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Rezumat,  
Teza identifică tehnologiile și modalitățile cele mai adecvate, pentru a 

înlătura bariere de comunicare în domeniul e-health pentru oamenii cu handicap 

auditiv, prin studiul și implementarea  unei aplicații care să faciliteze 
persoanelor cu handicap auditiv accesul la informație și educație medicală. 
Lucrarea descrie etapele parcurse și provocările ridicate de crearea unei aplicații 
de educație în domeniul sănătății orale în paralel prin cele  două  tehnologii 
posibile la ora actuală – avatar animat și avatar video.  

Obiectivul principal al cercetării este analiza comparativă globală între 
tehnologia animată și tehnologia video utilizate în sistemele de educație în 

sănătate pentru surzi care utilizează Limbajul Mimico Gestual 
Cercetarea paralelă descrie în prima etapă analiza fazei de creație a 

colecțiilor de date medicale particularizate în limbajul semnelor necesare pentru 
proiect, urmată de fazele de studiu a arhitecturii și realizarea practică a 
aplicației, fiind finalizată cu analiza rezultatelor experimentului desfășurat în 
mediul școlar.  

Rezultatele studiilor cu privire la colecțiile de date, arhitecturile și 
aplicațiile paralele realizate prin cele două tehnologii reprezintă o premieră și pot 
fi utile în viitor în ceea ce privește soluțiile și alegerile tehnologice pentru 
dezvoltarea unor astfel de aplicații cu avatari. Rezultatele studiilor desfașurate 
în mediul școlar reprezintă și ele o premieră și pot fi utile în ceea ce privește 
opțiunea pentru una din aceste tehnologii și pentru eficientizarea concepției, 
pentru acest gen de proiecte în educație în viitor 

Cercetarea doctorală presupune două noi teme reieșite pe parcursul 
desfășurării proiectului: un nou concept - metacuvintele LMG împreună cu o 
metodă inovativă pentru editarea lor informatică și o aplicație care mărește 
accesibilitatea prin particularizarea mesajului transmis în limbaje regionale.  

Proiectul doctoral, aplicațiile și rezultatele studiilor realizate reprezintă 
un pionierat și pot constitui o bază pentru dezvoltarea unor proiecte și studii 
viitoare în domeniul aplicațiilor cu avatari utilizate în educație care transmit 

mesaje în limbajul semnelor.  
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Notaţii, abrevieri, acronime 
 
 
ASL – American Sign Language (Limbajul Mimico Gestual American) 

BSL – British Sign Language (Limbajul Mimico Gestual Britanic American) 
eSIGN - Essential Sign Language Information on Government Networks 
FLV –  abreviere pentru FLash Video  ( File Format) 
HamNoSys – Hamburg Notation System (Sistemul de notație Hamburg) 
ICT – Information and Computer Technology 
IL – Italian Language 
ISL – Italian Sign Language (Limbajul Mimico Gestual Italian) 

JPEG - Joint Photographic Experts Group 
LMG - Limbajul Mimico Gestual 
LMGR - Limbajul Mimico Gestual Romănesc 
MMA - Multilanguage Media Archive 
MP4  -  abreviere pentru MPEG-4  
MPEG - Motion Pictures Expert Group 
SASL - South African Sign Language – (Limbajul Mimico Gestual Sud-African) 

SiGML - Signing Gesture Markup Language 
SL-to-SL – Sign Language to Sign Language  
TIC - Tehnologia Informației și Comunicațiilor 
UE- Uniunea Europeană 
UEA – University of East Anglia 
WAP - Wireless Application Protocol  

WWW – World Wide Web 
XML - eXtensible Markup Language  
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1 INTRODUCERE 
 

 

1.1 Introducere în domeniul tezei 
 

În ultimii ani, o mai bună integrare a persoanelor cu dizabilități a devenit o 
prioritate mondială și europeană. Acest demers cuprinde și crearea unor aplicații 

computerizate care să fie mai ușor accesibile și inteligibile pentru persoanele cu 

deficiențe de auz. La nivel mondial, s-a dezvoltat din ce în ce mai mult procesul de 
creare a aplicațiilor cu avatari, care transpun diferite mesaje în limbajul semnelor 
care să ofere un acces mai bun cetățenilor surzi la informații și o mai bună integrare 
a persoanelor cu deficiențe de auz, în toate aspectele vieții sociale. 

Comisia Europeană a propus în programul FP7, proiectele de tip ICT-

2011.5.5 care preconizează o creștere inteligentă și personalizată a incluziunii 
persoanelor cu deficiențe. Unul din obiective este de a sprijini soluții și servicii 
informatizate perfect accesibile pentru persoanele cu handicap, în învățământ, în 
centre medicale sau în viața de zi cu zi [1]. O parte din proiectele de cercetare se 
preconizează să se concentreze pe realitatea virtuală și simulare, informatizare 
pentru interacțiune socială și dobândirea de cunoștințe sau abilități pentru 
persoanele expuse riscului de excluziune [1]. 

Aplicațiile informatice în domeniul sănătății și prevenție au cunoscut în 
ultimul timp o dezvoltare foarte mare cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții, 
nivelul de sănătate și cunoștințe medicale atât pentru persoanele normale dar și 
pentru persoanele cu deficiențe. Directiva 2011/24/UE, Articolul 14  preconizează 
interconectarea autorităților naționale responsabile de e-health [2]. Această rețea 

rezultată are ca obiective elaborarea de noi orientări în domeniul e-health, creșterea 
interoperabilității între sistemele informatice de sănătate și creșterea calității 

serviciilor de sănătate [2]. 
Prin urmare un număr mare de instituții și companii vor urmări în continuare 

să rezolve problema de comunicare cu persoanele surde. Sistemele de traducere și 
educație în limbajul semnelor pentru surzi bazate pe avatari animați sau interpreți 
umani vor fi dezvoltate în continuare și vor intra în atenția cercetătorilor din toată 
Europa. În UE această categorie de proiecte cu scopul incluziunii pentru persoanele 

cu handicap sunt și vor fi în viitor un obiectiv prioritar și de aceea dezvoltarea de 
proiecte de cercetare în această direcție va deschide oportunități de colaborare între 
companii și instituții din diferite țări din spațiul comun european. 

În România, dezvoltarea unor asemenea aplicații informatice cu avatari 
pentru educație în limbajul semnelor reprezintă o premieră și deschide perspectiva 
unor noi viitoare proiecte la nivel național. 

Menţionez că în ultimul an de facultate am fost profesor de fizică la școala 

de surzi nr.1 din Bucureşti unde am intrat prima dată în contact și am asimilat 
limbajul mimico gestual românesc (LMGR). În calitate de profesor de informatică la 
clubul copiilor am avut mai mulți ani grupe de copii surzi tot de la școala 1 și a fost 

o experiență interesantă, care a implicat utilizarea limbajului semnelor atât în forma 
generală, dar și adaptat pentru lecțiile de informatică. Aceste experiențe m-au făcut 
să învăţ limbajul semnelor şi să cunosc astfel universul cunoaşterii și comunicării 
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persoanelor cu handicap auditiv. Din poziția de cadru universitar care predă 
informatică medicală am avut mai multe studente care aveau deficiențe de auz și 

utilizarea limbajului semnelor le-a ajutat semnificativ în procesul educațional. 
Această experiență, împreună cu preocuparea pentru educația copiilor cu deficiențe 
de auz, m-au făcut sa abordez această temă de cercetare, care să îmbunătățească 
cunoștințele, sănătatea și calitatea vieții elevilor cu deficiențe auditive. 

 

1.2 Obiectivele cercetării   
 

Obiectivul acestei teze îl reprezintă analiza comparativă între tehnologiile 
avatar animat și avatar video utilizate în cadrul sistemelor educaționale medicale 
de-a lungul etapelor de proiectare, dezvoltare, implementare și studiul de impact 
utilizând şi dezvoltând în acest scop unelte din domeniile tehnologiei informaţiei şi 

multimedia. Ca obiectiv de cercetare- dezvoltare practic principal în cadrul acestei 

lucrări de doctorat s-a urmărit realizarea concretă a unui sistem informatic suport, 
pentru educația privind medicina dentară și igiena orală, care utilizează limbajul 
semnelor românesc, în paralel cu cele două tehnologii. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv general în cadrul tezei s-au individualizat 
următoarele obiective specifice de cercetare: 

1. Analiza comparativă a etapelor parcurse pentru crearea a două colecții  

de cuvinte și fraze cheie din domeniul sănătății și igienei orale folosind 

tehnologia avatar video și tehnologia avatar animat. Identificarea 

criteriilor și principiilor importante cu privire la soluțiile și alegerile 

tehnologice mai eficiente și modalitățile de editare cât mai accesibile și 

corecte, pentru concepția de mesaje în limbajul semnelor în viitor. 

2. Studiul comparativ al arhitecturii și ierarhiilor implicate în proiectarea 

sistemelor de educație medicală destinate persoanelor cu handicap 

auditiv utilizând în paralel tehnologia avatar video și tehnologia avatar 

animat și crearea unui model suport pentru dezvoltări viitoare ale unor 

astfel de sisteme. 

3. Analiza comparativă a etapelor parcurse pentru crearea a două sisteme 

educaționale paralele privind sănătatea orală destinate persoanelor 

surde bazate pe tehnologia video și avatar animat. Identificarea 

criteriilor și principiilor importante cu privire la soluțiile și alegerile 

tehnologice pentru dezvoltarea unor astfel de aplicații cu avatari în 

viitor. 

4. Studiul comparativ al impactului cognitiv și al eficienței în procesul 

educațional în domeniul sănătății al aplicațiilor folosind tehnologiile video 

avatar și avatar animat. Identificarea criteriilor și principiilor studiate din 

punct de vedere al interacțiunii speciale (persoana cu handicap auditiv) 

– (calculator) cu privire la concepția structurii informației, necesare 

pentru a proiecta astfel de aplicații mai eficiente în viitor.  

5. Studiul comparativ al parametrilor: Înțelegere, Corectitudinea Mișcărilor, 

Fluiditate a mesajului exprimat în limbajul semnelor și analiza opțiunii 

utilizatorilor, adresat elevilor, pentru cele două tehnologii cu avatari 

utilizate în cadrul sistemelor de educație medicală pentru persoanele 

surde. Identificarea criteriilor și principiilor studiate din punct de vedere 
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al parametrilor interacțiunii speciale (persoana cu handicap auditiv) – 

(calculator) cu privire la modalitațile de concepție și transmitere a 

mesajului, necesare pentru a proiecta astfel de aplicații mai eficiente în 

viitor .  

6. Studiul comparativ al parametrilor: Înțelegere, Corectitudinea Mișcării, 

Fluiditate, pentru categoriile: Cuvinte Individuale, Sintagme și Fraze 

conținute de mesajul aplicației, adresat cadrelor didactice din școlile 

speciale pentru surzi. Identificarea criteriilor și principiilor importante din 

punct de vedere al parametrilor interacțiunii om-calculator cu privire la 

concepția și modalitatea de transmitere a mesajului, necesare pentru a 

proiecta astfel de aplicații mai eficiente în viitor. 

7. Identificarea unei modalități prietenoase de a mări accesibilitatea 

mesajului pentru utilizatori prin propunerea variantei aplicației de 

educație medicală cu avatar în limbajul semnelor particularizată în 

limbajul regional cel mai apropiat locației utlizatorului, determinată prin 

algoritmi și instrucțiuni informatice.  

În concluzie, cercetarea de față are un caracter interdisciplinar, fiind 

implicate domenii precum tehnologia informației, multimedia, interacțiunea om-

calculator, psihologie, semiotică, educație și medicină.  

1.3 Structura generală a tezei doctorale 
 

Obiectivul cercetării pe parcursul întregii teze este studiul comparativ între 
sistemele de educație în sănătate pentru surzi cu avatar bazat pe tehnologia de 
animație și cele cu avatar uman bazat pe tehnologia video urmărind etapele de 
proiectare, implementare și impact. Lucrarea îsi propune să răspundă la următoarea 
întrebare: care sunt etapele parcurse și provocările ridicate de crearea a două 

aplicații paralele de prevenție în domeniul stomatologiei și al igienei orale. 
Pe parcursul analizei sunt propuse în premieră, soluţii noi de abordare a 

proiectării şi dezvoltării, în paralel, a aplicaţiilor în acest domeniu sensibil, criterii de 
evaluare comparativă a celor două tehnologii, elemente de evaluare și creştere a 
inteligibilității și accesibilităţii pentru utilizatorii surzi. Este propus și un nou concept 
pentru cuvintele LMG cu mișcari multiple complexe compuse și o modalitate 
inovativă de editare a acestora, precum şi o modalitate originală, prietenoasă pentru 

utilizator, de mărire a accesibilității prin variante de limbaj regional pentru aplicațiile 
care conțin mesaje în LMG.  
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Figura 1.1: Diagrama bloc a proiectului general de cercetare [3] 

 

Pentru a realiza o analiză comparativă între tehnologiile video și animat 
utilizate în aplicațiile e-health cu avatar destinate persoanelor surde, au fost luate în 
considerare două tipuri de avatar: avatarul animat, care va prezenta o ființă umană 
animată și avatarul video, care va utiliza înregistrări ale unor ființe umane [3]. 
Aplicațiile au fost realizate astfel încât să existe un paralelism şi o simetrie perfectă 

între ele pentru a fi semnificative din punctul de vedere al studiului comparativ pe 
tot parcursul cercetării. 

Studiul debutează cu analiza fazei de creație a colecțiilor de date medicale 
particularizate în limbajul semnelor necesare pentru proiect, urmată de fazele de 
studiu a arhitecturii aplicației, realizarea practică a aplicației și este finalizat cu 
analiza de impact a rezultatelor experimentului concret desfășurat în școli (figura 
1.1). 

Elementele originale asociate contribuției tezei sunt enumerate în rândurile 

următoare: 
 Contribuțiile și rezultatele studiului comparativ, etapizat, paralel al 

tehnologiilor video și animată utilizate în cadrul aplicațiilor complexe din 
domeniul educației medicale, destinate persoanelor cu deficiențe de auz,  
pot fi foarte utile în continuare pentru proiectele viitoare din acest 
domeniu (figura 1.1). 

 Identificarea criteriilor și principiilor importante cu privire la soluțiile și 

alegerile tehnologice mai eficiente și modalitățile de editare cât mai 
accesibile și corecte pentru concepția de mesaje în limbajul semnelor 
împreună cu rezultatele analizei comparative a etapelor parcurse pentru 

crearea a două colecții de cuvinte și fraze cheie din domeniul sanătății și 
igienei orale în LMGR, folosind atât tehnologia video avatar, cât și cea 
avatar animat. 
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 Propunerea conceptului de Metacuvinte LMG – cuvinte din LMG 
complexe care se compun din mai multe semne sau mișcări componente 

distincte și care pot fi editate ca o frază compusă din aceste segmente 
constituente reprezintă o premieră națională și internațională. Această 
modalitate de editare poate fi foarte utilă în continuare pentru editarea 
cuvintelor complexe LMG în viitoare proiecte care includ limbajul 
semnelor exprimate prin tehnologia animată. 

 Identificarea criteriilor și principiilor importante cu privire la soluțiile și 
alegerile tehnologice și crearea unei aplicații în paralel, cu tehnologia 

avatar animat și tehnologia avatar video, în domeniul educației 
medicale, pentru persoanele cu deficiențe de auz. 

 Propunerea unui model de arhitectură suport, pentru ambele tehnologii 
analizate împreună cu rezultatele studiului comparativ al arhitecturii și 

ierarhiilor implicate în sistemele de educație medicală destinate 
persoanelor surde. 

 Identificarea criteriilor și principiilor importante din punct de vedere al 

interacțiunii speciale (persoană cu handicap auditiv) – (calculator) cu 
privire la concepția structurii informației, împreună cu rezultatele 
studiului comparativ al impactului cognitiv și educațional realizat prin 
analiza diferențiată a progresului realizat de elevi, obținut prin 
intermediul aplicațiilor de educație medicală, folosind tehnologiile cu 
avatari. 

 Identificarea criteriilor și principiilor importante din punct de vedere al 
parametrilor interacțiunii speciale (persoană cu handicap auditiv) – 
(calculator) cu privire la modalitațile de concepție și transmisie a 
mesajului, împreună cu rezultatele studiului comparativ al elementelor: 
Înțelegere, Corectitudinea Mișcării, Fluiditate a mesajului exprimat în 
limbajul semnelor, adresat utilizatorilor elevi, simultan cu analiza 
opțiunilor acestora, pentru cele două tehnologii cu avatari utilizate, în 

cadrul sistemelor de educație medicală pentru persoanele surde. 

 Identificarea criteriilor și principiilor importante din punct de vedere al 
parametrilor interacțiunii om-calculator cu privire la concepția și 
modalitatea de transmitere a mesajului împreună cu rezultatele studiului 
comparativ al elementelor: Înțelegere, Corectitudinea Mișcării, Fluiditate 
a mesajului exprimat în limbajul semnelor pentru categoriile: Cuvinte 
Individuale, Sintagme și Fraze utilizate în cadrul aplicațiilor cu avatari 

pentru educație medicală, pentru cele două tehnologii. 
 Criteriile propuse referitoare la parametrii: Înțelegere, Corectitudinea 

Mișcării, Fluiditate pe scala 1-10 și modul de evaluare pentru categoriile: 
Cuvinte Individuale, Sintagme și Fraze în limbajul semnelor utilizate 
pentru aplicații de educație medicală cu avatari. 

 Identificarea unei modalități prietenoase de a mări accesibilitatea 

mesajului pentru utilizatori prin propunerea variantei aplicației de 
educație medicală cu avatar în limbajul semnelor particularizată în 
limbajul regional cel mai apropiat locației utilizatorului, determinată prin 
algoritmi și instrucțiuni informatice. 

Aceste contribuții sunt o premieră națională și reprezintă o activitate de 
pionierat și la nivel internațional în domeniul e-health. Rezultatele studiilor cu privire 

la colecțiile de date, arhitecturile și aplicațiile paralele realizate prin cele două 

tehnologii pot fi utile în ceea ce privește soluțiile și alegerile tehnologice pentru 
dezvoltarea unor astfel de aplicații cu avatari în viitor. Rezultatele studiilor 
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desfașurate în mediul școlar pot fi utile în viitor în ceea ce privește opțiunea pentru 
una din aceste tehnologii și pentru eficientizarea concepției pentru acest gen de 

proiecte în educație. 
Structura capitolelor tezei și conținutul pe scurt sunt descrise în rândurile 

următoare: 
Capitolul 1 descrie la început domeniul, aria de aplicabilitate şi 

argumentarea actualităţii temei și se continuă cu descrierea obiectivelor de 
cercetare, structura tezei și contribuțiile asociate tezei. 

Capitolul 2 conține partea de explorare la nivel mondial ale celor mai 

importante proiecte în domeniul aplicațiilor informatice cu avatari în limbajul 
semnelor. Se încadrează astfel tema tezei în contextul cercetărilor întreprinse în 
ultimii ani la nivel mondial și concluziile care evidențiază astfel aportul și utilitatea 
unui astfel de proiect. 

Capitolul 3 conține partea de explorare la nivel național a celor mai 
importante proiecte informatice pentru persoanele cu handicap auditiv. Se prezintă 
astfel utilitatea și oportunitatea unui astfel de studiu de cercetare în contextul 

cercetărilor întreprinse în ultimii ani la nivel național. 
Capitolul 4 prezintă elemente de limbajul semnelor care permit creionarea 

cadrului conceptual cu care s-a operat în acest proiect. 
Capitolul 5 prezintă cele mai importante sisteme de notare pentru limbajul 

semnelor care permit reprezentarea mișcărilor unei ființe umane prin simboluri și 
succesiuni de coduri. Aceste sisteme sunt importante în contextul informatizării și 

pentru proiectele cu avatari animați. 
Capitolul 6 descrie etapele parcurse pentru alcătuirea unei colecții paralele 

de cuvinte și fraze cheie în limbajul semnelor, din domeniul sănătății orale, necesare 
pentru asamblarea aplicației. Etapa aceasta de cercetare este reprezentată la primul 
nivel de sus în jos în figura 1.1. 

Capitolul 7 realizează studiul comparativ al arhitecturii si a nivelelor ierarhice 
implicate în structurarea ambelor tipuri de aplicații și prezintă sintetic la final 

rezultatele analizei comparative. Etapa aceasta de cercetare este reprezentată la 

nivelul al doilea de sus în jos în diagrama 1.1. 
Capitolul 8 descrie structura și etapele parcurse pentru realizarea și 

implementarea practică a aplicațiilor realizate în cadrul acestui proiect doctoral. 
Finalul capitolului conține analiza comparativă și concluziile după finalizarea acestei 
etape. Această etapă este reprezentată la al treilea nivel de sus în jos în figura 1.1. 

Capitolul 9 prezintă detaliat studiul complex desfășurat în școli. Sunt 

prezentate rezultatele analizei care evaluează impactul cognitiv și eficiența în 
procesul educațional în domeniul sănătății al celor două aplicații. Este descrisă 
analiza comparativă a opțiunii și evaluarea utilizatorilor cu privire la înțelegerea, 
fluiditatea și corectitudinea mesajelor în limbajul semnelor. Urmează și un studiu 
comparativ cu privire la calitatea semnelor reprezentate în ceea ce privește 
înțelegerea, corectitudinea mișcării și fluiditatea, adresat cadrelor didactice 

specializate din școlile speciale pentru elevi cu deficiențe auditive. 
Capitolul 10 sintetizează concluziile generale raportate la întreaga teză și 

prezintă obiectivele acestei teze doctorale împreună cu contribuția asociată adusă în 
fiecare capitol și subcapitol. Se indică posibile etape și variante de continuare a 
proiectului și posibile viitoare direcții de cercetare în domeniul aplicațiilor cu avatari, 
utilizând limbajul semnelor din România.  
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2  EXPLORAREA TEHNOLOGIEI AVATARILOR 
 ÎN EDUCAȚIA ȘI PREVENȚIA MEDICALĂ A 

 PERSOANELOR SURDE LA NIVEL  
 INTERNAȚIONAL 

 
 

Cercetările privind utilizarea computerelor în domeniul limbajului semnelor a 
înregistrat progrese în ultimii ani, fiind dezvoltate numeroase proiecte pentru 
persoanele surde care utilizează un avatar animat pentru a interpreta mesajele în 

limbajul mimico-gestual. O linie de demarcație clară între activitățile și proiectele 
încheiate și cele în derulare este greu de trasat, adesea cercetările din cadrul unor 
proiecte finalizate având continuitate în alte proiecte noi. În cele ce urmează, vor fi 
prezentate pe scurt cele mai importante proiecte privind avatarii animați. În funcție 
de disponibilitatea datelor, vor fi subliniate aspectele ce se referă la sistemul de 
notație utilizat, la interfața editorului și la anumite caracteristici ale avatarului. În 

continuare vom face o trecere în revistă a celor mai importante proiecte 
internaționale din domeniu descoperite la momentul începutului acestui proiect. 
 

2.1 Proiectul ViSiCAST 
 

Demarat în ianuarie 2000, proiectul ViSiCAST a avut o durată de trei ani și 
a fost finanțat prin intermediului programului cadru european V [4]. Scopul 
proiectului a fost facilitarea accesului cetățenilor europeni cu dizabilități de auz la 

informații și servicii, prin intermediul limbajului semnelor [5]. 
La derularea proiectului ViSiCAST au participat experți europeni de renume: 

Broadcast technology (IRT, Germany), Sign Language Notation (IDG, University of 
Hamburg), Broadcast imaging and animation standards (MPEG,DVB) (INT, France), 

Multimedia content creation (IvD, Netherlands), Evaluation capabilities - UK RNID 
[6]. 

Proiectul TESSA, dezvoltat ca un sistem experimental în cadrul ViSiCAST, a 
avut drept scop final facilitarea interacțiunii dintre o persoană surdă și un angajat de 
la un oficiu poștal, prin traducere în limbajul semnelor a informațiilor oferite de către 
funcționar. Un sistem de recunoaștere a vorbirii identifică limbajul funcționarului, iar 
un alt sistem, folosind un avatar special creat care transformă cuvintele în 

secvențele corespunzătoare de semne din limbajul semnelor britanic (BSL). 
Cercetătorii au creat o serie de metode lingvistice computerizate complexe, capabile 
să transforme vorbirea contextuală în metadate pe care apoi avatarul să le poată 
interpreta ca semne inteligibile și purtătoare de sens [6]. 

Sistemul cuprinde  o gramatică încorporată, un dicționar BSL cu 250 de 
semne lexicale și se bazează pe sistemul de notație HamNoSys. 
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Figura 2.1: Omul virtual sau avatarul Tessa [6] 

 
Interfața “traduce” limbajul vorbit de o persoană reală în limbaj mimico-

gestual interpretat de un om virtual, realizat cu ajutorul unui avatar având 
înfățișarea unui personaj feminin, prezentat în figura 2.1 de la brâu în sus și cu 
degete individualizate și trăsături faciale ușor de distins. 

ITC Televirtual și Universitatea East Anglia au colaborat, încă din 1997, la 
crearea unui avatar bazat pe limbajul semnelor, în cadrul proiectului Sign-Anim. O 

versiune practică a sistemului a fost creată în 1999. 

 
Figura 2.2: Semne înregistrate cu ajutorul mișcărilor unui interpret uman [6] 

 
Mișcările oamenilor virtuali sunt copii ale celor realizate de vorbitorii nativi ai 

limbajului semnelor. Un software special creat pentru proiect înregistrează cu 

ajutorul a numeroși senzori electronici, mișcările mâinii, gurii și corpului 
interpretului. Mișcările înregistrate sunt stocate și utilizate, atunci când este nevoie, 
pentru a anima avatarul [6] (figura 2.2). 
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2.2 Proiectul ASL Synthesizer 
 

ASL Synthesizer este un proiect comun derulat de The DePaul School of 
Computer Science, Telecommunications and Information Systems, Chicago, North 
Carolina A&T State University,  Columbia College și Maryland School of the Deaf, cu 
scopul de a traduce limba engeză în limbajul semnelor american (ASL).  

Prioritatea zero a unui asemenea sistem de sinteză a limbajului semnelor 

este aceea de a crea animații care nu doar să transmită informații gramaticale 
corecte, dar ca să fie și naturale și acceptate ca exemple corecte de interpretare a 
semnelor [7].  

  
Figura 2.3: Avatarul ASL al DePaul School of Computer Science [8] 

 

Interfața „traduce” vorbirea în limbajul semnelor interpretat de un personaj 
virtual, ce folosește un avatar care are înfățișarea unei femei (prezentat în figura 
2.3), de la brâu în sus, cu degete individualizate și trăsături faciale ce pot fi ușor 
identificate [8].  

Grupul de cercetători a dezvoltat o reproducere cu mai mare acuratețe a 
mișcărilor degetelor umane, a creat mișcări optimizate ale mâinii. S-a urmărit și 

implementarea unui sistem care să sintetizeze fraze corecte gramatical din punct de 
vedere al acordului dintre subiect și predicat. Pentru a rezolva problema semnelor 
non-manuale, echipa a creat seturi interactive de hărți texturale pentru a portretiza 
fruntea și au introdus și elemente pentru a avea o gură mai expresivă. În ultimii ani, 
echipa a înregistrat o serie de progrese în ceea ce privește semnele non-manuale, 
modelarea mâinii umane, perfecționarea preciziei poziției mâinii, animația mâinii și 
interpretarea limbajului semnelor cu degetele. De asemenea, au dezvoltat proiecte 

de testare de la distanță a tehnologiei și de creare a unui sistem de afișare la 

punctele de control din aeroporturi [9]. 
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2.3  Proiectul American Sign Language Generation 

 
Proiectul „American Sign Language Generation” a fost dezvoltat de 

cercetătorii de la City University of New York (Matt Huenerfauth, Pengfei Lu), în 
colaborare cu Rutgers University, cu scopul de crea animații mai ușor de înțeles de 
către utilizatorii ASL, care să aibă în același timp și un aspect mai natural. Proiectul 
a avut în vedere dezvoltarea unui software educațional care să includă animații ale 

unui personaj uman cu ajutorul căruia studenții cu deficiențe de auz să-și poată 
exersa abilitățile de comunicare. Cu ajutorul surselor de finanțare au fost create 
diferite platforme de programare animate ce susțin sistemele dezvoltate și evaluate 
în laborator.  

 
Figura 2.4: Avatarul ASL al „City University” din New York [10] 

 
Pe pagina web a Linguistic and Assistive Technologies Laboratory, The City 

University of New York poate fi văzut un exemplu de avatar utilizat (figura 2.4). 

Avatarul înfățișează o figură feminină, a cărei înfățișare este destul de naturală, 
trăsăturile faciale, mâinile și degetele fiind ușor de distins [8][10].  

Echipa de cercetători a studiat în continuare tehnici suplimentare prin care 
animațiile să redea, cu cât mai mare acuratețe expresii faciale în ASL, ceea ce ar 
face ca aceste animații să redea mai eficient informațiile și să fie mai ușor de înțeles 

[11]. 
 

 

BUPT



2.5 - Proiectul South African Sign Language Assitive Translation     23 

 

2.4 Proiectul TEAM 
 

Proiectul TEAM este un sistem de traducere din engleză în ASL, dezvoltat de 
Universitatea din Pennsylvania, ce a construit un sistem sintactic ASL folosind reguli 
complexe de sincronizare gramaticală. Cercetătorii au folosit în cadrul proiectului o 
serie de studii privind modelarea oamenilor virtuali, derulate tot la Universitatea din 
Pennsylvania, utilizând drept avatar unul dintre oamenii virtuali animați creat în 

laboratorul „Human Modeling and Simulation” [12]. 

 
Figura 2.5 : Avatarul proiectului TEAM [8] 

 
Figura masculină prezentată în figura 2.5 este un personaj uman în mărime 

naturală, prezentat pe un fundal (o cameră mai exact) nemișcat. Trăsăturile feței, 
mâinile și degetele sunt ușor de văzut și interpretat [8]. 

 

2.5 Proiectul South African Sign Language Assitive 
Translation 

 

În cadrul lucrărilor la sistemul de traducere în limbajul semnelor sud-african 
(SASL), Van Zijl și Combrink (2006), Van Zijl și Fourie (2007) și Van Zijl și 

Guillaume Olivrin (2008) au creat module de traducere și module avatar [8].  
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Figura 2.6: Interfața pentru a crea propoziții în engleză și SignWriting [13] 

 
Arhitectura sistemului utilizează sistemul de notare SignWriting și are o 

interfață de intrare pentru crearea propozițiilor în engleză. Fișierele grafice se pot 

personaliza și pot cuprinde imagini, desene și texte în engleză. Un astfel de fișier, ce 
cuprinde simboluri în SignWriting și cuvinte în engleză, este prezentat în figura 2.6. 
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Figura 2.7: Sistemul automat de traducere și interpretare in limbajul semnelor SASL 

[13] 

 
Sistemul SASL-MT este un prototip al sistemului de traducere automată din 

engleză în limbajul semnelor sud-african (SASL) (figura 2.7). Odată tradusă 
propoziția, un avatar o va interpreta în SASL [13]. 
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Figura 2.8: Avatarul SASL Nancy [8] 

 
Animația de fundal generată este încorporată în două sisteme avatar, unul 

ce folosește personaje de desene animate, iar celălalt un avatar asemănător 

persoanelor umane, denumit Avatarul Nancy 2. Avatarul cu trăsături umane (figura 
2.8) înfățișează o figură feminină, cu trăsături faciale de bază, și al cărei corp, deși 

asemănător celui uman, prezintă o serie de forme geometrice de bază [8].  
Fluiditatea semnelor este asigurată de sistemul scriptic de notație, dar 

avatarul trebuie dezvoltat în continuare pentru a reda expresiile faciale și a forma 
fraze [8]. 
 

2.6 Proiectul eSIGN 
 

Proiectul eSIGN (Essential Sign Language Information on Government 
Networks) a fost finanțat prin programul Information Society Tehnologies (IST), din 
cadrul programului cadru european V. proiectul a fost dezvoltat prin participarea 
University of Hamburg – Institute of German Sign Language and Communication of 

the Deaf, University of East Anglia – School of Computing Sciences (UK), Viataal 
(NL), Royal National Institute for Deaf People (UK), Norfolk County Council (UK), 
Televirtual (UK), EDS Business Solutions GmbH (DE) [14].   

Tehnologia eSIGN permite oricărei organizații să transmită informații în 

limbajul semnelor prin intermediul mijloacelor de comunicare vizuale (pagini web, 
kiosk, puncte de informare, afișaj etc.) [14]. 
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Figura 2.9: Editorul pentru limbajul semnelor [14] 

 
Editorul eSIGN este ușor de utilizat: textul se introduce în interfață, apoi 

este tradus în lexiconul HamNoSys, după care, în urma unui proces complex, este 

interpretat de avatar (figura 2.9) [14]. 

 

 
Figura 2.10: Prezentarea structurii editorului eSIGN [14] 

 
Procesul de traducere trebuie realizat de specialiști cu pregătire în 

traducerea și crearea de conținut în limbajul semnelor, cum sunt interpreții în 
limbajul semnelor (figura 2.10) [14]. 
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Figura 2.11: Avatar eSIGN (Guido)[14] 

 
Limbajul vorbit este „tradus” de interfață în limbajul semnelor cu ajutorul 

unui avatar de tip om virtual, care are înfățișarea unui bărbat (Guido) prezentat de 
la brâu în sus cu degete individualizate și trăsături faciale distincte (figura 2.11). 
[14] 

Editorul eSIGN permite adăugarea de expresii faciale, mișcări ale corpului 

sau pauze, precum și modificarea poziției de realizare a unui semn. Editorul permite 
modificarea cuvintelor sau frazelor cu efort relativ mic, iar avatarul prezintă o 
animație realistă și o compresie mult mai bună decât cele ale fișierelor video. eSIGN 
ca editor și HamNoSys ca sistem de notare au fost utilizate și în cadrul acestui 

proiect doctoral, descris în această lucrare. 
 

2.7 Proiectul Dicta-Sign 
 

Dicta – Sign (“Sign Language Recognition, Generation and Modeling with 
Application in Deaf Communication”) este un proiect complex, derulat pe o perioadă 
de trei ani și finanțat cu fonduri UE, al cărui scop este facilitarea accesului la 

comunicarea online pentru persoanele surde ce folosesc limbajul semnelor. 
În cadrul proiectului, etapele de cercetare, dezvoltare a tehnologiei și 

activitățile de evaluare și diseminare au fost împărțite în mai multe componente: 
1. Urmărirea vizuală și instrumente de procesare imagistică pentru detectarea 

imaginilor specifice semnelor și extragerii caracteristicilor acestora.  

2. Recunoașterea continuă a semnelor cu scopul de a dezvolta un sistem 

integrat de recunoaștere continuă. 

3. Sintetizare și animație cu scopul de a dezvolta animații pentru limbajul 

semnelor cu avatari, generate sintetic în timp real.  

4. Modelare lingvistică cu scopul de a defini un cadru lingvistic relevant pentru 

limbajul semnelor.
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Figura 2.12: Editorul pentru spațiul unde sunt realizate semnele [15] 

 
5. Instrumente de notație ce au ca scop integrarea adecvată a procesării 

imaginilor, recunoașterii semnelor și a cunoștințelor despre limbajul 

semnelor. 

 

Figura 2.13: Mediul de adnotare [15] 

 

6. Crearea, în paralel, a corpusurilor  în LMG pentru fiecare dintre cele patru 

limbaje naționale ale semnelor din Dicta-Sign. 

7. Integrarea bidirecțională a rezultatelor obținute în cadrul etapelor 1-5 în 

prototipuri bidirecționale  

8. Translatorul terminologiei SL-to-SL cu scopul de a demonstra cum sunt 

combinate recunoașterea limbajului semnelor, sintetizarea și traducerile 

automatizate. [15] 

Cercetătorii implicați în proiect și-au propus, la final, să structureze 
rezultatele obținute în trei prototipuri de laborator: instrumentul Search-by-
Example, translatorul  SL–to-SL și sign-Wiki. Proiectul își propunea și validarea 

relației de interconectare dintre recunoașterea semnelor, modelarea lingvstică și 

sintetizarea semnelor [15]. 
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Principalul scop al proiectului Dicta-Sign este dezvoltarea tehnologiilor 
specifice care să permită apariția interacțiunilor web 2.0 în limbajul semnelor. 

Utilizatorii interpretează mesajul în limbajul semnelor în fața unei camere web, 
computerul recunoaște frazele, le convertește într-o reprezentare internă a 
limbajului semnelor, după care un avatar animat le răspunde utilizatorilor tot în 
limbajul semnelor. Astfel, informațiile din mediul online sunt transmise și diseminate 
cu ajutorul avatarilor ce folosesc limbajul semnelor. [15] 

 

2.8 Proiectul SignTel 
 

Proiectul SignTel, finanțat de Consiliul economic și cercetare socială (ESRC), 
s-a axat pe includerea avatarurilor în testele de evaluare computerizate, care să 
interpreteze întrebările în limbajul semnelor pentru candidații surzi. Partenerii 

proiectului au fost Autoritatea Scoțiană pentru Calificări, Universitatea East Anglia și 

Institutul Regal Național pentru persoanele surde. Obiectivele proiectului sunt: 
 un suport mai important acordat persoanelor care utilizează limbajul 

britanic al semnelor în timpul testelor de evaluare automate PC 
Passport, 

 descoperirea unor noi principii privind crearea unor teste cu elemente 
predefinite adecvate utilizatorilor BSL, 

 demonstrarea eficienței utilizării avatarilor prin intermediul verificării 
riguroase a acurateței semnelor și a gradului de înțelegere a acestora de 
către utilizatorii BSL, 

 dezvoltarea unui lexicon de dimensiuni semnificative și a unor 
instrumente mai perfomante care să permită crearea eficientă a unui 
conținut în limbajul semnelor interpretat de un avatar [16]. 

Limbajul semnelor britanic este limbajul nativ al multor persoane surde, în 

special al celor care s-au născut fără auz, motiv pentru care aceștia sunt clar 
dezavantajați atunci când susțin teste ale căror întrebări sunt scrise în limba 
engleză. Motiv pentru care s-a convenit că acestor persoane ar trebui să li se 

permită vizualizarea întrebărilor traduse în BSL [16]. 
O echipă de persoane surde, din cadrul Institutului Regal Național pentru 

persoanele surde, a dezvoltat abilitățile necesare interpretării semnelor folosind 
notația gestuală. Astfel, a fost creat un lexicon al semnelor care să permită 

interpretarea unei game largi de fraze în limbajul semnelor cu ajutorul unui avatar. 
Autoritatea Scoțiană pentru Calificări a pus la punct o calificare de 

alfabetizare IT, numită PC Passport, și intenționează să le ofere ocazia candidaților 
surzi să susțină testele cu ajutorul BSL [16]. 

 O tehnologie recentă, creată la Universitatea East Anglia, permite unui 
personaj uman virtual, să redea gesturile aferente semnelor BSL odată ce acestea 

au fost codate într-un sistem specializat de notație a limbajului semnelor [16].
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Figura 2.14: Avatarul pilot SQA [16] 

 
În figura 2.14 este prezentat avatarul virtual uman, reprezentat în cadrul 

chestionarului, ce înfățișează un personaj feminin cu trăsături aproape umane, de la 
brâu în sus și având degete individualizate și trăsături faciale ușor de descifrat.  

Cu ajutorul unei mici aplicații Java, dezvoltată de UEA, avatarul interpret a 
fost încorporat în serviciul web astfel încât testul să poată fi prezentat într-un 
browser standard. Întrebările și răspunsurile sunt însoțite de un buton, prin 
atingerea căruia este generat avatarul care interpretează textul în limbajul 

semnelor. Serviciul web înregistrează răspunsurile candidaților, iar la final testele 
sunt asamblate și prezentate examinatorilor sub forma unei pagini web. 

  

2.9 Proiectul ASL-Animation Speaks Louder 
 

Proiectul ASL- Animation Speaks Louder este un proiect de cercetare 
dezvoltat de o echipă de cercetători de la Universitatea Purdue, sub coordonarea 

profesorului asociat Nicoletta Adamo-Villani, de la catedra Tehnologiilor de grafică 
computerizată. Scopul proiectului a fost crearea unui instrument software 3 D 
animat (sistemul ASL – Animation Speaks Louder) ce permite profesorilor care 
predau elevilor surzi să traducă informațiile digitale în limbajul semnelor, cu ajutorul 
unor personaje animate 3D [17]. 
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Figura 2.15: Avatarul ASL - Animation Speaks Louder [18] 

 
În prezentarea “Deaf Animation – Speaking up for Deaf Education”, de Jason 

Lestina și Nicolleta Adamo-Villani, este un exemplu de avatar utilizat (figura 2.15). 
Avatarul înfățișează un personaj masculin, cu o costumație specifică eroilor din 
animațiile pentru copii, pe fundalul unei autostrăzi, ale cărui caracteristici umane 
sunt redate realist. Trăsăturile faciale, mâinile și degetele sunt relativ ușor de distins 

[18]. 

 
Figura 2.16: Scheletul personajului, plasa poligonală, pielea cu texturi [19] 

 
Nicolleta Adamo-Villani și Kyle Hayward prezintă în lucrarea “Signing 

Avatars” un avatar interpret, ce prezintă un schelet articulat și „piele” realizată 

geometric (figura 2.16). „Pielea” este realizată cu una sau mai multe plase 
poligonale, iar scheletul o structură ierarhizată de articulații, unite prin oase. Pentru 
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a așeza personajul într-o anumită poziție, articulațiile pot fi rotite sau mișcate 
simultan cu scheletul [19]. 

 
Figura 2.17: Sistemul scheletal complex al feței, cu articulații flexibile [19] 

 
Fața avatarului poate fi animată cu ajutorul unui sistem de articulații. Figura 

2.17, stânga, prezintă un exemplu de 43 de articulații flexibile într-un sistem 
scheletal facial creat special pentru redarea expresiilor faciale în cazul animațiilor 
ASL. Figura 2.17 dreapta, prezintă un exemplu de deformații faciale obținute prin 
modificarea și rotirea poziției punctelor de articulare din partea superioară a feței. 

[19] 

 
Figura 2.18: Editorul limbajului semnelor din Animation Speaks Louder (ASL) 

 

Editorul este complex, dar ușor de utilizat, și permite controlul mișcărilor 
complexe interpretate de avatar (figura 2.18). Grupul de cercetători a dezvoltat și 
utilizat instrumentul software Animation Speaks Louder pentru a fi utilizat în cadrul 
procesului de predare a disciplinelor știință, tehnologie, inginerie și matematică, 
utilizând limbajul semnelor. 
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2.10 Concluzii 
 
În etapa de cercetare a documentelor disponibile pe Internet, am descoperit 

numeroase articole despre proiecte privind conceperea unor sisteme de traducere a 
limbajului vorbit în limbajul semnelor, dezvoltate pentru limba engleză americană, 
engleză britanică, irlandeză, spaniolă, franceză, germană, italiană, poloneză, arabă, 
portugheză, sud-africană, chineză, japoneză, vietnameză și coreeană. Acest lucru 

dovedește că se fac eforturi importante, la nivel mondial, pentru îmbunătățirea 
dezvoltării sistemelor de traduceri în limbajul semnelor și o mai bună integrare a 
persoanelor cu deficiențe de auz. 

Cercetările efectuate, la nivel internațional, nu au scos la iveală nici un 
proiect privind sistemele de educație medicală destinate persoanelor surde, folosind 
limbajul semnelor. Am descoperit doar articolul “Designing Health Care Applications 

for the Deaf”, scrisă de Paolo Prinetto, Gabriele Tiotto, Andrea Del Principe, unde  

este prezentată o posibilă arhitectură cu scopul de a îmbunătăți accesul persoanelor 
cu deficiențe de auz la servicii medicale. Elemente din acest articol vor fi detaliate în 
capitolul care descrie arhitectura sistemelor medicale cu avatar [20]. 

În urma documentării ce a vizat domeniul la nivel mondial, nu au fost 
identificate proiecte concrete care să vizeze sisteme de educație medicală cu avatari 
pentru persoanele cu deficiențe de auz bazate fie pe tehnologii animate sau video. 

Proiectele internaționale sunt axate, în special, pe sistemele de traducere automată 
și pe o mai bună integrare a persoanelor surde în activitățile sociale. 

Nu a fost descoperită nici o analiză comparativă sistematică și practică a 
celor două tipuri de tehnologii. Nu a fost descoperit nici un proiect concret de 
cercetare pe baza unor aplicații e-health in limbajul semnelor derulate în școli sau 
studii de impact cu privire la acest gen de activitate. 
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3 PROIECTE NAȚIONALE CU IMPLICAREA 
INSTRUMENTELOR INFORMATICE CARE 

UTILIZEAZĂ LIMBAJUL SEMNELOR 
 
 

3.1 Limbajul semnelor românesc și proiectele IT&C 
 

Limbajul semnelor românesc este cel mai utilizat mijloc de comunicare 

folosit de cele aproximativ 25.000 de persoane cu deficiențe de auz din România 
(potrivit Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, 2006) și cele 
aproximativ 2.000 din București (Barbu, 2011). Potrivit președintelui Asociației 

Naționale a Surzilor din România, Mihai Grecu, în 2010 erau înregistrați 31.000 de 
membri, organizați în 34 de filiale și șapte centre pe teritoriul întregii țării [21]. 
Aproximativ 7% dintre aceștia sunt copii surzi, cu părinți surzi, care învață limbajul 

semnelor românesc ca limbă maternă. Asta înseamnă aproximativ 0,08% din 
întreaga populație. În ceea ce privește restul persoanelor surde, acestea și-au 
pierdut auzul din cauze diferite, precum accidente, boli, tratamente medicale 
inadecvate etc. 

Numărul persoanelor care utilizează limbajul semnelor românesc include 
rudele și prietenii persoanelor surde, angajații din sistemul de învățământ destinat 
persoanelor surde, persoane cu rol social sau de cercetător. Aceasta face că un 

numărul de persoane fără deficiențe de auz care folosesc limbajul semnelor să 
crească numărul general al persoanelor care cunosc limbajul semnelor. Rezultă că 
aproximativ 1,4-2% din populația României cunoaște sau folosește limbajul 
semnelor românesc, iar pentru 0,08% reprezintă limba maternă. Compania 
Audionova, lider pe piața producătorilor de aparate auditive, susține că, din 1999 și 
până în 2011, au vândut 2,5 milioane de asemenea aparate, ceea ce arată numărul 
mare de persoane cu dizabilități de auz (Barbu, 2011). Dacă numai unii dintre ei 

utilizează parțial limbajul semnelor românesc, asta înseamnă că în realitate există 
mai mulți cunoscători decât arată datele statistice. 

Pe 9 noiembrie 1919, a fost fondată Societatea Amicală a Surdo-Muților din 
România (sub patronajul Majestății Sale Regina Maria), principalul său scop fiind 
acela de a proteja drepturile persoanelor surde și de a le ajuta. Din 1953, Asociația 
Română a Surzilor a fost finanțată de stat, mai exact de Ministerul Sănătății și 

Protecției Sociale. Iar din 1995, după conferința națională a asociației, Asociația 
Națională a Surzilor a trecut în coordonarea Consiliului Director Național [21]. 

În ultimii ani, o serie de fundații împreună cu profesori din România au 
dezvoltat proiecte ce utilizează limbajul semnelor românesc, în speranța că vor 
îmbunătăți integrarea persoanelor cu deficiențe de auz în toate aspectele vieții 
sociale. Acest capitol  trece în revistă proiectele de acest tip în care a fost implicată 
tehnologia informatică sau domeniul medical, încheiate sau în derulare, cu accent pe 

progresele înregistrate și direcțiile ce pot fi urmărite în viitor. Rândurile următoare 
realizează o trecere în revistă a proiectelor descoperite la đemararea acestui proiect. 
Proiectele prezentate in partea a doua, începând de la subcapitolul 3.5 reprezintă 
proiecte internaționale cu participare românească. 
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3.2 Dezvoltarea Competențelor Pedagogice prin 

utilizarea Limbajului Mimico-Gestual Românesc și 
a Instrumentelor TIC 

 

„Dezvoltarea competențelor pedagogice prin utilizarea limbajului mimico-
gestual românesc și a instrumentelor TIC” este un proiect POSDRU, derulat de 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca între 1 octombrie 2010 și 30 septembrie 
2013. Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităților de predare folosind 
limbajul semnelor și instrumentele IT. Obiectivul general este pregătirea cadrelor 
didactice în școli (ISCED 0-3) prin dezvoltarea abilităților de a folosi limbajul 

semnelor românesc și suportul TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) pentru 
a îmbunătăți calitatea și eficiența procesului de predare în concordanță cu nevoile 

clasei. Proiectul cuprinde și dezvoltarea unui sistem educațional informatizat dedicat 
perfecționării pregătirii profesorilor în școlile pentru surzi, inclusiv a unui portal de e-
learning [22]. 

Dezvoltarea, furnizarea și acreditarea programelor de pregătire continuă 
pentru profesorii din școlile pentru surzi, folosind limbajul semnelor, cuprinde trei 

nivele: începător, intermediar și avansat (cu suport computerizat). Proiectul 
presupune designul, organizarea și evaluarea procesului de predare – ISCED 0-1, 
ISCED 2-3 și TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) în procesul de 
școlarizare a persoanelor surde [23]. Unitățile de învățământ vor avea propriile 
programe de pregătire a profesorilor, inclusiv metode europene inovative de predare 
acolo unde educația specială a persoanelor fără auz este o prioritate. Unitățile 
școlare vor avea profesori foarte bine pregătiți, ce se vor adapta nevoilor elevilor cu 

dizabilități de auz. Se estimează că aceste școli vor deveni foarte căutate și numărul 
lor va crește considerabil, devenind unități cu o înaltă performanță educațională 
[23]. 

 

3.3 Proiectul “Învinge tăcerea!” 
 

Proiectul “Învinge tăcerea!” este un alt proiect destinat îmbunătățirii modului 
de comunicare dintre medici și pacienții surzi. Persoanele cu deficiențe de auz se 
confruntă cu diverse probleme, de la păstrarea locului de muncă, la dificultățile de 
dezvoltare personală și educațională și până la stigmatizare și excluziune socială. De 
asemenea, este binecunoscută dificultatea medicilor de a obține informații despre 
datele personale, antecedentele medicale și simptomele cu care se confruntă un 

pacient surd. [24] 
Drept urmare, proiectul “ Învinge tăcerea!!”, ce cuprinde sub umbrela sa 

mai multe proiecte naționale și transnaționale, își propune să-și atingă scopul prin 
îndeplinirea următoarelor obiective: 

 - organizarea de cursuri și workshop-uri în cadrul cărora medicii rezidenți și 
specialiști să învețe limbajul semnelor; 

- crearea unei platforme online unde medicii rezidenți/specialiști și alte cadre 

medicale să urmeze cursuri de bază privind limbajul semnelor. 
Inițiativa privind crearea unor cursuri online privind limbajul semnelor are la 

bază nu doar nevoia medicilor de a avea acces la o sursă specializată de informare, 
dar și de nevoia cursanților de a împărtăși cunoștințele obținute. [25] 
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3.4 DLMG.ro – Dicționarul online al limbajului 

semnelor 
 

ANIALMG – Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbajul 
Semnelor este o organizație non-profit, apolitică și nonguvernamentală, având 

scopul de a promova interpreții calificați și autorizați și recunoașterea lor pe 
teritoriul României [26]. Pe site-ul asociației [26], la secțiunea Proiecte, apare 
mențiunea DLMG.ro - Dicționarul online al limbajului semnelor [27]. Dicționarul 
online are o interfață ușor de utilizat și un câmp de căutare pornind de la prima 
literă a unui cuvânt. Odată selectat cuvântul dorit, în secțiunea din dreapta apare o 
înregistrare video în care un interpret prezintă semnul corespunzător. Atunci când 
se acționează cursorul pe cuvântul selectat, se aude întâi pronunția acestuia și apoi 

poate fi văzută înregistrarea video. Dicționarul online cuprinde o secțiune de căutare 
și una de contact [27]. 

 

3.5 EUDECU - European Deaf Culture Project  
 

Proiectul face parte dintr-un program Socrates, având o finanțare de doi ani 
(1999-2000) [28]. Proiectul a fost coordonat de Centrul pentru Limbaj și 
Comunicare prin Semne, reprezentat de Asger Bergman (surzi) și Tove Ravn (auz) 
și a fost realizat cu participarea reprezentanților asociațiilor naționale a persoanelor 
surde din Danemarca, Belgia, Spania, Grecia și România [29].  

Proiectul a fost realizat în două etape. În prima etapă, în 1999, a fost 
organizat un seminar de informare privind limbajul semnelor, în cadrul căruia a fost 

prezentată situația din țările participante la proiect, la final fiind publicată, în 
Danemarca, lucrarea “Surditate, Limbă, Cultură” ce urma să fie folosită de 
asociațiile naționale pentru surzi. 

În a doua etapă, în 2000, proiectul a continuat cu colectarea de informații 
privind predarea limbajului semnelor părinților care au copii surzi. La final, a fost 
realizată lucrarea „Ghidul pentru părinți privind predarea limbajului semnelor”.  

Ambele lucrări au fost traduse de lectorul universitar dr. Barbu Florea, care a 
participat la proiect. Copiile lucrărilor au fost publicate și în România, distribuite în 
școlile pentru surzi din România și în centrele teritoriale ale Asociației Naționale a 
Surzilor [29]. 
 

3.6 Proiectul LINQUA 2 din cadrul programului 

Socrates 2000 – 2001 
 

Proiectul denumit PUZZLE a fost coordonat de Facultatea de Psihologie și 
Științele Educației, de la Universitatea din Liege. La proiect au participat cadre 

didactice de la universități de prestigiu din Belgia, Franța, Grecia, Italia, Olanda, 
România și Spania. Alături de fiecare reprezentant al universităților, din fiecare țară 
în parte, a fost cooptată și câte o persoană surdă, cu experiență în educația 
universitară. Scopul acestui proiect a fost o evaluare obiectivă a nivelului de 
înțelegere orală sau scrisă, cu ajutorul unor pictograme, astfel încât să poată fi 
optimizată comunicarea cu copii sau adulți cu deficiențe de auz sau cu persoane 
care au dificultăți de vorbire. Proiectul a fost un instrument valoros de evaluare a 

capacității de înțelegere a limbajului semnelor, oral sau scris, de către persoanele 
surde (copii sau adulți) [30]. 
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3.7 Spreadthesign 
 

Spreadthesign este un proiect coordonat de Thomas Lydell-Olsen din  Suedia 
și este un produs al European Sign Language Centre. Spreadthesign este un 
dicționar internațional care și-a propus să înglobeze cât mai multe limbaje ale 
semnelor din întreaga lume. Acest instrument didactic de invățare a semnelor este 
accesibil în toată lumea. Proiectul are un caracter didactic pentru învățarea 

limbajului mimico-gestual si a fost gândit sa fie accesibil în toată lumea [31]. 
România a participat prin Fundația LightInEurope având ca reprezentant pe domnul 
profesor Barbu Florea, care a ținut seminarii și cursuri de limbajul semnelor, la 
Universitatea din Pitești și la Facultatea de Sociologie și Psiho-pedagogie specială de 
la Universitatea din București. Domnul profesor Florea Barbu a realizat colecția de 
înregistrări și apare pe site interpretând cuvintele solicitate. 

Dicționarul online are o interfață ușor de utilizat care este personalizată 

pentru mai multe limbi. Cuvântul dorit este introdus  în câmpul de căutare în limba  
engleză. După lansarea solicitării, pe site apare cuvântul împreună cu același cuvânt 
utilizat in diverse combinații cu alte cuvinte din formele mai uzuale. Pentru fiecare 
segment sunt afișate și steagurile în a carui limbaj a fost „tradus” acel cuvânt sau 
expresie din LMG. După selectarea steagului în cărui limbaj gestual dorim sa il 
vizualizăm, în secțiunea din stânga apare o înregistrare video, în care un interpret 

din țara respectivă, reprezintă semnul corespunzător. Acesta este primul dicționar 
internațional online pe care l-am întâlnit în cercetarea prospectivă din aceasta etapă 
de cercetare. 

 

3.8 Concluzii 
 

Deși proiectele privind limbajul semnelor românesc realizate până în prezent 
sunt demne de toată lauda, mai este spațiu pentru numeroase proiecte de cercetare 
care să acopere acest domeniu. Pot fi realizate aplicații de educație generală sau în 
sănătate, utilizând limbajul semnelor sau sisteme de traducere automată, realizate 

cu ajutorul instrumentelor informatice.  
În urma cercetărilor efectuate în România, nu am reușit să identific nici un 

proiect major care să utilizeze avatari animați sau de educație medicală pentru surzi  
utilizând LMGR. În acest domeniu al educației generale sau educației medicale nu 
am identificat nici un proiect cu aplicații specifice în LMGR , chiar utilizând tehnologia 
video, deși aceasta este mai accesibilă și mai răspândită. 

Până în prezent, acest studiu descris în această lucrare este unic la nivel 
mondial, iar în România, cercetările privind utilizarea limbajului semnelor în educația 
medicală nu sunt doar o noutate, ci și o activitate de pionerat.  

Toate aceste tehnologii, prezente și viitoare, sunt create cu scopul de a 
crește șansele persoanelor cu deficiențe de auz de a comunica, precum și de a 
îmbunătăți accesul acestora la informații, în general. Pe termen lung, aceste noi 
tehnologii vor eficientiza procesele de predare și învățare, vor ridica nivelul de 
cunoaștere și înțelegere, oferindu-le persoanelor cu deficiențe de auz o perspectivă 
mai amplă și ocazia de a se integra mult mai bine în toate aspectele vieții sociale 

[32]. 
 Este posibil sa fie dezvoltate sistemele informatice de traducere în limbajul 

semnelor în România care ar influența pozitiv activitatea persoanelor surde, în 
special în privința accesului la serviciile publice, tranzacții comerciale și 
divertisment, a sistemului educațional, oportunităților de petrecere a timpului liber, 
inclusiv transmisiile televizate, comerțului electronic sau a utilizării Internetului [32].
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Avatarii animați utilizați pentru acest tip de comunicare în sisteme în timp 
real ar fi extrem de utile pentru toate domeniile menționate mai sus [32]. 

Sistemele de traducere automată din limbajul semnelor românesc în oricare 
alt sistem de limbaj al semnelor din altă țară ar ușura comunicarea dintre 
persoanele surde din România și cele din afara granițelor. 

În prezent, persoanele surde din România utilizează smartphone-urile pentru 
a comunica în special prin SMS-uri, drept urmare un sistem de traducere a limbii 
române vorbite în limbajul românesc al semnelor, adaptat tehnologiei mobile, ar fi 
un instrument deosebit de util [32]. 

Crearea unui Wiki Sign Ro pentru limbajul semnelor românesc în format 
animat ar fi un prim pas perfect pentru realizarea unui corpus de semne, care să fie 
utilizat ulterior pentru dezvoltarea altor proiecte [32]. 
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4 ELEMENTE ALE LIMBAJULUI SEMNELOR 
 

 

4.1 Structura limbajului semnelor 
 

Deși există o percepție larg răspândită, potrivit căreia limbajul semnelor nu 
ar fi o “limbă” propriu-zisă, acesta este, din punct de vedere lingvistic, la fel de 
bogat și complex ca orice limbaj oral. Specialiștii în lingvistică au studiat numeroase 
limbaje ale semnelor și au ajuns la concluzia că limbajul mimico gestual prezintă 

caracteristici fundamentale similare tuturor limbilor, având un sistem gramatical 
propriu complex și putând fi utilizate pentru a dezbate orice subiect, de la cele 
simple până la cele care conțin concepte academice abstracte. 

Un semn este o unitate semantică cu o anumită semnificație, dar nu și o 
entitate indivizibilă. La fel ca orice cuvânt, semnele pot fi divizate în componente 
mai mici, fără un sens propriu, numite foneme (la un moment dat numite chereme), 
similare celor din limbajul verbal. Părțile structurale ale unui semn sunt împărțite în 

manuale și non-manuale. 
Componentele structurale manuale sunt: configurația mâinii (forma mâinii), 

orientarea, locul articulației (sau locația) și mișcarea mâinii (sau mișcarea). 
Părțile structurale non-manuale sunt: mișcarea capului, mișcarea gurii, 

expresiile feței (în special a ochilor și obrajilor) și mișcările corpului (sau 
pantomima).  

Aceste foneme (chereme) sunt cel mai adesea executate simultan si nu sunt 
întotdeauna lineare și secvențiale. Limbajul semnelor este vizual, spațial și gestual și 
valorifică expresii simultane, deși pare limitat atunci când vine vorba despre 
articulator și lingvistică. Percepția vizuală permite înțelegerea unor informații 
simultane [8]. 
 

4.2 Dactilologie 
 

Comunicarea prin semne convenționale făcute cu degetele (sau dactilologie) 
presupune reprezentarea literelor dintr-un anumit sistem de scriere și, uneori a 
sistemelor numerice, folosind doar mâinile. Ca și în cazul altor forme de comunicare 
manuală, dactilologia poate fi înțeleasă în mare parte doar vizual și, în anumite 

cazuri, tactil. Desenarea literelor în aer sau tactil, în palmă, reprezintă cea mai 
simplă formă de comunicare dactilologică. În limbajul semnelor românesc, 
american, irlandez sau francez comunicarea prin semne convenționale făcute cu 
degetele presupune utilizarea unei singuri mâini. Utilizatorii limbajului semnelor 
britanic (BSL) folosesc ambele mâini când comunică prin acest sistem [33].
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Figura 4.1: Alfabetul dactilologic românesc [34] 

 
Figura 4.1 reprezintă alfabetul dactilologic utilizat în România, ale cărui 

elemente mai sunt denumite și dactileme [34]. Dactilologia reprezintă, în 

numeroase privințe, liantul dintre limbajul semnelor și limba vorbită de o anumită 
comunitate. Utilizatorii cu deficiențe de auz folosesc acest tip de comunicare în 
diverse situații, cel mai frecvent, atunci când anumite cuvinte nu au un echivalent în 
limbajul semnelor. Acest gen de comunicare este utilizat de asemenea când doresc 
să sublinieze ceva în mod deosebit sau să aducă o lămurire anume, ori în cazul în 
care predau sau învață limbajul semnelor.  
 

4.3 Semnele manuale   
 

În cazul limbajelor verbale, principalele organe articulatoare ale vorbirii sunt 
gâtul, nasul și gura, în timp ce în limbajul semnelor acestea sunt brațele, mâinile și 

degetele. [8] 

Potrivit lui Stokoe [36], un semn manual este definit de trei elemente 
fundamentale: 

“tabula” sau ”tabulation” – locul unde se realizează semnu 
“designator” – forma și orientarea mâinii 
“signification” sau “signation” – tipul mișcării și al acțiunii  
Semnele realizate cu mâinile pot fi împărțite în trei categorii: făcute cu o 

singură mână, cu ambele mâini sau printr-o combinație de gesturi și semne 

realizate cu ajutorul degetelor, acestea din urmă formând categoria așa-ziselor 
semne mixte [35]. 

În comunicarea gestuală, majoritatea semnelor sunt interpretate cu ajutorul 
ambelor mâini, simultan. Semnele sunt realizate, în majoritatea țărilor, cu ajutorul 
ambelor mâini, dar există și țări, precum România, SUA, Anglia, sau Australia unde 
semnele sunt interpretate cu amândouă mâinile în combinație cu semne realizate cu 

degetele [35]. 
Semnele mixte se referă la acele gesturi care sunt realizate în combinație cu 

semnele făcute cu degetele și care diferă de dactileme. Acestea sunt acompaniate 
de gesturi făcute cu una sau amândouă mâinile [34]. 

Un gest manual care se bazează și pe informația transmisă de alte părți ale 
corpului se numește semn multi-canal deoarece folosește mai multe canale pentru 
transmiterea completă și corectă a unui mesaj [35]. 
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4.4 Semne non-manuale 
 

Părțile structurale non-manuale ale componentelor unui semn sunt cele 
produse cu ajutorul altor mijloace decât mâinile, cum ar fi mișcările capului, ale 
corpului sau expresiile feței și ale gurii [37]. 

Prozodia limbajului semnelor se bazează, în mare parte, pe semnele non-

manuale. Astfel, diferitele combinații de postură sau mișcări ale corpului, capului, 
sprâncenelor, ochilor, obrajilor și a gurii transmit diferite tipuri de mesaje și 
informații, subliniind diferențele lexicale, structura gramaticală, utilizarea ca 
adjective sau adverbe a unor cuvinte sau funcțiile discursului [37]. 

Întrebările, negațiile, propozițiile subordonate relative [38], structura 
anumitor verbe [39]  sau delimitarea propozițiilor [40] sunt câteva dintre funcțiile 

gramaticale pe care le pot îndeplini semnele non-manuale. Spre exemplu, utilizatorii 

limbajului semnelor american și britanic folosesc același semn non-manual pentru a 
exprima întrebările de tipul „da sau nu”, și anume prin sprâncene ridicate și 
înclinarea capului în față [41] [42]. 

Anumite adjective și adverbe pot fi exprimate prin semne non-manuale, 
fiecare limbaj al semnelor având un cuvânt LMG propriu pentru a indica aceste 
informații. Spre exemplu, gura ușor întredeschisă și cu limba relaxată, vizibilă în 

colțul gurii, înseamnă, în limbajul semnelor american, “neglijent, nepăsător”, în timp 
ce în limbajul semnelor britanic înseamnă “plictisitor” sau ”neplăcut” [8]. 

Mișcările buzelor pot fi clasificate în două categorii. 
Mișcările gurii, realizate în limbajul semnelor și care nu au legătură cu forma 

pe care o iau buzele vorbitorilor fără deficiențe atunci când pronunță anumite 
sunete, sunt de obicei asociate unui gest sau unei expresii din LMG. Spre exemplu, 
dicționarul de bază al limbajului semnelor finlandez cuprinde, momentan, 15 mișcări 

diferite ale buzelor, lista nefiind completă.  
Mișcările gurii ce respectă o forma pe care o iau buzele atunci când sunt 

pronunțate cuvintele limbii vorbite, dar fără voce, sunt utilizate, în combinație cu 

dactilemele, pentru a transmite diferite noțiuni atunci când nu există un echivalent 
în setul de gesturi sau pentru a întări mesajul exprimat simultan prin LMG [35]. 
 

4.5 Spațiul de formare a semnelor 
 

Așa cum limbajele verbale folosesc cât mai eficient corzile vocale, nasul și 
gura într-o anumită zonă, tot așa și pentru limbajele mimico-gestuale există un 
spațiu al articulării semnelor care se numește, spațiul de formare a semnelor [14]. 

În mod normal, semnele sunt realizate în fața corpului, în zona de formare a 
semnelor. Acest spațiu este definit de lungimea brațelor extinse în lateral și 
pornește din zona taliei și se termină deasupra capului. De asemenea, include și 
zona ce începe din față și se termină în spate, pe lungimea unui braț întins.  

Toate semnele manuale și non-manuale sunt realizate în acest spațiu al 
articulării, care a fost creat natural în timp, pentru o cât mai bună utilizare a 
canalului comunicării vizuale [8]. 
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Figura 4.2: Diagrama spațiului formării semnelor 

 
O imagine în care se reprezintă spațiul de formare a semnelor este 

reprezentată în figura 4.2 [8]. 
Interpretul poate așeza în acest spațiu persoane și obiecte, ce se află în 

anumite relații unele cu celelalte, poate reprezenta aici idei abstracte sau povești. 
Un subiect reprezintă un semn prin mișcarea mâinilor simultan cu mișcările non-

manuale în acest spațiu și un receptor le urmărește [35].  
Numeroase lucrări și proiecte au urmărit realizarea unui model grafic al 

spațiului formării semnelor și s-au dovedit a fi foarte utile pentru definirea 
geometrică a avatarilor animați care să interpreteze limbajul semnelor.  
 

4.6 Clasificatori 
 

Utilizarea clasificatorilor permite limbajelor semnelor să folosească eficient 
natura spațială a acestor limbaje. Astfel, interpreții pot indica tipul, forma, mărimea, 
mișcarea sau extensia unui obiect cu ajutorul clasificatorilor [43]. 

Clasificatorii reprezintă o colecție de configurații ale palmei, ce indică clase 
de obiecte și au caracteristici similare. Cu ajutorul acestora, interpretul comunică un 

mesaj clar, subliniază anumite detalii sau pur și simplu transmite eficient o 
informație.  

Clasificatorii pot fi utilizați pentru a: 
 descrie mărimea și forma unui obiect 

 reprezenta obiectul propriu-zis 

 descrie mișcarea obiectelor 

 descrie legăturile dintre obiectul respectiv și alte obiecte sau 

persoane. 

În mod normal, clasificatorii trebuie descriși înainte de a fi utilizați pentru a 

reprezenta un obiect.  
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Figura 4.3: Exemplu de clasificator: poate reprezenta un dinozaur sau un șarpe [43] 

 
Un clasificator corect imită mișcările naturale sau forma generală a 

obiectului la care face referire. Spre exemplu, când folosim semnul din figura 4.3 

pentru a reprezenta un dinozaur, „capul” trebuie să execute o mișcare de înclinare 
în față și revenire, pentru a face referire la mișcările acestuia. Dacă folosim aceeași 
configurație a mâinii pentru a ne referi la o cobră, mâna trebuie să imite unduirea 
laterală, precum mișcările de dans ale cobrei [43]. 

Clasificatorii au rolul de a oferi o imagine cât mai precisă a modului în care 
arată sau se manifestă obiectele sau evenimentelor reprezentate. 
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5 SISTEMELE DE NOTAȚIE ÎN LIMBAJUL 
SEMNELOR 

 
 

5.1 Introducere 
 

În capitolul anterior, limbajul semnelor a fost prezentat din perspectiva 
structurii și a comunicării interpersonale, urmând ca în capitolul de față acesta să fie 

tratat din perspectiva sistemelor de notare care pot fi transformate în coduri 
informatice. Majoritatea sistemelor informatizate presupun utilizarea unui sistem de 

transcriere a semnelor și un limbaj de programare care “să traducă” codurile în 
mișcări ale avatarului. 

Sistemele de notație create până în prezent se adresează, într-un procent 
foarte mare, specialiștilor, utilizatorii obișnuiți având dificultăți în utilizarea lor. 
Sistemele cuprind coduri numerice și simboluri în care mișcările asociate semnelor 
sunt codate. Codurile simbol trebuie să poată  ilustra un semn complet, 
reprezentând structura fonetică a limbajului mimico gestual în toată complexitatea 

articulației sale simultane. 
Aceste coduri sunt, de asemenea, foarte utile pentru sistemele de 

transcriere automate în limbajul semnelor, ce folosesc avatari pentru reprezentarea 
semnelor. În paginile următoare vor fi descrise cele mai utilizate sisteme de 
transcriere folosite pentru avatari și sisteme automate de transcriere a semnelor. 

 

5.2 Sistemul de notație Stokoe 
 

William Stokoe, un savant de la Universitatea Gallaudet, a inventat primul 
sistem de transcriere fonetică pentru limbajul semnelor, acesta fiind utilizat pentru 
limbajul semnelor American (ASL). Sistemul de notație Stokoe se bazează pe litere 

ale alfabetului latin, cifre pentru semnele realizate cu ajutorul degetelor și glife 
pentru a transcrie poziția, mișcările și orientarea mâinilor. Acest sistem a fost 
proiectat special pentru ASL, dar nu include caracteristici non-manuale și nu a fost 
proiectat să fie folosit pentru scrierea unor propoziții complete [44]. 

Notațiile sunt aranjate în pagină linear, cu ajutorul unei mașini de scris ce 
utilizează un font special și sunt scrise pe orizontală, de la stânga la dreapta, 
precum sistemul de scriere în alfabetul latin [36]. 

Stokoe a introdus următorii termeni: 
 tab (“tabula”,”tabulation”) pentru a face referire la locul unde se 

realizează semnul 

  dez (“designator”) pentru a explica forma și orientarea mâinii 

  sig (“signification”, “signation”) pentru a face referire la tipul mișcării și 

al acțiunii  

Fiecare semn este descris în primul rând prin locația unde se execută, apoi 
prin forma și orientarea mâinii și în final prin natura mișcări. 
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Figura 5.1: Simboluri utilizate în sistemul de notație Stokoe [44] 

 
Figura 5.1 ilustrează o parte dintre simbolurile folosite în sistemul de notație 

Stokoe [44]. 

Termenii respectivi au fost creați pentru a clasifica caracteristicile fonemelor 
din limbajul semnelor, pe modelul diferențierii consoanelor, vocalelor și a tonalității 
folosite în descrierea limbajelor vorbite. Astfel, un semn este scris sub forma tab-
dez-sig: TDs, iar semnele compuse sunt separate de o linie verticală punctată dublă, 
după modelul TDs¦¦TDs. [36] .Se scrie de la stânga la dreapta, și se folosesc indici, 
superscript și diacritice 

Sistemul de notație nu cuprinde însă și transcrierea expresiilor feței, ale gurii 

și ochilor, precum și postura trupului deoarece Stokoe nu a transpus fonetica 
acestora în ASL. Chiar și așa, Stokoe este primul cercetător care a demonstrat că 
transcrierea fonetică poate fi aplicată și în cazul limbajului semnelor, la fel ca în 
cazul oricărei alte limbi [36]. 

În figura 5.2 poate fi văzut un exemplu de notație Stokoe în limbajul ASL, și 
anume transcrierea semnului “șarpe”.  

 
Figura 5.2: Exemplu de notație Stokoe pentru semnul “șarpe” [9] 

 
În exemplul de mai sus putem vedea modul în care sunt utilizate simbolurile 

tab-dez-sig pentru a ilustra un singur semn. Primul simbol, asemănător literei “U”, 
indică faptul că acest cuvânt este semnalizat la nivelul inferior al feței (gură sau 
bărbie). Cel de-al doilea “V" arată că mâna are forma unui “V” realizat cu degetele. 

Simbolul “V” are trei semne de suspensie deasupra, pentru a indica faptul că 
degetele sunt îndoite, și elementul subscris indică poziția mâinii, cu dosul palmei în 
sus. Ultimele simboluri, “@⊥ ”, reprezintă un semn compus, astfel spirala indică o 
mișcare circulară, iar “T-ul” răsturnat de dedesubt arată că mișcarea este către 
înainte. Astfel, avem de-a face cu un semn mimetic al cuvântului “șarpe”, ce 
mimează mișcările efectuate de un șarpe (Stokoe et al. 1965:168). Fiind alfabetizat 
cu tab U, apoi dez V și sig @, utilizatorul poate interpreta corect semnul în notația 

Stokoe fără să știe obligatoriu ce înseamnă. [9] 
Sistemul de notație Stokoe presupune utilizarea multor informații și este 

greoi pentru a fi utilizat ca sistem de scriere de către persoanele surde, motiv 

pentru care este folosit în special de către lingviști și academicieni. Folosirea 
sistemele bazate pe sistemul Stokoe se justifică în special pentru notarea unui semn 
singural, decontextualizat, cum ar fi intrările din dicționarele de limbajul semnelor, 
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Sistemul Stokoe este dificil de utilizat în cazul semnelor contextualizate [8]. 
Utilizarea acestui sistem pentru avatarul animat este improprie și nu există 

corpusuri mari de cuvinte în acest format. 
 

5.3 Sistemul de notație SignWriting 
 

SignWriting este un sistem de notație a limbajului semnelor bazat în mare 

parte pe elemente grafice, imagini abstracte ale mâinilor, feței și corpului.  
Aranjamentul acestor simboluri în pagină nu respectă neaparat o ordine secvențială, 
precum literele ce formează cuvintele limbilor vorbite. Spre deosebire de Sistemul 
Stokoe, care a fost primul sistem de notație a limbajului semnelor, sistemul 
SignWriting a fost primul sistem de notație care a permis reprezentarea corectă a 
expresiilor faciale și a modificărilor posturii, dar și redarea unor segmente de vorbire 

mai lungi [8]. 

SignWriting este proiectat pentru a fi în măsură să scrie cu precizie orice 
limbaj al semnelor și folosește multe simboluri, inclusiv simboluri pentru scrierea 
caracteristicilor non-manuale. 

 
 

 
Figura 5.3: Simboluri utilizate în sistemul de notație SignWriting [44] 

 

În figura 5.3 pot fi văzute o parte dintre simbolurile folosite în SignWriting 
[44]. 

Cuvintele din limbajul semnelor sunt reprezentate în sistemul de notație 
SignWriting cu ajutorul unor combinații de simboluri grafice ce exprimă forma 
mâinilor, poziții ale corpului, expresii faciale, contacte și mișcări. Pentru a folosi 
acest sistem pictografic, utilizatorii nu trebuie să facă o analiză fonetică deoarece 

odată învățat sistemul, semnele necunoscute pot fi identificate aplicând același 
principiu ca în cazul vorbitorilor unei anumite limbi care pot pronunța cuvinte dintr-o 
limbă necunoscută, dar care folosește același alfabet. 

Asta înseamnă că același semn poate fi scris în mai multe variante, fie din 
punctul de vedere al interpretului semnului respectiv, fie din cel al privitorului. 

Majoritatea lucrărilor publicate iau însă în considerație perspectiva interpretului și 
consideră că mâna dreaptă este dominantă. Când a creat sistemul de notație, 

Sutton a pornit de la perspectiva celui care privește, motiv pentru care scrierea se 
realiza orizontal, ca în cazul limbilor ce folosesc alfabetul latin. Ulterior, pentru a-și 
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adapta sistemul de notație la solicitările persoanelor surde, a recurs la scrierea 
verticală, pe baza perspectivei interpretului semnelor [8]. 

Folosind aceste desene simple (figura 5.3.), sistemul este mult mai ușor de 
învățat deoarece este mai intuitiv și conectat vizual cu semnele propriu-zise.  

 
Figura 5.4: Semnul “surd” scris în sistemul de notație SignWriting [8] 

 
În figura de mai sus (figura 5.4.), cercul simbolizează capul interpretului, 

cele două linii oblice paralele din interior – ochii, iar linia curbată din partea de jos a 

cercului – gura ce schițează un zâmbet. La dreapta cercului, pătratul din care iese o 
linie îndreptată spre cerc reprezintă o mână cu indexul ridicat, iar faptul că pătratul 
este semi-hașurat atrage atenția că mâna este cu dosul palmei ridicat. Cele două 
asteriscuri, așezate deasupra și sub mână, în dreptul frunții și al gurii interpretului, 

arată faptul că indexul atinge aceste două zone ale feței [8]. 
Copii și adulții cu deficiențe de auz din lumea întreagă învață, în prezent, 

sistemul de notație SignWriting ca sistem de scriere a limbajului semnelor, fiind 
singurul sistem folosit pe scară largă, ce apare, spre exemplu, în publicațiile școlare 
ce folosesc limbajul semnelor american sau în subtitrările clipurilor de pe YouTube. 
SignWriting este utilizat sau cercetat în peste 40 de țări aflate pe toate continentele 
locuite, potrivit afirmațiilor lui Sutton [45]. 

Principalul avantaj al acestui sistem de notație este caracterul său grafic, ce 
îl face ușor de învățat. Modul său special de aranjare în pagină presupune utilizarea 
unui soft special, care să fie folosit cu un procesor word pentru texte simple, iar în 
momentul de față există puține soluții software disponibile [8]. 

Dacă semnele SignWriting ar fi reprezentate într-un sistem de coduri 
(similar reprezentării în codul ASCII), atunci acesta ar putea fi utilizat pentru a 

transforma informațiile conținute de semnul propriu-zis în mișcări și poziții ale unui 

avatar care interpretează semnul respectiv. 
 

5.4 Sistemul de notație HamNoSys 
 

Proiectul HamNoSys (Hamburg Notation System - Sistemul de notație 
Hamburg) a fost creat de un grup de cercetători de la Universitatea din Hamburg și  
fost dezvoltat ca un instrument de cercetare care să poată fi utilizat de toate 
limbajele semnelor din lume, indiferent de avatar [46].  Sistemul își trage originile 
din sistemul de notare Stokoe și a fost pus la punct de o echipă mixtă de specialiști 
cu și fără deficiențe de auz pentru a fi utilizat în scopuri de științifice și de cercetare. 
A fost prima dată definit în 1984, lansat în prima publicare în 1987 și a cunoscut mai 

multe revizii [47]. 
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Figura 5.5: Simboluri utilizate în sistemul de notație HamNosys [44] 

 
Sistemul de notație HamNoSys cuprinde aproximativ 200 de simboluri 

grafice ușor de recunoscut, ca cele din figura 5.5. [44]. Un cuvânt este scris de  la 
stânga la dreapta și folosește indici și superscript. Fiecare semn este scris în această 
ordine: reprezentarea formei și a configurației mâinii, orientarea, localizarea și 

natura mișcării [47]. 

 
Figura 5.6: Cele mai frecvent utilizate zone ale corpului uman pentru realizarea 

semnelor [48] 

 
În figura 5.6 sunt reprezentate simbolurile si corelația acestora cu poziția 

unde se execută mișcarea [48]. 
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Deși ordinea simbolurilor într-o secvență este fixă, același semn poate fi 
redat în forme diferite. Astfel, transcrierile sunt pline de acuratețe, însă destul de 

lungi și greu de descifrat [48]. 

 
Figura 5.7: Interpretarea semnului “autoritate” și transcrierea sa în HamNoSys [48] 

 
În figura 5.7 este prezentată interpretarea semnului “autoritate”, în care 

interpretul folosește ambele mâini, și transcrierea sa în HamNoSys [48]. 
Persoanele cu deficiențe de auz au dificultăți în a utiliza HamNoSys ca sistem 

de scriere din cauza transcrierii sale laborioase. Pe măsură ce sunt dezvoltate și alte 
programe de cercetare, sistemul HamNoSys este îmbunătățit și extins permanent. 
Spre exemplu, HamNoSys este utilizat de cercetători din Finlanda, Australia, Noua 
Zeelandă, Grecia și Germania. Trebuie menționat și faptul că sistemul a fost utilizat 
cu succes pentru crearea și animarea unor avatari animați în proiectul ViSicCast, 

deschizând drumul pentru elaborarea unor aplicații similare. În proiectul acesta 
pentru editarea mișcărilor avatarilor animați a fost utilizat sistemul de notare 
HamNoSys. 
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6 COLECȚIE PARALELĂ DE CUVINTE ȘI FRAZE 
CHEIE DIN DOMENIUL PREVENȚIEI ORALE ÎN 

FORMAT VIDEO ȘI ANIMAT 
 
 
Capitolul prezintă etapele care au fost parcurse pentru realizarea unei 

colecții paralele de date de cuvinte și fraze cheie din domeniul educației medicale în 

prevenția orală, specifică dezvoltării unui sistem de educație medicală destinat 

persoanelor surde. Particularitatea acestui tip de aplicații este faptul că mesajul 
asociat informațiilor și conceptelor medicale prezentate sunt convertite în limbajul 
semnelor, cu ajutorul unui avatar, pentru a fi înțelese de utilizatorii surzi. Sunt luate 
în discuție cele două tipuri de avatar implicați în studiu: avatarul animat va fi sub 
forma unui personaj animat, iar video avatarul va cuprinde imagini video cu 
personaje umane. Această colecție trebuie pregătită anterior procesului de 

dezvoltare a aplicațiilor. Capitolul abordează descrierea detaliată a proceselor de 
editare a semnelor pentru fiecare tip de aplicație în parte. Instrumentele software 
utilizate în procesul de editare și formatul fișierelor vor fi prezentate în detaliu. La 
final se face o analiză comparativă între tehnologia video și cea animată utilizată 
pentru crearea unei astfel de colecții de cuvinte și fraze cheie necesare pentru 
aplicațiile e-health, pentru persoane surde. 
 

6.1 Colecția de cuvinte și fraze în formatul video 
 

În prima etapă, am creat o colecție de date din domeniul igienei orale, 
adecvată următoarelor etape ale proiectului. Selecția cuvintelor și a frazelor cheie a 

fost realizată în colaborare cu colegii de la catedrele de Educație Medicală, Științe 

Comportamentale și Igienă Orală de la Facultatea de Stomatologie, din cadrul 
Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, România. 

 Grupul de cuvinte cheie și fraze, menționat mai sus, a fost întâi “tradus” în 
limbajul semnelor, cu ajutorul a doi interpreți din regiuni diferite ale României, și 
apoi înregistrate în format video. 
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Figura 6.1: Ana interpretând semnul pentru “băuturi carbogazoase” [3] 

 
Primele înregistrări au fost făcute în București, folosind un limbaj al 

semnelor specific zonei, în colaborare cu o echipă de profesori de la Școala pentru 
Surzi nr.1, din București. Au fost înregistrate 68 de cuvinte și fraze cheie, având-o 

pe Ana drept interpret (figura 6.1) [3]. 
A doua sesiune de înregistrări a fost realizată cu Andreea, studentă la secția 

de Tehnică Dentară, din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, 
din București. Andreea a învățat, în gimnaziu și liceu, la unități școlare pentru copiii 
surzi din Sibiu. (figura. 6.12) [3]. 

 
Figura 6.2: Andreea interpretează semnul pentru “durere” [3] 

 

 Andreea a utilizat un set de semne care sunt parțial diferite celor 
înregistrate de prima echipă, cu elemente specifice limbajului semnelor utilizat în 
regiunea ei (figura 6.2). Au fost înregistrate 162 de cuvinte și fraze cheie cu 
Andreea drept interpret [3]. 
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Figura 6.3: Ana și Andreea interpretând în limbajul semnelor noțiunile “periuță de 

dinți” și “ață dentară” 

 
În figura 6.3 pot fi văzute  Ana și Andreea interpretând în limbajul semnelor 

noțiunile “periuță de dinți” și “ață dentară” semne care prin natura lor simbolică sunt 
la fel pentru ambele interprete. Au existat și semne care erau comune pentru 
ambele sesiuni, ca cele din figura 6.3, dar au existat semnificativ de multe semne 

care au fost interpretate diferit de cei doi interpreți proveniți din regiuni diferite ale 
României. 

Înregistrările obținute în cadrul celor două sesiuni au fost apoi supuse unui 
proces de selecție și filtrare, cu ajutorul profesorului Florea Barbu, un reputat 
specialist, cu o experiență îndelungată în predarea limbajului semnelor românesc. 
Colecția obținută după selecție cuprindea 101 cuvinte și fraze cheie, 37 cu Ana și 64 
cu Andreea [49].  

 

6.2 Colecția de cuvinte și fraze în formatul animat 
 

În perioada iulie-septembrie 2012 am efectuat o vizită de cercetare la 
School of Computing Sciences, University of East Anglia, Norwich, Anglia. Am făcut 

parte din grupul de cercetare Virtual Humans Group, condus de profesorul John 

Glauert. Cu această ocazie am învățat să lucrez cu eSIGN, o aplicație informatică 
care permite editarea mișcărilor unor avatari care interpretează LMG împreună cu 
sistemul de notare HamNoSys, cu care operează această aplicație. Domnul 
profesorul John Glauert mi-a oferit sprijinul științific pentru cunoașterea și utilizarea 
eSIGN și limbajului HamNoSys și acordul de utilizare a acestor instrumente software 
specifice în cadrul proiectului de cercetare doctorală. 

În cazul colecției de cuvinte și fraze în formatul tehnologiei avatar animat, 

principalul scop a fost editarea colecției de cuvinte și fraze din domeniul medical 
înregistrate anterior ca mișcări ale avatarului animat și convertirea lor ca fișiere în 
formatul SiGML [50], format ce permite integrarea lor în formatul web.  
   SiGML ("Signing Gesture Markup Language" - "Marking of gesture Sign Language) 
este o versiune modificată a XML 2 [49]. 
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Figura 6.4: Diagrama bloc reprezentând procesele specifice producerii animației unui 

semn [48] 

 
SiGML a fost realizat la University of East Anglia, Norwich, cu scopul de a 

“traduce” secvențele de simboluri HamNoSys în secvențe de coduri care să fie 
procesate și executate de un computer. SiGML cuprinde coduri care, procesate într-

un sintetizator, vor pune în mișcare geometria unui personaj animat (figura 6.4) 

[48]. 
Pe scurt, SiGML (Signing Gesture Markup Language) [48] este o aplicație 

XML ce permite transcrierea gesturilor limbajului semnelor pe care varianta SiGML 
utilizată de eSIGN [51] [52] o creează în HamNoSys și codifică caracteristicile 
manuale HamNoSys, alături de o reprezentare a aspectelor non-manuale.  

 
Figura 6.5: Editorul eSIGN HamNoSys pentru semne individuale [3] 

 
Editorul eSIGN permite editarea mișcărilor avatarului folosind simboluri 

HamNoSys (Figura 6.5). Editorul permite setarea poziției mâinii și localizarea, tipul 
și gama de mișcare, formatul palmei și distanța de corp atunci când semnul este 

interpretat [3]. 
Utilizarea eSIGN presupune obligatoriu învățarea sistemului fonetic de 

notație HamNoSys (Hamburg Sign Language Notation System) și modurile de 
combinare a acestor simboluri în diferite forme pentru a obține un semn (figura 
6.5). 

 
Figura 6.6: Transcrierea HamNoSys a componentelor manuale ale semnului “durere” 

[3] 
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În figura 6.6 este prezentată secvența HamNoSys pentru semnul “durere”, 
folosind doar caracteristicile manuale din prima etapă de editare [3]. 

 convertită în SiGML secvența rezultată este [<hamfinger2345/> 
<hamthumboutmod/> <hamextfingerl/> <hampalml/> ] și oferă instrucțiuni despre 
formatul și orientarea palmei (Figurile 6.6 și 6.7). 

 convertită în SiGML secvența rezultată este [<hamshouldertop/> 
<hamlrat/> <hamclose/> ] și oferă instrucțiuni despre poziția mâinii în raport cu 
corpul (Figurile 6.6 și 6.7). 

 convertită în SiGML secvența rezultată este [ <hamswinging/> 

<hamrepeatfromstartseveral/>] și oferă instrucțiuni despre natura mișcării mâinii 
(Figurile 6.6 și 6.7). 

 
Figura 6.7:Secvența SiGML pentru semnul “durere”, doar cu caracteristicile manuale 

[3] 

 
În figura 6.7 este prezentată secvența SiGML pentru semnul “durere”, din 

prima etapă de editare, doar cu caracteristicile manuale. Secvența nu include 
caracteristicile non-manuale, care vor fi adăugate ulterior [3]. 

Pentru palmă, secvența <hamfinger2345/> arată că degetele 2,3,4,5 sunt 
întinse. Linia <hamshouldertop/> arată că nivelul și poziția unde sunt efectuate 
mișcările palmei este la nivelul superior al umărului. <hamswinging/> arată că 

mâna face o mișcare oscilatorie. <hamrepeatfromstartseveral/> arată că mișcarea 
este repetată de câteva ori.  
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Figura 6.8: Editorul de semne eSign (dreapta) și JA SiGML Player (stânga) pentru 

semnul “durere”, doar cu caracteristicile manuale [3] 

 
Editorul eSIGN (Figura 6.8 - stânga) folosește simboluri HamNoSys și JA 

SiGML player-ul (Figura 6.8 –dreapta) le transformă în mișcări ale avatarului 
[3].Editorul eSIGN (Figura 6.8 - stânga) permite, de asemenea, vizualizarea 
grupurilor de semne în format SiGML. 

JA SiGML Player (Figura 6.8 – dreapta) este un software scris în Java ce 
prezintă un avatar care interpretează semnele sau frazele editate în eSIGN. SiGML 
URL Player App este un alt instrument software asemănator cu JA SiGML Player care 
permite avatarilor să interpreteze semne dintr-un URL. Cercetătorii de la University 
of East Anglia au dezvoltat mai multe variante de avatari diferite care pot fi 
selectate pentru a interpreta semnele. Au existat 7 variante posibile cu numele 

Luna, Mark, Francoise, Ana etc. Avatarul Luna a fost ales pentru că din experiențele 
anterioare a reieșit că acesta a fost cel care a avut cel mai mare succes și 
popularitate la populația de vârstă școlară. 

Uneori, același semn poate fi obținut prin mai multe variante de editare în 
HamNoSys și poate fi editat în forme diferite, cum se poate vedea în figura 6.8 – 
stânga. În figura 6.8 – dreapta este prezentat avatarul Luna interpretând semnul 
“durere”, înregistrat anterior cu Andreea ca interpret și care poate fi comparat în 

figura 6.2. 

BUPT



6.2 - Colecția de cuvinte și fraze în formatul animat     57 

 

 
Figura 6.9: Editorul de semne eSign (dreapta) și JA SiGML Player (stânga) pentru 

semnul “durere”, cu elementele non-manuale incluse [3] 

 

Editorul eSign permite compunerea de fraze și completarea semnelor cu 
caracteristicile non-manuale – expresia feței, mișcările corpului, expresia gurii. 
Cititorul poate observa diferențele dintre figura 6.8 – stânga, unde avatarul  Luna 
interpretează semnul “durere”, fără  caracteristicile non-manuale, și figura 6.9 – 
stânga, unde avatarul  Luna interpretează semnul “durere”, cu caracteristicile non-
manuale incluse [3]. 

 

 
Figura 6.10: Editorul de fraze eSign [3] 

 
eSign cuprinde un editor ce permite compunerea frazelor în limbajul 

semnelor și convertirea lor în fișiere SiGML. În figura 6.10 este prezentată 
succesiunea “carii”, ”nerv”, ”durere” [3]. Caracteristicile non-manuale au fost 
adăugate. Pentru gură, a fost editată mișcarea ce simulează enunțarea fonemelor 

aaa UUUU. Pentru membre: SI – suspin, SL – umărul stâng se mișcă de sus în jos și 
SH – capul este scuturat spre stânga. Pentru față: RO – ochi dați peste cap, FU – 
sprâncene ridicate, SB – pleoape lăsate, aproape închise și WR – nas încrețit [3]. 
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Figura 6.11: Fraze/Cuvinte/Non-manuale/HamNoSys/SiGML [3] 

 
În figura 6.11, stânga, este prezentat editorul de fraze integrat în eSIGN cu 

cuvintele ce formează succesiunea frazală “carii”, ”nerv”, ”durere”. Tasta ALT 

apăsată în combinație cu click dreapta pe butonul PLAY va deschide în fereastra din 
dreapta succesiunea SiGML care compune semnul selectat. În figura 6.11, dreapta, 
este prezentată secvența SiGML pentru semnul ”durere” cu caracteristicile manuale 
și non-manuale. 

 
Figura 6.12: Secvența SiGML pentru semnul complex ”durere”, incluzând 

caracteristicile non-manuale [3] 

 
În figura 6.12 este prezentată secvența SiGML semnul complex ”durere”, 

incluzând caracteristicile manuale și non-manuale [3]. 
În prima parte a secvenței apar caracteristicile non-manuale. Pentru gură, 

mișcarea <hnm_mouthpicture picture="aaa_UUUUU"/> determină avatarul să 

simuleze pronunția fonemelor aaa UUUU. Pentru membre, <hnm_body tag="SI"/>- 
SI – suspin, pentru cap <hnm_head tag="SH"/>  - SH - capul este scuturat spre 
stânga. Pentru nas, <hnm_nose tag="WR"/> - WR– nas încrețit. 
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Secțiunile non-manuale ale editorului permit combinarea acțiunilor manuale 
cu mișcări ale capului, sprâncenelor, ochilor, nasului, obrajilor, gurii, bărbiei, gâtului 

și a umerilor.  

 
Figura 6.13: Luna și diferite trăsături non-manuale [53] 

 

Figura 6.13 prezintă imagini cu avatarul animat Luna interpretând diferite 
semne ce implică trăsături non-manuale editate cu eSIGN [53]. 

Editorul  eSIGN oferă și posibilitatea de a crea mișcări non-manuale, cu 
ajutorul secțiunilor „Mouth” - “Gură”, „Limbs”- ”Membre” și „ Face sections ” –
„Secțiuni față”. Secțiunea „Mouth Menu” – „Meniu Gură” are două subsecțiuni 
componente: „Mouth Picture” – „Imagine Gură” și „Gesture Mouth”- „Gesturi Gură”. 
„Mouth Picture” permite simularea pronunției, pe baza reprezentării fonematice a 

sunetelor. Meniul „Gesture Mouth” permite editarea mișcărilor gurii în diferite forme 
combinate cu subsecțiunile „Teeth” –„Dinti”, „Jaw” –„Falcă”, „Lips”- „Buze”, 
„Cheeks” – „ Obraji” și „Tongue” – „Limbă”. Secțiunea „Facial Expressions” - Expresii 
faciale” permite editarea modificărilor pentru „Eyebrows” – „Sprâncene”, „Eyelids” – 
„Pleoape”, „Nose”- „Nas” și „Eyes” – „Ochi”.  Secțiunea „Limbs” - “Membre” permite 
editarea acțiunilor pentru  subsecțiunile „Body” – „Trup”, „Head” – „Cap” și 
„Shoulders” – „Umeri”. [53] Meniurile pentru  editarea mișcărilor non-manuale sunt 

o realizare excelentă realizată de cercetătorii de la UEA [19] pentru editorul eSIGN, 

pentru ca lărgește paleta de acțiuni ale avatarului animat, oferind mai multă 
naturalețe și expresivitate.  

 

 
Figura 6.14: Tabel cu cuvinte cheie, HamNoSys și non-manuale 

 

În tabelul din figura 6.14, primele două coloane prezintă cuvinte cheie in 
limba engleză și română, iar următoarele două cuprind codificările HamNoSys și 
non-manualele utilizate pentru semnul respectiv. 
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Scopul principal al procesului de editare a fost atins prin crearea unei colecții 
de 262 serii de semne în HamNoSys și 96 de fraze, din domeniul medical, ca fișiere 

SiGML. Această colecție de semne animate interpretate de avataruri în SiGML 
Service Player realizate în prima fază cu editorul eSIGN au fost editate din nou 
împreună cu filmele medicale și integrate ulterior, ca fișiere SiGML, în modelul 
experimental al versiunii aplicației cu tehnologie avatar animat. 
 

6.3 Metacuvinte LMG – cuvinte cu mișcări complexe  

compuse editate în eSIGN 
 

Sistemul de notație HamNoSys are anumite limitări naturale și, uneori, un 
semn complex trebuie realizat ca o succesiune a părților sale componente, ca o 

frază sau parte a unei fraze.  
Un astfel de exemplu este semnul “carbogazoase”, parte a frazei “băuturi 

carbogazoase”. Acest semn prezintă o dublă simetrie inversă, ce nu poate fi 
realizată direct în HamNoSys și executată de eSIGN. Semnul poate fi descris așa 
cum am reprezenta la un exercițiu de mim expresia „cu bule” din sintagma „apă cu 
bule” simulând niște bule care se ridică succcesiv cu ambele mâini. În partea 
inferioară pumnii sunt strânși cu degetele în sus și pe măsură ce fiecare mâna se 

ridică, pumnul se desface gradual sugerând ascensiunea și expansiunea gazului. 
Mâna descendentă contractă gradual pumnul pe măsură ce coboară până în punctul 
de maxim. Mișcarea se face cu ambele mâini succesiv invers simetric atât față de 
axa verticală a interpretului cât și fața de o axă orizontală trasată cam la nivelul 
centrului pieptului. 

 
Figura 6.15: Cele 4 părți ale semnului „carbogazoase” (băuturi) [3] 

 
O soluție inovatoare a fost destructurarea primului semn în patru părți 

componente (figura 6.15).
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Figura 6.16: Semnul „băuturi carbogazoase” compus ca o frază complexă [3] 

 
Cu editorul de fraze eSIGN, semnul complet “carbogazoase” a fost recompus 

în fraza “băuturi carbogazoase”, repetând de două ori cele patru părți ce compun 

semnul (figura 6.16 – stânga). În figura 6.16 – dreapta este prezentat avatarul Luna 
interpretând semnul “carbogazoase”, ca interpret și care poate fi comparat cu  
semnul înregistrat anterior cu Ana din figura 6.1. [3] 

 
Figura 6.17: Formatul eSIGN pentru fraza compusă complexă „carbogazoase “ [3] 

 
Frazele editate în eSIGN sunt salvate automat în formatul special eSIGN, iar 

fișierele rezultate au extensia *.esign. Aceste fișiere pot fi editate cu notepad sau 
orice alt editor simplu de texte (figura 6.17) [3]. 

Un alt exemplu care se poate încadra la categoria „metacuvinte” este 
semnul “Ață dentară” (Floss- en.), care a fost realizat în mai multe moduri de 
interpreții din diferite zone. Una din forme se compune din semnul „ață” si o 
succesiune scurtă de mișcări care seamană cu procesul de curățare specific al 
dinților cu ața dentară. O altă variantă implică semnul „ață” și semnul 
„dinți”/”dinte”. De aceea acest semn nu poate fi realizat dintr-o singură mișcare 
simplă si este un semn compus din mai multe mișcări care pot fi privite ca părți 

componente. Aceste două variante sunt asemănătoare și cu sintagmele care 

exprimă un concept unitar care nu poate fi reprodus într-un singur cuvânt. 
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Figura 6.18: Semnul „Ață” transcris în sistemul HamNoSys [53] 

 
Figura 6.18 prezintă doar caracteristicile manuale, din prima etapă a editării, 

ale secvenței HamNoSys pentru semnul „ață” din semnul compus „ață dentară”. 
[53] 

 transpus într-o subsecvență SiGML este [<hamsymmlr/> 

<hampinch12open/> <hamfingerstraightmod/> <hamextfingerul/> <hampalmdl/> 
<hambetween/> <hampalml/>] și oferă instrucțiuni despre forma și orientarea 

palmei (figurile 6.18 și 6.19). 

  transpus într-o subsecvență SiGML este 

[<hamclose/><hamneck/><hambetween/> <hamchin/> <hamparbegin/> 
<hammover/> ] și oferă instrucțiuni despre poziția mâinii față de corp care se află 
în zona gâtului și a bărbiei (figurile 6.18 și 6.19). 

 transpus într-o subsecvență SiGML este [ <hamreplace/> 
<hamextfingeru/> <hamparend/> ] și oferă instrucțiuni despre natura mișcărilor 
mâinii (figurile 6.18 și 6.19). 

 

 
Figura 6.19: Semnul „ață dentară” în eSIGN editor în HamNoSys și SiGML 

 

Avatarul Luna din dreapta imaginii interpretează semnul complet “ață 
dentară” cu secvența HamNoSys și cea SiGML reprezentate în partea stângă (figura 

6.19). Cu editorul de fraze eSIGN, semnul complet “ață dentară” a fost recompus 

dintr-o frază de 3 semne „ață” - ”dinte” – „ața de dinți p4” , executând cele trei 
părți ce compun semnul (figura 6.19 – stânga). În figura 6.19 – dreapta este 
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prezentat avatarul Luna interpretând semnul “ață dentară”, înregistrat anterior cu 
Andreea ca interpret și care poate fi comparat cu semnul reprezentat în figura 6.3. 

 

 
Figura 6.20: Formatul eSIGN pentru fraza compusă complexă „ață de dinți “ 

 
Frazele editate în eSIGN sunt salvate automat în formatul special eSIGN, iar 

fișierele rezultate au extensia *.esign. Aceste fișiere pot fi editate cu notepad sau 
orice alt simplu editor de texte (figura 6.20). 

În general, aplicațiile folosesc fișierele SiGML pentru a anima avatarul. 
Pentru a obține semnul în formatul SiGML ca un singur “cuvânt” trebuie realizată o 
conversie a formatului. Conversia unui semn format din  4 părți într-un singur semn 
poate fi realizată cu facilitatea Export SiGML, meniul File din eSIGN. 

Introducerea conceptului de metacuvinte LMG pentru a descrie semnele mai 
lungi și complexe care sunt obținute prin compunerea unor mișcări mai simple 
reprezintă o direcție de dezvoltare în conceptualizarea și editarea semnelor. 
Metasemnul poate fi un semn complex unic, obținut din mai multe părți componente 
editate separat. 

Mai multe semne din LMGR pot fi identificate ca fiind metacuvinte LMG din 
punct de vedere a editării mișcărilor din care sunt compuse. 

Împreună cu domnul profesor Florea Barbu am alcătuit o listă de cuvinte  
care pot fi încadrate în această categorie. Listă cu cuvinte simple : Părinți, Familie, 

Diseminare, Parlament, Eutanasie, Abraziune, Coroziune, Extinctor, Ignifug, 
Hidraulic, Algoritm, Sediment, Eprubeta, Menghină, Neferoase, Papirus, 
Supraviețuire, Dezgheț. De exemplu Papirus este compus din combinația de semne 
care desemnează elementele „sul”+”hârtie”+”vechi”. Dezgheț implică semnul pentru 
îngheț urmat de semnul pentru topire. Ignifug este indicat prin succesiunea de 

semne „nu ia foc”. Lista poate continua cu sintagmele care implică un concept unitar 
exprimat prin două semne gen: Polul Sud, Polul Nord, Control Medical, Ață Dentară, 
Apă de Gură, Periuța de Dinți etc. Lista de sintagme pe care le-am pus în discuție 
este foarte lungă și acest lucru implică un studiu în sine. Studiul acestor gen de 
cuvinte simple sau concepte care implică mișcări complexe compuse este un subiect 
care merită dezvoltat în continuare și meniurile eSIGN îmbunătățite pentru a putea 

permite direct editarea acestor gen de semne. Extinderea meniului de editare a 
simbolurilor HamNoSys sau un meniu care sa permită compunerea mai multor 
mișcări editate separat într-un singur element pot fi direcții de dezvoltare utile în 
viitor pentru eSIGN. 

Ceea ce este important de subliniat în acestă fază, este ca s-a reușit cu 
instrumentele software aflate în stadiu actual de dezvoltare să fie asamblate cu 

editorul de fraze astfel de semne compuse – metacuvinte LMG. Au fost editate astfel 

semnele pentru: Carbogazoase, Ață Dentară, Periuța de Dinți, Control Stomatologic, 
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Apă de Gură, Scaun Stomatologic, Pensă dentară, Lampă Stomatologică, Oglindă 
Dentară, Sondă Dentară. 

 

6.4 Concluzii 
 

La finalul acestei prime etape, a fost creată o colecție de 262 de simboluri 
cheie în HamNoSys și 96 de fraze în fișiere SiGML pentru Avatarul Animat. [4] 

Perioada necesară învățării sistemului HamNoSys, eSign și creării acestei prime 
colecții de date a fost de trei luni. În acest interval, am făcut parte din grupul de 
studiu “Oameni Virtuali”, coordonat de profesorul John Glauert, în cadrul UEA. 
Utilizarea simbolurilor HamNoSys, a editorului eSIGN și a JA Service Player implică o 
perioadă mai lungă de timp destinată procesului de învățare a folosirii lor. Editarea 
cuvintelor și a frazelor transpuse în limbajul semnelor cu avatarul animat presupune 

o serie de abilități tehnice de înalt nivel, precum și cunoașterea, la un nivel de bază, 

a limbajului semnelor. 
Colecția a fost evaluată și corectată împreună cu domnul profesor Barbu 

Florea, specialist cu experiență în LMGR. Reprezentările semnelor realizate de 
avatarul animat Luna au fost comparate cu semnele inițiale înregistrate cu cei doi 
operatori umani și dacă a fost cazul operații minore de corecție au fost realizate. În 
rândurile următoare, pentru exemplificare, vor fi reprezentate câteva din semnele 

editate interpretate în paralel atât cu ajutorul tehnologiei video cât și cu ajutorul 
tehnologiei animate. 

 
Figura 6.21: Semnul „Periuță de dinți” prezentate în paralel în tehnologia video și 

animat 

 
Figura 6.21 cuprinde reprezentări paralele a semnului  pentru „Periuță de 

dinți”. În stânga imaginii apar cei doi interpreți înregistrați în format video și în 
dreapta același semn este interpretat de avatarul animat Luna. 
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Figura 6.22: Semnul ”Ață de dinți” prezentat în paralel în tehnologia video și animat 

 
Figura 6.22 cuprinde reprezentări paralele a semnului pentru „Ață de dinți”. 

În stânga imaginii apar cei doi interpreți înregistrați în format video și în dreapta 
același semn este interpretat de avatarul animat Luna. 

 
Figura 6.23: Semnele „Fumat” și „Miros” prezentate în paralel în tehnologia Video și 

Animat [54] 

 
Figura 6.23 cuprinde reprezentări paralele a semnelor pentru „Fumat” și 

„Miros”. În stânga imaginii apar succesiv cei doi interpreți înregistrați în format 
video și în dreapta alăturat, același semn este interpretat de avatarul animat Luna. 
[54] . 
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Figura 6.24: Semnele „Durere” și „Băuturi carbogazoase”  prezentate în paralel în 

tehnologia video și animat 

 
Figura 6.24 cuprinde reprezentări paralele a semnelor pentru „Durere” și 

„Băuturi carbogazoase”. În stânga imaginii apar succesiv cei doi interpreți 

înregistrați în format video și în dreapta alăturat, același semn este interpretat de 
avatarul animat Luna. 

Diferența esențială dintre cele două colecții se referă la formatul datelor, din 
care derivă principalele caracteristici ale celor două variante. 

Pentru formatul video avatar, înregistrările au fost făcute inițial în formatul 
MOV. Acestea au fost convertite ulterior în formatul MP4, care a devenit, în ultimii 
ani, un format general acceptat și utilizat pe scară largă pe internet. În timpul 

procesului de editare au fost necesare o serie de operațiuni, precum decuparea din 
cadrul formatului, rotirea cadrului video sau modificarea proporțiilor. Conversia 
finală a fost făcută în FLV, format standard pentru fișierele video integrate pe 
Internet datorită accesibilității programului Adobe Flash Player și compatibilității cu 
aproape toate sistemele de operare [49]. 

În cazul avatarului animat, colecția de fișiere conține cuvinte și fraze în 

formatul animat SiGML. Procesul de editare al fiecărui semn și frază este complex și 

necesită muncă dedicată și timp. În cazul unor semne mai complicate, precum 
“băutură carbogazoasă”, procesul de editare poate dura câteva zile [49]. 

Editarea în eSIGN este complexă și presupune mai multe abilități, timp, 
efort și costuri mai mari. Formatul video presupune abilități ce pot fi învățate mai 
ușor, iar rezultatele se obțin mai rapid și cu costuri mai mici. 

Avantajele tehnologiei video: o calitate înaltă a imaginilor, mișcări naturale, 

expresivitatea feței și detalii mult mai precise, timp și costuri mai reduse. În 
prezent, calitatea normală și HD sunt mai puțin costisitoare și mai accesibile. Frazele 
în limbajul semnelor pot fi înregistrate foarte ușor cu aproape orice dispozitiv care 
are funcțiuni de înregistrare video [3]. 

Dezavantajele tehnologiei video: flexibilitate mai redusă în procesul de 
editare și unele fraze pot necesita editare post-producție [3]. 

Avantajele tehnologiei avatar: ocupă mai puțin spațiu pe dispozitivele de 

stocare și oferă o mai mare flexibilitate în procesul de editare [3]. 
Dezavantajele tehnologiei avatar: calitate mai redusă (mișcări ușor 

mecanice), expresivitate redusă a feței și detalii mai puțin precise. Frazele în 
limbajul semnelor presupun mai mult timp și persoane specializate care să lucreze 

cu instrumentele de editare și toate acestea se exprimă în timp si costuri mai mari 
[3]. 
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Tabel 6.1: Colecția de cuvinte și fraze – Animat vs. Video 

 

Tehnologia Avatar Animat Tehnologia Video  

Format SiGML, ESIGN Format MOV, FLV, MP4 

Editare: HamNoSys, eSIGN, JA 
SiGML player 

Editare: Movie Maker, Mediacope 

Calitate redusă  (mișcări ușor 
mecanice) 

Calitate ridicată (mișcări naturale) 

Expresivitate facială mai redusă Expresivitate facială ridicată 

Precizie mai scăzută a detaliilor  Detalii mult mai precise 

Necesită timp și persoane 
specializate care să lucreze cu 
instrumentele de editare  

Operații de editare mai simple și 
mai accesibile - calitatea HD este 

mai ieftină și mai accesibilă 

Timp și costuri mai mari Timp și costuri mai mici 

Flexibilitate mai mare în 
modificările de editare  

Flexibilitate mai puțină în 
modificările de editare 

Spațiu mai redus necesar pe 

dispozitivele de stocare  

Spațiu mai mare necesar pe 

dispozitivele de stocare 

 

Tabelul 6.1 prezintă, într-o formă succintă, rezultatele analizei comparative 
a primei etape a studiului – crearea, în paralel, a colecțiilor de date editate în LMGR 
[49].  

În ambele variante, conținutul trebuie pregătit înainte de crearea aplicației. 
Caracteristicile  tehnice și calitative ale celor două alternative de lucru prezentate în 
această lucrare vor influența arhitectura celor două aplicații în fazele următoare. 

O direcție de dezvoltare posibilă ulterioară o reprezintă extensia meniului 

principal utilizat pentru editarea părților manuale sau posibilitatea realizării unui 
meniul special în vederea editării metasemnelor [3]. 

Un meniu ce permite utilizatorilor să editeze, pe axa temporală, 
sincronizările dintre părțile manuale ale semnelor cu cele non-manuale ar fi, de 
asemenea, o direcție utilă de cercetare și dezvoltare. Acest meniu ar trebui 
dezvoltat în secțiunea meniuri pentru componentele non-manuale ale semnelor [3]. 
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7 ARHITECTURA ȘI IERARHIILE APLICAȚIILOR 
CU AVATARI 

 
 
Scopul acestui capitol este acela de a răspunde la următoarea întrebare: 

care sunt provocările în procesul de design al sistemelor e-health destinate 

persoanelor surde și care sunt ierarhiile și nivele de design necesare? Specificul 
acestor aplicații este dat de faptul că informațiile și cunoștințele medicale sunt 
transmise persoanelor surde cu ajutorul interfeței avatar transmise prin limbajul 

semnelor. 
 Rândurile următoare prezintă modele de arhitecturi și rezultatele cercetării 

privind nivelele necesare în proiectarea sistemelor de educație medicală pentru 
persoanele surde. Capitolul trece mai întâi în revistă elemente anterioare realizate în 

acest domeniu și propune modele de arhitectură pentru acest tip de aplicații. Este 
prezentat la final studiul comparativ al modelelor de arhitecturi specifice și 
concluziile rezultate. 

 

7.1 Proiecte conexe 
 
Studiul explorator cu privire proiectelor anterioare ce au vizat modele de 

design și ierarhiile implicate în crearea aplicațiilor de educație medicală destinate 
persoanelor surde a scos la iveală rezultate destul de modeste. Nu au fost 
identificate decât câteva documente cu un subiect apropiat celui menționat anterior. 
În cadrul proiectului Dicta-Sign, a fost identificat un model propus pentru sistemele 

de adnotare [55]. 
 

 
Figura 7.1: Arhitectura pe trei nivele a Adnotării Discursului [Bird&Liberman, CoRR, 

2000] [55] 

“Formatul adnotărilor grafice propus de Bird&Liberman [Bird&Liberman, 
CoRR, 2000], un format standard pentru adnotările grafice (AG) care se axează pe 
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structura logică a adnotărilor lingvistice. AG poate fi utilizat în intercomunicarea 
dintre multe instrumente de adnotări și formatul fișierului de adnotare” [55]. 

În articolul “Designing Health Care Applications for the Deaf”, scris de Paolo 
Prinetto, Gabriele Tiotto, Andrea Del Principe [20], este tratat subiectul arhitecturii 
unei aplicații care să ofere acces mai ușor la serviciile medicale a persoanelor surde. 
Sistemul permite transcrierea automată din limba italiană în limbajul italian al 
semnelor și vizualizarea cu ajutorul unui avatar virtual. 

Sistemul propus este portabil și poate fi realizat ca o parte a infrastructurii 
ICT din cadrul unei instituții cu profil medical sau un serviciu web în cadrul 

aplicațiilor medicale universale. 

 
Figura 7.2: Arhitectura sistemului [20] 

 
„Convertorul IL_to_VEC transformă limba italiană în comenzi pentru motorul 

grafic, cu scopul de a parametriza mișcările avatarului” [20]. „MMA Multilanguage 
Media Archive reprezintă o bază de date în ISL ce permite traducerea, stocarea și 
inserția de noi semne într-o interfața de utilizator personalizată. Utilizatorul surd 
poate folosi această arhitectură pentru a deschide un browser în terminalele online 
ale spitalului și a obține informații despre servicii traduse în limbajul semnelor cu 
ajutorul acestei aplicații.” [20]. 

În articolul “WEB and WAP Health Information Tools for Lifelong Health 

Learning” [56] este abordat subiectul arhitecturii sistemului EDUSAN, un sistem 
integrat complex de educație medicală. 
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Figura 7.3: Modelul logic al EDUSAN [56] 

 
Figura 7.3 prezintă modelul logic și arhitectura aplicației EDUSAN [56] 

 “O arhitectură utilizator – server, pe trei nivele, a fost utilizată în designul 
arhitecturii sistemului. Între cele două nivele adiacente este o interfață de 
comunicare, ce definește operațiunile și serviciile oferite de cele două nivele, inferior 
și superior” [56]. 

 

7.2 Modele propuse 
 

În procesul de design al aplicației de educație medicală pentru persoanele 
surde, au fost identificate trei nivele principale: nivelul sistemului fizic/sistem de 
operare, nivelul de aplicație, nivelul interfaței avatar. Primul pas l-a reprezentat 
identificarea distribuției corecte a posibilelor module componente pe nivelul 
corespunzător în cadrul acestui tip de aplicație. Rezultatele sunt prezentate în figura 

7.4 
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Figura 7.4: Stratificarea pe nivele a modulelor neorganizate 

 
La nivel fizic, aplicația poate rula pe diferite dispozitive: computere, 

laptopuri și mai recent, pe tablete și smartphone-uri. În cazul în care aplicația are 

un format web/wap, aceasta poate fi postată pe un server sau poate fi stocată în 
cloud.  

În funcție de alegerea proiectantului sistemului, aplicația poate rula, la 

nivelul sistemului de operare, pe diferite sisteme: Microsoft Windows, Linux sau 
pentru dispozitivele mobile iOS și Android, aici fiind menționate doar cele mai 
importante variante pentru ambele cazuri. Nivelul hardware și sistemul de operare 
au fost luate în considerare într-un singur nivel.  

Al doilea nivel, cel al aplicației, poate fi conceput ca o pagina web sau wap 
sau orice alte tipuri de aplicații ce permit o asemenea construcție. Aplicația trebuie 
să aibă un sistem logic de comandă, ce poate fi dezvoltat initial pornind de la o 
schemă logică simplă. În variantele mai avansate se poate ajunge la structuri mult 
mai complexe utilizând un sistem logic interactiv, o entitate sau agent software. 

Deoarece subiectul se referă la aplicațiile de educație medicală, nivelul 

aplicației trebuie să includă cel puțin o colecție de propoziții și fraze reprezentate în 
LMG și o bază de date cu informații medicale care să fie prezentată utilizatorilor. 

În acest caz specific de creare a unei aplicații pentru persoanele surde 
trebuie să existe un modul care să traducă sau să convertească informațiile 
medicale în limbajul semnelor, sub o formă accesibilă persoanelor cu dizabilități. 
Această funcție se regăsește în modulul Conversie/Traducere. 

Cel de-al treilea nivel este interfața avatar, ce poate cuprinde un avatar 

animat sau un video avatar pentru transmiterea mesajului către utilizatorii cu 
deficiențe auditive. Aplicația poate conține și  doar un dispozitiv simplu de intrare, 
cum ar fi o tastatură sau mouse. Comunicarea externă dintre utilizator și sistem 
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poate fi efectuată totuși și cu ajutorul touch screen, o tastatură virtuală, o tastatură 
cu proiecție/laser sau chiar una cu tehnologie optică.  

 

 
Figura 7.5: Arhitectura generală a aplicației cu avatar [57] 

 
Pornind de la nivelele generale descrise anterior, o posibilă interacțiune 

coerentă între modulele acestui tip de aplicație este prezentată în figura 7.5 care 

ilustrează arhitectura generală a aplicației cu avatari [57]. 
Nivelul fizic, cu toate dispozitivele hardware, este reprezentat la un loc cu 

nivelul sistemului de operare. Aici sunt enumerate și diferitele sisteme de operare 

mai frecvent utilizate, care trebuie să fie asociate prin compatibilitatea cu 
dispozitivele hardware prezentate. 

Aplicația poate fi concepută, implementată și rulată pe oricare dintre 
sistemele de operare alese de proiectant. Conexiunea dintre aplicație și sistemul de 
operare este prezentată printr-o săgeată cu dublu sens deoarece comunicarea este 
bidirecțională, continuă și permanentă. În interiorul nivelului aplicației, Sistemul 
Logic de Comandă este legat bidirecțional cu Colecția de Informații Medicale și 

trimite comenzi și către modulul Conversie/Traducere. Acesta din urmă procesează 
datele luate din Colecția de Informații Medicale și le trimite mai departe către 
Avatar. Structura acestei aplicații poate fi inserată într-o Pagină Web sau Wap [57]. 

La nivelul interfeței avatar, avatarul animat sau avatarul video primește 
datele procesate de modulul Conversie/Traducere din modulul Colecția de informații 
Medicale și trimite mesaje către Utilizator tradus în LMG. Avatarul poate primi 
comenzi și de la Sistemul Logic de Comandă. Dispozitivul de intrare primește date 

sau comenzi de la Utilizator și le trimite Sistemului Logic de Comandă, care este 

principalul coordonator al aplicației [57]. 
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Figura 7.6: Arhitectura aplicației cu avatar animat [57] 

 
Figura 7.6 prezintă particularitățile modelului propus pentru arhitectura 

aplicațiilor cu tehnologia avatar animat [57]. 
Nivelul fizic rămâne același, cu completarea că aplicația va putea fi 

disponibilă pentru toate tipurile de dispozitive care utilizează același sistem de 

operare pentru care a fost proiectată. Pentru aplicația prezentată în școli a fost 

utilizat Window Microsoft 7 sau Linux Ubuntu distribuția Zorin la nivelul sistemului 
de operare. 

Elementele specifice  în acest caz ce apar la nivelul aplicației sunt prezente 
în modulul Conversie/Traducere, unde principalul program software folosit este 
ESIGN [2], iar HamNoSys [1] ca sistem de notare. Semnele și frazele în formatul 
SiGML [6] pot fi integrate într-o pagină web sau pe un server web. 
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Figura 7.7: Arhitectura aplicației cu avatar video [57] 

 
Particularitățile modelului propus pentru arhitectura aplicațiilor cu tehnologia 

avatar video sunt prezentate în figura 7.7 [57]. 

 Caracteristicile specifice ce apar la nivelul aplicației sunt reprezentate în 
modulul Conversie/Traduceri, unde formatul principal va fi un fișier în format video, 
cel mai probabil FLV sau MP4, datorită răspândirii acestora pe scară largă în 

aplicațiile prezente pe internet. Elementele specifice ce apar, în acest caz, la nivelul 
interfeței avatar sunt prezentate în modulul Avatar, unde va fi utilizat un player 
încorporat pentru fișierele video. 

 

7.3 Concluzii  
 

Această a doua etapă a studiului s-a axat pe comparația arhitecturii celor 
două variante paralele ale aplicației. Pornind de la diagrama generală a arhitecturii, 

au fost create, în două variante separate, diagramele arhitecturale specifice fiecărui 
tip de aplicație în parte, astfel încât diferențele dintre ele să poată fi evidențiate. 

Cele două versiuni se diferențiază ca arhitectură la nivelul Colecției 
Informațiilor Medicale, la modulul Conversie/Traducere și la Nivelul Interfeței 
Avatar. Avatarul Video prezintă  înregistrări cu operatori umani, iar Avatarul Animat 
afișează un personaj animat. În cazul Colecției Informațiilor Medicale și a modulului 
Conversie/Traducere, diferențele apar la nivelul formatului de date și al 

instrumentului software utilizat pentru procesul de conversie [57]. 
Referitor la design, cele două versiuni diferă în special în privința formatului 

de date, care determină diferențele dintre cele două arhitecturi prin instrumentele 

software utilizate pentru a rula aplicațiile încorporate. Colecția de date cu 
elementele interpretate în limbajul semnelor este stocată în formate diferite. În 
cazul variantei avatarului animat, colecția de fișiere cuprinde fraze în formatul 
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animat SiGML si ESIGN. În varianta video avatarului, datele sunt stocate sub forma 
unor fișiere video (FLV, MP4, MOV) 6. 

Din analiza comparativă între figura 7.6 și figura 7.7 împreună cu tabelul 2 
rezultă că arhitectura în cazul avatarului animat este mai complexă și mai 
complicată, poate presupune timp, costuri mai mari și mai mulți specialiști implicați 
pentru proiectare. Din analiza prezentată în tabelul 2 rezultă că arhitectura pentru 
tehnologia video este mai ușor de creat și implementat și deci utilizată mai frecvent. 
 

Tabel 7.1: Arhitectura și designul aplicației – Video vs. Animat 

 

Tehnologia Avatar Animat Tehnologia Video  

Formatul datelor – Fișiere 

animate  
SiGML,ESIGN 

Formatul datelor – Fișiere 

Video 
FLV, MP4, MOV 

Modul Traducere/Conversie – 
XML, eSIGN, HamNoSys 

Modul Traducere/Conversie –  
Video Player 

Interfață – Java, Esign, SiGML Interfață – fișiere video FLV, 

MP4, MOV 

Personaje animate Înregistrări video cu operatori 
umani 

Complexitate mai mare a 
arhitecturii   

Complexitate mai mică a 
arhitecturii   

Timp și costuri de proiectare 
mai mari 

Timp și costuri de proiectare 
mai mici 

 
Tabelul 7.1 prezintă, succint, rezultatele analizei comparative a celei de-a doua 

etape a studiului – comparația în paralel a arhitecturii și ierarhiiilor aplicației. 
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8 APLICAȚIILE IN FORMAT VIDEO ȘI ANIMAT 
 
 

Capitolul descrie structurile și modul de alcătuire a aplicațiilor care au fost 
realizate în cadrul acestui studiu. S-a pornit de la aplicația cu tehnologie avatar 
animat, se continuă cu aplicația cu avatar video uman și varianta care permite 
comutarea pe limbaje regionale. La final se face o analiză între instrumentele 
software, cunoștințele si efortul necesare pentru realizarea acestor forme ale 
aplicației și se trag concluziile comparative reieșite după finalizarea acestei etape.  

 

8.1  Aplicația cu  Avatar Animat 
 

Aplicația este creată folosind cele mai noi tehnologii web: HTML5 [58], CSS 
3[59] și JavaScript[60]. 

Pentru o dezvoltare mai rapidă a aplicației și o experiență interactivă pentru 
utilizator, website-ul folosește o bibliotecă JavaScript numită jQuery [61]. 

Fișierele video din website sunt afișate folosind JWPlayer. JWPlayer este un 
player care poate fi integrat într-un website. În funcție de posibilitățile browser-ului 
web de a afișa tag-ul HTML5 „video”, player-ul alege dacă va afișa fișierul video 
folosind tag-ul „video” sau, pentru a avea compatibilitate cu browser-ele mai vechi, 
va folosi un tag „object” în care va încărca un fișier flash care conține un player 

video. [62] [63]. 
Structura folderului principal al website-ului conține: 
 css – este folderul unde sunt localizate principalele fișiere *.css 

(Cascading Style Sheets) 

 imagini – este folderul unde sunt localizate imaginile utilizate de 

aplicație 

 js – este folderul unde sunt localizate fișierele JavaScript care sunt 

utilizate de aplicație (jQuery framework, fancyBox plugin) [64] 

 jwplayer – este folderul unde sunt localizate fișierele JWPlayer 

 sigml – este folderul unde sunt localizate fișierele SigML care conțin 

explicațiile lecțiilor exprimate în  limbajul semnelor în forma regională 

specifică orașului București 

 sigmlvideo – este folderul unde sunt localizate fișierele video în format 

FLV care conțin explicațiile lecțiilor exprimate în  limbajul semnelor în 

forma regională specifică orașului București 

 video – este folderul unde sunt localizate fișierele video care conțin 

lecțiile în format video 

Structura paginilor este descrisă în rândurile de mai jos: 
Prima pagină este apelată odată cu lansarea implicită a aplicației prin 

index.php.
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Figura 8.1: Prima pagina a aplicației 

 

Figura 8.1 ilustrează prima pagină care apare la lansarea aplicației. Această 
pagină de întâmpinare a fost concepută pentru a realiza o pornire veselă, atractivă 
pentru elevi, care să încurajeze deschiderea pentru învățarea elementelor care țin 
de sănătatea și îngrijirea dinților. Imaginea aceasta de întâmpinare a fost păstrată și 
este aceeași pentru toate variantele de aplicații realizate și prezentate în cadrul 
acestui capitol. 

Conținutul fișierului index.php 

<?php include("header.php"); ?> 
<img src="imagini/IntroSite.jpg" width="100%" /> 

<?php include("footer.php"); ?> 

Linia 1 folosește funcția php pentru a include fișierul „header.php”, care 
conține antetul tuturor paginilor din website. Includerea unui fișier prin funcția 
include este echivalent cu scrierea acelui fișier în fișierul care îl include. Includerea 
fișierului care conține antetul are ca scop micșorarea numărului de linii de cod 

duplicat. 
Linia 2 este conținutul primei pagini, care este o imagine. (figura 8.1) 
Linia 3 folosește funcția php pentru a include fișierul „footer.php”, care 

conține subsolul tuturor paginilor din website. 
Fișierul care conține antetul header.php, este descris în randurile de mai jos. 
Linia 1 

<!DOCTYPE html> 

În această linie este setat tipul documentului. Acesta este tipul de document 
pentru un fișier HTML5. 

Linia 4 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

În aceasta linie este setat meta tag-ul legat de tipul conținutului fișierului 

HTML și a setului de caractere folosit, care este UTF8. 

Linia 6 

<title>Doctorat</title> 
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În această linie este setat titlul documentului HTML. 
Liniile 9-12 

<link href="css/reset.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="css/style.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="css/menu.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.css" /> 

În aceste linii sunt făcute legăturile către fișierele CSS. 
Liniile 16-18 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="js/jquery-

1.9.1.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" language="javascript" 
src="jwplayer/jwplayer.js"></script> 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="jas/095j/scripts/spa-
object.js"></script> 

În aceste linii sunt incluse fișierele JavaScript cu biblioteca jQuery, modulul 
jQuery, player-ul JWPlayer și biblioteca de control a applet-ului JAVA. 

Liniile 42-44 

function startPlayer(sigmlURL) { 
    window.document.forms.ctrlBForm.urlText.value = sigmlURL; 

    SPA.startPlayURL(); 
} 

Aici este definită funcția startPlayer(). Această funcție inițializează animația 

din applet-ul JAVA. 
In rândurile următoare este descris conținutul  paginii 

cariile_dentare_descriere.php, care este ca structură identică cu celelalte pagini care 
au conținut medical.  Prin descrierea structurii acestei pagini  se face o descriere 
generală care este echivalentă si pentru celelalte pagini cu conținut medical unde 
diferite sunt doar titlul și fișierele aplelate. 

Linia 1 

<?php include("header.php"); ?> 

Este inclus fișierul cu antetul, la fel ca pe prima pagină a website-ului. 
La linia 3 este tag-url „div” care vor conține playerul video. 

<div id="container"></div> 

La liniile 19-99 este tag-url „div” care vor conține applet-ul JAVA. 

<div id="applet"> 

… 
</div> 

La liniile 5-10 este creat playerul video folosind JWPlayer. 

jwplayer("container").setup({ 

 flashplayer: "jwplayer/jwplayer.flash.swf",  
 file: "video/CariileDentareDescriere.mp4",  
 width: 540, 
 height: 360 
}); 

Pentru a crea un player video, JWPlayer are nevoie de câțiva parametri: 
 flashplayer – este calea către versiunea „flash” a playerului video. 

Dacă JWPlayer detectează faptul că browser-ul nu suportă tag-ul HTML5 

video, atunci va afișa fișierul video folosind versiunea „flash” a playerului 

 file – este calea către fișierul video care va fi redat 
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 width – este lățimea exprimată în pixeli a playerului. Aici sunt folosite 

valorile calculate în antet 

 height – este înălțimea exprimată în pixeli a playerului. Aici sunt 

folosite valorile calculate în antet 

 
Figura 8.2: Pagina „cariile dentare descriere” cu avatar animat în java 

 
După lansarea paginii cariile_dentare_descriere.php apare imaginea din 

figura 8.2. În partea dreaptă poate fi vizualizat derulat fișierul video cu coținut 
medical explicit și în dreapta avatarul animat în format Java care după încărcarea 

bibliotecilor va explica în limbajul semnelor mesajul asociat într-un mod sincronizat. 
La liniile 11-13 este sincronizat evenimentul play al playerului video cu cel al 

applet-ului JAVA. 

jwplayer("container").onPlay(function() { 

 SPA.startPlayURL(); 
}); 

La liniile 14-16 este sincronizat evenimentul pauză al playerului video cu cel 

al applet-ului JAVA. 

jwplayer("container").onPause(function() { 
 SPA.stopPlayer(); 

}); 

Avatarul Java trebuie să descarce numeroase biblioteci externe la început și 
din această cauză pornește foarte des cu o întârziere semnificativă care poate duce 

la desincronizarea între conținutul medical video și semnele avatarului. Din acest 
motiv viteza conexiunii la Internet este foarte importantă pentru funcționalitatea 
acestei versiuni. Versiunea Java de pe server și software-ul asociat avatarului 
animat Java trebuie actualizate constant din cauza vulnerabilităților și a certificatelor 
de securitate. De foarte multe ori problemele legate de actualizări și din motive de 
securitate au făcut ca în timp această variantă a aplicației sa devină  succesiv de 
mai multe ori și în final nefuncțională. 

   JA SiGML URL App [65] este o altă aplicație, similară JA SiGML Service 
Player, ce permite vizualizarea mișcărilor avatarului din fișiere stocate într-un URL.  
JA SiGML URL, împreună cu JASingning VideoGeneration Server [66] permite 
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conversia fișierelor din formatul SiGML în formatul MOV. Dacă aceste fișiere sunt 
convertite din formatul MOV în formatul MP4 sau FLV, avatarul animat poate fi 

vizualizat prin utilizarea fișierelor în aceste formate video, integrate direct în 
aplicație. Actualizările JAVA, certificatele de securitate și utilizarea bibliotecilor 
externe nu mai influențează funcționalitatea avatarului în cadrul aplicației [54]. 

Datorită multiplelor avantaje a acestei variante aplicația finală pentru 
cercetare s-a realizat în această formă. Structura website-ului în acest caz este 
aceeași ca cea  pentru aplicația video descrisă în capitolul următor diferența fiind 
dată de conținutul  folderului sigmlvideo. În cazul  aplicației cu avatarul animat 

generat în JAVA și convertit în format video în folderul sigmlvideo sunt fișierele în 
format FLV cu semnele executate de avatarul animat. 

Primul pas important în procesul de asamblare a conținuturilor aplicației îl 
reprezintă corelarea conținutului medical cu cel al limbajului semnelor. Mesajul 

transmis persoanelor cu deficiențe de auz trebuie să fie cuprinzător, coerent și 
adecvat vârstei elevilor cărora le va fi prezentată aplicația. Provocarea acestei etape 
este dată de corelarea filmelor medicale și a imaginilor adunate anterior cu 

expresiile folosite, în mod cotidian, de elevii cu deficiențe de auz, atât în scris, cât și 
în limbajul semnelor. 

Principalele instrumente utilizate pentru editarea frazelor și monitorizarea 
mișcărilor avatarului au fost eSIGN Editor și JA SiGML Service Player [51] [52]. 
Frazele au fost editate din nou cu eSIGN Editor, astfel încât să obțină o relație 
coerentă între conținutul video medical și mesajul fiecărei secțiuni a aplicației. 

 
Figura 8.3: Editarea frazei asociată meniului „Periaj” [53] 

 
Figura 8.3 prezintă procesul de editare al frazelor pentru meniul „Periaj”. În 

stânga este prezentat eSIGN cu succesiunea de cuvinte în curs de editare, iar în 
dreapta avatarul Luna interpretând secvența de semne corespunzătoare redării în 
limbajul semnelor a mesajului cu privire la procesul de periaj [54]. 
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Figura 8.4: Editarea frazei asociată meniului „ață dentară” [54] 

 

Figura 8.4 reprezintă procesul de editare a frazei asociată meniului „Ață 
dentară”. În stânga este prezentat editorul de fraze eSIGN cu succesiunea de 
cuvinte în curs de editare, iar în dreapta avatarul Luna interpretând secvența de 
semne care transpune corect și complet procesul de curățare a dinților cu ața 
dentară [54]. 

 
Figura 8.5: Formatul eSIGN pentru fraza compusă „ață dentară” 

 
Aplicația eSIGN Editor salvează automat frazele în formatul specific eSIGN, 

cu extensia *.esign, iar fișierele obținute pot fi editate cu un simplu editor de text 
(figura 8.5). eSIGN Editor poate exporta frazele în formatul SiGML, pentru a fi 
integrate paginilor web. 

Pentru partea de filme cu conținut medical am primit acordul de la Procter & 
Gamble Mkt să utilizez secvențe editate din cadrul filmului „Bazele Igienei Orale” 
care face parte din programul lor de educație și prevenție. Secvențe din filmele 
acestea au fost organizate pe categorii corespondente secţiunilor aplicaţiei și editate 
într-o primă fază. Au fost utilizate și imagini din alte surse care au fost editate 
pentru a fi utile în cadrul aplicației. 
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Figura 8.6: Editorul conținut video medical – adaugarea subtitrărilor [54] 

 
Procesul de editare video a fost realizat cu Windows Movie Maker, 

subtitrările și sunetul fiind adăugate în acest program. (figura 8.6) Un avantaj 
important al acestui editor îl reprezintă faptul că pot fi setați cu mare precizie timpii 

de tăiere și alipire, subtitrare și sunet, astfel încât mesajul video să fie perfect 
sincronizat cu mișcările avatarului. Subtitrările inserate cuprind cuvinte simple, ușor 
de înțeles de copiii surzi, dar în concordanță și uneori complementare cu mesajul 
transmis prin limbajul semnelor. Mesajul transmis prin filmele medicale editate este 
primordial mesajului din limbajul semnelor, dar totuși acesta trebuie corelat cu 
expresiile uzuale și limbajul curent al surzilor. Există aici un efort bidirecțional de 
corelare a informațiilor din ambele secțiuni care solicită cunoștințe de medicină și 

psihologie specială dar și timp de concepție. 

 
Figura 8.7: Adăugarea sunetului corelat și sinconizat cu mesajul subtitrat [53] 

 
Sunetul a fost adăugat (figura 8.7) deoarece o parte dintre utilizatori nu 

sunt complet surzi sau au implanturi auditive, motiv pentru care orice metodă 
suplimentară de comunicare a fost considerată utilă. Mesajul sonor inserat  poate fi 
util și părinților sau altor persoane cu auz normal implicate în educația copiilor, care 

să-i ajute pe aceștia să învețe conținutul prezentat de aplicație. Toate mijloacele de 

comunicare au fost utilizate astfel încât mesajul medical să fie cât mai ușor de 
înțeles de către persoanele surde. Corelarea dintre video, text, sunet și mesajul în 
limbajul semnelor este suprapusă, dar și complementară pe diferite canale în același 

BUPT



8.1 - Aplicația cu  Avatar Animat     83 

 

timp. Prin vizualizarea repetată și corelată a materialelor, informația transmisă prin 
aceste canale variate potențează înțelegerea complexă a subiectelor expuse. Acest 

proces îmbunătățește înțelegerea vizuală, dar și limbajul scris și cel al semnelor într-
o perspectivă mai lungă de timp [54]. 

Conținutul video a fost, mai întâi, convertit din formatul AVI în WLMP 
(Windows Movie Maker Project), pentru a putea fi editat, ulterior fiind salvat în 
formatul MP4 pentru a putea fi utilizat în aplicație. În urma acestui proces, fișierul 
rezultat ocupă un spațiu mult mai redus pe server si este compatibil cu majoritatea 
playerelor integrate în browsere. 

Următorul pas în procesul de dezvoltare al aplicației se referă la re-editarea 
frazelor pentru sincronizarea perfectă între mesajul  în LMG și conținutul video 
medical, cu ajutorul editorului de fraze și al avatarului. Această etapă presupune re-
editarea cu precizie a frazelor limbajului semnelor cu conținutul medical video și a 

subtitrărilor editate in faza anterioară. Pot apărea ajustări uneori în care avatarul 
este pus să prelungească un semn sau o frază sau este prelungită doar poziția de 
repaus dintre diferitele segmente editate ale filmului. 

 
Figura 8.8: Sincronizarea frazelor și a conținutului video în timp real [54] 

 
Figura 8.8 prezintă începutul procesului de editare prin sincronizare 

simultană în timp real pentru meniul „Ață dentară”. În stânga sus este prezentat 
editorul de fraze eSIGN, unde este selectată și pusă în mișcare doar o parte a frazei. 
În partea dreaptă, avatarul Luna interpretează secvența selectată referitoare la ața 
dentară. În partea din stânga jos, este prezentat conținutul video referitor la 

procesul complet și corect de curățare a dinților cu ața dentară, cronometrat și 
sincronizat cu celelalte părți afișate. Numărul cadrelor frazei și viteza de execuție 
exprimată în cadre pe secundă sunt prezentate în partea de sus, din dreapta 
imaginii. Secvența temporală poate fi măsurată cu mare precizie prin multiplicarea 
numărului de cadre totale cu viteza setată de execuție a secvenței măsurată în 
cadre pe secundă. De obicei, acest proces de ajustare temporală pentru subtitrări, 
sunete și fraze în limbajul semnelor este foarte complex și presupune timp, atenție 

și o serie mare de iterații [54]. 

BUPT



84     Aplicațiile in format video și animat - 8 

 
Figura 8.9: Aplicația finală avatar animat pentru pagina „Periaj” [54] 

 
Forma finală a aplicației avatar animat in format FLV pentru pagina „Periaj” este 
ilustrată în figura 8.9.  În partea din stânga apare conținutul video medical, însoțit 
de sunet și subtitrări. În dreapta, apare avatarul animat care transpune mesajul 

pentru periaj în limbajul semnelor [54]. 

 
Figura 8.10: Aplicația finală avatar animat pentru pagina „Ață dentară” [53] 

 
Figura 8.10 prezintă ultima versiune a aplicației avatar animat cu fișiere în 

format FLV, afișând materialul video din secțiunea „Ață dentară”, alături de avatarul 
animat sincronizat [53]. 

Procesul de editare este unul laborios și presupune mult timp și multă 

atenție. Procesul de sincronizare implică, adesea, repetarea corelată a editării, atât 
pentru conținutul video medical, cât și pentru conținutul ce cuprinde fraze în 
limbajul semnelor. Numai crearea unei secțiuni simple a aplicației poate dura cu 
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aproximație între una și trei zile de lucru. Această fază a proiectului poate dura 
săptămâni sau luni în funcție de complexitatea aplicației și experiența editorilor. 

 

8.2  Aplicația cu Avatar Video Uman 
 

Structura website-ului în acest caz este aceeași ca cea a aplicației cu 
avatarul generat în JAVA și transformat în video, diferența fiind dată de faptul că în 

locul fișierelor video cu avatarul animat sunt introduse fișierele video înregistrate cu 
interpreți umani. De aceea descrierea următoare este valabilă si pentru aplicația 
menționată în partea a doua a capitolului anterior unde s-a facut trimitere la acest 
capitol.  

Structura folderului principal al website-ului conține: 
 css – este folderul unde sunt localizate principalele fișiere *.css 

(Cascading Style Sheets) 

 imagini – este folderul unde sunt localizate imaginile utilizate de 

aplicație 

 js – este folderul unde sunt localizate fișierele JavaScript care sunt 

utilizate de aplicație (jQuery framework, fancyBox plugin) 

 jwplayer – este folderul unde sunt localizate fișierele JWPlayer 

 sigmlvideo – este folderul unde sunt localizate fișierele video care 

conțin explicațiile lecțiilor exprimate în  limbajul semnelor în forma 

regională specifică orașului București 

 video – este folderul unde sunt localizate fișierele video care conțin 

lecțiile în format video 

Structura paginilor aplicației este descrisă în rândurile de mai jos 
Prima pagină este apelată odată cu lansarea implicită a aplicației prin 

index.php și aceasta este aceeași pentru toate formele aplicației. (figura 8.1) 

<?php include("header.php"); ?> 

<img src="imagini/IntroSite.jpg" width="100%" /> 
<?php include("footer.php"); ?> 

Linia 1 folosește funcția php pentru a include fișierul „header.php”, care 
conține antetul tuturor paginilor din website. Includerea unui fișier prin funcția 
include este echivalent cu scrierea acelui fișier în fișierul care îl include. Includerea 
fișierului care conține antetul are ca scop micșorarea numărului de linii de cod 

duplicat. 
Linia 2 este conținutul primei pagini, care este o imagine. 
Linia 3 folosește funcția php pentru a include fișierul „footer.php”, care 

conține subsolul tuturor paginilor din website. 
Fișierul care conține antetul este descris în rândurile de mai jos. 
Linia 1 

<!DOCTYPE html> 

În această linie este setat tipul documentului. Acesta este tipul de document 
pentru un fișier HTML5. 

Linia 4 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

În aceasta linie este setat meta tag-ul legat de tipul conținutului fișierului 
HTML și a setului de caractere folosit, care este UTF8. 

Linia 6 
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<title>Doctorat</title> 

În această linie este setat titlul documentului HTML. 

Liniile 9-12 
<link href="css/reset.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="css/style.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="css/menu.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.css" /> 

În aceste linii sunt făcute legăturile către fișierele CSS. 
Liniile 16-17 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="js/jquery-
1.9.1.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" language="javascript" 

src="jwplayer/jwplayer.js"></script> 

În aceste linii sunt incluse fișierele JavaScript cu biblioteca jQuery, modulul 
jQuery și player-ul JWPlayer. 

Linia 98 

$fTotalWidth = jQuery( "#menu" ).width() - 15; 

Pentru ca afișarea să fie adaptivă, conținutul este afișat în funcție de 
dimensiunile ecranului dispozitivului utilizatorului. Pentru că este necesar să 
calculăm dimensiunile spațiului în care afișează playerele video, în această linie este 
calculată lățimea totală a conținutului în funcție de dimensiunile meniului principal. 

Liniile 105-107 

$v1Width = $fTotalWidth * 0.62790697; 
$v2Width = $fTotalWidth - $v1Width; 
$vHeight = $v1Width * 0.6666666666; 

În aceste linii sunt calculate dimensiunile zonei de afișare pentru cele două 
playere video. 

Liniile 20-29 

jQuery( window ).resize( function () { 

 $fTotalWidth = jQuery( window ).width() * 0.9 - 15; 
 
 $v1Width = $fTotalWidth * 0.62790697; 

 $v2Width = $fTotalWidth - $v1Width; 
 $vHeight = $v1Width * 0.6666666666; 
 
 jwplayer("container").resize($v1Width, $vHeight); 
 jwplayer("container2").resize($v2Width, $vHeight); 
} ); 

În aceste linii este creată funcția care este apelată atunci când fereastra în 
care rulează aplicația este redimensionată. 

La linia 21 este calculată lățimea totală a spațiului de afișare a celor două 
playere video în funcție de noile dimensiuni ale ferestrei. 

La liniile 23-25 sunt calculate dimensiunile spațiului de afișare a playerelor 
video în funcție de noua lățime totală a conținutului. 

La liniile 27-28 sunt redimensionate cele două spații de afișare pentru  
ambele playere video. 

In rândurile următoare este descris conținutul paginii 
cariile_dentare_descriere.php, care este ca structură identică cu celelalte pagini care 
au conținut medical. Prin descrierea structurii acestei pagini se face o descriere 
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generală care este echivalentă si pentru celelalte pagini cu conținut medical unde 
diferite sunt doar fișierele apelate. 

Linia 1 

<?php include("header.php"); ?> 

Este inclus fișierul cu antetul, la fel ca pe prima pagină a website-ului. 
La liniile 3 și 27 sunt tag-urile „div” care vor conține playerele video. 

<div id="container"></div> 

… 
<div id="container2"></div> 

La liniile 5-10 și 29-34 sunt create playerele video folosind JWPlayer. 

jwplayer("container").setup({ 
 flashplayer: "jwplayer/jwplayer.flash.swf",  

 file: "video/CariileDentareDescriere.mp4",  
 width: $v1Width, 
 height: $vHeight 
}); 
… 
jwplayer("container2").setup({ 
 flashplayer: "jwplayer/jwplayer.flash.swf", 

 file: "sigmlvideo/CariileDentareDescriere.flv",  
 width: $v2Width, 
 height: $vHeight 
}); 

Pentru a crea un player video, JWPlayer are nevoie de câțiva parametri: 
 flashplayer – este calea către versiunea „flash” a playerului video. 

Dacă JWPlayer detectează faptul că browser-ul nu suportă tag-ul HTML5 

video, atunci va afișa fișierul video folosind versiunea „flash” a playerului 

 file – este calea către fișierul video care va fi redat 

 width – este lățimea exprimată în pixeli a playerului. Aici sunt folosite 

valorile calculate în antet 

 height – este înălțimea exprimată în pixeli a playerului. Aici sunt 

folosite valorile calculate în antet 
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Figura 8.11: Pagina „Cariile Dentare Descriere” cu Laura interpret 

 
După lansarea paginii cariile_dentare_descriere.php în browser apare 

imaginea din figura 8.11. În partea stângă poate fi vizualizat filmul editat cu 
conținut medical explicit și în dreapta interpretul uman care explică în limbajul 
semnelor mesajul asociat într-un mod sincronizat. În figura 8.11 apare Laura care 
explică in limbajul regional specific orașului București mesajul medical asociat 

descrierii apariției cariilor dentare. 
Liniile 11-13 

jwplayer("container").onReady(function() { 

 jwplayer("container").play(true); 
}); 

Când ambele playere video au încărcat fișierele, amândouă pornesc simultan 
redarea. 

La liniile 14-16 și 35-37 sunt sincronizate evenimentele play dintre cele 
două playere. 

jwplayer("container").onPlay(function() { 

 jwplayer("container2").play(true); 
}); 
… 
jwplayer("container2").onPlay(function() { 
 jwplayer("container").play(true); 
}); 

La liniile 17-19 și 38-40 sunt sincronizate evenimentele pauză dintre cele 
două playere.

jwplayer("container").onPause(function() { 

 jwplayer("container2").pause(true); 
}); 
… 

jwplayer("container2").onPause(function() { 

 jwplayer("container").pause(true); 
}); 
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La liniile 20-23 și 41-44 sunt sincronizate evenimentele stop dintre cele 
două playere. 

jwplayer("container").onComplete(function() { 
 jwplayer("container").stop(); 
 jwplayer("container2").stop(); 
}); 

… 
jwplayer("container2").onComplete(function() { 
 jwplayer("container").stop(); 
 jwplayer("container2").stop(); 
}); 

În momentul în care s-a început lucru la această formă a aplicației, aplicația 
cu avatar animat era finalizată și testată. Conținutul video medical editat anterior a 

fost utilizat și în această formă a aplicației pentru un paralelism perfect. Următoarea 
sesiune de înregistrări video a mesajului în LMG a fost realizată cu ajutorul Laurei, 
studentă la Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul Universității de Medicină și 

Farmacie “Carol Davila”, București. Laura a învățat în familie limbajul semnelor ca 
limbă maternă și este o cunoscătoare foarte bună a LMGR.  

 
Figura 8.12: Semne reprezentate identic, în paralel Luna și Laura [54] 

 
Figura 8.12 prezintă reprezentarea unor noțiuni în limbajul semnelor 

prezente în aplicație, executate identic de Laura ca și cele editate anterior cu 
avatarul animat Luna [54]. Sesiunea de înregistrări a fost realizată astfel încât 

semnele realizate de interpretul uman să fie identice cu cele ale avatarului animat 
pentru ca aplicațiile să poată fi utilizate în cercetarea comparativă realizată în școli.   

Imaginile video au fost înregistrate întâi în format MP4 și apoi rotite și 
convertite cu software-ul gratuit Media Cope 4.0.  Conversia a trebuit realizată cu 
atenție pentru a se păstra proporțiile și rezoluția identice cu cele ale avatarului 
animat, simultan cu procesul de rotire. Rezoluția trebuie stabilită cu mare precizie 
(406 X 512) și presupune utilizarea setării custom video converter. La finalul acestei 

operațiuni, fișierele ocupă, de regulă, mai puțin spațiu de stocare [54]. 
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Figura 8.13: Aplicația finală avatar animat pentru pagina „Periaj” [54] 

 
Forma finală a aplicației cu avatarul uman video este reprezentată de figura 

8.13, unde Laura interpretează în limbajul semnelor conținutul video din secțiunea 
“Periaj” [54]. Conținutul video medical, cu subtitrări și sunet, apare în partea 
stângă, iar în dreapta Laura, transpunând mesajul în limbajul semnelor. 

Sesiunea de înregistrare video pentru toate mesajele din aplicație a durat 
câteva ore, iar procesul de editare a conținutului și de ajustare în cadrul aplicației a 

presupus un efort considerabil mai mic decât în cazul editării aceluiași conținut în 
forma animată. Precizia timpilor și sincronizarea cu conținutul video a reprezentat o 
provocare și în această etapă. În funcție de experiența anterioară a editorilor și de 
complexitatea conținutului aplicației, procesul poate dura câteva ore sau câteva zile.  

 

8.3 Aplicația în forme de limbaj regionale 
 

Limbajele semnelor, ca și limbajele vorbite, sunt diferite de la o țară la alta. 
În momentul realizării primelor înregistrări s-a constat că limbajele utilizate de 
operatorii din diferite zone ale României prezintă variații semnificative și limbajul 
semnelor nu este unitar pe toata suprafața țării.  La fel ca limbajele vorbite care 
prezintă regionalisme și limbajele semnelor din România prezintă unele variații, 

uneori chiar și de la o școală la alta din cadrul aceluiași oraș. Pe parcursul 
desfășurării proiectului am intrat în contact cu 4 operatori care exprimau aceleași 
idei în forme și succesiuni diferite. Din experiența proiectului am intrat în contact cu 
persoane care au individualizat mesajul din 3 zone distincte ale țării: București, 
Sibiu, Focșani. J. Albert Bickford [67] confirmă în studiul său cu privire la limbajele 
semnelor din Europa de Est, existența anumitor diferențe regionale în LMGR. Este 

menționat un dictionar LMGR realizat la Sibiu care nu este agreat și utilizat în alte 
zone ale țării și diferențe semnificative între limbajele folosite în vestul țării. Se 
concluzionează că posibilitatea existenței unor variații dialectale este un subiect care 

merită cercetat în continuare [67] . 
Datorită acestor variații ale limbajului semnelor și pentru a pregăti în viitor 

continuarea experimentului la nivel național a apărut ideea de a particulariza 
aplicația pentru diverse regiuni. Pentru a putea utiliza această aplicație în mediul 
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online ar fi necesar un meniu care să ofere utilizatorului variante de limbaj la 
lansarea aplicației cât mai apropiate de limbajul cu care acesta este familiarizat. 

Această aplicație web vine cu o soluție pentru această problemă. Folosindu-ne de 
API-ul geolocation [68] din HTML5, aplicația poate primi coordonatele geografice ale 
locației utilizatorului în formatul folosit de dispozitivele GPS (Global Positioning 
System = Sistem Global de Poziționare) [69]. Având coordonatele utilizatorului 
aplicația îl va întreba pe utilizator dacă dorește să vadă varianta aplicației care este 
cât mai apropiată de regiunea unde se află acesta în momentul accesării. Varianta 
selectată astfel are tot conținutul conceput de un operator din aceea zonă având 

mesajul înregistrat conform limbajului din regiunea unde se află acesta. Următoarea 
sesiune de înregistrări video a mesajului în LMG a fost realizată cu ajutorul Teodorei, 
studentă la Facultatea de Medicină Dentară, din cadrul Universității de Medicină și 
Farmacie “Carol Davila”, din București. Teodora este soră cu Laura și împreună au 

învățat în familie limbajul semnelor ca limbă maternă. Teodora este originară din 
Focșani și este o cunoscătoare foarte bună a limbajului mimico gestual românesc. 
Cu Teodora înregistrările au fost făcute așa cum utilizează ea limbajul semnelor 

acasă în familie sau în comunitățile din zonă. 
Structura website-ului este aceeași ca cea a aplicației cu video, diferența 

fiind dată de faptul că acesta are o arhitectură care include câte un website pentru 
fiecare regiune, pentru care există un limbaj al semnelor. Utilizatorul poate alege 
versiunea website-ului pe care dorește să o folosească prin modalul creat de 
modulul fancyBox al biblioteci jQuery [70] [71]. 

API-ul Geolocation al HTML 5 este o interfață de nivel înalt care accesează 
informații legate de localizare, cum ar fi latitudinea și longitudinea. API-ul 
returnează datele legate de locație bazându-se pe implementarea funcției de 
localizare a dispozitivului pe care rulează. Sursa informației despre locație variază în 
funcție de tehnologiile de localizare de care dispune dispozitivul pe care rulează: 
GPS (Global Positioning System), adresă IP, RFID, adresa MAC a WiFi și Bluetooth, 
ID-ul celulei GSM/CDMA, ca și locația introdusă de utilizator [72]. 

 

 
Figura 8.14: Meniul de solicitare a acordului pentru utilizarea locației utilizatorului 

 
La lansarea aplicației în această formă apare un meniu care solicită acordul 

ca aplicația sa utilizeze locația utilizatorului (figura 8.14). API-ul oferă posibilitatea 
de a lua datele legate de locație o singură dată sau de mai multe ori. În continuare 
vor fi prezentate funcțiile de localizare geografică împreună cu diferite exemple de 
utilizare a acestora. 
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Funcția getCurrentPosition() [73] 
Funcția getCurrentPosition() este folosită pentru a determina poziția curentă 

a dispozitivului.  
Sintaxa: navigator.geolocation.getCurrentPosition( success, error, options ); 
Parametri: 
 success – este o funcție care este apelată atunci când API-ul a putut 

lua cu succes locația, iar locația este trimisă ca și parametru funcției, ca 

obiect Position 

 error – este un parametru opțional. Este o funcție care este apelată 

atunci când API-ul nu a reușit să preia locația. Funcția primește ca și 

parametru un obiect PositionError 

 options – este un parametru opțional. Este un obiect PositionOption 

Exemplu: 

function showMyPosition(pos) { 

  console.log(pos.coords.latitude); 

  console.log(pos.coords.longitude); 

} 

navigator.geolocation.getCurrentPosition(showMyPosition); 

Funcțiile watchPosition()[74] și clearWatch()[75] sunt două funcții 
complementare. Prima funcție, watchPosition(), înregistrează o legătură către o 

funcție care primește ca și parametru poziția dispozitivului de fiecare dată când 
aceasta se schimbă. Cea de-a doua funcție, clearWatch(), șterge legătura către 
funcție. 
watchPosition() 

Sintaxa: id = navigator.geolocation.watchPosition( success, error, options ); 
Parametri: 

 success – este o functie care este apelată atunci când API-ul a putut 

lua cu succes locația, iar locația este trimisă ca și parametru funcției, ca 

obiect Position 

 error – este un parametru opțional. Este o funcție care este apelată 

atunci când API-ul nu a reușit să preia locația. Funcția primește ca și 

parametru un obiect PositionError 

 options – este un parametru opțional. Este un obiect PositionOption 

Rezultat: 
 id – funcția întoarce ca și rezultat un ID pentru legătura făcută către 

funcție. ID-ul este folosit pentru a putea șterge legătura. 

clearWatch() 

Sintaxa: navigator.geolocation.clearWatch( id ); 
Parametri: 
 id – ID-ul legăturii întors de funcția watchPosition() 
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Exemplu: 

function showMyPosition(pos) { 

  console.log(pos.coords.latitude); 

  console.log(pos.coords.longitude); 

} 

 

id = navigator.geolocation.watchPosition( showMyPosition); 

 

function buttonClickHandler() { 

  navigator.geolocation.clearWatch(id); 

} 

Structura folderului principal al website-ului conține: 
 css – este folderul unde sunt localizate principalele fișiere *.css 

(Cascading Style Sheets) 

 imagini – este folderul unde sunt localizate imaginile utilizate de aplicație 

 js – este folderul unde sunt localizate fișierele JavaScript care sunt 

utilizate de aplicație (jQuery framework, fancyBox plugin) 

 jwplayer – este folderul unde sunt localizate fișierele JWPlayer 

 sigmlvideo – este folderul unde sunt localizate fișierele video care 

conțin explicațiile lecțiilor exprimate în  limbajul semnelor în forma 

regională specifică orașului București 

 video – este folderul unde sunt localizate fișierele video care conțin 

lecțiile în format video 

Versiunile pentru celelalte variante regionale sunt puse în foldere denumite 

după următoarea regulă: 

_[nume_locație] 

 nume_locație – este numele orașului principal unde este folosită 

varianta de limbaj regională. 

 În interiorul fiecărui folder al unei variante regionale, folderele și fișierele 
sunt structurate în același mod ca și în folderul principal al website-ului. 

Prima pagină este apelată odată cu lansarea implicită a aplicației prin index.php și 
imaginea afișată  este aceeași pentru toate formele aplicației. (figura 8.1) 

 
Figura 8.15: Meniul „Schimbă locația” din aplicația cu forme regionale 
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Diferența față de variantele anteriore apare în dreapta sus a paginii unde 

este un meniu derulant „Schimbă locația”, care afișează variantele regionale 
disponibile pe site. Pentru acest proiect doctoral  s-au realizat două variante 
complete ale aplicației pentru București si Focșani (figura 8.15). 
Conținutul fișierului 

<?php $bCheckLocation = true; ?> 

<?php include("header.php"); ?> 
<img src="imagini/IntroSite.jpg" width="100%" /> 
<?php include("footer.php"); ?> 

Linia 1 inițializează o variabilă $bCheckLocation care stabilește dacă este 
sau nu verifică locația. 

Linia 2 folosește funcția php pentru a include fișierul „header.php”, care 

conține antetul tuturor paginilor din website. Includerea unui fișier prin funcția 
include este echivalent cu scrierea acelui fișier în fișierul care îl include. Includerea 
fișierului care conține antetul are ca scop micșorarea numărului de linii de cod 

duplicat. 
Linia 3 este conținutul primei pagini, care este o imagine. 
Linia 4 folosește funcția php pentru a include fișierul „footer.php”, care 

conține subsolul tuturor paginilor din website. 
Fișierul care conține antetul este descris în randurile de mai jos. 

Linia 1 

<?php require_once 'header_locatie.php'; ?> 

Funcția php require_once face același lucru ca și funcția include, cu două 
diferențe include fișierul doar prima data când este apelată funcția și va afișa un 
mesaj de eroare dacă fișierul nu a putut fi inclus. În acest caz folosim funcția 
require_once în locul funcției include pentru că în fișierul „header_locatie.php” sunt 
inițializate niște variabile, și dorim să le inițializăm o singură dată, iar dacă fișierul 
nu a putut fi inclus, și variabilele nu au putut fi inițializate, avem nevoie să fie 

afișată o eroare pentru a putea afla repede dacă este o problemă, și dacă această 

eroare vine de la faptul că fișierul nu a putut fi inclus. 
Conținutul fișierului header_locatie.php 

<?php 

    $sLoc = 'bucuresti'; 
    $sLinkPrefix = ''; 
?> 

În fișierul “header_locatie.php” sunt inițializate două variabile $sLoc și 
$sLinkPrefix. Ambele variabile sunt folosite pentru a determina care versiune a 
website-ului este afișată utilizatorului și un prefix care va fi folosit pentru a crea 
legături către celelalte versiuni ale website-ului. 

Linia 2 

<!DOCTYPE html> 

În această linie este setat tipul documentului. Acesta este tipul de document 
pentru un fișier HTML5. 

Linia 5 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

În aceasta linie este setat meta tag-ul legat de tipul conținutului fișierului 
HTML și a setului de caractere folosit, care este UTF8. 

Linia 7 
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<title>Doctorat</title> 

În această linie este setat titlul documentului HTML. 

Liniile 10-13 

<link href="css/reset.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="css/style.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<link href="css/menu.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" /> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.css" /> 

În aceste linii sunt făcute legăturile către fișierele CSS. 
Liniile 17-19 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="js/jquery-
1.9.1.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" language="javascript" 

src="js/jquery.fancybox.pack.js"></script> 
<script type="text/javascript" language="javascript" 
src="jwplayer/jwplayer.js"></script> 

În aceste linii sunt incluse fișierele JavaScript cu biblioteca jQuery, modulul 

jQuery, fancyBox, și player-ul JWPlayer. 
Liniile 42-44 

if ( typeof Number.prototype.toRadians == 'undefined' ) { 

 Number.prototype.toRadians = function() { return this * Math.PI / 180; }; 
} 

Se verifică dacă clasa JavaScript Number are o funcție toRadians(), și dacă 

nu are, creează una. În mod normal clasa Number nu ar trebui sa aibă una, decât 
dacă nu a fost extinsă. Noua funcție presupune că variabila curentă de tip Number 
are un unghi exprimat în grade și va întoarce același unghi exprimat în radiani. 

Liniile 47-49 

Array.min = function( array ){ 

 return Math.min.apply( Math, array ); 
}; 

Extindem clasa JavaScript Array cu funcția min(), care va returna valoarea 
minimă din vector. 

Liniile 55-69 

window.sSiteSettings = '<?php print $sLoc; ?>'; 

window.pLocations = [ 
 { 
  loc: 'bucuresti', 
  nume: 'Bucuresti', 
  lat: 44.4378258, 
  long: 26.0946376 

 }, 
 { 
  loc: 'focsani', 
  nume: 'Focsani', 
  lat: 45.6955363, 
  long: 27.1909235 
 } 

]; 

Aici sunt inițializate două variabile globale. window.sSiteSettings conține 
valoarea variabilei php $sLoc care a fost inițializată în fișierul header_locatie.php, și 
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este locație versiunii curente a website-ului. window.pLocations este un vector de 
obiecte. Fiecare obiect din vector conține informații despre toate versiunile 

disponibile ale website-ului. Fiecare obiect are următoarele proprietăți: 
 loc – este valoarea folosită pentru numele folderului care indentifică 

locația 

 nume – este valoarea afișată utilizatorului când acesta dorește să 

schimbe versiunea website-ului pe care dorește să o folosească 

 lat – latitudinea geografică a locației exprimată în grade, cu 6 zecimale, 

nu cu minute și secunde 

 long – longitudinea geografică a locației exprimată în grade, cu 6 

zecimale, nu cu minute și secunde 

Liniile 71-84 

function geoDistance( $oPosition1, $oPosition2 ) { 
 var $fRadius = 6371; // Earth radius in km 
 var $fLat1 = $oPosition1.lat.toRadians(); 

 var $fLat2 = $oPosition2.lat.toRadians(); 
 var $fDifLat = ( $oPosition2.lat - $oPosition1.lat ).toRadians(); 
 var $fDifLong = ( $oPosition2.long - $oPosition2.long ).toRadians(); 
                 
 var $fA = Math.sin( $fDifLat / 2 ) * Math.sin( $fDifLat / 2 ) + Math.cos( 
$fLat1 ) * Math.cos( $fLat2 ) * Math.sin( $fDifLong / 2 ) * Math.sin( $fDifLong / 2 ); 
 var $fC = 2 * Math.atan2( Math.sqrt( $fA ), Math.sqrt( 1 - $fA ) ); 

                 
 var $fDistance = $fRadius * $fC; 
                 
 return $fDistance; 
}/* END - geoDistance */ 

Aici este definită funcția geoDistance() care calculează distanța dintre două 

locații geografice. Funcția primește doi parametri, care sunt două obiecte cu 
proprietățile lat și long. Ambii parametri reprezintă coordonate geografice exprimate 
ca și grade cu 6 zecimale, nu cu minute și secunde. 

Funcția folosește formula matematică Haversine [76] ( liniile 78-79 ) pentru 

calculul distanței [77]. 
Liniile 86-90 

function getLocation() { 

 if ( navigator.geolocation ) { 
  navigator.geolocation.getCurrentPosition( showPosition ); 
 } 
}/* END - getLocation */ 

Aici este definită funcția getLocation(). În această funcție testăm dacă 
browser-ul suportă API-ul de geolocație, și dacă îl suportă luăm locația curentă a 
utilizatorului cu funcția getCurrentPosition() și trimitem coordonatele utilizatorului la 
funcția showPosition(). 

Liniile 92-125 

function showPosition( $oPosition ) { 

jQuery("#current_location").html( $oPosition.coords.latitude + ', ' + 
$oPosition.coords.longitude ); 
 

$oCurrentPos = { 
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 lat: $oPosition.coords.latitude, 

 long: $oPosition.coords.longitude 
}; 
 
$aDistances = new Array(); 
 

for ( $i = 0; $i < window.pLocations.length ; $i++ ) { 
 $aDistances.push( geoDistance( $oCurrentPos, window.pLocations[ $i ] ) ); 
} 
 
$fMinLocationValue = Array.min( $aDistances ); 
$iMinLocationKey = $aDistances.indexOf( $fMinLocationValue ); 

 

if ( window.pLocations[$iMinLocationKey].loc != window.sSiteSettings ) { 
 /* Current site regional setting is different of the most close setting */ 
 jQuery("#change_selector .new_location").html( 
window.pLocations[$iMinLocationKey].nume ); 
 
 $sFolder = ""; 

 if ( window.pLocations[$iMinLocationKey].loc != "bucuresti" ) { 
  $sFolder = '_' + window.pLocations[$iMinLocationKey].loc + '/'; 
 } 
 jQuery("#cso_da").attr( 'href', '<?php print $sLinkPrefix; ?>' + $sFolder ); 
 
 jQuery("#cso_nu").click( function () { 
  jQuery.fancybox.close(); 

 } ); 
 
 jQuery.fancybox.open("#change_selector"); 
} 

}/* END - showPosition */ 

Pentru a rezolva problema diferențelor dintre formele de limbaj regionale, 
bazându-ne pe faptul că fiecare dialect este folosit într-o anumită regiune a țării, s-a 
făcut legătura între un dialect și orașul principal în care este folosit dialectul. 

Când utilizatorul intră pe versiunea principală a website-ului procesul 
alegerii variantei regionale este descrisă în paragrafele următoare. 

Dacă locația utilizatorului este aceeași cu locația curentă sau este apropiată, 
nu se întâmplă nimic. Utilizatorul continuă să folosească versiunea curentă a 
website-ului. 
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Figura 8.16: Meniul de avertizare și selecție a variantei regionale 

 
Dacă utilizatorul este mai aproape de un oraș în care se folosește o altă 

variantă regională de limbaj, pe ecran apare o fereastră în care utilizatorul este 
informat că poate folosi o altă versiune a aplicației cu varianta regională cea mai 
apropiată de de el. (figura 8.16)  

Utilizatorul are trei opțiuni: 

 Da – o legătură către adresa web a versiunii website-ului cu varianta 

regională mai apropiată de locația utilizatorului 

 Nu – un buton care va închide fereastra și utilizatorul va continua să 

folosească versiunea curentă a website-ului 

 Lista din dreapta meniului, care afișează toate versiunile regionale, din 

care utilizatorul poate alege ce variantă dorește să folosească 

Folosim funcția getCurrentPosition(), din API-ul Geolocation al HTML5, 
pentru situația când este necesar să luăm locația utilizatorului o singură dată. 
Funcția getCurrentPosition() are setat ca și parametru „success” funcția 
showPosition(). 

În funcția showPosition() au loc următorii pași: 
 Sunt calculate distanțele dintre locația utilizatorului și toate locațiile 

versiunilor website-ului. Distanța este calculată folosind funcția 

geoDistance(). Rezultatele sunt stocate într-un vector. 

 În funcție de cea mai mică valoare din vector este aleasă cea mai 

apropiată locație de utilizator. 

 Dacă cea mai apropiată locație de utilizator diferă de locația curentă, o 

fereastră este afișată utilizatorului, folosind modulul jQuery fancyBox, în 

care utilizatorul este informat că poate folosi o versiune a aplicației în 

varianta regională preferată și poate alege care versiune o va folosi. 
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La linia 95 este creat un obiect $oCurrentPos care conține locația curentă a 
utilizatorului. 

La linia 100 este inițializat vectorul $aDistances în care vor fi stocate 
distanțele dintre locația utilizatorului și toate locațiile pentru care există o versiune a 
website-ului. 

În liniile 102-104 este parcurs vectorul window.pLocations (a fost definit la 
linia 56) care conține toate locațiile posibile, și este calculată distanța dintre fiecare 
locație și locația utilizatorului și este adăugată în vectorul $aDistances. 

La linia 106 luăm valoarea minimă din vectorul $aDistances, care reprezintă 

cea mai scurtă distanță. 
La linia 107 stocam în variabila $iMinLocationKey valoarea chei celei mai 

mici valori din vectorul $aDistances. 
La linia 109 verifică dacă cea mai apropiată de utilizator diferă de locația 

curentă a website-ului, și dacă diferă au loc următorii pași: 
La linia 111 este setat conținutul HTML al tuturor elementelor care au clasa 

„new_location” din elementul cu id-ul „change_selector” să fie numele locației cea 

mai apropiată de utilizator 
La liniile 113-116 este stocat numele folderului pentru cea mai apropiată 

locație de utilizator 
La linia 117 este setată adresa web pentru butonul „Da”. Adresa web este 

formată din conținutul variabilei php $sLinkPrefix și conținutul variabilei JavaScript 
$sFolder 

La liniile 119-121 este setat ca atunci când utilizatorul refuză să schimbe 
versiunea website-ului să se închidă fereastra din care alege schimbarea versiunii 
website-ului 

La linia 123 este apelată funcția care va deschide fereastra cu mesajul care 
îl întreabă pe utilizator dacă dorește să își schimbe locația. Conținutul ferestrei este 
preluat din elementul cu id-ul “change_selector” 

Liniile 157-171 

<div id="change_selector"> 

 <p>Am detectat ca locatia ta este mai aproape de <span 
class="new_location"></span>.</p> 

 <p>Doresti sa schimbi locatia ?</p> 
 <div id="change_selector_options"> 
  <div class="change_selector_option"> 
   <a id="cso_da" href="#"><big>Da</big><br /><br 
/>Vreau sa schimb locatia la<br /><span class="new_location"></span></a> 
  </div> 
  <div class="change_selector_option"> 

   <a id="cso_nu" 
href="javascript:void(0);"><big>Nu</big><br /><br />Nu vreau sa schimb locatia 
la<br /><span class="new_location"></span></a> 
  </div> 
  <div id="alte_localitati" class="change_selector_option"> 
   <p>Alte locatii</p> 
  </div> 

 </div> 
</div> 

În conținutul de mai sus se poate observa că tag-urile span cu clasa 

„new_location” nu au conținut pentru că acesta va fi completat de scriptul JavaScript 
în cazul în care fereastra este afișată. 
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Liniile 128-152 

jQuery( document ).ready( function () { 

<?php if ( isset( $bCheckLocation ) && $bCheckLocation === true ) { ?> 
    getLocation(); 
<?php } ?> 
for ( $i = 0; $i < window.pLocations.length ; $i++ ) { 

 $sFolder = ""; 
 if ( window.pLocations[$i].loc != "bucuresti" ) { 
  $sFolder = '_' + window.pLocations[$i].loc + '/'; 
 } 
 
jQuery('#alte_localitati').append('<a href="<?php print $sLinkPrefix; ?>' + $sFolder 

+ '">' + window.pLocations[$i].nume + '</a>'); 

 jQuery('#change_location_on_demand').append('<a href="<?php print 
$sLinkPrefix; ?>' + $sFolder + '">' + window.pLocations[$i].nume + '</a>'); 
} 
 
jQuery('#change_location_on_demand_container').css( 'top', -( 
jQuery('#change_location_on_demand_container').height() - 36 ) ); 

 
jQuery('#change_location_on_demand_container').click( function () { 
 if ( jQuery('#change_location_on_demand_container').css('top') == '0px' ) 
{ 
  jQuery('#change_location_on_demand_container').css( 'top', -( 
jQuery('#change_location_on_demand_container').height() - 36 ) ); 
 } else { 

  jQuery('#change_location_on_demand_container').css( 'top', 0 ); 
 } 
} ); 
} ); 

Codul JavaScript de la liniile 129-151 este executat atunci când evenimentul 
„ready” al documentului HTML este acționat. Evenimentul „ready” are loc atunci 
când documentul HTML este complet descărcat în browser-ul utilizatorului. 

La linia 129 se verifică dacă există variabila $bCheckLocation și dacă are 
valoarea true. Dacă există și este true atunci apelează funcția getLocation() de la 
linia 130. 

La linia 130 este apelată funcția getLocation() pentru a lua locația 
utilizatorului de la browser și pentru a apela funcția showPosition() cu locația dată 
de browser. 

La liniile 133-141 este parcurs vectorul window. pLocations (care a fost 
definit la linia 56) care conține toate locațiile posibile, pentru a completa lista cu 
toate locațiile posibile din fereastra în care utilizatorul este întrebat dacă vrea să 

schimbe versiunea afișată a website-ului în cazul în care este mai aproape de o altă 
locație; și meniul cu locațiile unde utilizatorul poate schimba versiunea website-ului 
oricând dorește. 

La linia 143 este inițializată proprietatea „top” a meniului cu locațiile pentru 
a afișa doar butonul „Schimbă locația”, bazându-ne pe înălțimea meniului. 

La liniile 145-151 este setată funcția care va fi apelată atunci când 
utilizatorul apasă pe butonul „Shimbă locația”. Când utilizatorul apasă butonul, 

meniul este afișat sau ascuns modificând proprietatea „top” a meniului. 
Linia 243 
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$fTotalWidth = jQuery( "#menu" ).width() - 15; 

Pentru ca afișarea să fie adaptivă, conținutul este afișat în funcție de 

dimensiunile ecranului dispozitivului utilizatorului. Pentru că este necesar să 
calculăm dimensiunile spațiului în care afișează playerele video, în această linie este 
calculată lățimea totală a conținutului în funcție de dimensiunile meniului principal. 

Liniile 250-252 

$v1Width = $fTotalWidth * 0.62790697; 

$v2Width = $fTotalWidth - $v1Width; 
$vHeight = $v1Width * 0.6666666666; 

În aceste linii sunt calculate dimensiunile zonei de afișare a celor două 
playere video. 

Liniile 30-39 

jQuery( window ).resize( function () { 

 $fTotalWidth = jQuery( window ).width() * 0.9 - 15; 
 
 $v1Width = $fTotalWidth * 0.62790697; 
 $v2Width = $fTotalWidth - $v1Width; 
 $vHeight = $v1Width * 0.6666666666; 
 

 jwplayer("container").resize($v1Width, $vHeight); 
 jwplayer("container2").resize($v2Width, $vHeight); 
} ); 

În aceste linii este creată funcția care este apelată atunci când fereastra în 
care rulează aplicația este redimensionată. 

La linia 31 este calculată lățimea totală a spațiului de afișare a celor două 
playere video în funcție de noile dimensiuni ale ferestrei. 

La liniile 33-35 sunt calculate dimensiunile spațiului de afișare a playerelor 
video în funcție de noua lățime totală a conținutului. 

La liniile 37-38 sunt redimensionate cele două spații de afișare pentru  

ambele playere video. 
In rândurile următoare este descris conținutul  paginii 

cariile_dentare_descriere.php, care este ca structură identică cu celelalte pagini care 
au conținut medical.  Prin descrierea structurii acestei pagini se face o descriere 
generală care este echivalentă si pentru celelalte pagini cu conținut medical unde 
diferite sunt doar fișierele apelate. 

Linia 1 

<?php include("header.php"); ?> 

Este inclus fișierul cu antetul, la fel ca pe prima pagină a website-ului. 
La liniile 3 și 27 sunt tag-urile „div” care vor conține playerele video. 

<div id="container"></div> 

… 
<div id="container2"></div> 

La liniile 5-10 și 29-34 sunt create playerele video folosind JWPlayer. 

jwplayer("container").setup({ 
 flashplayer: "jwplayer/jwplayer.flash.swf",  
 file: "video/CariileDentareDescriere.mp4",  

 width: $v1Width, 
 height: $vHeight 
}); 
… 
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jwplayer("container2").setup({ 

 flashplayer: "jwplayer/jwplayer.flash.swf", 
 file: "sigmlvideo/CariileDentareDescriere.flv",  
 width: $v2Width, 
 height: $vHeight 
}); 

Pentru a crea un player video, JWPlayer are nevoie de câțiva parametri: 
 flashplayer – este calea către versiunea „flash” a playerului video. 

Dacă JWPlayer detectează faptul că browser-ul nu suportă tag-ul HTML5 

video, atunci va afișa fișierul video folosind versiunea „flash” a playerului 

 file – este calea către fișierul video care va fi redat 

 width – este lățimea exprimată în pixeli a playerului. Aici sunt folosite 

valorile calculate în antet 

 height – este înălțimea exprimată în pixeli a playerului. Aici sunt 

folosite valorile calculate în antet 

Liniile 11-13 

jwplayer("container").onReady(function() { 

 jwplayer("container").play(true); 
}); 

Când ambele playere video au încărcat fișierele, amândouă pornesc simultan 
redarea. 

La liniile 14-16 și 35-37 sunt sincronizate evenimentele play dintre cele 
două playere. 

jwplayer("container").onPlay(function() { 

 jwplayer("container2").play(true); 
}); 
… 
jwplayer("container2").onPlay(function() { 

 jwplayer("container").play(true); 
}); 

La liniile 17-19 și 38-40 sunt sincronizate evenimentele pauză dintre cele 
două playere. 

jwplayer("container").onPause(function() { 
 jwplayer("container2").pause(true); 
}); 

… 
jwplayer("container2").onPause(function() { 
 jwplayer("container").pause(true); 
}); 

La liniile 20-23 și 41-44 sunt sincronizate evenimentele stop dintre cele 
două playere. 

jwplayer("container").onComplete(function() { 

 jwplayer("container").stop(); 
 jwplayer("container2").stop(); 
}); 

… 
jwplayer("container2").onComplete(function() { 
 jwplayer("container").stop(); 
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 jwplayer("container2").stop(); 

}); 

După lansarea paginii cariile_dentare_descriere.php apare imaginea din 
figura 8.17 care reproduce aplicația așa cum apare în browser. 

 
Figura 8.17: Pagina „carii dentare descriere” cu Teodora interpret 

 
În partea stângă poate fi vizualizat derulat fișierul video cu conținut medical 

explicit și în dreapta interpretul uman explică în limbajul semnelor mesajul asociat 

într-un mod sincronizat. În figura 8.17 apare Teodora care explică în limbajul 
regional specific orașului Focșani mesajul medical asociat tratamentului cariilor 
dentare. 

 
Figura 8.18: Meniul „Periaj” forma regională Focșani 
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Forma finală a aplicației cu avatarul uman video pentru varianta regională 
Focșani este reprezentată de figura 8.13, unde Teodora interpretează în limbajul 

semnelor conținutul video din secțiunea “Periaj”. Conținutul video medical, cu 
subtitrări și sunet, apare în partea stângă, iar în dreapta apare Teodora, 
transpunând mesajul în limbajul semnelor. 

Sesiunea de înregistrare video pentru toate mesajele din aplicație a durat 
câteva ore. Procesul de editare a conținutului și de ajustare în cadrul aplicației a 
presupus o zi de efort intens. Totuși această etapă a presupus un efort și timp chiar 
mai mic decât în cazul editării aceluiași conținut înregistrat cu Laura care a avut 

semnele impuse de semnele editate anterior cu avatarul animat. Precizia timpilor și 
sincronizarea cu conținutul video a necesitat și în cazul acesta atenție. Când mesajul 
scris este interpretat direct în semnele naturale ale unui interpret, sesiunea de 
înregistrare este mai ușor de realizat. Raportat la editarea semnelor cu avatarul 

animat aceasta metodă de lucru este mai ușoară și din punctul de vedere al editării 
materialului medical video și a sincronizării cu mesajul interpretat în limbajul 
semnelor. 

 

8.4 Concluzii 
 

Cele două variante diferite tehnologic ale aplicației diferă mai ales în privința 

instrumentelor software utilizate pentru realizarea și rularea aplicației si a formatului 
datelor din aplicație. În funcție de instrumentele software de editare și de formatul 
datelor, operațiile necesare pentru pregătirea datelor sunt mai complexe sau mai 
simple și   pot implica resurse diferite în termeni de timp și costuri. 

Concluziile comparative din precedentele două capitole se regăsesc într-o 
anumită măsură și in concluziile de la acest capitol cu anumite completări. 
Concluziile generale sintetizate sunt prezentate, centralizat, în tabelul de mai jos. 

  
Tabel 8.1: Aplicația  – Avatar vs. Video 

 

Categorie Tehnologia Avatar Tehnologia  Video 

Formatul de date SIGML, ESIGN, FLV FLV, MP4 

Dimensiune fișiere Spațiu mic pe server 
2 - 20 KB 

Spațiu mare pe server 
1000 - 8000 KB 

Edit Soft Tools eSIGN Editor, JA Service 
Player 

JA SiGML URL App 

Windows Media Player, 
Media Cope4.0 

Colecția de informații 
medicale 

Imagini, Video, 
Subtitrări, Sunet 

Imagini, Video, 
Subtitrări, Sunet 

Modul de conversie eSIGN ,SiGML, 
HamNoSys 

Video Player 

Interfață Java, SiGML player, FLV FLV, MP4 

Display Personaje animate Operatori Umani 
înregistrați 

Operații editare conținut Complexitate mai mare a 
operațiilor de editare  

Complexitate mai mică a 
operațiilor de editare 

Timp și costuri Timp și costuri de 

realizare mai mari 

Timp și costuri de 

realizare mai mici 
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Tabelul 8.1 prezintă, sintetizat, rezultatele analizei comparative cu privire la etapa 
de realizare concretă a aplicației [54]. 

Editarea avatarului video presupune abilități de editare video cu mare 
precizie temporală. De asemenea, pot fi necesare cunoștințe de rotație sau 
decupare/redimensionare a cadrului video. 

Pentru conținutul video medical, editorii trebuie să fie familiarizați cu 
editarea video sincronizată temporal și să dețină abilitățile necesare adăugării 
subtitrărilor. Editarea audio este o cerință opțională, dar poate reprezenta un 
avantaj deoarece aplicația se poate adresa și persoanelor care aud parțial. Alte 

abilități necesare în procesul editării video se referă la conversia fișierelor video, 
editarea de imagini, integrarea imaginilor sau animarea lor în format video.  

Fișierele în format ESIGN și SIGML sunt foarte mici, ocupând între 2 și 20 KB 
din capacitatea de stocare a dispozitivelor utilizate. Comparativ, fișierele video 

avatar ocupă între 1.000 și 8.000 de KB [54]. 
Modificarea mișcărilor unui avatar animat se face relativ ușor, în timp ce 

tehnologia video avatar presupune o nouă ședință de înregistrare video pentru a 

putea modifica o anumită mișcare [54]. 
Tehnologia avatar animat e mai complexă și elaborată și presupune 

utilizarea mai multor instrumente software, deprinderi tehnice mai complexe, mai 
mult timp și efort. Tehnologia Video Avatar necesită mai puțin timp și efort, iar 
operațiunile pot fi realizate cu instrumente software mai accesibile, care implică 
abilități tehnice de editare video cunoscute pe scară mai largă [54]. 

În concluzie, se poate spune că e mai ușor de lucrat și utilizat tehnologia 
video, dar că și tehnologia animată poate fi o alternativă viabilă ce merită luată în 
considerare pentru a fi utilizată și care merită dezvoltată în continuare în viitor [54]. 
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9 STUDIU COMPLEX MULTIDISCIPLINAR DE 
EVALUARE A IMPACTULUI APLICAȚIEI 

 
 

9.1 Scopul şi obiectivele studiului 
 

Studiul s-a desfăşurat în perioada anului şcolar 2014-2015 prin acord de 
parteneriat 23494/08.09.2014  între Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila” din București şi Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu titlul 

,,Studiul privind dezvoltarea unor sistemele de educaţie pentru sănătate orală 
pentru persoanele cu handicap auditiv şi evaluarea impactului acestora asupra 

schimbării cunoştinţelor şi comportamentelor faţă de sănătatea orală”. Din partea 
Universităţii de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București studiul a fost 
realizat de un un colectiv de cercetare de la Disciplina de Sănătate Orală şi Ştiinţe 
Comportamentale şi Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică, Marketing, 
Tehnologie medicală, Facultatea de Medicină Dentară. Autorul acestei lucrări 
doctorale a avut funcția de cercetător principal. 

La nivel național sunt 14 unităţi școlare speciale pentru surzi și 454 elevi la 

gimnaziu, rezutând o medie de aproximativ 32 de elevi de gimnaziu per unitate 
școlară. Eşantionul global de studiu a fost compus din 50 de elevi din ciclul 
gimnazial și 30 cadre didactice de la Școala specială pentru deficienți de auz nr.1 şi 
Școala specială pentru deficienți de auz nr.2 „Sfânta Maria”, cu acordul scris al 
conducerii din cele două școli. A fost acoperită în proportie de 100% populația 
școlară din școlile specializate pentru surzi din București. Dacă ținem cont că și în 

școala de hipoacuzici se utilizează parțial limbajul semnelor se poate spune ca a fost 
acoperită peste 61% din populația școlară gimnazială din București care utilizează 
limbajul semnelor și 100% pentru școlile specializate pentru surzi.  

Obiectivele și metodele utilizate au urmărit să răspundă la următoarele întrebări 
ale cercetării doctorale: 

1: Putem "îngusta" bariera psihologică și realiza un "pod" de comunicare 
între persoanele cu deficiențe auditive şi cele cu auz normal în domeniul Educației 

pentru Sănătate Orală ? 
2: Poate fi îmbunătățit nivelul de educație pentru sănătate și în particular al 

persoanelor cu deficienţe auditive cu ajutorul instrumentelor de E-Health IT ? 
Obiectivele de cercetare și metodele utilizate: S-a studiat relația de 

feedback dintre instrumentele de educație IT utilizate în studiu și nivelul de 
cunoştinţe în domeniul sănătăţii orale a persoanelor cu deficienţe auditive implicate 
în proiect. Subiecţii au fost evaluaţi cu privire la nivelul de cunoștințe de bază din 

domeniul sănătății orale înainte și după experimentarea aplicației. S-a urmărit 
studiul comparativ al impactului cognitiv și al eficienței în procesul educațional în 
domeniul sănătății pentru aplicație folosind cele două tehnologii cu avatar. 
Formularele utilizate au fost concepute și adaptate pentru nivelul înțelegere și 
cunoaștere a elevilor din ciclul gimnazial al școlilor de surzi. 

3: Putem îmbunătăți gradul de acceptare şi impactul mesajului avatarului 

special conceput pentru educaţia persoanelor cu deficiențe de auz ? 
Obiectivele de cercetare și metodele utilizate: S-a realizat analiza 

comparativă a evaluării elevilor cu privire la criteriile: Înțelegere, Corectitudinea 
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Mișcării, Fluiditate a mesajelor în limbajul semnelor între aplicaţia bazată pe avatar 
cu tehnologie video și cea cu avatar bazat pe tehnologia animată. S-au analizat și 

opțiunile utilizatorilor elevi pentru tehnologia video avatar și tehnologia avatar 
animat. Experimentele s-au desfăşurat, cu chestionare comparative de apreciere 
pentru înţelegere, corectitudine, fluiditate şi preferințe adaptate pentru nivelul 
elevilor din ciclul gimnazial al școlilor de surzi. Criteriile utilizate au fost concepute și 
adaptate pentru nivelul înțelegere și cunoaștere a elevilor din ciclul gimnazial 

4: Putem îmbunătăți acurateţea mesajului avatarului pentru persoanele cu 
deficiențe de auz ? 

Obiectivele de cercetare și metodele utilizate: S-a realizat evaluarea 
comparativă între semnele, sintagmele și frazele reprezentate de avatarul bazat pe 
tehnologia animată cu aceleași elemente realizate de avatarul bazat pe tehnologia 
video cu privire la criteriile: Înţelegere, Corectitudinea Mișcarii şi Fluiditate. Studiul 

comparativ s-a realizat cu ajutorul unor chestionare destinate cadrelor didactice din 
unităţile şcolare unde s-a desfăşurat studiul. Criteriile utilizate au fost concepute și 
adaptate pentru profesorii care predau în aceste școli. 

Calendarul desfășurării etapelor este ilustrat sintetic în tabelul de mai jos  
 

Tabel 9.1: Calendarul desfășurării etapelor proiectului de cercetare 

 
DENUMIRE PROIECT ,,Studiul privind dezvoltarea unor sistemele de 

educaţie pentru sănătate orală pentru persoanele cu handicap auditiv şi 
evaluarea impactului acestora asupra schimbării cunoştinţelor şi 
comportamentelor faţă de sănătatea orală” 

Calendarul desfășurării etapelor 

Perioada 
10/2011-
10/2014  

07/2014-
11/2014 

11-
12/2014 

01-
06/2014 

06-
09/2014 

Documentarea/ 
Realizarea aplicației           

Obținerea acordului           

Culegerea datelor           

Prelucrarea datelor           

Realizarea 
proiectului           

  
Elevii au avut la dispoziție 4 laptopuri pe care aplicația a fost instalată și au 

experimentat aplicațiile timp de o săptămână. Aplicația a fost în mod repetat 
prezentată elevilor de cadrele didactice în timpul programului opțional. Elevii au avut 
și timp alocat în care au putut să navigheze pe diferitele secțiuni ale aplicației 
conform propriillor opțiuni. La finalul acestei perioade a urmat o nouă sesiune de 

completare a chestionarelor cu privire la cunoștințele asimilate, evaluarea 
comparativă și preferințele pentru variantele aplicației. 

Studiul a avut şi o componentă medicală prin analiza stării de sănătate orală 

şi a gradului de igienă, prin analiza şi examinarea clinică orală. Examinarea a fost 
realizată în incinta cabinetelor şcolare, de către cadrele universitare ale Disciplinei 
de Sănătate Orală şi Ştiinţe Comportamentale. Înregistrarea statusului oral al 

copiilor s-a efectuat pe fişa O.M.S. de evaluare a sănătăţii orale şi igienei. Au fost 
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folosite pentru examinarea orală truse de consultaţie sterile şi echipamente de 
protecţie (măşti şi mănuşi de unică folosinţă) şi pentru copii pahare de unică 

folosinţă). Statusul oral al copilului s-a notat nota pe fişa O.M.S. 
S-a evaluat şi comportamentul faţă de sănătatea orală a elevilor (nivel de 

cunoştinţe, motivaţie, atitudini şi deprinderi) utilizând chestionare special concepute 
pentru elevii cu deficienţe de auz şi pentru aceste categorii de vârstă.  Au fost 
evaluate astfel nivelul de cunoştinţe, motivaţia, atitudinile, gradul de autonomie şi 
deprinderile copiilor în domeniul etiopatogeniei cariei dentare şi a gingivitei, 
tehnicilor de igienizare personală, dieta cariogenă, comportamentul faţă de medicul 

dentar şi anxietatea dentară. 
La finalul primei sesiuni de completare a formularelor, copiii au fost învăţaţi 

o tehnică de periaj adecvată vârstei şi particularităţilor clinice. 
Cercetarea a avut un caracter interdisciplinar care implică domenii diferite: 

Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Semiotică, Psihologie, Educație și Sănătate. 
 

9.2 Evaluarea și reevaluarea nivelului de cunoștințe al 

elevilor în domeniul sănătății orale  
 

In cadrul acestui studiu se evaluează în ce manieră s-au îmbunătățit 

cunoștințele copiilor cu deficiențe de auz, legate de: igienizarea cavității bucale, 
influența dietei asupra structurilor dentare, importanța prevenirii cariei prin mijloace 
de prevenție primară. 

Studiul a constat în administrarea aceluiași formular prima dată la începutul 
experimentului și a doua oară după ce elevii au experimentat aplicația în ambele 
forme timp de o săptămână. 

Eşantionul pe care a fost realizat studiul de la Şcoala Specială pentru surzi 
nr.1, București este format din 12 elevi, din clasele I-VIII, cu vârste cuprinse intre 
11 si 23 ani, 6 de sex feminin și 6 de sex masculin. Eşantionul pe care a fost realizat 
studiul de la Şcoala Specială pentru surzi nr.2, București este format din 29 elevi, 
din clasele I-VIII, cu vârste cuprinse intre 11 si 17 ani, 10 de sex feminin și 19 de 

sex masculin. Eşantionul global rezultat este format din 41 elevi dintre care 16 de 
sex feminin şi 25 de sex masculin, cu vârste cuprinse intre 11 si 23 ani. Au fost luați 

în considerare doar elevii care au participat la ambele sesiuni de completare a 
formularelor.
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Figura 9.1: Raport procentual masculin/feminin elevi pe grupele de studiu 

 

După centralizarea informațiilor s-a constatat că raportul procentual 
masculin/feminin al elevilor chestionați la ambele sesiuni de la Școala 1 au fost 
egale 50% sex masculin și 50% de sex masculin, iar la Școala nr. 2 66% au fost de 
sex masculin și 34% au fost de sex feminin. Grupul global de studiu rezultat are 
61% subiecți de sex masculin și 39% de sex feminin. 

 
Figura 9.2: Distribuția vârstelor pe grupele de studiu 

 
Vârstele elevilor de la Școala 1 sunt cuprinse între 11 si 23 ani, având 

următoarea distribuție a procentelor: 11 ani – 17%; 12 ani – 25%; 13 ani – 0%; 14 
ani - 0%; 15 ani – 42%; 16 ani – 8% si 23 ani – 8%. Abaterea standard este 15% 
și coeficientul de variație este 104,97%, ceea ce ilustrează un grup foarte eterogen 

cu o variație foarte mare. Se poate observa din grafic la acest grup că valorile de 13 
și 14 ani aflate în zona mediană de vârstă au cei mai puțini reprezentați. 
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Vârstele elevilor de la Școala 2 sunt cuprinse între 11 si 17 ani, având 
următoarea distribuție a procentelor: 11 ani – 7%; 12 ani – 21%; 13 ani – 21%; 14 

ani - 17%; 15 ani – 21%; 16 ani – 10% si 17 ani – 3%. Abaterea standard este 
7,30% și coeficientul de variație este 51,07% ceea ce ilustrează un grup care nu 
este omogen cu o variație medie. Totuși grupul de la școala 2 este semnificativ mai 
omogen decât grupul de la școala 1. 

Pentru grupul global de studiu rezultat, distribuția procentuală pe vârste este: 
11 ani – 10%; 11 ani – 10%; 12 ani – 22% 13 ani – 15%; 14 ani - 12%; 15 ani – 
27%; 16 ani – 10% si 17 ani – 2% și 23 ani – 2%. Abaterea standard este 8,5% și 

coeficientul de variație este 68,74% ceea ce ilustrează un grup care nu este foarte 
omogen care prezintă variație destul de mare. Se poate observa din grafic că totuși 
la acest grup valorile extreme au cei mai puțini reprezentanți și gruparea lor spre 
media aritmetică este mult mai bună așa cum rezultă și din abaterea standard mai 

mică. Din aceste considerente media aritmetică este mai reprezentativă pentru 
grupul global studiat. 
 

 
Figura 9.3: Vârsta medie pe grupe de studiu 

 
Vârsta medie a grupului de la Școala 1 este de 14,33 ani, iar pentru grupul de la 

Școala 2 este 13,69 ani. Vârsta medie pentru grupul global de studiu este 13,88 ani. 
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Figura 9.4: Distribuția elevilor în clase pe grupele de studiu 

 
Distribuția procentuală pe clase a elevilor de la școala 1 sunt: clasa a 5-a – 

17%; clasa a 6-a – 25%; clasa a 7-a – 0%; clasa a 8-a - 58%; clasa a 9-a – 0%. 

Distribuția procentuală pe clase a elevilor de la școala 2 sunt: clasa a 5-a – 
17%; clasa a 6-a – 21%; clasa a 7-a – 24%; clasa a 8-a - 28%; clasa a 9-a – 10%. 

Pentru grupul global de studiu rezultat distribuția procentuală pe clase este: 
clasa a 5-a – 17%; clasa a 6-a – 22%; clasa a 7-a –17%; clasa a 8-a - 37%; clasa 
a 9-a – 7%. Coeficientul de variație este pentru Școala 1 – 120,4 % și după cum se 
poate observa și din diagramă acesta este un grup foarte eterogen, cu asimetrie și 

variație foarte mare. Grupul de la Școala 2 are coeficientul de variație 33,16% și 
exprimă un grup omogen. Grupul reunit are coeficientul de variație 53,44% și este 
mai puțin omogen. 

 
Figura 9.5: Clasa medie pe grupele de studiu 
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Clasa medie a grupului de la Școala 1 este 7, iar pentru grupul de la Școala 2 
este 6,93. Vârsta medie pentru grupul global de studiu de 6,95. Putem aproxima 

fără rotunjiri semnificative, că profilul general al subiectului care a participat la 
experiment are 14 ani și este în clasa a 7-a. Trebuie însă să ținem cont că grupurile 
nu sunt foarte omogene și au variații semnificative. 

S-a urmărit, în primul rând, care a fost diferența dintre numărul de răspunsuri 
corecte realizate la a doua completare și numărul de răspunsuri corecte la prima 
completare a formularului. Aceste rezultate au fost raportate la suma lor totală 
pentru tot chestionarul și exprimate procentual. Rezultatul ilustrează dacă progresul 

a fost mai mare sau mai mic pentru fiecare întrebare, raportat la progresul global. 
Dacă numărul rezultat este mic înseamnă ca progresul la întrebarea respectivă a 
fost mic, raportat la progresul înregistrat pentru celelalte întrebări. Există 
posibilitatea ca progresul să fie nul de la o sesiune la alta. Pentru întrebările la care 

diferența și raportul procentual este mai mare, această diferență semnifică faptul că 
progresul la întrebarea respectivă a fost mai mare de la o sesiune la alta, în raport 
cu celelalte întrebări. Dacă toate răspunsurile ar avea valoarea medie 6,67% ar 

însemna că progresul este egal la toate întrebările. 
 

 
Figura 9.6: Procent progres test/retest școala 1 

 

Pentru Școala 1 raportul rezultat este următorul: Q1 – 6,38%; Q2 – 8,51%; Q3 
– 0 %; Q4 - 4,26%; Q5 – 8,51%; Q6 – 10,64%; Q7 – 17,02%; Q8 – 10,64%; Q9 – 
10,64%; Q10 – 0%; Q11 – 6,38%;  Q12 – 0%; Q13 – 4,26%; Q14 –4,26%; Q15 – 
8,51%.  

Abaterea standard este 4,75% și coeficientul de variație este 71,23% ceea ce 
indică faptul că progresul obținut de elevii de la Școala 1 nu este uniform în ceea ce 

privește cunoștințele asimilate și prezintă variații semnificative de la un subiect la 

altul.  
Din analiza rezultatelor rezultă că la întrebările Q3, Q10 și Q12 progresul obținut 

este 0% – elevii au avut aceleași cunoștințe, atât la prima sesiune, cât și la a doua 
sesiune la nivel de grup. Q3 se referă efectele zaharurilor depuse pe dinți, Q10 la 
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modalitățile de prevenire a inflamării gingiei și a cariilor și Q12 la frecvența utilizării 
apei de gură. Pentru Q3 și Q10 care au avut un procent ridicat de răspunsuri corecte 

din prima sesiune se poate trage concluzia că la nivel de grup elevii cunoșteau 
subiectul de la bun început. Pentru Q12 nivelul de răspunsuri corecte a fost scăzut și 
la prima sesiune și la a doua sesiune și este unul din subiectele la care se poate 
progresa și trebuie urmărit să fie consolidat în viitor. 

La întrebarea Q7 progresul a fost cel mai mare de 17,02% urmat de Q6, Q8, Q9 
la egalitate cu 10,64%. Q7 se referă la modalitatea corectă de a mișca periuța de 
dinți, în timp ce Q6 se referă la frecvența periajului dinților, Q8 la tipul de periuță 

care este indicată și Q9 la frecvența schimbării periuței de dinți.  
În concluzie se poate spune că la Școala 1 progresul cel mai mare s-a realizat în 

ceea privește cunoștințele legate de periuța de dinți și periaj și cel mai mic progres 
s-a realizat în ceea ce privește cauzele care generează carii și inflamarea gingiilor 

care erau cunoscute de la început.  

 
Figura 9.7: Procent progres test/retest școala 2 

 
Pentru Școala 2 raportul rezultat este următorul: Q1 – 4,08%; Q2 – 0%; Q3 – 

8,16%; Q4 - 0%; Q5 – 14,29%; Q6 – 0%; Q7 – 2,04%; Q8 – 6,12%; Q9 - 
20,41%; Q10 – 4,08%; Q11 – 6,12%;  Q12 – 8,16%; Q13 –10,20%; Q14 –8,16%; 
Q15 – 8,16%.  

Abaterea standard este 5,59%, mai mare decât la Școala 1. Coeficientul de 

variație este 83,81% și acesta mai mare decât la Școala 1. Progresul obținut de 
elevii de la Școala 2 este mai puțin uniform în ceea ce privește cunoștințele 
asimilate și prezintă variații și mai mari de la un subiect la altul. 

Din analiza rezultatelor rezultă că la întrebările Q2, Q4 și Q6 progresul obținut 
este 0% – deci la nivel de grup elevii au avut aceleași cunoștințe la fel atât la prima 
sesiune, cât și la a doua sesiune. Q2 se referă efectele cariei în dinte, Q4 se referă 

efectele zaharurilor depuse pe dinți și Q6 la frecvența periajului dinților. La aceste 

întrebări rezultatele corecte au fost bune de la început și aceasta indică că elevii 
cunoșteau bine aceste elemente de la început. 
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Progresul cel mai mare de 20,41% a fost la Q9 urmat de Q5 cu 14,29% și Q13 
cu același progres 10,20%.  Q9 se referă la frecvența schimbării periuței de dinți  în 

timp ce Q5 se referă la frecvența vizitelor la stomatolog pentru control și Q13 la 
zonele care trebuie curățate cu ața dentară. 

În concluzie se poate spune că la școala 2 progresul cel mai mare s-a realizat în 
ceea privește cunoștințele legate de frecvența schimbării periuței de dinți, controlul 
periodic și ața dentară și cel mai mic progres s-a realizat în ceea ce privește efectele 
cariei și a zaharurilor depuse pe dinți, precum și frecvența periajului. 

 
Figura 9.8: Procent progres test/retest școala (1+2) 

 

Pentru grupul global de studiu raportul rezultat este următorul: Q1 – 5,21%; Q2 

–4,17%; Q3 – 4,17%; Q4 – 2,08%; Q5 – 11,46%; Q6 – 5,21%; Q7 – 9,38%; Q8 – 
8,33%; Q9 – 15,63%; Q10 – 2,08%; Q11 – 6,25%;  Q12 – 4,17%; Q13 – 7,29%; 
Q14 – 6,25%; Q15 – 8,33%; 

Abaterea standard este 3,6% și coeficientul de variație este 54,06%. Aceasta 
indică faptul că progresul obținut de elevii din grupul reunit este mai echilibrat în 
ceea ce privește cunoștințele asimilate și variațiile de la un subiect la altul sunt mai 
mici. 

Din analiza rezultatelor, rezultă că cel mai mic progres s-a înregistrat la 
întrebările Q4 și Q10 cu 2,08% și pentru Q2, Q3 și Q12 progresul obținut este 
4,17%. Q4 se referă efectele zaharurilor depuse pe dinți, Q10 la modalitățile de 
prevenire a inflamării gingiei și a cariilor, Q2 la efectele cariei în dinte și Q3 se referă 
efectele zaharurilor depuse pe dinți. Pentru Q4, Q10, Q2 și Q3 rezultatele corecte au 
fost bune de la început și aceasta indică că elevii cunoșteau bine aceste elemente de 
la început. 

 Progresul cel mai semnificativ s-a înregistrat la Q9 cu 7,69% și Q5 cu 5,64% 
urmate de Q15 și Q8 la egalitate cu 4,10%. Q9 se referă la frecvența schimbării 
periuței de dinți, Q5 se referă la frecvența vizitelor la stomatolog pentru control,  

Q15 la prevenirea respirației urât mirositoare și Q8 la tipul de periuță recomandată. 
În concluzie se poate spune ca pe grupul global de studiu progresul cel mai 

mare s-a realizat în ceea privește cunoștințele legate de frecvența schimbării 
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periuței de dinți, frecvența controlului periodic și prevenirea respirației urât 
mirositoare. Cel mai mic progres s-a realizat în ceea ce privește efectele zaharurilor 

depuse pe dinți și modalitățile de prevenire a inflamării gingiei și cariilor 

 
Figura 9.9: Procent progres sinteză generală 

 

În urma centralizării informațiilor a rezultat figura 9.9 în care se poate vizualiza 
o sinteză globală pe grupuri și interogări prin care se poate analiza sinergic atât 
situația pe grupuri cât și pe chestionare. Diagrama subliniază analiza realizată în 
rândurile anterioare. Vizual se pot remarca Q9, Q7 și Q5 cu progrese mari și Q4, 
Q10, Q2, Q3 și Q12 cu progrese mici care au fost comentate anterior. 

S-a urmărit apoi analiza răspunsurilor corecte de la a doua sesiune de 

completare a formulelor. S-a calculat numărul de răspunsuri corecte pentru fiecare 
interogare după care acestea s-au raportat procentual la suma totală a răspunsurilor 
corecte pentru toate interogările. Valorile cele mai mari rezultate exprimă 
cunoștințele la care elevii au răspuns corect într-o proporție mai mare și sunt cele 
mai bine cunoscute după experiment. Valorile cele mai mici rezultate exprimă 
cunoștințele care chiar după experimentarea aplicației au avut scorurile cele mai 
slabe și marchează elementele unde s-ar putea insista pe viitor pentru ca elevii să 

își poată îmbunătăți în continuare nivelul. Dacă toate răspunsurile ar avea valoarea 
medie de 6,67% ar însemna că după experiment cunoștințele sunt perfect 
echilibrate și egale pentru toate întrebările. 
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Figura 9.10: Procent răspunsuri corecte pe chestionare școala 1 

 

Pentru Școala 1 raportul rezultat este următorul: Q1 – 7,53%; Q2 – 8,22%; Q3 
– 6,16 %; Q4 – 7,53%; Q5 – 5,48%; Q6 – 6,85%; Q7 – 7,53%; Q8 – 7,53%; Q9 – 
4,11%; Q10 –6,85%; Q11 – 7,53%;  Q12 – 2,05%; Q13 – 6,16%; Q14 – 8,22%; 
Q15 – 8,22%. 

Abaterea standard este 1,71% și coeficientul de variație este 25,60% ceea ce 
indică faptul că după experiment cunoștințele elevilor de la Școala 1 sunt omogene 
și prezintă variații mici de la un subiect la altul. 

Din analiza rezultatelor rezultă că la întrebările Q12– 2,05% și Q9 - 4,11% elevii 
au realizat după experiment cele mai slabe rezultate. Q12 se referă la frecvența 
utilizării apei de gură și Q9 la frecvența schimbării periuței de dinți.  

Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la întrebările Q2, Q14, Q15 cu un 
rezultat egal de 8,22%. Q2 se referă la efectele cariei în dinte, Q14 și Q15 la 
cauzele și respectiv prevenirea respirației urât mirositoare.   

În concluzie se poate spune că după experiment la Școala 1 cunoștințele cele 

mai solide se referă la efectele cariei în dinte și cauzele și prevenirea respirației urât 
mirositoare. In viitor ar fi bine să se insiste în continuare pe aspectele legate de  
frecvența utilizării apei de gură și frecvența schimbării periuței de dinți unde 
rezultatele la răspunsuri după experiment sunt cele mai slabe și pot fi consolidate.  
Analizând global diagrama se observă însă variații mici raportate la media generală 
de 6,67% la toate cele 15 interogări și se poate spune însă că la nivel de grup 

cunoștințele legate de sănătatea orală sunt echilibrate în general și nu există lacune 
majore. 
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Figura 9.11: Procent răspunsuri corecte pe chestionare școala 2 

 

Pentru școala 2 raportul rezultat este următorul: Q1 – 6,98%; Q2 – 7,54%; Q3 
– 7,54 %; Q4 – 7,54%; Q5 – 3,63%; Q6 – 6,42%; Q7 – 6,70%; Q8 – 7,82%; Q9 – 
4,47%; Q10 – 7,54%; Q11 – 7,62%;  Q12 – 3,91%; Q13 – 6,70%; Q14 –7,82%; 
Q15 – 8,10%.  

Abaterea standard este 1,46% și coeficientul de variație 21,94%, ceea ce indică 

faptul că după experiment cunoștințele elevilor de la Școala 2 sunt mai omogene și 
prezintă variații mai mici de la un subiect la altul decât la Școala 1. 

Din analiza rezultatelor rezultă că la întrebările Q5 – 3,63% și Q12 – 3,91% 
elevii au realizat după experiment cele mai slabe rezultate. Q5 se referă la frecvența 
vizitelor la stomatolog pentru control și Q12 se referă la frecvența utilizării apei de 
gură. 

Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la întrebările Q15 - 8,10%, Q14, Q8, cu 
un rezultat egal de 7,82%. Q15 și Q14 se referă la cauzele și respectiv prevenirea 
respirației urât mirositoare și Q8 la tipul de periuță recomandată. 

În concluzie se poate spune că după experiment la Școala 2, cunoștințele cele 
mai solide se referă cauzele și prevenirea respirației urât mirositoare și la tipul de 
periuță recomandată. În viitor ar fi bine să se insiste în continuare pe aspectele 
legate de frecvența vizitelor la stomatolog și frecvența utilizării apei de gură unde 
rezultatele la răspunsuri după experiment sunt cele mai slabe și pot fi consolidate.  

Analizând global diagrama la școala 2 se observă însă variații și mai mici decât 

la Școala 1 raportate la media generală de 6,67%. Se poate spune și în acest caz că 
raportat la toate cele 15 interogări global, la nivel de grup, cunoștințele legate de 
sănătatea orală sunt echilibrate în general și lacunele sunt mai mici. 
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Figura 9.12: Procent răspunsuri corecte pe chestionare școala (1+2) 

 
Pentru  grupul global format din ambele școli raportul rezultat este următorul: 

Q1 – 7,14%; Q2 – 7,74%; Q3 – 7,14 %; Q4 – 7,54%; Q5 – 4,17%; Q6 – 6,55%; 
Q7 – 6,94%; Q8 – 7,74%; Q9 – 4,37%; Q10 – 7,34%; Q11 – 7,34%;  Q12 – 
3,37%; Q13 – 6,55%; Q14 –7,94%; Q15 – 8,13%. 

Abaterea standard este 1,41% și coeficientul de variație este 22,21% ceea ce 

indică faptul că după experiment cunoștințele elevilor la nivel global sunt foarte 
omogene și prezintă variații mici de la un subiect la altul. 

Din analiza rezultatelor rezultă că la întrebările Q12 – 3,37% și Q5 – 4,17% 
elevii au realizat după experiment cele mai slabe rezultate. Q12 se referă la 
frecvența utilizării apei de gură și Q5 se referă la frecvența vizitelor la stomatolog 
pentru controlul periodic. 

Cele mai bune rezultate s-au înregistrat la întrebările Q15 - 8,13% și Q14 - 

7,94%. Q15 și Q14 se referă la cauzele și respectiv prevenirea respirației urât 
mirositoare Pe următoarele locuri la egalitate au fost Q8 și Q2 cu 7,74%. Q8 se 
referă la tipul de periuță recomandată și Q2 la efectele cariei în dinte. 

În concluzie se poate spune că după experiment la nivelul grupului de studiu 
global cunoștințele cele mai solide se referă cauzele și prevenirea respirației urât 
mirositoare, la tipul de periuță recomandată și la efectele cariei în dinte. În viitor ar 
fi bine să se insiste în continuare pe aspectele legate de frecvența utilizării apei de 

gură și frecvența vizitelor la stomatolog unde rezultatele la răspunsuri după 
experiment sunt cele mai slabe și pot fi consolidate. 

Analizând diagrama pentru grupul global de studiu se observă însă variații mici 
raportate la media generală de 6,67% și rezultate mai apropiate de rezultatele 
obținute la școala 2. Raportat la toate cele 15 interogări la nivelul grupului global, 

cunoștințele legate de sănătatea orală sunt echilibrate în general și lacune majore 

nu mai există după experimentarea aplicației. 
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Figura 9.13: Sinteza răspunsuri corecte per chestionar 

 
În urma centralizării informațiilor a rezultat figura 9.13 în care se poate vizualiza 

o sinteză globală pe grupuri și interogări prin care se poate analiza sinergic atât 
situația pe grupuri cât și pe chestionare. Diagrama subliniază analiza realizată în 
rândurile anterioare și ilustrează mai clar caracterul echilibrat al cunoștințelor 

elevilor implicați în experiment. Progresul obținut la nivel global prezintă variații 
mari si lipsă de omogenitate. După experiment rezultatul pozitiv final este omogen 
și cu variații mici. Acestea considerente sunt un alt indicator al faptului că aplicația a 
fost utilă și a ajutat la completarea și omogenizarea cunoștințelor elevilor în 

domeniul sănătății orale. 
Pentru a concluziona asupra progresului global realizat pentru toate interogările 

s-a calculat raportul procentual dintre suma răspunsurilor corecte pentru toate 

interogările obținute la prima sesiune și suma răspunsurilor corecte pentru toate 
interogările obținute la cea de-a doua sesiune pentru toate grupurile de studiu. 
Raportul astfel obținut exprimă cu ce procent au răspuns mai bine elevii după ce au 
experimentat aplicația si astfel progresul global obținut pe grupele de studiu. 
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Figura 9.14: Progresul procentual pe grupe de studiu 

 
După centralizarea informațiilor a rezultat figura 9.14 în care se poate observa 

progresul procentual pe grupe de studiu. La școala 1 progresul a fost de 47,77 % 
din interogările din chestionare, iar la școala 2 de 15,86%. În contextul analizei 
anterioare care analizează raportul de răspunsuri corecte se poate spune că nivelul 
cunoștințelor de la școala 2 a fost mai bun inițial si de aceea progresul a fost mai 

mic. Pentru grupul global de studiu progresul a fost de 23,53%. Progresul global 
obținut argumentează în favoarea utilității unei astfel de aplicații de educație în 
domeniul sănătății orale. Personalul medical din școli care a participat la 

experimente a apreciat pozitiv acest gen de aplicații și a sugerat utilitatea extinderii 
lor și în alte domenii legate de educația în sănătate. 

 

9.3 Evaluarea elevilor Video vs. Animat  
 
În cadrul acestui studiu s-a urmărit evaluarea preferințelor elevilor pentru cele 

două forme ale aplicației. 
Sara Morissey [8] propune criteriile de evaluare Inteligibilitate si Fidelitate pe o 

scară de 1- 4 pentru evaluarea traducerilor realizate cu avatari animați. În cadrul 

proiectului Dicta Sign [78] se realizează un studiu în care pentru recunoașterea unor 
semne realizate de un avatar animat. Au fost menționate criteriile fluditate și 
înțelegere, în cadrul a doar două întrebări din formularul care conținea mai multe 
interogări. Spre deosebire de criteriile propuse în aceste proiecte studiul din această 
teză propune 3 criterii considerate foarte importante: Înțelegere, Corectitudinea 
Mișcării și Fluditate pe o scală de evaluare 1-10. Scala 1-10 propusă a fost preferată 
pentru că este mai reprezentativă și accesibilă pentru elevii surzi din ciclul 

gimnazial. Elevilor cărora li se adresează acest studiu sunt obișnuiți cu o astfel de 

scală, prin sistemul de notare școlar, utilizat zilnic. Din punct de vedere al 
eșantionului de studiu acesta este reprezentativ, fiind implicată întreaga populație 
școlară gimnazială din școlile speciale pentru surzi din București, prezentă la ore, în 
momentul realizării experimentului. 
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În cadrul formularului elevilor li s-a cerut în primul rând să evalueze prin 
calificative pe scara 1-10 ambele variante ale aplicației video și avatar animat 

pentru 3 aspecte fundamentale Înțelegere, Corectitudinea Mișcării și Fluiditate. Au 
existat și întrebări deschise în care li s-a cerut să își motiveze alegerea, ce elemente 
nu le-a plăcut și ce consideră ca au învățat în urma experimentării aplicației. 
Formularele au avut și două evaluări cu răspuns de tip logic DA/NU cu privire la 
preferința explicită pentru una din variantele aplicației și necesitatea subtitrărilor.  

Administrarea formularului s-a realizat la finalul experimentului după ce elevilor 
li s-a prezentat și au testat aplicația în ambele forme timp de o săptămână. 

Eșantionul pe care s-a adminstrat formularul pentru acest al doilea studiu 
prezintă anumite diferențe față de primul eșantion. La primul studiu au fost admiși 
doar elevii care au participat la ambele sesiuni iar la al doilea studiu prezentat aici 
au fost admiși toți elevii care au experimentat aplicația în perioada de test. 

Eşantionul pe care a fost realizat studiul de la Şcoala Specială pentru surzi nr.1, 
București este format din 14 elevi, din clasele I-VIII, cu vârste cuprinse între 10 si 
23 ani, 6 de sex feminin si 8 de sex masculin. Eşantionul pe care pe care  a fost 

realizat studiul de la Şcoala Specială pentru surzi nr.2, București este format din 36 
elevi, din clasele I-IX, cu vârste cuprinse intre 11 si 19 ani, 15 de sex feminin si 21 
de sex masculin. Eşantionul global rezultat este format din 50 de elevi dintre care 
21 de sex feminin şi 29 de sex masculin, cu vârste cuprinse între 10 și 23 ani. 

 
Figura 9.15: Raport procentual masculin/feminin elevi pe grupe de studiu 

 
În urma centralizării informațiilor s-a constatat că raportul procentual 

masculin/feminin al elevilor chestionați la ambele sesiuni de la Școala 1 au fost de  
57,14% sex masculin și 42,86 de sex feminin iar la Școala nr. 2, 58,33% au fost de 
sex masculin și 41,67% au fost de sex feminin. Grupul global de studiu rezultat are 

58% subiecți de sex masculin și 42% de sex feminin. 
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Figura 9.16: Distribuția vârstelor pe grupele de studiu 

 
Vârstele elevilor de la școala 1 sunt cuprinse între 10 și 23 ani, având 

următoarea distribuție a procentelor: 10 ani – 7,69%;  11 ani – 23,08%; 12 ani – 
7,69%; 13 ani – 7,69%; 14 ani - 0%; 15 ani – 38,46%; 16 ani – 7,69%; 17 ani – 
7,69%  și 23 ani – 7,69%. Abaterea standard este 11,61% și coeficientul de variație 

este 97,02% ceea ce ilustrează un grup foarte eterogen cu o variație foarte mare. 
Se poate observa din grafic că la acest grup că pentru 14 ani unde se află zona 
mediană și media de vârstă sunt cei mai puțini reprezentați. 

Vârstele elevilor de la școala 2 sunt cuprinse intre 11 si 19 ani, având 
următoarea distribuție a procentelor: 11 ani – 8,33%; 12 ani – 11,11%; 13 ani – 
13,89%; 14 ani- 27,78%; 15 ani – 19,44%; 16 ani – 13,89%; 17 ani –2,78%; 18 

ani – 0% și 19 ani – 2,78%. Abaterea standard este 8,89% și coeficientul de 

variație este 80,04% ceea ce ilustrează un grup eterogen cu o variație mare. Totuși 
grupul de la școala 2 este mai omogen decât grupul de la Școala 1. 

Pentru grupul global de studiu rezultat distribuția procentuală pe vârste este: 10 
ani – 2,5%; 11 ani – 15%; 12 ani – 12,50%; 13 ani – 5%; 14 ani - 25%; 15 ani – 
30%; 16 ani – 2,5%; 17 ani – 5%; 18 ani –0%; 19 ani –2,5% și 23 ani – 2,5%. 
Abaterea standard este 10,13% și coeficientul de variație este 108,71% ceea ce 

ilustrează un grup care nu este omogen cu o variație destul de mare. Se poate 
observa din grafic la acest grup că totuși valorile extreme au cei mai puțini 
reprezentanți și valorile sunt grupate mai mult pe palierele de vârstă din mijloc. 
Aceste considerente împreună cu abaterea standard destul de mică, fac totuși ca 
media aritmetică sa fie destul de reprezentativă pentru grupul global de studiu.
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Figura 9.17: Vârsta medie elevi pe grupele de studiu 

 
Vârsta medie a grupului de la școala 1 este de 14,14 ani iar pentru grupul de la 

școala 2 este 14,08 ani. Vârsta medie pentru grupul global de studiu de 14,10 ani. 

 
Figura 9.18: Distribuția vârstelor pe grupele de studiu 

 
Distribuția procentuală pe clase a elevilor de la Școala 1 sunt: clasa a 5-a – 

14,29%; clasa a 6-a – 28,57%; clasa a 7-a – 7,14%; clasa a 8-a - 50%; clasa a 9-a 
– 0%. 

Distribuția procentuală pe clase a elevilor de la Școala 2 sunt: clasa a 5-a – 

13,89%; clasa a 6-a – 16,67%; clasa a 7-a – 22,22%; clasa a 8-a – 38,89%; clasa 
a 9-a – 8,33%. 
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Pentru grupul global de studiu rezultat distribuția procentuală pe clase: clasa a 
5-a – 14%; clasa a 6-a – 20%; clasa a 7-a – 18%; clasa a 8-a - 42%; clasa a 9-a – 

6%. 
Coeficientul de variație este pentru Școala 1 – 99,1 % și după cum se poate 

observa și din diagramă un grup foarte eterogen, cu asimetrie și variație foarte 
mare. Grupul de la Școala 2 are coeficientul de variație 58,43% și exprimă un grup 
ceva mai omogen. Grupul reunit are coeficientul de variație 67,8% și este mai puțin 
omogen. 

 
Figura 9.19: Distribuția sexelor pe grupele de studiu 

 

Clasa medie a grupului de la Școala 1 este de 6,86 iar pentru grupul de la 
Școala 2 este 7,11. Clasa medie pentru grupul global de studiu de 7,04. Putem 
aproxima fără rotunjiri semnificative că profilul general al subiectului care a 
participat la experiment are 14 ani și este în clasa a 7-a. Trebuie însă să ținem cont 

că grupurile nu sunt foarte omogene și au variații semnificative. 
În cadrul formularului elevilor li s-a cerut în primul rând să acorde calificative pe 

scara 1-10 pentru ambele variante ale aplicației în ceea ce privește cele 3 aspecte: 
Înțelegere, Corectitudinea mișcării și Fluiditate. S-a calculat media aritmetică pentru 
fiecare aspect și pentru fiecare variantă a aplicației. Rezultatele exprimă preferințele 
elevilor pentru cele două variante ale aplicației. 
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Figura 9.20: Note aplicație video versus animat școala 1 

 
Pentru Școala 1 media notelor acordate de elevi pentru Aplicația Video au fost 

următoarele: Înțelegere – 10; Corectitudinea Mișcării – 9,71; Fluiditate – 9,86. 

Media notelor acordate de elevi pentru Aplicația Avatar Animat au fost: Înțelegere – 
5,86; Corectitudinea Mișcării – 5,43; Fluiditate – 7,21.  

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că Aplicația Video a fost 
semnificativ mai bine apreciată decât Aplicația cu Avatar Animat cu o diferență 
aproximativ egală pentru Înțelegere și Corectitudinea Mișcării (4,14 și 4,28) și cu o 
diferență semnificativ mai mică pentru Fluiditate (2,65). În timp ce notele acordate 

Aplicației Video sunt maxime sau aproape maxime notele acordate Aplicației Avatar 
Animat lasă loc pentru îmbunătățiri. 

În concluzie se poate spune că la Școala 1 elevii au înțeles semnificativ mai bine 
semnele și mesajul din aplicația cu tehnologie video decât din varianta cu tehnologie 
animată. 
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Figura 9.21: Note aplicație video versus animat școala 2 

 
Pentru Școala 2 media notelor acordate de elevi pentru  Aplicația Video au fost 

următoarele: Înțelegere – 9,32; Corectitudinea Mișcării – 9,56; Fluiditate – 9,19. 

Media notelor acordate de elevi pentru Aplicația Avatar Animat au fost: Înțelegere – 
6,69; Corectitudinea Mișcării – 6,67; Fluiditate – 6,69. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că și aici Aplicația Video a fost 
semnificativ mai bine apreciată decât Aplicația cu Avatar Animat cu diferențe 
aproximativ egale pentru Înțelegere și Corectitudinea Mișcării și Fluiditate (2,63 și 
2,89, 2,5). Diferența cea mai mare a fost înregistrată la Corectitudinea Mișcării 

(2,89) și cea mai mică diferență tot la Fluiditate (2,5). În concluzie se poate spune 
că și la școala 2 elevii au înțeles semnificativ mai bine semnele și mesajul din 
aplicația cu tehnologie video dar diferențele în evaluare față de varianta cu 
tehnologie animată sunt mai mici. 
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Figura 9.22: Note aplicație video versus animat școala (1+2) 

 
Pentru grupul global de studiu media notelor acordate de elevi pentru Aplicația 

Video au fost următoarele: Înțelegere – 9,51; Corectitudinea Mișcării – 9,60; 

Fluiditate – 9,38. Media notelor acordate de elevi pentru Aplicația Avatar Animat au 
fost: Înțelegere – 6,46; Corectitudinea Mișcării – 6,32; Fluiditate – 6,84. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că și aici Aplicația Video a fost 
semnificativ mai bine apreciată decât Aplicația cu Avatar Animat cu diferențe 
aproximativ egale pentru Înțelegere și Corectitudinea Mișcării și Fluiditate (2,63 și 
2,89, 2,5). Diferența cea mai mare a fost înregistrată la Corectitudinea Mișcării 

(2,89) și cea mai mică diferență tot la Fluiditate (2,5). 
În concluzie se poate spune că pentru grupul global de studiu elevii preferă 

aplicația cu tehnologie video și mesajul transmis prin tehnologia video este mai bine 
primit și mai inteligibil. 
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Figura 9.23: Note aplicație video versus animat sinteză 

 
Figura 9.23 centralizează notele organizate pe cele 3 aspecte, Înțelegere, 

Corectitudinea Mișcării, Fluiditate cu evidențierea acestora pentru fiecare grup. 
Diagrama permite o vizualizare de ansamblu a evaluării și opțiunile elevilor și 
ilustrează mai bine analiza realizată în rândurile anterioare. Se poate observa 
suplimentar că raportul dintre cele două tehnologii este aproximativ egal pentru 

toate cele 3 aspecte. 

 
Figura 9.24: Note aplicație video versus animat pe școli sinteză 

 
Figura 9.24 centralizează notele organizate pe cele 2 variante ale aplicației video 

și animat. Notele grupate în stânga sunt pentru aplicația video și cele grupate în 
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dreapta pentru aplicația animată. Cele 3 aspecte Înțelegere, Corectitudinea Mișcării, 
Fluiditate sunt grupate cu diferențiere pentru fiecare grup de studiu. Diagrama 

permite o vizualizare de ansamblu a evaluării și opțiunilor elevilor și ilustrează mai 
bine analiza realizată în rândurile anterioare. Notele au un nivel asemănător egal 
pentru toate cele 3 aspecte cu mici variații pentru fiecare școală. Mediile notelor 
acordate la tehnologia video pentru toate aspectele de elevii de la Școala 1 sunt cu 
puțin mai mari decât mediile notelor acordate de elevii de la Școala 2. Mediile 
notelor acordate la tehnologia animată video de elevii de la Școala 1 sunt 
semnificativ mai mici pentru Înțelegere și Corectitudinea Mișcării și cu puțin mai 

mari pentru Fluiditate. 

 
Figura 9.25: Preferințele pentru aplicații video versus animat 

 
După prelucrarea informațiilor cu privire la preferințele explicite ale elevilor se 

poate observa că elevii de la Școala 1 au preferat în proporție de 100% aplicația cu 
tehnologie video, iar la Școala nr. 2, 25,71% au preferat varianta cu tehnologie 

animată și 74,29% varianta cu tehnologie video. Din grupul global de studiu 21% au 
preferat varianta cu tehnologie animată și 79% au preferat varianta cu tehnologie 

video. 
După prelucrarea informațiilor cu privire la necesitatea subtitrărilor se poate 

observa că elevii de la Școala 1 au afirmat în proporție de 100% lipsa necesității 
subtitrărilor. La Școala nr. 2, 32,35% au considerat necesare subtitrările și 67,65% 
nu le-au considerat necesare. 
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Figura 9.26: Necesitate subtitrări pe grupe de studiu 

 
Din grupul global de studiu 24,49% au considerat necesare subtitrările și 

75,51% nu le-au considerat necesare. Aceste răspunsuri exprimă faptul că elevii au 
urmărit mai intens mesajul exprimat în LMG și consideră ca acest mesaj este 
inteligibil și mult mai important decât mesajul scris asociat filmelor cu conținut 
medical. Acest procent care înclină net în favoarea mesajului exprimat în LMG indică 

de asemenea utilitatea acestor gen de aplicații care transmit un mesaj utilizatorilor 
cu handicap auditiv în limbajul lor specific și faptul ca astfel de proiecte merită 
dezvoltate în continuare. 

Din analiza răspunsurilor deschise cu privire la ce au învățat din aplicație se 
remarcă răspunsurile în care se afirmă că elevii au învățat despre: metoda corectă 
de periaj, tipul de periuță recomandată, prevenirea respirației urât mirositoare, 
utilizarea aței dentare și apei de gură. Răspunsurile din această secțiune confirmă 

într-o mare măsură rezultatele analizei progresului obținut de elevi din subcapitolul 

anterior. 
Din analiza răspunsurilor la întrebările deschise cu privire la preferința pentru 

una din cele două forme ale aplicației se remarcă răspunsurile în care se afirmă că 
elevii au înțeles mai bine mesajul de la operatorul uman care a facut semnele mai 
corect și mai inteligibil. Această preferință pentru tehnologia video reiese foarte clar 

și din analiza evaluării elevilor realizată în acest subcapitol. 
 

9.4 Evaluarea cadrelor didactice Video vs. Animat   
 
În cadrul acestui studiu s-a urmărit evaluarea de către cadrele didactice a 

comprehensiunii semnelor realizate prin cele două tehnologii: video și animat. 
Într-o secțiune a proiectului Dicta-Sign [79] se propune ca și criteriu de 

evaluare analiza comprehensiunii unor semne izolate, a unor propoziții complete și 
în condițiile unei scurte interacțiuni prin dialog cu avatarul. Rezultatele finale au fost 
exprimate pe o scară procentuală. Această teză propune analiza pe o scală 
procentuală a comprehensiunii  pentru categoriile: Cuvinte Individuale, Sintagme și 
Fraze. Se adaugă în acest segment de studiu și evaluarea descrisă anterior prin cele 

3 criterii: Înțelegere, Corectitudine și Fluiditate pe o scală 1-10. Pentru cadrele 
didactice cărora le este adresat studiul, scala 1-10 este mult mai natural de utilizat 
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în această analiză, ținând cont că aceștia o utilizează în mod curent în activitatea 
zilnică. 

Din punct de vedere al eșantionului de studiu, acesta reprezintă un procent 
reprezentativ de profesori din ambele școli, studiul fiind anunțat din timp și 
procentul de participanți fiind pentru ambele școli, majoritar, raportat la numărul 
total de profesori.  

Profesorilor li s-au prezentat 3 grupuri fiecare având câte 10 secvențe de 
semne. Prima grupă a constat din zece cuvinte simple, al doilea grup din zece 
sintagme și al treilea grup din zece fraze. Toate secvențele au fost prezentate de la 

simplu la complex și a fost modificată alternativ succesiunea video și animat la 
fiecare prezentare a secvențelor. Participanților la experiment li s-a cerut să 
consemneze în scris ce au înțeles de fiecare dată. La finalul prezentării fiecărui grup 
de 10 secvențe s-a solicitat evaluarea grupului prin calificative pe scara 1-10 pentru 

cele 3 aspecte fundamentale: Înțelegere, Corectitudinea Mișcării și Fluiditate. La 
final s-a solicitat acordarea unei note global pentru fiecare dintre cele doua variante 
vizualizate. 

Eşantionul de la Şcoala Specială pentru surzi nr.1 București, pe care pe care a 
fost realizat studiul este format din 16 profesori, cu vârste cuprinse între 25 si 65 
ani, 15 de sex feminin si 1 de sex masculin. Eşantionul de la Şcoala Specială pentru 
surzi nr.2 București, pe care a fost realizat studiul este format din 14 profesori, cu 
vârste cuprinse între 34 si 65 ani, 13 de sex feminin și 1 de sex masculin. Eşantionul 
global rezultat este format din 30 profesori dintre care 28 de sex feminin şi 2 de sex 

masculin, cu vârste cuprinse între 25 și 65 ani. 
 

 
Figura 9.27: Raport procentual masculin/feminin profesori pe grupe de studiu 

 
În urma centralizării informațiilor s-a constatat că raportul procentual 

masculin/feminin al profesorilor care s-au implicat în studiu de la Școala 1 au fost de  
6% sex masculin și 94% de sex feminin, iar la Școala nr. 2, 7% au fost de sex 
masculin și 93% au fost de sex feminin. Grupul global de studiu rezultat are 7% 
subiecți de sex masculin și 93% de sex feminin. 
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Figura 9.28: Distribuția vârstelor profesori pe grupele de studiu 

 
Vârstele profesorilor de la Școala 1 sunt cuprinse între 25 și 65 ani, având pe 

paliere de vârstă următoarea distribuție: 20-29 ani – 31%, 30-39 ani – 12%; 40-49 
ani – 38%; 50-59 ani – 6%; 60-69 ani - 13%. Abaterea standard este 13,55% și 
coeficientul de variație este 67,5% ceea ce ilustrează un grup care nu este  omogen 
cu o variație destul de mare. Se poate observa din grafic că la acest grup profesorii 
tineri (20-29 ani) sunt mult mai bine reprezentați decât grupul de la Școala 2. 

 Vârstele profesorilor de la Școala 2 sunt cuprinse între 34 și 65 ani, având pe 
paliere de vârstă următoarea distribuție: 20-29 ani – 0%, 30-39 ani – 36%; 40-49 

ani – 50%; 50-59 ani – 7%; 60-69 ani - 7%. Abaterea standard este 21,67% și 
coeficientul de variație este 108,33% ceea ce ilustrează un grup eterogen cu o 
variație semnificativ mai mare. Grupul de la Școala 2 este mai puțin omogen. 

Categoria 20-29 ani nu are deloc profesori în grupul de studiu dar compensează pe 
următoarele două paliere de vârstă. 

Pentru grupul global de studiu rezultat distribuția pe paliere de vârstă prezintă 

următoarea distribuție: 20-29 ani –17%, 30-39 ani – 23%; 40-49 ani – 43%; 50-59 
ani – 7%; 60-69 ani - 10%. Abaterea standard este 14,53% și coeficientul de 
variație este 72,65% ceea ce ilustrează un grup care nu este omogen cu o variație 
destul de mare. Se poate observa din grafic la acest grup că valorile extreme de 
vârstă sunt mai puțin reprezentate și cele centrale semnificativ mai bine 
reprezentate.
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Figura 9.29: Vârsta medie profesori pe grupele de studiu 

 
Vârsta medie a grupului de profesori de la Școala 1 este de 40,38 ani iar pentru 

grupul de la Școala 2 este 43,93 ani. Vârsta medie pentru grupul global de studiu de 

42,03 ani. Vârsta medie în acest caz este semnificativă pentru că abaterea standard 
este relativ mică și după cum se poate observa în figura 1.40 majoritatea 
profesorilor se regăsesc în palierele 30-39 ani și 40-49 ani. 

 
Figura 9.30: Recunoaștere cuvinte video versus animat pe grupe de studiu 

 

Pentru Școala 1 procentul de recunoaștere a cuvintelor a fost pentru video 81,9 

% și pentru animat de 60,6%. Pentru Școala 2 procentul de recunoaștere a 
cuvintelor a fost pentru video de 65% și pentru animat 45,7%. Pentru  grupul global 
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rezultat procentul de recunoaștere a cuvintelor a fost pentru video de 74% și pentru 
animat 53,67%. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că diferența dintre procentul de 
recunoaștere a cuvintelor dintre video și animat este de 21,3% pentru Școala 1, 
19,3% pentru Școala 2 și global este de 20,33%. Raportat la diferența procentuală 
dintre școli, rezultatele au fost mai bune la Școala 1 atât pentru tehnologia video 
16,9% cât și pentru tehnologia animată 14,9 %. 

Se poate spune că la modul general diferența de recunoaștere la nivel de 
cuvinte dintre video și animat a fost semnificativă de 20,33%. Profesorii de la Școala 

1 au înțeles semnificativ mai bine cuvintele, cu o diferență medie de 15,9%, 
raportat la profesorii de la Școala 2. 

 
Figura 9.31: Recunoaștere sintagme video versus animat pe grupe de studiu 

 
Pentru Școala 1 procentul de recunoaștere a sintagmelor a fost pentru video 

89,7% și pentru animat de 59,4%. Pentru Școala 2 procentul de recunoaștere a 
sintagmelor a fost pentru video de 69,6% și pentru animat 44,3%. Pentru  grupul 
global rezultat procentul de recunoaștere a sintagmelor a fost pentru video de 80,3 
% și pentru animat 52,3%. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că la diferența dintre procentul de 
recunoaștere a sintagmelor dintre video și animat este de 30,3% pentru Școala 1, 
25,3% pentru Școala 2 și global este de 28%. Raportat la diferența procentuală 

dintre școli rezultatele au fost mai bune la Școala 1, atât pentru tehnologia video 
20,1% cât și pentru tehnologia animată 15,1%. 

Se poate spune că diferența de recunoaștere la nivelul sintagmelor dintre video 
și animat a fost semnificativă - 28% și mai mare decât cea pentru cuvinte. Profesorii 
de la Școala 1 au înțeles semnificativ mai bine sintagmele în raport cu profesorii de 
la Școala 2 cu o diferență medie de 17,6%, rezultat care este mai mare decât 

rezultatul obținut pentru cuvinte. 
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Figura 9.32: Recunoaștere fraze video versus animat pe grupe de studiu 

 
Pentru Școala 1 procentul de recunoaștere a frazelor a fost pentru video 95 % și 

pentru animat de 69,1%. Pentru Școala 2 procentul de recunoaștere a frazelor a 
fost pentru video de 92,1 % și pentru animat 56,4%. Pentru grupul global procentul 

de recunoaștere a frazelor a fost pentru video de 93,7 % și pentru animat 63,2%. 
Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că diferența dintre procentul de 

recunoaștere a sintagmelor dintre video și animat este de 25,9% pentru Școala 1, 
35,7% pentru Școala 2 și 30,5% global. Raportat la diferența procentuală dintre 
școli rezultatele au fost mai bune la Școala 1 atât pentru tehnologia video 2,9% cât 

și pentru tehnologia animată 12,7%. 

Se poate spune că diferența de recunoaștere la nivelul sintagmelor dintre video 
și animat a fost semnificativă - 30,5% și mai mare decât pentru cuvinte și sintagme. 
Profesorii de la Școala 1 au înțeles semnificativ mai bine sintagmele, în raport cu 
profesorii de la Școala 2, cu o diferență medie de 7,8%. Rezultatul este mai mic 
decât rezultatul obținut pentru cuvinte și cel pentru sintagme. 
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Figura 9.33: Sinteză recunoaștere video versus animat 

 
Diferența de recunoaștere dintre sintagme și cuvinte la nivel global pentru 

tehnologia video a fost de 6,3 % în favoarea sintagmelor. Diferența de recunoaștere 

dintre sintagme și cuvinte la nivel global pentru tehnologia animată a fost de 1,37 % 
în favoarea cuvintelor. 

Diferența de recunoaștere dintre fraze și sintagme la nivel global pentru 
tehnologia video a fost de 13,4 % și pentru tehnologia animată a fost de 10,9 % în 
favoarea frazelor. 

Diferența de recunoaștere dintre fraze și cuvinte la nivel global pentru 

tehnologia video a fost de 19,7 % și pentru tehnologia animată a fost de 9,53% în 
favoarea frazelor. 

Se poate remarca la modul general atât pentru tehnologia video, cât și pentru 
tehnologia animată o creștere constantă în procentul de recunoaștere de la cuvinte 
la sintagme și la fraze. Cauza rezultată și din discuțiile cu cadrele didactice 
participante la experiment este că odată cu creșterea numărului de semne din 
secvență aceasta poate fi înțeleasă mai bine datorită contextului în care se 

încadrează aceea secvență și a semnificației mesajului general care este mai ușor de 
decriptat. Cu cât sunt mai multe semne într-o secvență probabilitatea de 
recunoaștere pentru o parte din ele crește. Acest fenomen combinat cu faptul că 
înțelegerea semnificantului unei sintagme sau fraze sunt mai ușor de recunoscut 
face sa fie recunoscute și unele semne individuale/cuvinte din componența 
mesajului care sunt mai greu de recunoscut ca semne individuale/cuvinte. 
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Figura 9.34: Sinteză recunoaștere medie generală pe școli 

 
Din analiza diagramei rezultă că profesorii de la Școala 1 au înțeles semnificativ 

mai bine secvențele de semne în raport cu profesorii de la Școala 2 cu o diferență 
medie de 12,9% pentru video și 26,79% pentru animat. Diferențele dintre 

procentele de recunoaștere video și animat sunt aproximativ la fel pentru toate 
grupurile luate în considerație. Pentru grupul global diferența de recunoaștere dintre 
video 82,67% și animat 56,39% este de 26,28%. 

Pentru Școala 1 media notelor acordate de profesori pentru  cuvintele simple 
exprimate prin tehnologia video au fost următoarele: Înțelegere – 7,94; 

Corectitudinea Mișcării – 8,06; Fluiditate – 8.00. 
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Figura 9.35: Note cuvinte școala 1 

 
Media notelor acordate de profesori pentru cuvintele simple exprimate prin 

tehnologia animată au fost: Înțelegere – 5,94; Corectitudinea Mișcării – 5,69; 
Fluiditate – 6,13. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea cuvintelor în 
tehnologia video a fost mai bine apreciată decât cele animate, cu o diferență 
aproximativ egală pentru toate cele 3 aspecte cu o medie de 2.08.  Diferențele au 
fost pentru Înțelegere - 2, Corectitudinea Mișcării - 2,37 și Fluiditate - 1,87. Cea mai 
mare diferență este semnalată la Corectitudinea Mișcării și cea mai mică diferență la 

Fluiditate. 
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Figura 9.36: Note cuvinte școala 2 

 
Pentru Școala 2 media notelor acordate de profesori, pentru cuvintele simple 

exprimate prin tehnologia video, au fost următoarele: Înțelegere – 8,29; 

Corectitudinea Mișcării – 8,21; Fluiditate – 8.36. Media notelor acordate de profesori 
pentru cuvintele simple exprimate prin tehnologia animată au fost: Înțelegere – 
6,79; Corectitudinea Mișcării – 6,93; Fluiditate – 7,21. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea cuvintelor în 
tehnologia video a fost mai bine apreciată decât cele animate, cu o diferență 
aproximativ egală pentru toate cele 3 aspecte cu o medie de 1,31.  Diferențele au 

fost pentru Înțelegere – 1,5, Corectitudinea Mișcării – 1,28 și Fluiditate - 1,15. Cea 
mai mare diferență este semnalată la Înțelegere și cea mai mică diferență la 
Fluiditate. 
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Figura 9.37: Note cuvinte școala (1+2) 

 
Pentru grupul global de studiu media notelor acordate de profesori pentru 

cuvintele simple exprimate prin tehnologia video au fost următoarele: Înțelegere – 

8,10; Corectitudinea Mișcării – 8,13; Fluiditate – 8.17. Mediile notelor acordate de 
profesori pentru cuvintele simple exprimate prin tehnologia animată au fost: 
Înțelegere – 6,33; Corectitudinea Mișcării – 6,27; Fluiditate – 6,63. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea cuvintelor în 
tehnologia video a fost mai bine apreciată decât cele animate, cu o diferență 
aproximativ egală pentru toate cele 3 aspecte cu o medie de 1,72.  Diferențele au 

fost pentru Înțelegere – 1,77, Corectitudinea Mișcării – 1,86 și Fluiditate - 1,54. Cea 
mai mare diferență este semnalată la Corectitudinea Mișcării și cea mai mică 
diferență la Fluiditate. 
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Figura 9.38: Note sintagme școala 1 

 
Pentru Școala 1 mediile notelor acordate de profesori pentru  sintagmele 

exprimate prin tehnologia video au fost următoarele: Înțelegere – 8,44; 

Corectitudinea Mișcării – 8,56; Fluiditate – 8.75. Mediile notelor acordate de 
profesori pentru sintagmele exprimate prin tehnologia animată au fost: Înțelegere – 
6,47; Corectitudinea Mișcării – 5,78; Fluiditate – 6,06. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea sintagmelor în 
tehnologia video a fost mai bine apreciată decât cele animate, cu o diferență în 
medie de 2,48 pentru toate cele 3 aspecte.  Diferențele au fost pentru Înțelegere – 

1,97, Corectitudinea Mișcării - 2,78 și Fluiditate – 2,69. Cea mai mare diferență este 
semnalată la Corectitudinea Mișcării și cea mai mică diferență la Înțelegere. 
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Figura 9.39: Note sintagme școala 2 

 
Pentru Școala 2 mediile notelor acordate de profesori pentru  sintagmele 

exprimate prin tehnologia video au fost următoarele: Înțelegere – 8,50; 
Corectitudinea Mișcării – 8,79; Fluiditate – 8.79. Mediile notelor acordate de 
profesori pentru sintagmele exprimate prin tehnologia animată au fost: Înțelegere – 

6,00; Corectitudinea Mișcării – 6,14; Fluiditate – 6,36. 
Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea sintagmelor în 

tehnologia video a fost mai bine apreciată decât cele animate, cu o diferență în 
medie de 2,52 pentru toate cele 3 aspecte.  Diferențele au fost pentru Înțelegere – 

2,5, Corectitudinea Mișcării - 2,65 și Fluiditate – 2,43. Cea mai mare diferență este 
semnalată la Corectitudinea Mișcării și cea mai mică diferență la Fluiditate. 
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Figura 9.40: Note sintagme școala (1+2) 

 
Pentru grupul global mediile notelor acordate de profesori, pentru  sintagmele 

exprimate prin tehnologia video au fost următoarele: Înțelegere – 8,47; 

Corectitudinea Mișcării – 8,67; Fluiditate – 8.77. Media notelor acordate de profesori 
pentru sintagmele exprimate prin tehnologia animată au fost: Înțelegere – 6,25; 
Corectitudinea Mișcării – 5,95; Fluiditate – 8,77. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea sintagmelor în 
tehnologia video au fost mai bine apreciate decât cele animate cu o diferență în 
medie de 2,5 pentru toate cele 3 aspecte.  Diferențele au fost pentru Înțelegere – 

2,22, Corectitudinea Mișcării - 2,72 și Fluiditate – 2,57. Cea mai mare diferență este 
semnalată la Corectitudinea Mișcării și cea mai mică diferență la Înțelegere. 
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Figura 9.41: Note Fraze Școala 1 

 
Pentru Școala 1 mediile notelor acordate de profesori pentru frazele exprimate 

prin tehnologia video au fost următoarele: Înțelegere – 8,94; Corectitudinea Mișcării 

– 8,69; Fluiditate – 9,13. Media notelor acordate de profesori pentru frazele 
exprimate prin tehnologia animată au fost: Înțelegere – 6,56; Corectitudinea 
Mișcării – 5,63; Fluiditate – 6,44. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea frazelor în 
tehnologia video au fost mai bine apreciate decât cele animate cu o diferență în 
medie de 2,71 pentru toate cele 3 aspecte.  Diferențele au fost pentru Înțelegere – 

2,38, Corectitudinea Mișcării – 3,06 și Fluiditate – 2,69. Cea mai mare diferență este 
semnalată la Corectitudinea Mișcării și cea mai mică diferență la Înțelegere. 
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Figura 9.42: Note Fraze Școala 2 

 
Pentru Școala 2 media notelor acordate de profesori pentru  frazele exprimate 

prin tehnologia video au fost următoarele: Înțelegere – 8,50; Corectitudinea Mișcării 
– 8,71; Fluiditate – 8,79. Media notelor acordate de profesori pentru frazele 
exprimate prin tehnologia animată au fost: Înțelegere – 6,21; Corectitudinea 
Mișcării – 6,14; Fluiditate – 6,21. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea frazelor în 
tehnologia video au fost mai bine apreciate decât cele animate cu o diferență în 
medie de 2,48  pentru toate cele 3 aspecte.  Diferențele au fost pentru Înțelegere – 

2,29, Corectitudinea Mișcării – 2,57 și Fluiditate – 2,58. 
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Figura 9.43: Note fraze școala (1+2) 

 
Pentru grupul global media notelor acordate de profesori pentru frazele 

exprimate prin tehnologia video au fost următoarele: Înțelegere – 8,73; 

Corectitudinea Mișcării – 8,70; Fluiditate – 8,97. Media notelor acordate de profesori 
pentru frazele exprimate prin tehnologia video au fost: Înțelegere – 6,4; 
Corectitudinea Mișcării – 5,87; Fluiditate – 6,33. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că exprimarea frazelor în 
tehnologia video au fost mai bine apreciate decât cele animate cu o diferență în 
medie de 2,6  pentru toate cele 3 aspecte. Diferențele au fost pentru Înțelegere – 

2,33, Corectitudinea Mișcării – 2,83 și Fluiditate – 2,64. Cea mai mare diferență este 
semnalată la Corectitudinea Mișcării și cea mai mică diferență la Înțelegere. 
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Figura 9.44: Note cuvinte înțelegere sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Cuvinte aspectul 

Înțelegere poate fi analizată în figura 9.44. Mediile rezultate pentru tehnologia video 
au fost următoarele: Școala 1 – 7,94; Școala 2 – 8,29; Școala (1+2) – 8.10. Mediile 
rezultate pentru tehnologia animată au fost următoarele: Școala 1 – 5,94; Școala 2 
– 6,79; Școala (1+2) – 6,33. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă pentru Cuvinte aspectul Înțelegere 
în tehnologia video aprecierile au fost mai bune  decât cele animate cu o diferență 
medie de 1,75. Diferențele au fost pentru Școala 1 – 2; Școala 2 - 1,5; Școala 

(1+2) - 1,77. Din diagramă se observă că valorile medii sunt apropiate pentru 
grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între ele. 
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Figura 9.45: Note cuvinte corectitudine sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Cuvinte aspectul 

Corectitudinea Mișcării poate fi analizată în figura 9.45. Mediile rezultate pentru 

tehnologia video au fost următoarele: Școala 1 – 8,06; Școala 2– 8,21; Școala 
(1+2) – 8.13. Mediile rezultate pentru tehnologia animată au fost următoarele: 
Școala 1 – 5,69; Școala 2 – 6,93; Școala (1+2) – 6,27. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă pentru Cuvinte aspectul 
Corectitudinea Mișcării în tehnologia video aprecierile au fost mai bune decât cele 
animate cu o diferență medie de 1,83.  Diferențele au fost pentru Școala 1 – 2,37; 

Școala 2 - 1,28; Școala (1+2) - 1,86. Din diagramă se observă că valorile medii 
sunt apropiate pentru grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între 
ele. 
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Figura 9.46: Note cuvinte fluiditate sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Cuvinte aspectul 

Fluiditate poate fi analizată în figura 9.46. Mediile rezultate pentru tehnologia video 

au fost următoarele: Școala 1 – 8,00; Școala 2– 8,36; Școala (1+2) – 8.17. Mediile 
rezultate pentru tehnologia animată au fost următoarele: Școala 1 – 6,13; Școala 2 
– 7,21; Școala (1+2) – 6,63. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă pentru Cuvinte aspectul Fluiditate 
în tehnologia video aprecierile au fost mai bune decât cele animate cu o diferență 
medie de 1,52. Diferențele au fost pentru Școala 1 – 1,87; Școala 2 - 1,15; Școala 

(1+2) - 1,54. Din diagramă se observă că valorile medii sunt apropiate pentru 
grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între ele. 
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Figura 9.47: Note sintagme înțelegere sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Sintagme aspectul 

Înțelegere poate fi analizată în figura 9.47. Mediile rezultate pentru tehnologia video 

au fost următoarele: Școala 1 – 8,44; Școala 2– 8,5; Școala (1+2) – 8.47. Mediile 
rezultate pentru tehnologia animată au fost următoarele: Școala 1 – 6,47; Școala 2 
– 6,00; Școala (1+2) – 6,25. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că pentru Sintagme aspectul 
Înțelegere în tehnologia video aprecierile au fost mai bune decât cele animate cu o 
diferență medie de 2,23. Diferențele au fost pentru Școala 1 – 1,97; Școala 2 -2,5; 

Școala (1+2) – 2,22. Din diagramă se observă că valorile medii sunt apropiate 
pentru grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între ele. 
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Figura 9.48: Note sintagme corectitudine sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Sintagme aspectul 

Corectitudinea Mișcării poate fi analizată în figura 9.48. Mediile rezultate pentru 
tehnologia video au fost următoarele: Școala 1 – 8,56; Școala 2 – 8,79; Școala 
(1+2) – 8.67. Mediile rezultate pentru tehnologia animată au fost următoarele: 
Școala 1 – 5,78; Școala 2 – 6,14; Școala (1+2) – 5,95. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă pentru Sintagme aspectul 
Corectitudinea Mișcării în tehnologia video aprecierile au fost mai bune decât cele 

animate cu o diferență medie de 1,81. Diferențele au fost pentru Școala 1 – 2,78; 
Școala 2 -2,65; Școala (1+2) – 2,72. Din diagramă se observă că valorile medii sunt 
apropiate pentru grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între ele. 
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Figura 9.49: Note sintagme fluiditate sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Sintagme aspectul 

Fluiditate poate fi analizată în figura 9.49. Mediile rezultate pentru tehnologia video 
au fost următoarele: Școala 1 – 8,75; Școala 2– 8,79; Școala (1+2) – 8.77. Mediile 
rezultate pentru tehnologia animată au fost următoarele: Școala 1 – 6,06; Școala 2 

– 6,36; Școala (1+2) – 6,20. 
Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă pentru Sintagme aspectul 

Fluiditate în tehnologia video aprecierile au fost mai bune decât cele animate cu o 
diferență medie de 2,56. Diferențele au fost pentru Școala 1 – 2,69; Școala 2 - 

2,43; Școala (1+2) – 2,57. Din diagramă se observă că valorile medii sunt apropiate 
pentru grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între ele. 
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Figura 9.50: Note fraze înțelegere sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Fraze aspectul Înțelegere  

poate fi analizată în figura 9.50. Mediile rezultate pentru tehnologia video au fost 
următoarele: Școala 1 – 8,94; Școala 2– 8,5; Școala (1+2) – 8.73. Mediile rezultate 
pentru tehnologia animată au fost următoarele: Școala 1 – 6,56; Școala 2 – 6,21; 

Școala (1+2) – 6,4. 
Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă pentru Fraze aspectul Înțelegere 

în tehnologia video aprecierile au fost mai bune decât cele animate cu o diferență 
medie de 2,33. Diferențele au fost pentru Școala 1 – 2,38; Școala 2 - 2,29; Școala 

(1+2) – 2,33. Din diagramă se observă că valorile medii sunt apropiate pentru 
grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între ele. 
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Figura 9.51: Note fraze corectitudine sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Fraze aspectul 

Corectitudinea Mișcării poate fi analizată în figura 9.51. Mediile rezultate pentru 

tehnologia video au fost următoarele: Școala 1 – 8,69; Școala 2– 8,71; Școala 
(1+2) – 8.70. Mediile rezultate pentru tehnologia animată au fost următoarele: 
Școala 1 – 5,63; Școala 2 – 6,14; Școala (1+2) – 5,87. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă pentru Fraze aspectul 
Corectitudinea Mișcării în tehnologia video aprecierile au fost mai bune decât cele 
animate cu o diferență medie de 2,82. Diferențele au fost pentru Școala 1 – 3,06; 

Școala 2 - 2,57; Școala (1+2) – 2,83. Din diagramă se observă că valorile medii 
sunt apropiate pentru grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între 
ele. 
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Figura 9.52: Note fraze fluiditate sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori pentru Fraze aspectul Fluiditate  

poate fi analizată în figura 9.52. Mediile rezultate pentru tehnologia video au fost 

următoarele: Școala 1 – 9,13; Școala 2 – 8,79; Școala (1+2) – 8.97. Mediile 
rezultate pentru tehnologia animată au fost următoarele: Școala 1 – 6,44; Școala 2 
– 6,21; Școala (1+2) – 6,33. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă pentru Fraze aspectul Fluiditate în 
tehnologia video aprecierile au fost mai bune decât cele animate cu o diferență 
medie de 2,63. Diferențele au fost pentru Școala 1 – 2,69; Școala 2 - 2,58; Școala 

(1+2) – 2,64. Din diagramă se observă că valorile medii sunt apropiate pentru 
grupurile video și animat și diferențele sunt apropiate între ele. 
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Figura 9.53: Note cuvinte sinteză generală 

 
Figura 9.53 centralizează notele profesorilor pentru Cuvinte organizate pe cele 3 

aspecte Înțelegere, Corectitudinea Mișcării, Fluiditate, cu evidențierea acestora 
pentru fiecare grup de studiu. Diagrama permite o vizualizare de ansamblu a 
evaluării și opțiunile profesorilor și ilustrează mai bine analiza realizată în rândurile 
anterioare. Se poate observa că raportul dintre cele două tehnologii este apropiat 
pentru toate cele 3 aspecte. 

 
Figura 9.54: Note sintagme sinteză generală 
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Figura 9.54 centralizează notele profesorilor pentru Sintagme organizate pe cele 
3 aspecte Înțelegere, Corectitudinea Mișcării, Fluiditate cu evidențierea acestora 

pentru fiecare grup de studiu. Diagrama permite o vizualizare de ansamblu a 
evaluării și opțiunile profesorilor și ilustrează mai bine analiza realizată în rândurile 
anterioare. Se poate observa suplimentar că raportul dintre cele două tehnologii 
este apropiat pentru toate cele 3 aspecte. 

 
Figura 9.55: Note fraze sinteză generală 

 
Figura 9.55 centralizează notele profesorilor pentru Fraze organizate pe cele 3 

aspecte Înțelegere, Corectitudinea Mișcării, Fluiditate cu evidențierea acestora 

pentru fiecare grup de studiu. Diagrama permite o vizualizare de ansamblu a 
evaluării și opțiunile profesorilor și ilustrează mai bine analiza realizată în rândurile 
anterioare. Suplimentar se poate observa că raportul dintre cele două tehnologii 

este apropiat pentru toate cele 3 aspecte. 
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Figura 9.56: Media note școala 1 sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori  de la Școala 1 poate fi analizată 

în figura 9.56. Mediile rezultate pentru tehnologia video au fost următoarele: 

Cuvinte – 7,94; Sintagme– 8,29; Fraze – 8.10. Media care rezultă din media 
aritmetică a celorlalte note, Media – 8,5. Nota acordată de profesori la final pentru o 
apreciere globală Note Global – 8,88. Mediile rezultate pentru tehnologia animată au 
fost următoarele: Cuvinte – 5,9; Sintagme– 6,1; Fraze – 6,2. Media care rezultă din 
media aritmetică a celorlalte note, Media – 6,1. Nota acordată de profesori la final 
pentru o apreciere globală Note Global – 6,25.  

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că aprecierile pentru tehnologia 
video au fost mai bune decât cele pentru tehnologia animată. Diferențele au fost 
pentru Cuvinte – 2,69; Sintagme - 2,5; Fraze - 2,70. Diferența pentru mediile 
aritmetice ale notelor este 2,4. Diferența între notele pe care profesorii le-au 
acordat global sunt 2,64. Valorile diferențelor sunt foarte apropiate și exprimă o 
evaluare unitară. Analiza graficului evidențiază și faptul că notele sunt constant 
crescătoare de la cuvinte la sintagme și la fraze pentru ambele tehnologii. Din 

diagramă se observă de asemenea că valorile medii sunt apropiate pentru grupurile 
video și animat și diferențele sunt apropiate între ele. 
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Figura 9.57: Media note școala 2 sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesorii de la Școala 2 poate fi analizată 

în figura 9.57. Mediile rezultate pentru tehnologia video au fost următoarele: 
Cuvinte – 8,3; Sintagme– 8,7; Fraze – 8.67. Media care rezultă din media aritmetică 
a celorlalte note Media – 8,55. Nota acordată de profesori la final pentru o apreciere 
globală Note Global – 8,79. Mediile rezultate pentru tehnologia animată au fost 

următoarele: Cuvinte – 7,0; Sintagme– 6,2; Fraze – 6,19. Media care rezultă din 
media aritmetică a celorlalte note Media – 6,44. Nota acordată de profesori la final 
pentru o apreciere globală Note Global – 6,36.  

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă că aprecierile pentru tehnologia 
video aprecierile au fost mai bune decât cele pentru tehnologia animată. Diferențele 
au fost: Cuvinte – 1,3; Sintagme - 2,5; Fraze - 2,48. Diferența pentru mediile 
aritmetice ale notelor este 2,11. Diferența între notele pe care profesorii le-au 

acordat global sunt 2,43. Valorile diferențelor sunt foarte apropiate și exprimă o 
evaluare unitară. Analiza graficului evidențiază și faptul că notele sunt constant 
crescătoare de la cuvinte la sintagme și la fraze pentru tehnologia video si 
descrescătoare pentru tehnologia animată. Din diagramă se observă de asemenea 
că valorile medii sunt apropiate pentru grupurile video și animat și diferențele sunt 
apropiate între ele. 

 

BUPT



160     Studiu complex multidisciplinar de evaluare a impactului aplicației- 9 

 
Figura 9.58: Media note școala (1+2) sinteză 

 
Sinteza cu media notelor acordate de profesori de la Școala (1+2) poate fi 

analizată în figura 9.58. Mediile rezultate pentru tehnologia video au fost 

următoarele: Cuvinte – 8,13; Sintagme– 8,63; Fraze – 8.80. Media care rezultă din 
media aritmetică a celorlalte note Media – 8,52. Nota acordată de profesori la final, 
pentru o apreciere globală, Note Global – 8,83. Mediile rezultate pentru tehnologia 
animată au fost următoarele: Cuvinte – 6,41; Sintagme– 6,13; Fraze – 6,20. Media 
care rezultă din media aritmetică a celorlalte note, Media – 6,25. Nota acordată de 
profesori la final pentru o apreciere globală Note Global – 6,30. 

Din analiza rezultatelor și a diagramei rezultă ca aprecierile pentru tehnologia 
video au fost mai bune decât cele pentru tehnologia animată. Diferențele au fost: 
Cuvinte – 1,72; Sintagme - 2,5; Fraze - 2,6. Diferența pentru mediile aritmetice ale 
notelor este 2,27. Diferența între notele pe care profesorii le-au acordat global sunt 
2,53. Valorile diferențelor sunt foarte apropiate și exprimă o evaluare unitară. 
Analiza graficului evidențiază și faptul că notele sunt constant crescătoare de la 
cuvinte la sintagme și la fraze pentru tehnologia video și apropiate pentru 

tehnologia animată. Din diagramă se observă de asemenea că valorile medii sunt 
apropiate pentru grupurile video și animat iar diferențele sunt apropiate între ele. 

Diferența dintre media notelor acordate de profesori, dintre sintagme și cuvinte 
la nivel global pentru tehnologia video a fost de 0,5 în favoarea sintagmelor. 
Diferența de dintre mediile notelor dintre sintagme și cuvinte la nivel global pentru 
tehnologia animată a fost de 0,28 în favoarea cuvintelor. 

Diferența dintre mediile notelor acordate de profesori, dintre fraze și sintagme la 

nivel global pentru tehnologia video a fost de 0,17 și pentru tehnologia animată a 
fost de 0,07 în favoarea frazelor. 

Diferența dintre mediile notelor acordate de profesori, dintre fraze și cuvinte la 

nivel global, pentru tehnologia video a fost de 0,67 și pentru tehnologia animată a 
fost de 0,21 în favoarea cuvintelor. 

Se poate remarca la modul general pentru tehnologia video o creștere constantă 

în evaluarea de la cuvinte la sintagme și la fraze. O secvență cu mai multe semne 
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poate fi înțeleasă mai bine, datorită semnificației mesajului general mai ușor de 
decriptat. Aceasta face să existe un anumit paralelism între gradul de recunoaștere 

evaluat în valori procentuale și notele acordate. Pentru tehnologia video paralelismul 
poate fi identificat pentru toate secvențele. Cu cât gradul de recunoaștere a fost mai 
mare și notele acordate de profesori au fost mai mari. 

Pentru tehnologia animată valorile sunt foarte apropiate și ușor descrescătoare. 
Notele acordate pentru Cuvinte au fost cu puțin mai mari decât cele pentru 
Sintagme și Fraze care sunt foarte apropiate între ele. Aceasta arată că în cazul 
tehnologiei animate contextul extins de sintagme sau fraze nu este la fel de 

important ca în cazul tehnologiei video. Cuvintele simple exprimate prin tehnologia 
animată au fost mai bine apreciate de cadrele didactice. 

 

9.5 Concluzii 
 

Tabelul 9.2 prezintă, sintetizat, rezultatele analizei comparative din punct de 
vedere al tehnologiei, așa cum au reieșit din analiza pe parcursul întregului capitol . 
Analiza tabelului 9.2 evidențiază preferința utilizatorilor elevi și a cadrelor didactice 
pentru utilizarea tehnologiei video. 

 
Tabel 9.2: Sinteză analiza comparativă pentru studiul din școli – Avatar vs. Video 

 

Categorie Tehnologia Avatar Tehnologia  Video 

EVALUARE ELEVI 

Înțelegere 6,46 9,51 

Corectitudinea Mișcării 6,32 9,60 

Fluiditate 6,84 9,38 

Media Notelor 6,54 9,50 

Preferințe Aplicație  21%  79% 

EVALUARE CADRE DIACTICE  

Cuvinte – Recunoaștere 53,67% 74% 

Sintagme – Recunoaștere 52,3% 80,3% 

Fraze – Recunoaștere 63,2% 93,7% 

Media Recunoaștere  56,39%   82,67% 

Înțelegere 6,41 8,13 

Corectitudinea Mișcării 6,13 8,63 

Fluiditate 6,20 8,80 

Media Notelor 6,25 8,52 

Notă Globală 6,30 8,83 

 
Tabelul 9.2 prezintă, sintetizat, rezultatele analizei comparative cu privire la studiul 
desfășurat în școli. 

Rezultatele obținute cu privire la preferințele elevilor pentru una din tehnologiile 
aflate în studiu indică clar preferința pentru modalitatea de prezentare a mesajului 
în limbajul semnelor cu tehnologia video și interpreți înregistrați. Mesajul transmis 
prin această modalitate a fost mai bine înțeles și primit. 

Rezultatele obținute în ceea ce privește evaluarea cadrelor didactice indică și 
acestea o mai bună recunoaștere și apreciere a semnelor prin tehnologia video. Un 
element care trebuie menționat și care a influențat aceste rezultate sunt diferențele 
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de exprimare în limbajul labial dintre cele două tehnologii, care a fost explicat in 
secțiunile anterioare. Raportul de recunoaștere este constant ascendent de la 

Cuvinte spre Sintagme și Fraze, atât pentru tehnologia video, cât și pentru cea 
animată. Notele acordate la modul general pentru tehnologia video au fost mai mari 
decât cele pentru tehnologia animată. 

Ca o concluzie generală se poate spune că mesajele exprimate prin tehnologia 
video sunt mai bine recunoscute și primite, atât de elevi, cât și de cadrele didactice. 
Rezultatele indică clar că este preferabil în acest gen de aplicații pe viitor să se 
utilizeze tehnologia video. Tehnologia animată ar putea fi utilă în aplicațiile medicale 

de traducere automată între medic și pacientul cu handicap auditiv și există spațiu 
pentru îmbunătățire și perfecționare. 

Rezultatele obținute cu privire la utilitatea aplicației și cunoștințele asimilate au 
indicat că acest gen de aplicații sunt utile și pot produce o îmbunătățire a nivelului 

de cunoștințe și instruire în sănătatea orală. Elevii au primit bine aplicația și s-au 
exprimat pozitiv cu privire la progresul obținut în urma acestui experiment. Cadrele 
didactice și medicale, din instituțiile respective, au apreciat experimentul și aplicația 

și si-au manifestat speranța că acest gen de proiecte vor continua. Din discuțiile cu 
cadrele medicale din unitățile respective a reieșit că genul acesta de aplicații ar 
putea fi extinse și în alte domenii de educație în sănătate cum ar fi: primul ajutor, 
igiena, educație sexuală, cunoștințe medicale de bază etc. Tot din discuțiile cu 
cadrele didactice și medicale s-a menționat posibilitatea și utilitatea extinderii unui 
astfel de program la nivel național. 
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10  CONCLUZII ȘI DIRECȚII VIITOARE 
 
 
Capitolul  acesta prezintă concluziile generale rezultate după toate etapele 

parcurse în acest studiu doctoral.  
Se conturează mai întâi rezultatul final global al analizei comparative urmat 

de un tabel care conține o sinteză condensată a tuturor rezultatelor obținute după 
fiecare etapă. Partea a doua descrie obiectivele acestei teze doctorale împreună cu 
contribuția asociată adusă în fiecare capitol și subcapitol. Ultima parte creionează 
direcțiile viitoare de cercetare și dezvoltare pe care această teză le deschide în 

continuare. 
 

10.1. Concluzii generale ale comparației tehnologiilor  
 
Principalul obiectiv de studiu al acestei teze îl reprezintă analiza comparativă 

între tehnologiile avatar animat și avatar video utilizate în cadrul sistemelor 
educaționale medicale de-a lungul etapelor de proiectare, dezvoltare, implementare 
și studiu de impact. Concluziile generale ale acestui studiu vor fi  descrise în acest 
subcapitol în rândurile următoare. 

Tabelul 10.1 prezintă, sintetizat, rezultatele analizei comparative din punct 
de vedere al tehnologiei, diferențele dintre cele două variante așa cum au reieșit din 
analiza pe parcursul întregii teze. Analiza tabelului 10.1 evidențiază avantajele 

multiple care reies prin utilizarea tehnologiei video. 
Tehnologia avatar animat prezintă pe coloana cu avantaje o listă modestă 

care se referă la mai puțin spațiu de stocare și o flexibilitate mai mare la modificări 
ulterioare. Aceste elemente deși sunt importante, nu sunt totuși determinante în 
cazul unei opțiuni de lucru reale. Coloana cu dezavantaje ale tehnologiei video este 

aproape simetrică, având mici completări, raportată la coloana de avantaje pentru 
varianta tehnologiei animate. Dezavantajele suplimentare pentru tehnologia video 

prezintă compensări pe coloana cu avantaje și nu sunt determinante în cazul în care 
se pune problema unei opțiuni de lucru. Coloana cu dezavantajele tehnologiei avatar 
este foarte consistentă și este simetrică cu coloana avantajelor tehnologiei video.  

Alternativa video este preferabil de utilizat pentru că implică tehnologie mai 
accesibilă si de largă răspândire, timp și costuri mai mici, fluiditate, expresivitate și 
corectitudine mai mari. Instrumentele software necesare de prelucrare și utilizare 

sunt mai sigure, mai puțin pretențioase în utilizare, abilitățile necesare pentru a 
opera cu ele au o arie mai largă de răspândire și sunt mai ușor de învățat. Deși 
uneori preferințele utilizatorilor de vârstă școlară pot uneori să se exprime în direcția 
personajelor animate, în acest caz tehnologia video a ieșit net câștigătoare în 
preferințele elevilor surzi. 

Ca o concluzie generală balanța înclină clar și determinant în favoarea 
tehnologiei video care este preferabil de utilizat în cadrul aplicațiilor de educație care 

transmit mesajul în LMG. Totuși și tehnologia avatar animat merită dezvoltată în 
continuare fiind foarte utilă în cazul aplicațiilor de traducere automată sau în 
anumite cazuri care implică preferința utilizatorilor pentru personaje animate. 
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Tabel 10.1: Sinteză analiză comparativă avatar vs. video 

 

Sinteză analiză comparativă Avatar vs.Video 

Tehnologia Avatar  Tehnologia  Video  

Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje 

Fișierele 
SIGML, ESIGN 

ocupă mai 
puțin spațiu 
de stocare 
2 - 20 KB 

 Mișcări ușor 
mecanice, 

fluiditate mai slabă 

 Mișcări naturale, 
fluiditate mai bună 

Fișierele FLV, MP4 
ocupă mai mult 

spațiu de stocare 
1000 - 8000 KB 

 Expresivitate 

facială mai redusă 

Expresivitate 

facială ridicată 

 

Flexibilitate 
mare la 

modificările de 
editare 

Precizie mai puțină 
a detaliilor 

Precizie mare a 
detaliilor 

Flexibilitate foarte 
redusă la 

modificările de 
editare 

  HamNoSys ,eSIGN 
Editor, JA Service 

Player 
JA SiGML URL App 

necesită cunoștințe 
specializate  

Abilitățile de 
editare video 

necesare au o arie 
mai largă de 

răspândire și sunt 
mai ușor de învățat 

Movie Maker, 
Mediacope, 

presupun abilități de 
editare video  

 Editarea Frazelor în 

format eSIGN și 
SiGML  solicită 

timp și specialiști  

Calitatea HD și 

FULL HD e 
accesibilă și mai 

ieftină 

 

 Timp și costuri de 
realizare mai mari 

Timp și costuri de 
realizare mai mici 

 

 JAVA și aplicațiile 
asociate necesită 

actualizări 
permanente 

Aplicațiile asociate 
fișierelor video 

funcționează corect 
perioade mai lungi 
și fără actualizări 

Flash și aplicațiile 
asociate video 

solicită actualizări 
permanente 

 Probleme de 
securitate mai mari 

Problemele de 
securitate mai mici 

 

 Înțelegerea 

mesajului este 
inferioară 

Înțelegerea 

mesajului este 
superioră 

 

 Corectitudine mai 
mică a mesajului 

transmis 

Corectitudine mai 
mare a mesajului 

transmis 

 

 Preferințele 
exprimate 

utilizatorilor mai 
puțin favorabile 

Preferințele 
utilizatorilor mai 

mult favorabile 
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10.2. Obiectivele de cercetare și contribuțiile asociate  
 

Capitolul introductiv a descris detaliat obiectivele acestei teze doctorale 
împreună cu contribuțiile asociate tezei. Vom relua acum, la finalul tezei, în 
rândurile următoare fiecare obiectiv al tezei care va fi abordat împreună cu 
contribuția asociată adusă în fiecare capitol și subcapitol. 

Obiectivul 1 cu privire la analiza comparativă a etapelor parcurse pentru 

crearea a două colecții  de cuvinte și fraze cheie din domeniul sănătății și igienei 
orale, folosind cele două tehnologii a fost realizat în capitolul 6. Etapele parcurse 
sunt descrise în subcapitolele 6.1-6.3. Concluziile cu privire la identificarea criteriilor 
și principiilor importante cu privire la soluțiile și alegerile tehnologice mai eficiente și 
modalitățile de editare cât mai accesibile și corecte pentru concepția de mesaje în 
limbajul semnelor sunt descrise în subcapitolul 6.4. 

 Subcapitolul 6.3 propune un concept nou: Metacuvinte LMG pentru a 

descrie un cuvânt sau concept unic din LMG, care se compune din mai multe 
mișcări, semne sau cuvinte LMG reprezentate succesiv. Este descris tot în acest 
subcapitol și o modalitate inovatoare de edita Metacuvintele LMG în eSIGN ca o 
frază recompusă din părțile editate separat și asamblate ca un semn unic. Această 
modalitate a reieșit din necesitatea de a edita anumite cuvinte complexe LMG 
concrete necesare în cadrul tezei. Conceptul și metodele prezentate au fost utilizate 

în cadrul tezei cu succes și studiul acestor elemente poate reprezenta o direcție 
viitoare de cercetare și dezvoltare. Propunerea conceptului de Metacuvinte LMG și 
modalitatea propusă de editare reprezintă o contribuție inovativă. 

Obiectivul 2 cu privire la studiul comparativ al arhitecturii și ierarhiilor 
implicate în proiectarea sistemelor de educație medicală destinate persoanelor cu 
handicap auditiv utilizând în paralel tehnologia avatar video și tehnologia avatar 
animat a fost realizat în capitolul 7. Studiul comparativ al arhitecturii si a nivelelelor 

ierarhice împreună cu propunerea unui model suport pentru dezvoltări viitoare ale 
unor astfel de sisteme sunt realizate în subcapitolul 7.2 și rezultatele analizei 
comparative în subcapitolul 7.3. 

Obiectivul 3 cu privire la analiza comparativă a etapelor parcurse pentru 
crearea practică a două sisteme educaționale paralele privind sănătatea orală 
destinate persoanelor surde bazate pe tehnologia video și avatar animat a fost 
realizată în capitolul 8. Etapele parcurse și structura aplicației cu avatar animat sunt 

descrise în subcapitolul 8.1 și pentru tehnologia avatar video în subcapitolul 8.2. 
Rezultatele și concluziile analizei comparative împreună cu identificarea criteriilor și 
principiilor importante cu privire la soluțiile și alegerile tehnologice posibile sunt 
descrise în subcapitolul 8.4. Realizarea concretă a unor aplicații paralele cu  
tehnologia avatar animat și tehnologia avatar video în domeniul educației medicale, 
pentru persoanele cu deficiențe de auz, reprezintă o premieră națională și 

internațională. 
Obiectivele 4,5,6 se regăsesc în capitolul 9. 
Obiectivul 4 cu privire la studiul comparativ al impactului cognitiv și 

educațional realizat prin analiza diferențiată a progresului realizat de elevi din punct 
de vedere al interacțiunii speciale (persoană cu handicap auditiv) – (calculator) a 
fost realizat în subcapitolul 9.2. 

Obiectivul 5 cu privire la studiul comparativ al elementelor: Înțelegere, 

Corectitudinea Mișcării, Fluiditate a mesajului exprimat în limbajul semnelor, adresat 
utilizatorilor elevi și identificarea criteriilor și principiilor importante din punct de 
vedere al interacțiunii speciale (persoană cu handicap auditiv) – (calculator) cu 
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privire la modalitațiile de concepție și transmisie a mesajului a fost realizat în 
subcapitolul 9.3. 

Obiectivul 6  cu privire la studiul comparativ al elementelor: Înțelegere, 
Corectitudinea Mișcării, Fluiditate a mesajului exprimat în limbajul semnelor pentru 
categoriile: Cuvinte Individuale, Sintagme și Fraze conținute de mesajul aplicației și 
identificarea criteriilor și principiilor importante din punct de vedere al interacțiunii 
om-calculator cu privire la concepția și modalitatea de transmitere a mesajului, 
adresat cadrelor didactice, este realizat în subcapitolul 9.4. 

Concluziile din subcapitolul 9.5, reprezentate de studiul cumulat al 

obiectivelor 4,5,6 reprezintă o premieră.  
Obiectivul 7 se regăsește în capitolul 8, subcapitolul 8.3. 
 Obiectivul 7 cu privire modalitatea de a mări accesibilitatea prin propunerea 

variantei aplicației particularizată în limbajul regional cel mai apropiat locației 

utilizatorului este realizat în capitolul 8, subcapitolul 8.3. Structura aplicației și 
instrucțiunile informatice utilizate sunt descrise în subcapitolul 8.3. Ideea 
particulărizarii tezei pentru limbaje regionale a apărut pe parcursul desfășurarii 

realizării studiului doctoral ca urmare a faptului că s-a observat că interpreții din 
diferite regiuni ale țării utilizau destul de frecvent semne diferite pentru  aceleași 
cuvinte. 

Obiectivul general al întregii teze care constă în studiul comparativ între 
sistemele de educație în sănătate pentru surzi cu avatar bazat pe tehnologia de 
animație și cele cu avatar uman bazat pe tehnologia video urmărind etapele de 

proiectare, implementare și impact se regăsește în capitolul 10, subcapitolul 10.1. 
Rezultatele acestui studiu complex multidisciplinar care implică tehnologia 
informației, multimedia, interacțiunea om-calculator, medicină, educație, psihologie, 
semiologie reprezintă o premieră națională și internațională. 

 

10.3. Direcții viitoare de cercetare și dezvoltare 
 

O primă direcție posibilă de cercetare și dezvoltare ulterioară imediată este 

cea cu privire la Metacuvintele LMG. Cercetarea poate fi continuată prin identificarea 
unei liste mai lungi din cele mai utilizate semne din LMGR care se regăsesc în acest 
profil și editarea lor cu un avatar animat. Crearea unui meniu care să permită 
editarea unui astfel de Metacuvânt LMG în eSign poate fi o direcție de dezvoltare 

utilă în viitor [3]. O altă direcție de dezvoltare ulterioară reieșită din capitolul 6 ar 
consta în crearea în eSIGN a unui meniu care să permită editarea pe axa temporală 
a sincronizărilor dintre părțile manuale ale semnelor și cele non-manuale [3]. 

În ceea ce privește dezvoltarea în continuare a aplicației, cercetarea poate 
continua prin studiul modificărilor care apar dacă interactivitatea între utilizatorul 
surd și avatarul din aplicație crește. Ce se petrece și cum va fi aplicația, dacă în 

cadrul acesteia se introduce un agent care să relaționeze cu utilizatorii, poate 
reprezenta o altă direcție interesantă de cercetare și dezvoltare ulterioară [57]. 

În etapa de cercetare desfășurată în școli din discuțiile cu cadrele medicale 
din unitățile respective a reieșit că o posibilă direcție de cercetare-dezvoltare ar fi 
extinderea acestui gen de aplicații și în alte domenii de educație în sănătate cum ar 
fi: primul ajutor, igiena, educația sexuală, cunoștințe medicale de bază etc. 
Extinderea acestui gen de aplicații, utilizând LMGR în orice domeniu de educație 

reprezintă un spațiu generos viitor de cercetare și dezvoltare care poate fi și foarte 
util pentru utilizatorii surzi. 

Aplicația cu forme regionale de limbaj ar putea fi extinsă la nivel național, 
iar crearea unui Wiki Sign Ro pentru limbajul semnelor românesc în format animat 
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ar putea reprezenta o primă etapă pentru alcătuirea unui corpus de semne LMGR, 
care să reprezinte o bază pentru dezvoltarea altor proiecte în viitor [32]. 

Din prospectarea la nivel național a reieșit că este  posibil sa fie dezvoltate  
în viitor sisteme informatice de traducere în limbajul semnelor în România în privința 
accesului la serviciile publice, tranzacții comerciale și divertisment, a sistemului 
educațional, oportunităților de petrecere a timpului liber, inclusiv transmisiile 
televizate, comerțului electronic sau în domeniul utilizării Internetului [32]. 

Sistemele de traducere automată din limbajul semnelor românesc în oricare 
alt sistem de limbaj al semnelor din altă țară  sau un sistem de traducere a limbii 

române vorbite în limbajul românesc al semnelor, adaptat tehnologiei mobile ar 
reprezenta instrumente utile care ar ușura comunicarea dintre persoanele cu 
handicap auditiv [32]. 

Aplicația a fost foarte bine primită atât de elevii surzi cât și de cadrele 

didactice și medicale care lucrează în școlile speciale. Acesta reprezintă un semnal 
important că astfel de proiecte care să implice limbajul semnelor este o direcție utilă 
de cercetare și dezvoltare în România. Acest proiect care reprezintă o etapă de 

pionierat ce deschide direcții foarte largi de cercetare dezvoltare in continuare la 
nivel național sau internațional cu scopul de a îngusta bariera de comunicare în 
folosul utilizatorilor cu handicap auditiv. 
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