprawi, że awatar będzie bardziej ludzki. Niniejsze badanie 
przyjmuje jako prawdę, że jest to czynnik poprawiający użyteczność i zrozumiałość dla użytkowników 
ISL. Przy użyciu ludzkich metod oceny (Huenerfauth i in., 2008) w badaniu porównano powiększony 
zestaw wypowiedzi awatara z zestawem podstawowym w odniesieniu do 2 kluczowych obszarów: 
zrozumienia i naturalności konfiguracji twarzy. Wyniki oceny pokazują, że różnica w zakresie 
zrozumienia awatarów wyjściowych i tych z rozszerzonymi EFE była bardzo niewielka [ 4 ]. 

 

Rys. 8 Sign4me 
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3.2 Awatary języka migowego: animacja i zrozumiałość    
 

Wg autora publikacji „awatary języka migowego mogą stać się użyteczną, a nawet opłacalną metodą, 
aby uczynić treść pisaną bardziej dostępną dla osób niesłyszących . Jednak  większość badaczy 
awatarów nie należy do społeczności osób niesłyszących, a osoby niesłyszące jako potencjalni 
użytkownicy mają niewielką lub żadną wiedzę na temat awatarów. Dlatego zaproponowano dwie 
dobrze znane metody badawcze: grupy fokusowe i badania online, jako dwukierunkową wymianę 
informacji między badaniami, a społecznością osób niesłyszących. Celem badań była ocena 
akceptowalności awatarów migających, niedociągnięcia obecnych awatarów i potencjalne przypadki 
ich użycia. Zorganizowano dwie grupy fokusowe (N = 8) i, w celu oszacowania ważnych kwestii, 
stworzono dostępne online badanie użytkowników (N = 317). Artykuł opisuje zarówno zastosowaną 
metodologię, jak i uzyskane wyniki. Pomimo pozytywnej odpowiedzi wyjściowej na pomysł 
migających awatarów, wskazano również, że istnieje statystycznie istotny wzrost pozytywnej opinii 
spowodowany przez uczestnictwo w badaniach. Autorzy twierdzą, że włączenie osób niesłyszących 
na wielu poziomach zwiększy akceptację wirtualnych postaci, a także zapewni ważne informacje 
zwrotne dotyczące kluczowych aspektów technologii awatarów, które należy poprawić. 

W ramach badań grupy fokusowe zostały uzupełnione przez szeroko zakrojone badania 
internetowe. Przeprowadzono badania fokusowe w środowisku czystego języka migowego i uzyskano 
informacje zwrotne na temat istniejących awatarów i pomysłów dotyczących scenariuszy 
aplikacji. Znaczący wzrost pozytywnej opinii w obu grupach fokusowych i badaniach internetowych 
wykazał, że obie metody pomagają zwiększyć akceptację takich rozwiązań w społeczności osób 
głuchych.  

Ten sposób włączenia społeczności głuchych w badania działa w dwóch kierunkach: nie tylko przynosi 
korzyści badaniom, ale także odbija się echem w społeczności głuchych poprzez krajowe sieci 
kontaktów. Badania wskazały, że komponenty niemanualne okazały się co najmniej tak samo ważne 
jak te manualne. Wskazuje to, że badania muszą dokonać znacznego przesunięcia w kierunku nowych 
wyzwań w dziedzinie niemanualnej. Jeżeli chodzi o aplikacje, osoby niesłyszące preferowały proste, 
nieinteraktywne scenariusze, w których awatary dostarczają informacji (dworzec kolejowy, muzea) 
lub pomagają w kontekstach edukacyjnych (leksykon języka migowego, pytania 
egzaminacyjne). Jednak zidentyfikowano również wiele innych małych codziennych scenariuszy, 
które można uspawnić za pomocą awatara. Podczas, gdy grupy fokusowe 
i pytania kwestionują ogólne wrażenie niedociągnięć, faktyczny rozwój animowanych awatarów 
wymaga znacznie głębszego zaangażowania osób niesłyszących. Badania zrozumiałości pozwalają 
zmierzyć wydajność awatara, porównując jego zrozumiałość z ludzkim użytkownikiem języka 
migowego na wideo. To może być  zmierzone poprzez pytania o powtórzenie lub pozwolenie 
ekspertom na ocenę zrozumienia wśród uczestników. Badamy 
te pytania w osobnej publikacji [11]. Autorzy mają nadzieję na przeprowadzenie kolejnych wywiadów 
grupowych na bardziej konkretne tematy, z wykorzystaniem lepszych materiałów awatarowych lub 
przykładowych scenariuszy [16]. Ważne jest tutaj połączenie różnych mediów (wideo, tekst, 
awatary), aby osiągnąć maksimum zrozumiałości i komfortu 
dla osób z różnymi stopniami umiejętności czytania i wykorzystania języka migowego. Ostatecznym 
pytaniem w dziedzinie awatarów jest jednak to, w jaki sposób komponenty niemanualne mogą być 
automatycznie integrowane z istniejącymi systemami i jak poprawia to zrozumiałość, co z kolei 
wpłynie na ogólną akceptację [ 1, 5 ] 
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