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o statusie studentów. Polecenie Stałe otwiera formularz zawierający w większości dane 
niezbędne do obliczania wysokości pomocy materialnej i przesyłania jej na konta studentów. 
Należy je dostosować do lokalnie obowiązującego Regulaminu przyznawania pomocy 
materialnej. Okienko „Lista wystawionych zaświadczeń” należy zerować na koniec roku 
kalendarzowego (lub akademickiego) aby zachować prawidłową numerację wystawianych 
zaświadczeń i innych pism wychodzących z dziekanatu, dotyczących poszczególnych 
studentów, a generowanych za pomocą programu. 
 
IV. Zakończenie 
 

Autor nie rości sobie żadnych szczególnych praw do programu, dopuszcza jego 
dowolne modyfikacje. Z zadowoleniem przyjmie na adres pukozarz@cyf-kr.edu.pl 
informacje o zmianach w znaczący sposób poprawiających jego funkcjonalność. Dane 
osobowe znajdujące się w tabelach pliku „Tabele.mdb” są fikcyjne.  

mailto:pukozarz@cyf-kr.edu.pl
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Streszczenie: W artykule tym przedstawiony zostanie program „Multimedialny tłumacz 
języka migowego”. Został stworzony, aby ułatwić naukę i pracę ludziom głuchoniemym, jak 
również osobom pracującym z nimi i dla nich. Program ma na celu zawrzeć w sobie jak 
najpełniejszą bazę słów, aby stanowić optymalną pomoc dla wszystkich posługujących się 
językiem migowym i pragnących się go nauczyć. 
 
Articles: In this article will be describe program “Multimedial sign language translator”.It 
was created to make easier study and work for deaf-mute people and also to people who work 
with them and for them. The program aims to include in oneself the biggest base of words to 
make up optimal help for every users of sign language and for them who want to learn it. 
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1. Komunikowanie się ze światem zewnętrznym. 
 

Komunikowanie się ze światem zewnętrznym jest jedną z podstawowych potrzeb 
każdego człowieka. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ogromną rolę odgrywa ono 
w życiu człowieka, dopóki nie zetkniemy się z ludźmi, którzy nie słyszą bądź nie widzą lub 
sami na sobie nie doświadczymy utraty któregoś ze zmysłów. Każdemu kto słyszy i widzi , 
trudno sobie wyobrazić, jak byłby nieporadny gdyby z jakichś przyczyn utracił wzrok czy 
słuch. Człowiek w takiej sytuacji musi niejako na nowo uczyć się różnych rzeczy biorąc pod 
uwagę swoje kalectwo i borykając się z nim. 
 Zachowanie dopływu dźwięków bądź obrazów wraz z towarzyszącym im 
wyizolowaniem ma bez wątpienia ogromny wpływ na prawidłowy sposób reakcji różnych 
ludzi w różnych sytuacjach. Konsekwencją tego staje się gorsze dostosowanie się tych osób 
do otoczenia, znaczne ograniczenie możliwości rozwojowych, które z kolei prowadzi do 
zmian w ich psychice. Bardzo trudno jest im, więc rozwinąć we właściwy sposób swoje 
słownictwo  i myślenie słowno-pojęciowe. 

Konsekwencją głuchoty staje się rozwój bądź zahamowanie innych zmysłów. 
Przykładowo u osób niesłyszących wyostrza się zmysł wzroku i wrażliwość na odbierane 
obrazy, o u niewidzących wyostrza się zmysł słuchu i wrażliwość na odbierane dźwięki. 
Staramy się więc położyć szczególny nacisk na wykorzystanie tego zmysłu w sposób jak 
najpełniejszy, nie tylko jako podstawowej drogi komunikacji. Dzięki jego szczególnej 
wrażliwości możemy i powinniśmy użyć tego zmysłu jako głównego kanału przesyłania 
informacji i przekazywania wiedzy. Stąd też multimedia są idealnym rozwiązaniem jako te, 
które potrafią zaangażować wiele zmysłów i prawie zawsze znaleźć ten najlepiej rozwinięty. 
 
2. Społeczne problemy kontaktu głuchoniemych ze światem zewnętrznym. 

 
Ludzie niesłyszący w szczególności głuchoniemi, najlepiej czują się w swoim 

środowisku. Tu bowiem znajdują wspólne środki porozumiewania się, czują się równoprawni, 
tu mogą liczyć na najlepsze zrozumienie własnych problemów, ponieważ ich otoczenie 
boryka się z podobnymi problemami i zdaję sobie sprawę z tego jak niejednokrotnie są one 
trudne do rozwiązania. Należy uwzględnić, bowiem fakt, że te sprawy, które dla nas 
słyszących często są oczywiste i proste do załatwienia lub zrobienia dla nich mogą być 
niezmiernie trudne i nieprzyjemne. Dlatego ważne jest by w urzędach i wszędzie tam gdzie 
głuchoniemi załatwiają sprawy, był ktoś, kto potrafiłby się z nimi porozumieć. Umiałby 
wyjść im, naprzeciw, aby nie czuli się zbywani i odrzucani. W środowisku ludzi słyszących 
stanowią oni małą garstkę, przez co często czują się niezrozumiani, wyobcowani 
i upośledzeni. Bardzo wiele dla nich uczyniła i czyni nadal Telewizja Polska, która umożliwia 
oglądanie im niektórych programów tj. np. dzienników telewizyjnych oraz filmów, 
umieszczając tłumacza przy ich emisji, a także wprowadzając do programu stałe cykliczne 
magazyny poświęcone niesłyszącym. Dzięki temu głuchoniemi, mogą orientować się, co 
dzieje się nie tylko w ich najbliższym otoczeniu, ale również na świecie. 
 
3. Opis programu.  

 
Program jest bazą słów zaczerpniętych z wielu źródeł (literatura podana jest na końcu 

opracowania). Twórcy chcą, aby program stał się w miarę kompletną bazą słów, która dałaby 
możliwość korzystania z jednego źródła. Mile widziane są wszystkie opinie oraz krytyka 
szczególnie ze strony ekspertów w dziedzinie języka migowego. 
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Każde słowo zapisane jest w bazie w postaci filmu zarejestrowanego kamerą cyfrową. Zapis 
w postaci filmu umożliwia również odczytywanie tłumaczonego słowa z ruchu warg, 
ponieważ duży procent głuchoniemych wspomaga komunikację czytając z ruchu warg. 
Wprowadzenie animacji w postaci filmów eliminuje problem niebezpieczeństwa błędnego 
odczytania i zinterpretowania zdjęcia w słowniku drukowanym jak i błędnego zrozumienia 
tekstowego opisu migu. Sprzyja to łatwemu przyswajaniu migów, bez konieczności szukania 
potrzebnych słówek w słowniku papierowym. 
 
Program składa się z dwóch części - słownika i tłumacza. 
Słownik - jest listą zawierającą wszystkie słowa zawarte w bazie. Pozawala on na szybkie 
wyszukiwanie słowa, można go wybrać bezpośrednio za pomocą myszy klikając w dany 
element listy, lub też poprzez wpisanie szukanego słowa. 
Tłumacz języka migowego – rozkłada zdania na poszczególne znaki. Analizując zdanie 
wycinamy z niego poszczególne wyrazy oraz znaki interpunkcyjne, matematyczne i liczby. 
Znaki białe zostają odrzucone. Zdanie jest rozkładane na poszczególne elementy oraz 
wygenerowana zostaje lista wyrazów. Po rozkładzie wszystkich wpisanych zdań, nastąpi 
analiza poszczególnych elementów zawartych w liście. Jeśli, któryś z elementów listy nie 
znajduje się w bazie wygenerowany zostaje komunikat informujący nas, że słowa nie ma 
w bazie. Program zaproponuje wtedy użytkownikowi możliwości wyboru: 

¬ Wyszukanie synonimu słowa w słowniku 
¬ Literując dane słowo 
¬ Usuwając słowo 
¬ Wpisanie poprawnego słowa 

O wyborze operacji decyduje użytkownik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. „Tłumacz języka migowego” w trakcie pracy. 
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4. Dwa spojrzenia na realizacje projektu. 

 
a) Rozbudowa tłumacza języka migowego. 
 
Ze względu na złożoność projektu twórcy ograniczyli się na razie do stworzenia 

tłumacza języka migowego. Ten rodzaj tłumacza rozkłada zdanie na części, wyszukuje 
w bazie rozłożone w ten sposób słowa i wstawia do listy tłumaczeń jego formy podstawowe. 
Wygenerowanie form gramatycznych w zwykłym edytorze jest procesem zbyt 
czasochłonnym, dlatego też powstał program, który po podaniu rdzenia wyrazu i wybraniu 
odpowiedniej opcji sam potrafi wygenerować w sposób prawie poprawny całą formę 
gramatyczną z samego rdzenia. 
 
Realizacja tłumacza języka migowego okazała się również sprawą bardzo złożoną 
i czasochłonną ze względu na sporą liczbę wyrazów w bazie, obróbkę filmów, znaczną ilość 
odrzutów podczas wycinania, co pociągnęło za sobą konieczność powtarzania nagrań 
niektórych migów, uzupełnianie gramatyki o wyrazy bliskoznaczne, jak również rozwiązanie 
problemu wieloznaczności wyrazów. 
 

Przykład tłumaczenia po uzupełnionej bazie oraz wygenerowanej gramatyce: 
język polski : Ja kupuję makaron i chleb. 
język migowy : Ja kupować makaron i chleb. 
 
język polski : Ja mam w ręce czerwoną książkę. 
język migowy : Ja mieć w ręka czerwona książka. 
 

b) Realizacja tłumacza języka miganego. 
Projekt jest bardzo złożony (realizacja w przyszłości) - może stać się kolejną częścią 

systemu jako rozszerzona wersja programu. Przewiduje on nie tylko rozbicie na wyrazy, ale 
też wygenerowanie rdzeni i końcówek. Zachodzi tu więc potrzeba oddzielnego nagrywania 
poszczególnych rdzeni. Wyraz składać się będzie z odpowiedniego znaku ideograficznego 
oraz formantu lub końcówki fleksyjnej (grupy pojedynczych liter) przekazywane 
daktylograficznie. Ze względu na nieregularność form języka polskiego projekt jest ogromnie 
trudny do zrealizowania i wiązać się musi z użyciem sztucznej inteligencji. Jego realizacja 
pociąga za sobą nagranie nowych form wyrazowych to jest rdzeni oraz wygenerowanie 
w inny sposób samej gramatyki polskiej. 
Przykład tłumaczenia z języka polskiego na język migany: 

język polski : Czy to jest sosna. 
język migany : Czy to jest drzewo + sosna. 

 
język polski : Mój brat ma kota. 
język migany : Mój brat ma kota. 
 
język polski : W naszej klasie jest wychowawczyni. 
język migany : W naszej klasie jest kobieta + wychowawca / wychowawczyni. 
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5. Program narzędziowy „Gramatyka”. 
Program „Gramatyka” jest narzędziem do generowania gramatyki języka polskiego. 

Powstał on, aby ułatwić wygenerowanie wszystkich form gramatycznych danego wyrazu 
podstawowego. W aktualnej fazie pozwala on odmienić podstawowe części mowy takie jak: 
rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki. Po uruchomieniu programu pojawia się okno 
zawierające listę wygenerowanej do tej pory gramatyki oraz menu, z którego wybieramy 
rodzaj odmienianego wyrazu. 

„Rzeczowniki” 
Wybierając opcję rzeczowniki otwiera się formularz. Pod nazwą „Rdzeń” wpisujemy 
dowolny rdzeń rzeczownika np. „rzek” od słowa rzeka, następnie generujemy rodzaj 
rzeczownika, w tym wypadku jest to żeński, a także wybieramy końcówkę dopełniacza liczby 
pojedynczej, w wypadku, gdy to jest możliwe. Dla rzeczownika rzeka jest to końcówka „–i”. 
Przycisk generuj wypełnia pola odmiany domyślnymi formami poszczególnych przypadków 
liczby pojedynczej i mnogiej zgodnie z wybranym algorytmem, który jest inny dla różnych 
rodzajów i końcówek w zależności od ich wyboru. Ewentualne niezgodności wynikające 
z nieregularności języka polskiego poprawiamy ręcznie. Po wprowadzeniu poprawek 
zachowujemy wyraz w pamięci przyciskiem Zachowaj, po tej operacji wszystkie formy 
gramatyczne tego wyrazu zostaną wprowadzone do listy w oknie głównym jako kolejna 
pozycja. 
 
„Czasowniki” 
Gdy wybierzemy opcję czasowniki otwiera się formularz, gdzie mamy menu wyboru pod 
nazwą „Wybierz koniugację”. Są dostępne trzy koniugacje: 
Koniugacja pierwsza, do której należą czasowniki, które w pierwszej osobie liczby 
pojedynczej mają końcówkę „–ę”, a w drugiej „–esz”, np.: pisz-ę, pisz-esz. 
Koniugacja druga. Czasowniki koniugacji drugiej mają w tych osobach końcówki 
„–ę”, „–isz” lub „–ę”, „–ysz”, np.: mówi-ę, mów-isz; słysz-ę, słysz-ysz;. 
Koniugacja trzecia. Czasowniki koniugacji trzeciej zawieją w czasie teraźniejszym temat 
zakończony na samogłoskę „–a” i końcówki „–m”, „-sz”, „-zero”, np.: gra-m, gra-sz, gra- ; 
słucha-m, słucha-sz, słucha-. 
Osobną grupę koniugacji trzeciej stanowi kilka czasowników, które w czasie teraźniejszym 
mają temat zakończony na samogłoskę „–e” i końcówki „–m”, „–sz”, „–zero”, np.: je-m, 
jesz, je ; wie-m, wie-sz, wie, umie-m, umie-sz, umie; rozumie-m, rozumie-sz, rozumie. 
Pod nazwą Rdzeń wpisujemy dowolny rdzeń czasownika, który chcemy wygenerować np. 
wybieramy z menu koniugację pierwszą i wpisujemy w rdzeń czasownik przykładowy „pisz” 
od czasownika piszę, następnie naciskamy klawisz generuj. Pola czasu teraźniejszego, 
przeszłego i trybu przypuszczającego zapełniają się domyślnymi formami poszczególnych 
osób liczby pojedynczej i mnogiej, zgodnie z wybranym algorytmem, który jest inny dla 
różnych koniugacji i końcówek. To zależy od naszego wyboru. Jeśli napotkamy jakieś 
niezgodności (wynika to z nieregularności języka polskiego) należy poprawić je ręcznie. Gdy 
napiszemy poprawki, należy zachować wyraz w pamięci za pomocą przycisku Zachowaj, co 
spowoduje z kolei wprowadzenie do listy w głównym oknie jako następna pozycja 
wszystkich form gramatycznych. 

„Przymiotniki” 
Po wybraniu opcji przymiotniki otwiera się formularz, gdzie w polu Rdzeń wpisujemy rdzeń 
wybranego wcześniej przymiotnika i zaznaczamy czy jest to przymiotnik twardotematyczny 
czy miękkotematyczny. Mimo, że wszystkie końcówki przymiotnikowe maja jednakowe 
pochodzenie, inne są końcówki przymiotników o temacie twardym, np. dobr-y, mił-y, suchy, 
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a inne przymiotników o temacie miękkim oraz zakończonym na spółgłoski „–k”, „–g”, np. 
koc-i, tan-i, końsk-i, dług-i. Załóżmy, że wybrany przez nas przymiotnik jest 
twardotematyczny i jego rdzeń ma postać „dobr” od przymiotników rodzaju żeńskiego, 
męskiego i nijakiego: dobry, dobra, dobre. Gdy naciśniemy klawisz Generuj, pola rodzaju 
męskiego i żeńskiego, liczby pojedynczej i mnogiej zapełniają się domyślnymi formami 
poszczególnych osób liczby pojedynczej i mnogiej, zgodnie z wybranym algorytmem, który 
jest inny dla odmiennych końcówek i rodzajów w zależności od naszego wyboru. Napotkanie 
jakichś niezgodności wynika z nieregularności języka polskiego. Poprawiamy je ręcznie.  
Po napisaniu poprawek, należy zachować wyraz w pamięci klikając na przycisk Zachowaj, co 
spowoduje z kolei wprowadzenie do listy w głównym oknie jako następną pozycję 
wszystkich form gramatycznych. 
 

Rys. 2. Przykład wygenerowanej formy gramatycznej czasownika „pisać”. 
 

Po wygenerowaniu wszystkich form program sam sprawdzi czy wyrazy odmienione 
nie powtarzają się a jeśli tak to zostanie tylko jeden a reszta będzie odrzucona. Przy 
przyciśnięciu przycisku zachowaj program sprawdzi czy wprowadzany element nie jest taki 
sam jak któryś ze znajdujących się na liście, jeśli tak ostrzeże nas i zapyta czy ma nadpisać 
linię. 
 Program do gramatyki stanowi ogromną pomoc zarówno w generowaniu gramatyki 
słów podstawowych zawartych w słowniku jak i również gramatyki słów pochodnych 
i bliskoznacznych. Pozwala on zaoszczędzić czasu i wysiłku oraz wygenerowanie poprawnej 
gramatyki bez konieczności wpisywania kolejnych form gramatycznych w edytorze tekstów 
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cały czas zastanawiając się czy są wszystkie, czy są poprawne i wreszcie czy się nie 
powtarzają tworząc niepotrzebną redundancję. 
 
6. Trudności przy tworzeniu projektu. 
 

Podczas realizacji projektu twórcy napotykali i napotykają spore problemy. Formy 
gramatyczne języka polskiego są bardzo nieregularne, co przysparza wielu problemów przy 
wygenerowaniu gramatyki używanej w tłumaczu. Oprócz tego, jeżeli tłumacz ma być bardziej 
funkcjonalny należy jego gramatykę uzupełnić przynajmniej o niektóre wyrazy 
bliskoznaczne. Jeden z poważniejszych problemów stanowią wyrazy wieloznaczne, których 
pojawienie się w tekście należy w jakiś sposób obsłużyć. Chodzi tu, bowiem o rozwiązanie 
problemu wybrania odpowiedniego słowa wieloznacznego w zależności od kontekstu zdania. 
Istnieją dwie alternatywy rozwiązania tego problemu. Można w każdym przypadku 
proponować użytkownikowi wybór słowa w danym kontekście bądź zastosować metodę 
sztucznej inteligencji, co znacznie ułatwiłoby pracę z tłumaczem, ale nie dawałoby pewności, 
że zostanie wybrany odpowiedni kontekst słowa wieloznacznego. W konsekwencji mogłoby 
to, więc prowadzić do utrudnienia pracy zamiast ją ułatwić. Bardzo pracochłonne jest również 
nagrywanie, obróbka i wycinanie poszczególnych migów w postaci filmów. Całość projektu 
jest, więc poważnym przedsięwzięciem dla twórców tłumacza. 
 
7. Dla kogo przeznaczony jest tłumacz? 

 
 Tłumacz jest programem stworzonym dla ludzi głuchoniemych, aby choć w małym 
stopniu wyjść im na przeciw. Twórcy chcą, żeby stał on się narzędziem przełamywania barier 
np. językowych. Jest, więc adresowany w szczególności do ludzi słyszących stykających się 
z głuchoniemymi, pracujących z nimi i dla nich oraz tych wszystkich, którzy pragną i próbują 
nauczyć się języka migowego. Może się on stać pomocny we wszystkich biurach, urzędach 
i instytucjach, gdzie osoby niesłyszące załatwiają sprawy, by nie czuli się tam lekceważeni ze 
względu na niezrozumienie wynikające niejednokrotnie z niekomunikatywności dwóch 
środowisk: słyszących i głuchych. Ze względu na to, iż tłumacz będzie zawierał w swojej 
bazie słownik liturgiczny języka migowego może stać się dużą pomocą dla duszpasterzy 
głuchoniemych. 
 

8.Etapy powstawania projektu i plany na przyszłość. 
 
 Kod tłumacza został przerobiony z języka Visual Basic na język C (środowisko LCC), 
które umożliwia tworzenie programów przy pomocy funkcji WinApi. Napisanie tego samego 
programu było o wiele bardziej skomplikowane, ponieważ okna tworzy się tu nie za pomocą 
„buildera”, ale trzeba je wygenerować kodem. Całe środowisko jest darmowe, proste 
i szybkie. Stworzenie algorytmów i obsługa zdarzeń pochodzących z okien w środowisku 
„Lcc” jest niepomiernie bardziej skomplikowana aniżeli w Visual Basic, dlatego też 
przeróbka kodu pochłonęła wiele czasu. Ale było to konieczne, gdyż program można teraz 
udostępnić wszystkim, ze względu na to, że jest pisany w darmowym kompilatorze. 
Dodatkowo zmiana ta przyczyniła się do zwiększenia szybkości działania algorytmu, gdyż 
język C jest jednym z najszybszych kompilatorów wśród języków wysokiego poziomu 
i generuje kod wynikowy szybciej działający. Zmieniła się też postać migów, gdyż 
w aktualnej wersji filmy są pakowane kodekiem o lepszym stopniu kompresji, oraz obcinane 
są zbędne ruchy rąk w górę i w dół przed i po migu, które zwiększały niepotrzebnie rozmiar 
poszczególnych filmów i spowalniały proces tłumaczenia. W efekcie zmniejsza się nawet 
kilkukrotnie rozmiar filmów, przez co bardziej płynnie wywołuje je program tłumaczący. 


