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3D animirani tolmač 
znakovnega jezika
Znakovni jezik je materni jezik vseh gluhih in naglušnih oseb, zato je pomembno, 
da je čim več vsebin opremljenih tudi s tolmačenjem v znakovni jezik. Danes to na-
logo opravljajo izključno tolmači znakovnega jezika v živo, tovrstne vsebine pa v 
Sloveniji večinoma zagotavlja le RTV SLO. Z razvojem MM sistemov in povečano 
zmogljivostjo grafičnih postaj bi lahko v prihodnosti vsaj v nekaterih segmentih 
tolmače nadomestili 3D avatarji.
 
V okviru projekta je izdelan prototip omenjene aplikacije, ki parametre, izbrane s 
strani uporabnika, preslika v sekvenco pred-pripravljenih animiranih kretenj. Pro-
totip je omejen na domeno vremenske napovedi, znotraj katere sestavi dve povedi: 
[Danes] [dopoldan] bo vreme v [severni] Sloveniji [oblačno]. Povprečna tempera-
tura bo [10] stopinj Celzija. Uporabnik ima možnost izbire 18 parametrov znotraj 
petih kategorij, z namenom dinamičnega spreminjanja vremenske napovedi.

Za izdelavo aplikacije je bilo uporabljeno okolje Blender, ki omogoča izdelavo 3D 
modelov in animacij, ter manipulacijo z njimi preko kode v programskem jeziku 
Python. Pri izdelavi sekvence je največji izziv prava mera interpolacije med posa-
meznimi kretnjami, da avatar kretnje v stavku izvaja tekoče, brez zatikanja in pavz. 
To je v okviru prototipa rešeno s pomočjo dinamičnega prilagajanja deleža prekri-
vanja kretenj glede na dolžino posamezne animacije.

Po uspešno ustvarjeni sekvenci, se animacija znotraj okolja Blender predvaja v 
realnem času (25fps), uporabnik pa se lahko kadarkoli odloči za spremembo para-
metrov. Pri tem se ustvari nova sekvenca in predvaja nova animacija. Animacijo je 
po ustvarjeni sekvenci mogoče izvoziti kot transparenten video, vendar je za izvoz 
v realnem času zahtevana izredno zmogljiva strojna oprema (t.i. “render farm”).


