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SAMMENDRAG
Norsk tegnspråk har idag ingen reell ordbok. Et prosjekt for å utvikle en norsk tegnordbok er
igangsatt. Siden norsk og norsk tegnspråk er to helt ulike språk med hensyn til både vokabular
og grammatikk, kan norsk ikke benyttes som utgangspunkt for en norsk tegnordbok. En norsk
tegnordbok er viktig både med hensyn til norsk tegnspråks stilling i det norske samfunnet og
for tegnspråkbrukernes følelse av anerkjennelse som språklig minoritet.
Eksisterende tegnspråkmateriell i elektronisk form er begrenset til enkle gloselister eller
ordlister med begrensete muligheter for søking på enkelte trekk ved tegn. Et unntak er
SignLink som benytter en rekke parametre for å beskrive tegn. Dette systemet er imidlertid
utviklet for amerikansk tegnspråk, som er annerledes enn norsk tegnspråk. Den norske
tegnordboka ønskes også å utvikles til å bli mer brukervennlig enn SignLink. Et eget system
må derfor utvikles for norsk tegnspråk.
Det finnes ennå ikke moden teknologi for intelligent innholdsbasert gjenkjenning av tegn. Et
system som skal utvikles for norsk tegnspråk må altså basere seg på parametre som settes og
finnes manuelt. Denne rapporten tar sikte på å finne slike parametre for fonologiske
karakteristikker ved norsk tegnspråk.
Ulike skriftlige representasjoner av tegnspråk, tegnspråknotasjonssystemer, vil bli
gjennomgått med tanke på parametrisering av norsk tegnspråk. I Norge er det vanlig å benytte
svensk tegnspråktranskripsjon med symboler for norske håndformer, siden det ikke er utviklet
et eget norsk tegnspråknotasjon. I norsk tegnspråkfaglitteratur finnes det analyser av
håndformer og orale komponenter. Disse analysene og det svenske transkripsjonssystemet vil
derfor bli gitt spesiell oppmerksomhet når parametre for norsk tegnspråk identifiseres.
Med disse parametrene som grunnlag, skisseres løsninger for brukergrensesnitt for søking
etter tegn basert på deres fonologiske karakteristikker. En datamodell for norsk tegnspråk
modelleres for å muliggjøre lagring av og søking basert på disse karakteristikkene. Den
resulterende datamodellen gjør det mulig å lagre en beskrivelse av enkelttegn som kan
relateres til både tegn som oppslagsord og enkelttegn som deler av lengre videosekvenser.
Datamodellen innlemmes i en større modell for tegndatabasen som den norske tegnordboken
bygges på. Datamodellen presentert i denne oppgaven berører kun de visuelle egenskapene
ved tegn som håndform, bevegelse, sted og oral komponent. ER-notasjon er benyttet for å
beskrive datamodellen.

Side 3

Finn Eilertsen: Digital representasjon av norsk tegnspråk

INNHOLDSFORTEGNELSE

STANDARD FORSIDE FOR HOVEDOPPGAVE .............................................................. 2
SAMMENDRAG...................................................................................................................... 3
INNHOLDSFORTEGNELSE................................................................................................. 4
FORORD................................................................................................................................... 6
1. INNLEDNING...................................................................................................................... 8
2. NORSK TEGNSPRÅK – EN INTRODUKSJON ........................................................... 10
2.1. NORSK TEGNSPRÅK ........................................................................................................ 10
2.2. NORSK TEGNSPRÅK I FORHOLD TIL NORSK TALESPRÅK .................................................. 10
2.3. REPRESENTASJON AV TEGNSPRÅK I MEDIER ................................................................... 11
2.4. DEFINISJONER ................................................................................................................ 12
3. PROSJEKT: UTVIKLING AV TEGNORDBOK .......................................................... 13
3.1. NORSK TEGNSPRÅKS STILLING FRAM TIL I DAG .............................................................. 13
3.2. BEHOVET FOR EN NORSK TEGNORDBOK.......................................................................... 14
3.3. IMPLEMENTASJON AV EN NORSK TEGNORDBOK .............................................................. 15
3.4. PROSJEKTBESKRIVELSE: UTVIKLING AV NORSK TEGNORDBOK ...................................... 15
3.5. ANDRE DETALJER RUNDT TEGNORDBOKA ...................................................................... 17
4. EKSISTERENDE TEGNORDBØKER PÅ ELEKTRONISK FORM ......................... 18
4.1. TEGNSPRÅKORDBØKER BASERT PÅ SØK GJENNOM SKRIFTSPRÅKORD ............................. 18
4.2. TEGNORDBØKER MED HÅNDFORMER SOM SØKEPARAMETER FOR TEGN .......................... 21
4.3. TEGNORDBØKER MED ANDRE TYPER SØK ETTER TEGN ................................................... 23
4.4. ELEKTRONISKE TEGNORDBØKER – DAGENS STATUS....................................................... 28
5. DATABASERT GJENKJENNING.................................................................................. 31
5.1. INTELLIGENT INNHOLDSBASERT SØK .............................................................................. 31
5.2. MACHINE SIGN LANGUAGE RECOGNITION ..................................................................... 32
5.3. DATABASERT GJENKJENNING - RELEVANS FOR TEGNSPRÅKDATABASEN ....................... 33
6. NOTASJONSSYSTEMER FOR TEGNSPRÅK............................................................. 34
6.1. MANUELLE KOMPONENTER ............................................................................................ 34
6.2. NON-MANUELLE KOMPONENTER .................................................................................... 35
6.3. SEGMENTER OG TILSTANDER .......................................................................................... 37
6.4. OVERSIKT OVER TRANSKRIPSJONSSYSTEMER ................................................................. 39
6.5. HÅNDFORMER I NORSK TEGNSPRÅKTRANSKRIPSJON ...................................................... 41
6.6. NORSK TEGNSPRÅKTRANSKRIPSJON BASERT PÅ SVENSK TEGNTRANSKRIPSJON .............. 42
6.7. PARAMETRE FOR NORSK TEGNSPRÅK ............................................................................. 45
Side 4

Finn Eilertsen: Digital representasjon av norsk tegnspråk

7. BRUKSMODELL FOR TEGNORDBOKEN ................................................................. 46
7.1. IDENTIFIKASJON AV BRUKERE OG OPPGAVER ................................................................. 46
7.2. FUNKSJONALITET FOR SLUTTBRUKERE ........................................................................... 48
7.3. FUNKSJONALITET FOR EKSPERTBRUKERE ....................................................................... 48
7.4. SØKING ETTER TEGN....................................................................................................... 49
7.5. SØKING ETTER TEGN – HÅNDFORM ................................................................................. 50
7.6. SØKING ETTER TEGN – BEVEGELSE ................................................................................. 53
7.7. SØKING ETTER TEGN – STED ........................................................................................... 56
7.8. SØKING ETTER TEGN – ORALE KOMPONENTER................................................................ 57
7.9. FORBEHOLD OM BRUK AV FLYTSKJEMAENE ................................................................... 59
7.10. OPPSUMMERING ........................................................................................................... 60
8. BRUKERGRENSESNITT FOR SLUTTBRUKERE ..................................................... 61
8.1. DET VIRTUELLE SKJERMBILDET ...................................................................................... 61
8.2. EKSEMPEL PÅ BRUKERGRENSESNITT: SØKING ................................................................ 64
8.3. EKSEMPEL PÅ BRUKERGRENSESNITT: HÅNDFORM ......................................................... 65
8.6. EKSEMPEL PÅ BRUKERGRENSESNITT: ORAL KOMPONENT .............................................. 68
8.7. SEGMENTERING OG TILSTANDER AV TEGN I BRUKERGRENSESNITTET ............................. 69
8.8. FORHOLDET MELLOM BRUKERGRENSESNITT OG BRUKSMODELL .................................... 69
9. DATAMODELL FOR NORSK TEGNSPRÅK .............................................................. 70
9.1. PLASSERING I TEGNDATABASEN ..................................................................................... 70
9.2. TEGNBESKRIVELSE MED SEGMENTER OG TILSTANDER ................................................... 74
9.3. PARAMETEREN ORALKOMPONENT I DATAMODELLEN .................................................... 75
9.4. PARAMETEREN STED I DATAMODELLEN ......................................................................... 77
9.5. PARAMETEREN BEVEGELSE I DATAMODELLEN ............................................................... 78
9.6. PARAMETEREN HANDFORM I DATAMODELLEN .............................................................. 79
9.7. VSR - ET FORSLAG TIL PARAMETER ............................................................................... 81
9.8. KOMPLETT DATAMODELL FOR NORSK TEGNSPRÅK ......................................................... 82
9.9. EVALUERING AV DATAMODELLEN .................................................................................. 82
10. KONKLUSJON................................................................................................................ 85
10.1. EVALUERING AV FORMÅLET MED HOVEDOPPGAVEN .................................................... 85
10.2. EVALUERING AV ARBEIDSPROSESSEN ........................................................................... 86
10.3. VIDERE ARBEID ............................................................................................................ 87
10.4. TILKNYTNING TIL TEGNORDBOK-PROSJEKTET .............................................................. 88
REFERANSER....................................................................................................................... 89

Side 5

Finn Eilertsen: Digital representasjon av norsk tegnspråk

FORORD
Som sivilingeniørstudent ved NTNU jobbet jeg i perioder ved Møller kompetansesenter for å
oppfylle praksiskravet. Jeg jobbet en del med multimediaprogrammering, hvor tegnspråk var
et sentralt tema. Der fikk jeg høre at en norsk tegnordbok var under planlegging. Jeg syntes
dette var interessant, og fulgte med på prosjektet fra sidelinja. Slik jeg oppfattet det, ble det
sett på som et problem hvordan man skulle beskrive tegnspråk for en datamaskin, og hvordan
man skulle søke etter tegn i en tegndatabase.
Jeg foreslo for Olle Eriksen, leder i Utviklingsavdelingen ved Møller kompetansesenter, at jeg
kunne jobbe med dette problemet som hovedoppgave ved NTNU. Forslaget ble positivt
mottatt, og jeg fikk også foruten egen kontorplass også en lingvistisk veileder ved Møller
Kompetansesenter, Irene Greftegreff, som også er en av de fremste tegnspråkforskerne i
Norge. Etterhvert har jeg også blitt involvert direkte i tegnordbok-prosjektet, og vil også etter
denne oppgaven er innlevert fortsette å delta i den videre utviklingen av den norske
tegnordboka.
Denne oppgaven er beregnet hovedsaklig på lesere med datateknisk bakgrunn men som
mangler tegnspråklig kompetanse. Den første halvdelen av oppgaven tjener stort sett som en
innledning til hva tegnspråk er, og hva som eksisterer av tegnspråkmateriell på elektronisk
form. Den andre halvdelen fokuserer på hvordan tegnspråk kan representeres i en ordbokapplikasjon og i en database. Resultatet vil bli en datamodell som er utviklet med tanke på
innlemming i det pågående tegnordbokprosjektet.
I tittelen på kapittel 7 finner du ordet ’bruksmodell’. Dette begrepet vil kanskje noen assosiere
med Chris Argyris’ teorier om uttalte teorier og teorier-i-bruk. Det er faktisk en god analogi
til dette prosjektet. De fleste mennesker har mentale modeller som omfatter en stor del av
deres oppfatning av virkeligheten. Men deres handlinger kan bryte med deres egne mentale
modeller, derav skillet mellom uttalte teorier (de mentale modeller vi selv mener vi har) og
teorier i bruk (den mentale modellen vi faktisk følger i praksis).
Dette er også tilfelle innen utvikling av datamodeller. Man kan forestille seg noe som skal
modelleres. Man har en riktig oppfatning av virkeligheten. Men når man forsøker å modellere
det, kan man ende opp med en modell som tvinger en til å følge en annen modell enn det man
opprinnelig hadde i hodet. Dette har jeg selvsagt forsøkt å unngå i størst mulig grad. Likevel
er ingen modeller perfekte representasjoner av virkeligheten. Jeg håper imidlertid at denne
modellen, som faktisk vil utgjøre en del av grunnlaget som den norske tegnordboka blir bygd
på, vil bidra til at vi får en god digital representasjon av tegnspråk.
Jeg vil takke Olle Eriksen for å ha gitt denne oppgaven og også latt meg få en arbeidsplass
ved Utviklingsavdelingen under oppgaveperioden. Her har jeg funnet ressurser som jeg ikke
kunne ha skrevet denne oppgaven uten. Foruten teknisk utstyr og et bibliotek med
tegnspråklig materiell som ikke er å få tak i andre steder i Trondheim, jobber det mennesker
her som også er eksperter på tegnspråk.
Jeg vil også takke Irene Greftegreff, som er en autoritet i tegnspråkfaget i Norge, for å ha
veiledet meg gjennom det lingvistiske villniset jeg bega meg inn i med denne oppgaven.
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Det var vanskelig å finne en veileder som ville påta seg denne oppgaven. Derfor fortjener
Roger Midtstraum ved NTNU en takk for å ha tatt utfordringen med å veilede en hovedoppgave som omhandler et såpass esoterisk emne.
Til slutt vil jeg takke alle ved Utviklingsavdelingen som har hjulpet meg med små og store
problemer, alt fra å betjene den avanserte kopimaskinen til å få bundet inn denne oppgaven.
En takk også til min samboer som har vært tålmodig og jaget meg ut for å skrive oppgave de
dagene jeg ikke hadde lyst!

Trondheim, 9. juni 2000
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1. INNLEDNING
Døve mennesker utgjør en språklig minoritet i Norge. Historisk sett har deres språk,
tegnspråk, ikke blitt anerkjent av majoriteten før nylig. Først nå begynner norsk tegnspråk å få
status som et selvstendig og fullverdig språk. Det er også først nå det er satt i gang et prosjekt
med offentlig støtte for å lage en tegnspråkordbok.
Tidligere forsøk på å lage tegnspråkordbøker har som regel vært styrt av en mentalitet
om at norsk er et språk og tegnspråk et hjelpeverktøy til norsk. Resultatene har også vært
preget av det.
Tegnspråk klassifiseres som et visuelt-gestuelt språk. Papir er tradisjonelt blitt brukt
for fremstilling av tegnspråk. Det er selvinnlysende at statiske figurer på papir er en dårlig
ersatning for levende bilder. Nye tegnspråkordbøker trenger med dagens teknologi ikke å
være begrenset til å fremstille tegnspråk som statiske bilder.
Som en del av prosjektet med å utvikle en norsk tegnspråkordbok, skal en tegnspråkdatabase
også utvikles. Siden norsk tegnspråk som fagfelt ennå er lite utforsket, er det ennå ikke funnet
ut hvordan tegnspråk skal innsamles og lagres på en systematisk måte. I de tilfellene hvor
tegnspråk har vært lagret på datamaskiner, har det hovedsakelig dreid seg om digitale
videofiler hvor innholdet er beskrevet på en ad hoc basis.
Det største problemet med å lagre tegnspråk i en database med de krav til gjenfinning
som en ordbok stiller, er at i motsetning til skriftspråkord som kan representeres som
kombinasjoner av bokstaver, finnes det ikke en tilsvarende enkel representasjon av norsk
tegnspråk som er enkel å lagre i tekstform. Norsk kan heller ikke brukes som nøkkelattributt
for tegn i databasen, siden norsk tegnspråk skiller seg fra norsk tale- og skriftspråk både i
grammatikk og vokabular. Forholdet mellom de to språkene kan illustreres ved følgende
Venn-diagram:

Figur 1.1: Forholdet norsk-norsk tegnspråk

Det grå feltet i figur 1.1 viser at bare en del av norsk tegnspråk ville ha vært tilgjengelig i en
tegnordbok dersom bare norske ord ble benyttet som nøkkelattributt.
Det er også i liten grad utarbeidet noe oversikt over om det eksisterer teknologi eller metoder
som kan brukes til å representere norsk tegnspråk digitalt. En del av bakgrunnen for denne
oppgaven er også å utarbeide en oversikt over eksisterende teknologi og materiell.
Hovedvekten i denne oppgaven er å finne en hensiktsmessig måte å representere tegnspråk på
en digital form. To ulike brukergrupper blir berørt. Den ene er brukere som skal bygge opp
tegnspråkdatabasen, altså legge inn digital video. For disse brukerne er det viktig å kunne
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dokumentere innholdet i videosekvensene på en best mulig måte. Den andre er brukerne av
tegnordboken, som vil hente fram nøyaktig hva de ønsker på en effektiv måte.
Derfor vil jeg også arbeide med å utvikle forslag til brukergrensesnitt for brukerne av
en tegndatabase. Herunder vil jeg også analysere hvem brukerne er, hvilke behov de har og
hvilke funksjoner de trenger.
Jeg vil ta sikte på å utvikle et conceptual schema, som beskrives i [Elma94]: ”The
conceptual schema hides the details of physical storage structures and concentrates on
describing entities, data types, relationships, user operations and constraints.” Jfr. [Elma94]
samsvarer dette med The Three-schema Architecture, eller også kalt the ANSI/SPARC
architecture [Tsic78].
Mye av oppgaven vil berøre lingvistisk teori. Jeg er ingen lingvist. Dette er et typisk problem
innen datateknikk: Utvikleren har bakgrunn i datateknologien, men ikke i vitenskapsfeltet
som datateknologien skal anvendes i. Jeg vil likevel forsøke å ta i bruk den nødvendige
teorien for å kunne utvikle en datamodell for tegnspråk.
I kapittel 2 vil jeg først gjøre rede for bakgrunnen til norsk tegnspråk slik at leseren kan danne
seg et inntrykk av konteksten rundt tegnspråkordbok-prosjektet. Deretter vil jeg i kapittel 3
beskrive nærmere selve prosjektet med å utvikle en tegnspråkordbok, og trekke fram de
sidene som er aktuelle for dette arbeidet. Videre vil også eksisterende tegnspråkordbøker på
elektronisk form bli gjennomgått i kapittel 4 for å gi et bilde av hva som allerede finnes. Jeg
vil også se på mulighetene for databasert gjenkjenning i kapittel 5, og vurdere om noen
løsninger kan benyttes i den norske tegnordboken. I kapittel 6 vil jeg se på hva som finnes av
notasjonssystemer og finne ut om dette kan brukes til en digital representasjon av norsk
tegnspråk. I kapittel 7 vil jeg modellere hvordan en bruker vil søke etter tegn i tegnordboken.
Endel aspekter ved brukergrensesnittet vil også bli analysert i kapittel 8. Til slutt vil en
datamodell for norsk tegnspråk bli presentert i kapittel 9.
Hovedoppgaven kan altså grovt inndeles i tre deler. Kapittel 1-5 vil tjene som bakgrunnsstoff,
og vil gi et oversiktsbilde av konteksten rundt tegnordboka og eksisterende materiell. Kapittel
6-8 fokuserer på tegnspråknotasjon, hvorfra vi trekker ut parametre og ser konkret på søking
etter tegn. Dette gir det konkrete grunnlaget for å bygge en datamodell, som presenteres i
kapittel 9.
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2. NORSK TEGNSPRÅK – EN INTRODUKSJON
Jeg vil i dette kapittelet gi en svært kort redegjørelse for enkelte trekk ved tegnspråk som ofte
blir misforstått. Delkapittel 2.4 inneholder også endel definisjoner av begreper som benyttes i
denne oppgaven, som er verdt å få klargjort før videre lesning.

2.1. Norsk tegnspråk
Norsk tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk. Det er visuelt fordi det mottas gjennom synet, og
gestuelt siden man bruker kroppen til å utføre tegnene. Norsk tegnspråk skiller seg også fra
norsk tale- og skriftspråk både i vokabular og grammatikk [Vogt83].
En utbredt misforståelse er at tegnspråk er et internasjonalt språk. Norsk tegnspråk er
forskjellig fra for eksempel svensk tegnspråk. Det er også regionale og sosiale varianter innen
norsk tegnspråk tilsvarende talespråkets dialekter. Det er heller ikke samsvar mellom
talespråket og tegnspråket i et land. Et eksempel er at ASL (American Sign Language), BSL
(British Sign Language) og ISL (Irish Sign Language) er tre ulike språk, mens talespråket er
engelsk i alle de tre områdene hvor ASL, BSL og ISL er døves primærspråk.
Dette innebærer også at resultater fra arbeid med tegnspråkrelaterte emner, som for
eksempel utvikling av tegnspråkordbøker på elektronisk form i andre land, ikke uten videre
kan overføres til bruk i Norge, siden ulike lands tegnspråk har like store innbyrdes forskjeller
som ulike talespråk.
Det er først i de siste tiårene tegnspråk er blitt kartlagt og analysert av språkforskere. Ifølge
[Gref90],[Vogt83] er det første lingvistiske arbeidet om fonologi i døves tegnspråk W.C.
Stokoes ”Sign Language Structure: An outline of the visual communication system of the
American Deaf” [Stok60]. Denne utgivelsen blir sett på som svært viktig gjennombrudd, fordi
selv om det tidligere også ble hevdet at tegnspråk var et fullverdig språk, var det første gang
det ble gjort et vitenskapelig forsøk på å bevise dette basert på lingvistisk teori.
Det fins svært lite generell litteratur rundt norsk tegnspråk i dag. Det er forsket mindre
på tegnspråk i Norge enn i andre land det er naturlig å sammenligne seg med, som Sverige og
USA.

2.2. Norsk tegnspråk i forhold til norsk talespråk
Norsk og norsk tegnspråk er to ulike språk. De fleste som kan norsk, kan ikke norsk
tegnspråk. For mange er det ikke like innlysende at dette også innebærer at de som kan norsk
tegnspråk, ikke nødvendigvis kan norsk tale- eller skriftspråk. Men det finnes
kombinasjonsformer med elementer fra begge språk.
Når hørende og døve snakker sammen, benyttes ofte ”tegn og tale”1. Norsk blir her det
dominerende systemet [Vogt83]. Tegn og tale innebærer grovt sett at man snakker norsk med
tegn til enkeltord. Et annet begrep som spesielt benyttes innen tolking for døve er TSS (tegn
som støtte), som også innebærer norsk med tegn som et supplement. Hørende, tunghørte og
1

En annen form som ofte blir nevnt i denne sammenhengen er tegnspråknorsk, et resultat av forsøk på
”fornorsking” av tegnspråk på 70-tallet. En komite konstruerte tegn til norske ord som ikke ble brukt i norsk
tegnspråk, slik at man kunne snakke norsk med ”tegn” til hvert ord og i tillegg vise tidsbøyning av verb og
lignende som mangler i norsk tegnspråk. ”Norsk tegn ordbok” [DF88] er preget av tegnspråknorsk, og anses
derfor ikke som en norsk tegnordbok idag.
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døvblitte vil ofte benytte disse kombinasjonsformene framfor norsk tegnspråk, siden de
vanligvis har norsk som primærspråk.

2.3. Representasjon av tegnspråk i medier
I motsetning til norsk talespråk, har ikke norsk tegnspråk (eller noe annet tegnspråk) noe
skriftspråk. I de tilfellene hvor norsk tegnspråk er blitt gjengitt i bokform, har det begrenset
seg til gloselister og enkle kurshefter. Fremstillingen har vært basert på bilder eller figurer av
mennesker med piler og andre symboler som viser bevegelsesmønster og forklarende tekst
under, som vist i fig. 2.1. I de siste årene er video blitt standardmediet for lagring av tegn, og
nå i det siste også på digital form på for eksempel CD-ROM.
Det fins likevel ulike forsøk på å representere tegnspråk i skriftlig form ved hjelp av
notasjonssystemer. Dette vil jeg se nærmere på i kapittel 6.

Figur 2.1: Fra Norsk Tegn Ordbok
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2.4. Definisjoner
Jeg vil gå gjennom en del begrep her som blir brukt gjennom oppgaven. Dette er for å
presisere begrepenes betydning, også i forhold til andre beslektede begrep. Noen av ordene
kommer ikke i bruk før senere i oppgaven, men defineres samlet her for oversikts skyld.

Døv er et begrep som de fleste oppfatter som mangel på hørsel. Det er imidlertid mange ulike
tolkninger og grader av døvhet. Hørselshemming som et samlende begrep dekker døve,
døvblitte, tunghørte og sterkt tunghørte. For enkelthets skyld, vil jeg i denne oppgaven
bruke betegnelsen ”døv” og da mene en person som har en hørselshemming og bruker
tegnspråk. For en mer inngående diskusjon rundt hva det vil si å være døv/hørselshemmet,
henviser jeg til [Grøn95].
Ordbok er definert som en samling alfabetisk ordnede ord med forklaringer av deres
betydning på enten det samme språket eller en annen, og ofte også med opplysninger om
uttale, bøyning, ordhistorie og bruksmåter. Dette gir et skille mellom ordbøker og ordlister
eller gloselister, som er mer begrensede. Det skilles mellom ettspråklige (for eksempel norsknorsk) og tospråklige ordbøker (for eksempel norsk-engelsk).
Tegn er en enhet i et tegnspråks vokabular, som tilsvarer et ord i et talespråks vokabular. Et
norsk ord og et norsk tegn kan ha samme betydning, for eksempel ”bord”. Enkelte norske tegn
mangler en-til-en2 oversetting til norske ord, men kan gis norske glosser som FERDIG-FØR
[Vogt83]. Dette referer til et korrekt norsk tegn, men ikke et korrekt norsk ord. Jeg vil også i
denne oppgaven bare si tegnordbok isteden for norsk tegnspråkordbok for enkelthets skyld.
Tegn og tale, TSS (tegn som støtte) og tegnspråknorsk er kombinasjonsformer med
elementer fra både norsk talespråk og norsk tegnspråk, med norsk som det dominerende
systemet med hensyn på grammatikk og vokabular.
Tegnspråk er et samlebegrep på linje med ’skriftspråk’, ’talespråk’ eller
’programmeringsspråk’, og betegner et visuelt-gestuelt språk. Hvis annet ikke er spesifisert i
teksten, vil vi normalt referere til norsk tegnspråk.

2

Jeg mener her med ”en-til-en oversetting” en kardinalitetsratio på 1:1 i relasjoner mellom norske ord og norske
tegn.
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3. PROSJEKT: UTVIKLING AV TEGNORDBOK
Mai 1997 henvendte KUF (Kirke- Undervisnings- og Forskningsdepartementet) seg til NDF
(Norges Døveforbund) og ba forbundet om å bidra til å iverksette et forprosjekt for utvikling
av tegnordbok. Et mandat ble gitt i brevet:
”Forprosjektet har som mål å gi en fremstilling av de erfaringer en har høstet så langt
nasjonalt, og i begrenset grad internasjonalt, m.h.t. registrering/nedtegning av tegn.
Det er flere problemer knyttet til utvikling av tegnordbok, og et forprosjekt vil videre
ha som mål å avklare disse. Problemområdet kan være:
Ulike nedtegningssystemer/-symboler for tegnspråk, hva anbefales valgt?
Nedtegning med utgangspunkt i norsk alfabet, håndformer eller begge deler?
Ordbok som bok, video og/eller database (da som CD-ROM) eller internett?”

Fra ”Rapport om forprosjekt utvikling av tegnordbok” [Gref98].

3.1. Norsk tegnspråks stilling fram til i dag
Historisk har norsk tegnspråk hatt en lav status. Først fra omtrent 1970 ble tegn og tale
benyttet i undervisning av døve3. Bruk av tegnspråk som undervisningsspråk er fortsatt i dag i
liten grad gjennomført, til tross for at det i Lov om grunnskolen og den vidaregåande
opplæringa (opplæringslova), §2-6 står at døve grunnskoleelever med tegnspråk som
primærspråk har krav på undervisning i og på tegnspråk. Loven trådte i kraft 1.8.1999.
De fleste lærere for døve barn i dag er hørende audiopedagoger, og de fleste kan ikke
tegnspråk, bare tegn til enkelte norske ord. Dette er vanskelig å dokumentere med statistikk
og fakta. Jeg har likevel personlig erfaring med dette, og garanterer at det er en generell
tilstand.
Dette understøttes også av [Vogt83]:
”Til tross for at tegnspråk har vært det bærende språk i døves kultur i generasjoner, har
det vært nedvurdert som følge av den oppfatning at bare talespråk er fullverdig språk. Et
alment gjeldende syn har vært at bruken av tegnspråk virker hemmende på døves tale/skriftspråkutvikling. Derfor er også foreldre og lærere blitt frarådet bruk av det i
kommunikasjon med døve barn.”
En nyere bekreftelse på at dette fortsatt er et problem finner man i [Vone97]:
”Et akutt problem er at det ikke finnes et tilstrekkelig antall lærere som behersker
tegnspråk. […] det vil ta mange år før behovet for tegnspråkkyndige lærere er dekket.”
3

Det eneste unntaket kan være Trondheim offentlige skole for døve, som muligens brukte tegnmetoden i en
periode rundt begynnelsen av det 19. århundre [Schj89].
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Først fra midten av 90-tallet begynte tegnspråk å bli tatt i bruk i undervisning av døve barn,
og da først og fremst av døve lærere. Antallet døve lærere ved døveskolene er i vekst, og dette
skyldes først og fremst at det ble vanlig for døve å ta høyere utdanning først på slutten av 80tallet/begynnelsen av 90-tallet. Dette henger også sammen med tolkesituasjonen og
tilrettelegging. Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning har en egen tilpasset
lærerutdanning som tar sikte på å utdanne døve til å bli lærere for døve barn. Det vil fylle en
egen bok å beskrive denne utviklingen, og det er fortsatt store problemer for mange døve å få
studert på grunn av mangel på tolk og manglende tilrettelegging.
Bakgrunnen for å beskrive trekk ved døveskolene og døves utdanningssituasjon her, er
at dette er tett knyttet til norsk tegnspråks stilling i samfunnet. Lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §2-6 gir viktige signaler om en økende offentlig
aksept av tegnspråk som minoritetsspråk. Det er også innen utdanningssektoren man finner de
viktigste målgruppene for en norsk tegnordbok.

3.2. Behovet for en norsk tegnordbok
Foreldre til døve barn får i dag tilbud om i alt 40 ukers tegnspråkopplæring. Søsken og andre
familiemedlemmer får også tilbud om tegnspråkopplæring gjennom nettverkskurs.
Undervisningsopplegget for døve barn varierer fra å gå på døveskole på fulltid til å være
integrert i en hørende skole eller begge deler. Det er derfor også behov for tegnspråkmateriell
både til døve barn som er integrert på hørende skoler og lærere og annen personell rundt disse
barna. Døve barn som er integrerte i hørende skoler mangler ofte personer i sitt nærmiljø som
behersker tegnspråk på en slik måte at de kan være språkmodeller. Dette kan være for
eksempel hvis barnet bor på et lite sted utenfor de store byene og går på skole der.
Det finnes en ordbok, revidert utgave utgitt i 1988, med 4.592 ord/tegnbilder, men denne har
en rekke begrensinger. Dette gjøres klart i selve boka [DF88]:
”Boken er på ingen måte komplett. Den mangler tegn for en rekke ord/begrep. […]
Eksempelvis har vi i Norge 8-10 ulike tegn for ord som ”mor” og ”død”, mens man i
denne boken finner bare ett tegn for hvert av disse ordene. […] Det er ikke grunnlag for
å si at et tegn er riktig eller galt ettersom det står eller ikke står i boken. […] Brukerne
av denne boken bør også ha klart for seg at tegn for de enkelte ordene ikke er det samme
som tegnspråk. […] Den foreliggende tegnordboken blir derfor å betrakte som
foreløpig.”
Denne boka har vært sterkt kritisert blant døve fordi en vesentlig del av tegnene i boka er
konstruert av en komite eller hentet fra utenlandske tegnspråkordbøker og dermed i
virkeligheten ikke er en del av vokabularet til norsk tegnspråk [Gref98]. Sitatet ovenfor ble
lagt til i revidert utgave blant annet på grunn av at flere tegnspråkbrukere ble rettet på av
hørende som trodde de kunne det ”riktige” tegnet på grunn av boka. Boka er også laget som
en norsk-tegnspråk ordliste. Tittelen ”Norsk tegnordbok” er derfor i seg selv misvisende.
Det eksisterer med andre ord ingen norske tegnordbøker utover gloselister,
kursmateriell og annet emneorientert materiell på bokform, video og CD-ROM som
hovedsakelig er beregnet til undervisningsbruk.
En annen gruppe som også vil ha behov for et slikt oppslagsverk, er personer som av ulike
grunner ønsker å studere tegnspråk. Dette kan være venner av døve, døvetolkstudenter eller
språkstudenter med spesiell interesse for tegnspråk. Det fins tilbud om 10 vekttall tegnspråk
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grunnfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, og ved Universitetet i Oslo. I tillegg har man en 2årig døvetolkutdanning i Trondheim og Oslo. Innenfor disse studieretningene fins det heller
ikke noe tilsvarende pensumgrunnlag som det man finner for eksempel innenfor engelsk eller
tysk som studielinje på høgskole- og universitetsnivå.
I tillegg vil en norsk tegnordbok som dokumenterer norsk tegnspråk som et fullstendig språk,
bidra til med å heve språkets status, noe som også er viktig for tegnspråkbrukere i Norge med
tanke på språklig identitet og følelse av aksept.
På bakgrunn av dette, er det et klart behov for en norsk tegnordbok.

3.3. Implementasjon av en norsk tegnordbok
Hvordan systemet skal implementeres er foreløpig underordnet, men et krav bør være at det
utvikles applikasjoner hvor systemet kan nås gjennom internett, eller distribueres via CD-,
DVD- eller FMD-ROM eller installeres på en harddisk på en vanlig PC. Selve videomaterialet
og databasen behøver ikke å lagres på samme sted. For eksempel kan databasen nås gjennom
internett, og peke til videofiler som er tilgjengelig lokalt på ovennevnte medier. Over tid vil
det trolig bli snakk om svært store datamengder, men det tar tid å analysere tegn og bygge opp
databasen. Ifølge en medarbeider i tegnordbokprosjektet ville sannsynligvis en CD-ROM
være tilstrekkelig for å lagre digital video det første året tegnordboka er i bruk.
Det er en gunstig utvikling både innenfor lagringsteknologi og bredbåndsteknologi i
dag. For harddisker har vi en akselerende vekst av lagringsplass, og i skrivende stund er
harddisker på 75 GB lett tilgjengelige4, og størrelsene forventes å dobles i løpet av et år. I de
større norske byene er det også i dag tilbud om internett via kabeltilknytning som tidligere har
vært forbeholdt kabel-TV. Telenor vil også i løpet av år 2000 begynne å tilby ADSL til
privatabonnenter, som kan gi opptil 2 Mbit/s overføring til brukeren. Det er også et ønske fra
politisk hold å tilby bredbåndsaksess til hele Norge av distriktspolitiske hensyn. I Sverige er
det allerede tilbud om internett via tilpasset Ethernett-teknologi (som gir båndbredde
tilsvarende typiske lokalnettverk) som er rimelig og lett tilgjengelig også for privatpersoner.
Dette indikerer på at datamengdene som den norske tegnordboka etter hvert vil
generere, ikke vil utgjøre noe lagringsproblem. Tilgjengelig lagringsplass vokser i dag raskere
enn den norske tegnordboka vil gjøre når den realiseres.

3.4. Prosjektbeskrivelse: Utvikling av norsk tegnordbok
Prosjektet med utvikling av en norsk tegnordbok, herunder en norsk tegnspråkdatabase, er en
del av Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. Norges Døveforbund utarbeidet i
februar 1988 en rapport ”Forsprosjekt utvikling av tegnordbok” på initiativ fra KUF. I St.prp.
1 1998-1999 stod det at arbeidet med utvikling av tegnordbok skulle iverksettes i løpet av
1999. KUF har gitt Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) ansvar for utvikling av en tegnordbok
i form av en elektronisk database, bl.a. i samarbeid med styrene for spesialpedagogiske
kompetansesentra (inkludert Møller kompetansesenter).

4

Da jeg begynte å skrive oppgaven, stod det at 50 GB harddisker var tilgjengelig. Fire uker senere annonserte
IBM harddisker på 75 GB, og jeg endret setningen. Det illustrerer utviklingen svært godt…
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Prosjektet med å utvikle en tegnordbok i form av en elektronisk database skal gå over
3 år, og avsluttes 31.12.2001. Følgende resultatindikatorer er oppført for 1999 i tildelingsbrev
til NLS:
 at det er utarbeidet en helhetlig prosjektplan for utvikling av tegnordbok
 at prosjektet er organisert slik at brukermedvirkning sikres
 at elektronisk database er kravspesifisert og at prototype for basen er utviklet
 at arbeidet med tegninnhenting og registrering i databasen er påbegynt
 at relevante fagmiljøer som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Sør-Trøndelag,
kompetansesentrene og brukergrupper er tatt med på samarbeid

Prosjektorganisering er vist i fig. 3.1:

Figur 3.1: Prosjektorganisering, tegndatabasen

Styringsgruppen har den overordnede styringen av prosjektet innenfor rammer fastsatt i
tildelingsbrev til NLS, og godkjenner årsplaner m.v. Den består av repr. fra KUF, Norges
Døveforbund (1-2 repr.), Universitetet i Oslo (ISP), sektorstyret og NLS. Prosjektleder deltar
som sekretær for gruppen, som har møte 1-2 ganger i året.
Referansegruppen skal være et konsultativt og rådgivende organ for redaksjonskomiteen.
Gruppen vil være noenlunde likt fordelt når det gjelder bruker- og fag-kunnskapsaspekt, og
kan bestå av 5-6 personer. Prosjektleder kan evt. være sekretær for gruppen.
Redaksjonskomiteen har det faglige ansvar for tegn som legges i databasen, og godkjenner
tegn som legges i basen. I redaksjonskomiteen bør det sitte 3-4 personer, og en regner med at
det vil kreve forholdsvis hyppige møter (særlig i en oppstartfase). Det er ønskelig at de som
skal sitte i redaksjonskomiteen kan deltidengasjeres, for eksempel i en 10-20% stilling.
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Tegnspråkkonsulenter som er tilsatt ved kompetansesentrene knyttes direkte til prosjektet som
medarbeidere, og det er behov for faglig samarbeid og innspill fra fagmiljø som
Universitetet i Oslo (Avd. for leksikografi, Institutt for nordisk og litteraturvitenskap), NTNU,
IT-kompetanse m.v. Det vises til vedlagte organisasjonskart.

3.5. Andre detaljer rundt tegnordboka
Beskrivelsen av kravene som stilles til en norsk tegnordbok finnes i [Gref98] som generelle
krav til en tegnordbok, og i [Gref99] som krav til tegndatabasen. Noen av de generelle
kravene blir gjengitt her for å gi et inntrykk av utformingen og omfanget til tegndatabasen.
Størrelsen på en norsk tegnordbok begrenses i utgangspunktet av hvor store mengder data de
ansvarlige vil hente inn. En skoleordliste har ofte rundt 20 000 oppslagsord, mens Oxford
English Dictionary har ca. 600 000. Det er ikke oppgitt et antall som målsetning for
tegndatabasen.
Ordene må også være tatt fra autentisk språkbruk. For tegnspråk vil viktigste
dokumentasjonsmåte være film av språk i kontekst. Det vil være behov for å lagre både
enkelttegn og setninger hvor tegnet vises i bruk. Digital video vil være en naturlig
lagringsmedium.
I skrivende stund er det også inngått en avtale om utvikling av en norsk tegnordbok i
elektronisk form. Foreløpig antas det at C++ og SQL vil bli benyttet som
programmeringsspråk og databasestandard.
En datamodell som blir utarbeidet i denne rapporten vil eventuelt erstatte klassene
’Håndform’, ’Bevegelse’ og ’Sted’ i figur 3.2. De andre relasjonene er ikke relevante for
denne oppgaven, men viser hvordan denne oppgaven plasserer seg i forhold til resten av
tegndatabaseprosjektet. Figur 3.2 er hentet fra [Gref99].

Figur 3.2: Fra Delrapport om kravspesifikasjoner for tegndatabasen, side 22

Denne hovedoppgaven er også etter oppfordring blitt gjort tilgjengelig for medarbeiderne i
tegnordbokprosjektet.
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4. EKSISTERENDE TEGNORDBØKER PÅ
ELEKTRONISK FORM
Det eksisterer en rekke elektroniske utgivelser av tegnspråkmateriale, hovedsakelig som CDROM for Windows-baserte datamaskiner. Disse vil raskt bli gjennomgått for å gi et inntrykk
av dagens teknologi med hensyn på integrasjon av tegnspråk og datateknikk. Jeg kan ikke
garantere at utvalget som er gjennomgått her, gir et helt oppdatert bilde av dagens ”state-ofthe-art”, da det alltid er andre prosjekter under arbeid og en tidsforsinkelse fra utvikling til
publikasjon.

4.1. Tegnspråkordbøker basert på søk gjennom skriftspråkord
”Glosebok for døve” [Møll99] er utviklet som en del av en læremiddelpakke og beregnet på
bruk sammen med en norsk tekst, ”Eventyr fra 17 land”. Ordtilfanget i gloselisten er basert på
denne teksten. Jeg skrev styreprogrammet på oppdrag fra Møller Kompetansesenter i 19971999. Brukergrensesnittet er basert på en fast ordliste og mulighet for å skrive inn søkeord. En
digital videosekvens med tegnet for det norske ordet blir deretter vist på skjermen, som vist i
figur 4.1.

Figur 4.1: Glosebok for døve
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Det danske ”Basistegn” [DMA98] har et svært enkelt grensesnitt med kun en ordliste og
videosekvenser tilknyttet enkeltord, samt mulighet for å velge ut ord og lagre utvalget, som
man kan se i figur 4.2.

Figur 4.2: Basistegn

I ”The American Sign Language Dictionary on CD-ROM” [HCP94] finner man også at
søking etter tegn baserer seg på engelsk, fransk, tysk, italiensk eller spansk skriftspråk. Også
her har man faste ordlister hvor oppslagsordene har videosekvenser tilknyttet seg. I tillegg kan
man også her finne ord i kategorier. Kategoriene er av typen ”Adjectives & Adverbs,
Animals, Around the World & Weather, Art & Entertainment…”, i alt 21 kategorier. Denne
kategoriseringen har ikke utgangspunkt i American Sign Language (ASL), men i engelsk
grammatikk (Adjectives & Adverbs) eller i grupperinger av ord knyttet sammen av naturlige
grupperinger basert på ordenes semantiske betydning (Animals), eller gruppering rundt et
emne (Art & Entertainment).
Brukergrensesnittet på det svenske ”Teckenspråks Lexikon” [SDR97] er basert på svenske
ord, og har i likhet med ”Glosebok for døve” det nasjonale skriftspråket som basis for søking
etter tegn. Begge CD-ROM har ca. 1500 enkelttegn, men den svenske viser ved siden av
enkeltordet også videoklipp av en setning på svensk tegnspråk hvor ordet er brukt. En
oversettelse av setningen vises også på skjermen som tekst på svensk skriftspråk, som vist i
figur 4.3.
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Figur 4.3: Teckenspråks Lexikon

Ingen av de ovennevnte applikasjonene baserer seg på tegnspråk eller tegnspråkrelaterte
parametre i søking etter tegn, og må betegnes som skriftspråk-tegnspråk ordlister. Et unntak er
den svenske ordboka som også viser eksempelsetninger hvor tegnet er benyttet.
Disse tegnordbøkene oppfattes som enkle lister over skriftspråkord. Deres funksjonalitet kan
beskrives i en setning: Klikk på et norsk ord, og du får et tegn. De som har vært mest
begeistret for disse programmene er som regel hørende personer som ønsker å lære tegnspråk.
”Glosebok for døve” var beregnet på døve barn som skulle slå opp på ord de fant i en
eventyrbok som fulgte med læremiddelpakken, slik at de kunne se tegnet for ordet. Jeg
opplevde da jeg laget ”Glosebok for døve” at ingen voksne døve jeg kjente var spesielt
interesserte i å bruke programmet. Hørende personer var derimot svært interesserte.
Erfaringene jeg fikk tilsier at slike programmer lett kan få preg av å være et hjelpemiddel for
hørende, ikke for døve. Selv om ”Glosebok for døve” egentlig var en del av en læremiddelpakke, og hadde et spesielt ordtilfang, ønsket mange å bruke det som en generell ordliste. Det
dekket utvilsomt et behov, men generelt sett er dette programmet en svært enkel norsktegnspråk gloseliste. Det er på ingen måte en tegnspråk-norsk gloseliste. Generaliserer vi dette
til å gjelde alle skriftspråk-tegnspråk applikasjoner, kan vi anta at denne situasjonen også
gjelder i andre land. De applikasjonene vi har sett på nå er også tilsvarende skriftspråktegnspråk ordlister. Man kan altså si at de oppleves som mer nyttige for hørende som ønsker å
lære tegn enn for døve.
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4.2. Tegnordbøker med håndformer som søkeparameter for tegn
Håndformer betegner i hvilken stilling man har hendene under utførelsen av et tegn.
Eksempler på håndformer er vist i figur 4.1.

Ailyæ

Figur 4.4:Bokstavene AILYÆ i fonten ' Møller Enhånds TT'

Tegn kan være tilknyttet håndformer. I nyere tegnordøker på CD-ROM kan man velge en
håndform og få en ordliste over alle ord tilknyttet denne håndformen. Figur 4.5 viser ”The
British Sign Language CD-ROM” [Micr96], hvor vinduet for å velge håndformer, videoavspillingsvinduet og fjernkontrollvinduet er oppe.
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Figur 4.5: The British Sign Language CD-ROM

Ser man på håndform i rad 2, kolonne 2 i dette vinduet, ser man den samme håndformen i
fjernkontroll-vinduet og de tegnene som er tilknyttet denne håndformen. Tegnet som spilles
av er ”office”. Den observante leseren vil legge merke til at kvinnen i videoklippen ikke har
noen av hendene sine i samme stilling som håndform nr. 10. Dette skyldes at håndformen ikke
er konstant gjennom hele utførselen av tegnet. Det illustrerer også en svakhet ved å basere seg
på en enkelt håndform for å finne et tegn.
”The British Sign Language CD-ROM” [Micr96] og ”The Irish Sign Language CD-ROM”
[Micr97] er begge levert av samme produsent, og har nesten identisk brukergrensesnitt og
muligheter for å søke på håndformer. ”The Irish Sign Language CD-ROM” er imidlertid av
nyere dato, og har en ekstra funksjon: en kategorisering lik den vi finner i ”The American
Sign Language Dictionary on CD-ROM”. Men også dette er bare en delmengde av ordlisten
generert gjennom en enkel søking på kategori-attributter.

Figur 4.6: Nederlandse Gebarentaal

”Nederlandse Gebarentaal” [BSL97] (figur 4.6) benytter også kategorisering, man kan for
eksempel velge mellom ulike dyr ved å velge et bilde av dyret, og deretter velge mellom en
rekke ord for å få vist et tegn som er tilpasset. Figur 4.6 viser et eksempel hvor man får vist
tegnet for en katt som drikker. At katten er valgt, markeres av en rød ramme rundt bildet av
katten. Det er ulike tegn for løping etter om det er en elefant eller en hund som løper.
Søkingen her er altså basert på bilde i tillegg til nederlandske ord. Håndformer er også
benyttet her, og her kan man søke ved å angi to ulike håndformer – en for hver hånd, i
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motsetning til [Micr96] og [Micr97] hvor man kun velger ut en håndform og har tegn
assosiert til en eller flere håndformer.
Hvis man ser på tegnordbøker av denne typen, kan man få inntrykk av at håndformer utgjør
skillet mellom første og andre generasjon tegnordbøker. Jeg antar at det har vært et felles
ønske blant personene som arbeider med å utvikle slike applikasjoner å gå vekk fra enkle
skriftspråk-tegnspråk ordlister mot mer generelle tegnspråkordbøker. Håndformer har vært et
lett tilgjengelig opsjon som kunne legges til programmene uten for store problemer i disse
tilfellene, fordi man ganske enkelt har gått gjennom skriftspråkordlista, sett på tegnene og
tilknyttet håndform(er) til disse ordene.
Under utviklingen av ”Glosebok for døve” [Møll99] ble det eksperimentert med å bruke
håndformer for å søke på tegn. Dette kan testes i en prøveversjon av programmet som
distribueres sammen med den ordinære versjonen som mangler denne funksjonen, delvis
gjemt bort i en egen katalog på CD-ROMen.
Erfaringene fra arbeidet påviste flere svakheter ved å benytte håndformer alene som
søkeparameter for tegn. Blant annet er det i tvilstilfeller ikke noe dokumentasjon på hvilken
konkret håndform som uomtvistelig hører til et tegn. Det var også problemer med overganger
mellom ulike håndformer i utførsel av tegn, og tilfeller hvor flere håndformer ble brukt
samtidig eller etter hverandre.
Jeg husker at jeg måtte endre programkoden etter hvert som vi fant ut at det ikke var
nok med en håndform. Til slutt la jeg inn muligheten for å knytte opptil 8 håndformer til ett
tegn. Resultatet ble av en slik art at ingen av oss ønsket å stå inne for kvaliteten, og
håndformer ble derfor tatt ut fra den ordinære versjonen.
Håndformer utgjør bare en del av de komponentene som bygger opp et tegn. Å søke på tegn
utelukkende på grunnlag av håndformer, kan for eksempel sammenlignes med å søke etter
norske ord på grunnlag av antall harde konsonanter i ordet. At håndformer ikke er tilstrekkelig
som søkeparameter etter tegn fremgår også helt klart om man ser på tallforholdet mellom
antall håndformer og antall tegn i norsk tegnspråk. Antallet håndformer som ble benyttet i
”Glosebok for døve” var 38. Dersom antallet enkelttegn i en norsk tegndatabase er på for
eksempel 7500, blir forholdet mellom håndformer og tegn nær 1:200.

4.3. Tegnordbøker med andre typer søk etter tegn
”SignLink 1.0” [Sore98] representerer det jeg vil kalle tredje generasjon i elektroniske
tegnordbøker. Her har man også en skriftspråkordliste som man kan velge fra for å få fram et
tegn. Men relasjonen mellom tegn og skriftspråkets vokabular har ikke en 1:1
kardinalitetsforhold. Det vises her ved at skriftspråkord som kan oversettes direkte til et tegn,
vises med store bokstaver i ordlisten. Andre ord, som mangler en direkte oversettelse til tegn,
vises med små bokstaver. Et annet tegn som erstatter det skriftlige ordet, blir vist, og den
direkte oversettelsen av tegnet vises som tekst under videoavspillingsvinduet. Se figur 4.7 på
neste side.
En slik oppdeling mellom ord er ikke noe nytt, i ”Glosebok for døve” ble det skilt mellom
grunnformer (som har tegn) og bøyninger. Bøyningene var ord som kun fungerte som pekere
til grunnformer. Her ble det brukt bl.a. til å sørge for at man fikk fram ordet i infinitiv selv om
man skrev det inn i preteritum, men det ble ikke benyttet for å vise til synonymer på tegnspråk
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dersom en direkte oversetting fra det norske ordet manglet. Det var fullt mulig, men ble ikke
gjort. Figur 4.8 er klippet ut fra bruksanvisningen jeg skrev til de som la inn tegn i ”Glosebok
for døve”.

Figur 4.7: SignLink - tegnet for 'PAIN' vises når ordet 'ache' velges fra ordlista

Eksempel på type 1 (bøyning):
søkeord
dyrt
dyra

vist ord
dyr
dyr

type
1
1

filnavn
-

håndform
0
0

Bøyninger brukes kun til å peke på en grunnform. Dvs. når man skriver inn f.eks «dyrt» i
programmet, vil programmet da søke etter «dyr» blant de ordene som har type 0,2 eller 4.
Å skrive inn «dyrt» i bøyningsmodus er således fullstendig ekvivalent med å skrive inn «dyr»
i grunnformsmodus.
Med andre ord: For type 1 ord, er posten «vist ord» ikke det som vises på skjermen, men det
ordet som programmet vil søke etter blant grunnformene
Figur 4.8: Fra veiledningsdokument for redigering av vokabular i Glosebok for døve

”SignLink” viser helt eksplisitt viser den manglende korrelasjonen mellom skriftspråket og
tegnspråkets vokabular. Det kan tolkes som et paradigmeskifte; fra å betrakte tegnspråk som
en visuell fremstilling av tale/skriftspråket til et eget språk på sine egne premisser. Tidligere
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tegnordbøker gjør ikke noe for å bryte inntrykket av at tegnspråk er mer enn utskifting av
symboler. Figur 4.7 på forrige side viste at når man klikker på ”ache”, kommer ”PAIN” fram.
Tegnet er da ”PAIN”, mens ”hurt”, ”ache” og ”agony” kommer under ”other meanings”.
Dette skal ikke misforstås slik at tegnspråk har færre ord for å uttrykke for eksempel smerte
enn et skriftspråk. Forskjellen mellom tegnene samsvarer bare ikke med forskjellen mellom
skriftspråkordene.
Det er også mulig å velge håndformer i ”SignLink”, som vist i figur 4.9, men langt flere
parametre enn håndformer blir brukt. Figur 4.10 viser non-manuelle5 trekk som i SignLink er
begrenset til ansiktsuttrykk, hvor man kan velge mellom ’Neutral’, ’Negative’, ’WhQuestioning’ (who, what, where…) og ’other’.

Figur 4.9: SignLink - Håndformer

Figur 4.10: SignLink - non-manuelle komponenter

Andre parametre er Palm orientation, Location og Movement.
Palm orientation (figur 4.11) referer til i hvilken retning håndflaten peker i begynnelsen eller
slutten av et tegn. Retningene Up, Down, Front og Back på figuren er åpenbare, mens In og
Out avhenger av hvilken hånd som brukes; aktiv hånd er markert med mørk farge på figuren.
Out referer alltid til en retning bort fra kroppen, mens In referer til tvers over kroppen. Om
den andre hånden brukes, bytter vi altså om In og Out.

Figur 4.11: Fra SignLink brukermanual
5

I tegnspråk deles ofte et tegn opp i en manuell og en non-manuell del. Grovt sett kan man si at hendene står for
den manuelle delen, og hodet for den non-manuelle delen. Mer om dette står i kapittel 6 og utover.
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Location (figur 4.12) indikerer området på kroppen hvor tegnet begynner eller slutter.

Figur 4.12:Fra SignLink brukermanual

Som vi ser av brukergrensesnittet i figur 4.13, kan dette velges intuitivt ved å klikke på
aktuelle kroppsområder.

Figur 4.13: SignLink - Location Settings
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Movement beskriver bevegelsen av tegnet. Her har vi flere underparametre; Direction
(tilsvarende som Palm Orientation) , Repetition (spesifiserer antall ganger tegnet repeteres, en
gang, to ganger eller flere enn to ganger), Coordination (relasjon mellom to hender for tegn
som utføres med to hender – de to hendene kan være synkroniserte eller vekslende), Touch
(ulike mønstre for kontakt mot kroppen) og Contour (type håndbevegelse). Dette vises i figur
4.14 som viser brukergrensesnittet for å sette parametrene for movement.

Figur 4.14: SignLink - Movement settings

Førsteinntrykket av ”SignLink” var at dette ikke var annet enn en ny skriftspråkordliste med
tegn tilknyttet hvert ord. Figur 4.7 lenger oppe i teksten viser dette. Jeg ble overrasket over
hvor omfattende tegnspråkparametrene var, men fant det ikke ut før jeg hadde prøvd meg litt
fram i programmet. Brukergrensesnittet var ikke så enkelt som det kunne ha vært, blant annet
fordi man må bytte mellom ulike skjermbilder og bla seg forbi ulike parametre. Følelsen av
oversikt manglet, og selv om man kunne se alle parametrene på en skjerm som vist i figur
4.15 (se neste side), var disse uttrykt ved skriftlige forkortelser. Jeg husket ikke hva disse
representerte.
Men applikasjonen i seg selv bar sterkt preg av å være laget i Macromedia Director,
med en grafikkflate begrenset til 640x480 punkter6. Det er sikkert mulig å få til en større og
mer oversiktlig skjermbilde dersom man benytter for eksempel 1024x768 punkters
oppløsning, slik at flere ting kan vises tydelig på skjermen samtidig. Fordobles antall punkter
både horisontalt og vertikalt, kan man vise fire ganger mer informasjon på skjermen.
6

Macromedia Director er et utviklingsverktøy for multimedia-presentasjoner eller –applikasjoner. 640x480
punkters grafikkflate har i flere år vært standardinnstillingen, og forbausende mange holder seg til denne grensen
også i dag.
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4.4. Elektroniske tegnordbøker – dagens status
Alle tegnordbøkene på CD-ROM som jeg har gjennomgått her, muligens med unntak av
”SignLink”, beskrives best som skriftspråkordlister hvor tegnet for ordene kan vises. Jeg ser
et skille mellom tre hovedtyper, som jeg vil betegne som første, andre og tredje generasjon.
•

Første generasjon: Kun skriftspråkordliste med tegn tilknyttet ordene

•

Andre generasjon: Har i tillegg håndformer tilknyttet ord

•

Tredje generasjon: Gir mulighet for søk på flere egenskaper ved tegn

Både første og andre generasjon er av den typen applikasjon som jeg regner med har mest
appell til hørende som ønsker å vite tegn til enkelte ord. Håndformer som kom i tillegg i andre
generasjon, ble implementert på en slik måte at man ikke endret på den grunnleggende
designet som har preget første generasjons tegnordbøker på CD-ROM, men hektet på en
ekstra attributt i ordlista. ”SignLink” er den eneste utgivelsen jeg hittil har sett som jeg vil
plassere i tredje generasjon. Men fortsatt er det engelsk skriftspråk som dominerer
brukergrensesnittet. Figur 4.15 illustrerer dette. Selv om man kommer til mer visuelle
brukergrensesnitt ved å klikke på de ulike feltene, er det utvilsomt skriftspråket som
dominerer helhetsinntrykket.

Figur 4.15: SignLink - View parameters
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Dette er likevel et stort skritt i riktig retning. Men brukergrensesnittet for å sette de
tegnspråklige parametrene bærer fortsatt preg av kompleksitet. En vanlig ordbok søkes i med
alfabetets ordning som eneste sorteringsprinsipp. Det er et åpent spørsmål om det i det hele
tatt er mulig å finne et tilsvarende system som gjør at tegn kan ordnes etter et like enkelt
prinsipp. Etter min mening vil det ikke være mulig å finne et like enkelt system som den
alfabetiske ordningen. Jeg tror likevel det er mulig å finne et system som fremstår som
ukomplisert for brukerne. Det forutsetter først og fremst at man kan representere tegn på en
lett gjenkjennelig måte for brukerne. Betingelsen for dette er igjen at man har et ukomplisert
brukergrensesnitt, og fokuserer på egenskaper ved tegn som er lett gjenkjennelig for brukerne.
For å oppnå dette må en datamodell av tegnspråk utvikles på en slik måte at et godt
brukergrensesnitt kan implementeres. Det kan være en god ide å ta utgangspunkt i
brukergrensesnittet for å utvikle en datamodell av tegnspråk, noe jeg vil komme nærmere inn
på senere i denne oppgaven.
En oppsummering av de gjennomgåtte utgivelsene:
Applikasjon

Utgivelsesår

Ordtilfang

The American Sign
Language Dictionary on
CD-ROM

1994

2200

The British Sign
Language CD-ROM
Teckenspråks Lexikon
Nederlandse Gebarentaal
– Natuur & Milieu
The Irish Sign Language
CD-ROM
Basistegn
SignLink 1.0

1996

3500

Skriftspråkbasert
ordsøk
Engelsk
Fransk
Tysk
Italiensk
Spansk
Engelsk

1997
1997

1500
400

Svensk
Nederlansk

1997

3500

Engelsk

1998
1998

2100
1000

Dansk
Engelsk

Glosebok for døve

1999

1500

Norsk

Tegnspråkbasert søk

Annen søkeform

-

Kategorier

Håndform
Håndform – en for hver
hånd
Håndform

Bilder
Kategorier

Håndform, palm
orientation, location,
movement, non-manual
behavior
Håndform (prøveversjon)
Figur 4.16: Nøkkeltall for de gjennomgåtte CD-ROMene

En annen måte å oppsummere dette på er å vise ulike tilnærminger til tegnspråk grafisk, som i
figur 4.17:

Figur 4.17: Ulike tilnærminger til tegnspråk
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Vi kan plassere alle applikasjonene i den ytre ringen utenfor tegnspråk. En ideell tegnspråktegnspråk ordbok ville ha befunnet seg i kjernen i figur 4.17. Et skille kan ses mellom de
applikasjonene som kun baserer seg på skriftspråk og de som i tillegg også benytter
håndformer. Som delgruppe under skriftspråk, finner vi kategorisering. Men dette er fortsatt
skriftspråk, selv om ordene også presenteres klyngevis. ”SignLink” utgjør et unntak, og
begynner å nærme seg tegnspråk. Likevel plasserer jeg ”SignLink” sammen med andre
applikasjoner som også bruker håndformer. Grunnen er at ”SignLink” fortsatt først og fremst
baserer seg på en engelsk ordliste.

Side 30

Finn Eilertsen: Digital representasjon av norsk tegnspråk

5. DATABASERT GJENKJENNING
Et spørsmål som dukket opp da jeg begynte å skrive denne oppgaven var om det fantes
teknologi som kunne automatisere noe av prosessene med lagring eller gjenfinning av
tegnspråk, eller for å understøtte redigering av tegn. Jeg forsøkte dermed å finne ut om det
eksisterte noe for tegnspråk som kan ligne på talegjenkjenningsteknologi eller
oversettelsesteknologi slik vi kjenner det for talespråk og skriftspråk. Det lot ikke til å finnes
noe som hadde blitt utviklet til 'hyllevare'-nivå som eventuelt kunne tas i bruk i en norsk
tegnordbok. Det er likevel interessant å se hva som er under utvikling, og som kanskje kan tas
i bruk lenger fram i tid.

5.1. Intelligent innholdsbasert søk
Det finnes i dag søkesystemer for å hente fram informasjon basert på innhold i selve dataen
som utgjør informasjon. Et eksempel er IBMs QBIC system (Query By Image Content)
[IBM00], som er et system for å finne bilder basert på visuelle egenskaper ved selve bildet.
Det kan søkes både i enkeltbilder og i videofiler. Men begrensingene ligger i semantisk
tolkning; det er hittil ikke utviklet teknologi som gjør et datasystem i stand til å trekke ut
semantisk informasjon ut fra et bilde. Kvantifiserbare egenskaper ved et bilde kan finnes
effektivt med en datamaskin. Et objekt med en form som ligner på en hund, kan finnes, men
datamaskinen er ikke i stand til å fortelle om det er en hund på bildet eller bare en form som
matcher de gitte kriteriene vi har gitt for ”hundeform”.
Likevel er det mulig å oppnå gode resultater også semantisk dersom de rette betingelsene
settes. Et system som er i stand til å gjenkjenne ansiktsuttrykk fra ansiktsfotografier beskrives
i ”Machine Understanding of Human Behavior in Video” [Pent97]. Dette er interessant i
tegnspråksammenheng, da ansiktsuttrykk utgjør en del av de non-manuelle komponentene i et
tegn. Men systemet baserer seg på basale ansiktstuttrykk: smil, overraskelse, sinne, avsky og
hevede øyenbryn. Dette er ikke tilstrekkelig for å gjenkjenne orale komponenter i tegnspråk,
som i [Vogt83] er blitt analysert og skjematisk inndelt i ulike stillinger for kinn (3 varianter),
lepper (13 varianter) og tunge (5 varianter). Teoretisk kan dette kombineres på 195 ulike vis.
Figur 5.1 sammenligner to utvalgte eksempler på orale komponenter i tegnspråk med
eksempler fra ansiktsuttrykks-gjenkjenningssystemet beskrevet ovenfor.
Som øvre del av figur 5.1 viser, baserer analysen av ansiktsuttrykk seg på bevegelsesenergi i
bestemte områder av ansiktet som følger bestemte maler for generelle ansiktsuttrykk. Det
krever altså en transisjon fra et antatt nøytralt ansiktsuttrykk til det ansiktsuttrykket som skal
gjenkjennes. Nedre del av figuren viser to ulike munnstillinger som er brukt som oral
komponent i en del tegn. Det er mulig at teknologien for å gjenkjenne ansiktsuttrykk kan
tilpasses og optimaliseres til å gjenkjenne mer distinkte trekk ved ansiktsstilling slik som de
orale komponentene i nedre del av figuren. Men ovennevnte diskusjon indikerer at det er
fortsatt langt igjen til ovennevnte teknologi kan benyttes vilkårlig på et ansikt fra et tilfeldig
utvalgt videoklipp hvor ansiktet kan være mindre sentralt i et bilde, og overgangene er mindre
klare mellom ulike orale komponenter.
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Figur 5.1: Fra [Pent97] og [Vogt83]

5.2. Machine Sign Language Recognition
I artikkelen ”Real-Time American Sign Language Recognition Using Desk and Wearable
Computer Based Video” [Star98a] beskrives et system som kan gjenkjenne tegn gjennom
digital video. Dette systemet var i stand til å oppnå over 90% nøyaktighet i sanntid, men
vokabularet var begrenset til 40 ord (6 pronomen, 9 verb, 20 substantiver og 5 adjektiver).
Bildene ble analysert i 320x243 punkter med sample rate 10 bilder/sekund.
Forsøket var delt i to; den første delen baserte seg på videoopptak fra et skrivebord (deskbased recognizer), altså 2. person-perspektiv. Den andre delen baserte seg på et lite kamera i
pennestørrelse festet til en caps, slik at videoopptakene skjedde i 1. person-perspektiv.
Prosesseringskraften ble gitt av en bærbar datamaskin koblet til utstyret.
Nøyaktigheten var større i 1. person-perspektiv, av flere grunner. Blant annet ble
effektene av rotasjon av kroppen redusert, siden kamera fulgte kroppen. Nesa var en statisk
del av bildet, og ble brukt som referanse til hudfargen. Hendene ble funnet ved å søke etter
første pixel med riktig hudfarge.
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De bruksområdene som utstyret i utgangspunktet er tiltenkt, er tegnspråkgjenkjenning som en
styringsmekanisme over datautstyr, samt en bærbar sanntids ASL-til-engelsk oversetter.
Det er også gjort forskning på databasert gjenkjenning av japanske håndformer samt
segmentering av japanske tegnspråksetninger til tegnenheter [Ohir95], [Toku96], men det vil
ikke bli gått nærmere inn på her da fokuset her ligger på håndformer og segmentering heller
enn meningsinnhold.

5.3. Databasert gjenkjenning - relevans for tegnspråkdatabasen
Alle automatiserte systemer som tar sikte på gjenkjenning i dag har begrensinger i forhold til
menneskelig persepsjon. Blant annet har man problemet med rotasjon av kroppen ved utøving
av tegn, problemet med å finne referansepunkter dersom lysforholdene er uvanlige eller
endres, og overlapping av hendene eller sammenfall av farger.
Prosjektet med å utvikle en norsk tegnordbok på elektronisk form tar sikte på å benytte
allerede eksisterende videomateriell som skal konverteres til digital video, i tillegg til nye
opptak. Det blir derfor vanskelig å forholde seg til de begrensinger som et databasert
gjengkjenningssystem innebærer idag. I tillegg må en ordbok ha en så høy nøyaktighet som
mulig.
At det i skrivende stund ikke er utviklet god nok teknologi for generell anvendelse i en
elektronisk tegnspråkdatabase, understøttes av [Star98b]:
”Attempts at machine sign language recognition have begun to appear in the literature
over the past five years. However, these systems have generally concentrated on
isolated signs, immobile systems, and small training and test sets. Research in the area
can be divided into image based systems and instrumented glove systems.”
Det er likevel verdt å holde et øye på utviklingen innen disse fagområdene, siden digital
bildebehandling sannsynligvis vil fortsette å være et område i sterk utvikling de neste årene.
Grafikkort til dagens PC'er har i løpet av de siste 4-5 årene gått fra å være relativt enkle
bildebuffere til å være kraftige rendringsmotorer med stadig mer 3D-prosessering på selve
grafikkortet.
Det er ikke usannsynlig at det i løpet av relativt kort tid vil gi fundament for stadig
mer avanserte databaserte gjenkjenningsteknologier, selv om problemet med semantisk
identifisering av konkrete objekter fortsatt ikke ser ut til å kunne løses med rå
prosesseringskraft.
Dette er likevel ikke en hindring for tegnspråkgjenkjenning, siden tegn følger bestemte
strukturer som egner seg bedre for gjenkjenning. Sagt på en annen måte, er det lettere for en
datamaskin å kjenne igjen et bevegelsesmønster enn å avgjøre hva som faktisk er på et bilde
eller på en film.
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6. NOTASJONSSYSTEMER FOR TEGNSPRÅK
Notasjonssystemer for tegnspråk er forsøk på å skape en symbolsk fremstilling av tegnspråk,
som kan tilsvare hva skriftspråkene er for talespråkene. Disse notasjonssystemene kalles som
regel transkripsjonssystemer for tegnspråk. Disse er imidlertid preget av å være vitenskapelige
beskrivelser, og egner seg lite som skriftsystemer til bruk for vanlige tegnspråkbrukere
[Mart85]. Det er likevel interessant å se på notasjonssystemer med tanke på tegndatabasen.
Ved utviklingen av tegnspråknotasjonssystemer har det vært nødvendig å finne en strukturert
måte å representere tegn på. Tegn er blitt dekomponert til parametre gjennom langvarig arbeid
av forskere med lingvistisk kompetanse. Det er derfor formålstjenlig å benytte seg av
resultatene av dette arbeidet istedet for å gjenoppfinne hjulet.

6.1. Manuelle komponenter
Alle notasjonssystemer for tegnspråk baserer seg på en dekomponering av tegn til parametre
som kan uttrykkes ved hjelp av symboler. Før jeg ser nærmere på konkrete notasjonssystemer,
må vi vite hvilke parametre notasjonssystemene baserer seg på.
Tegn består av manuelle og non-manuelle komponenter, hvor de manuelle komponentene står
for det som utføres av hendene. De non-manuelle komponentene representerer resten, som
ansiktsuttrykk, munnstilling, hodestilling og så videre. De mest kjente notasjonssystemene for
tegnspråk som baserer seg på de manuelle komponentene blir som regel kalt transkripsjonssystemer for tegnspråk. De fleste transkripsjonssystemene baserer seg på dekomponering av
tegn til artikulator, artikulasjon og artikulasjonssted.
Dette er begrep inspirert av tradisjonell lingvistikk7 som normalt assosieres med talespråk. For
tegnspråk blir betydningene som følger:
•

Artikulator = håndform

•

Artikulasjon = bevegelse

•

Artikulasjonssted = sted hvor tegnet utføres (i forhold til kroppen eller rommet)

Figur 6.1 viser tegnet for ”ferdig”. Her er artikulatoren en flat hånd for begge hender.
Artikulatoren er markert med grønn strek. Artikulasjonen er at den ene hånden beveger seg
ned på den andre, illustrert ved en blå pil i figur 6.1. Artikulasjonsstedet (rød ellipse) er
hånden som ligger i ro. Det spiller mindre rolle hvor hendene er i forhold til kroppen, for
eksempel kan den hånden som ligger i ro løftes til hodehøyde. Den andre hånden skal da
likevel beveges ned mot den passive hånden. Tegnet kan godt utføres på denne måten hvis
forholdene tilsier det, for eksempel om noen står bak en annen person og må løfte hendene
høyt for at de skal bli synlige. Artikulasjonsstedets plassering i rommet kan dermed variere
etter forholdene. Det vil derfor ikke være hensiktsmessig å definere dette ut fra for eksempel
et enkelt tredimensjonalt koordinatsystem med et punkt på kroppen som origo.

7

Tradisjonell lingvistikk må her forstås som strukturalistisk lingvistikk (før 1967).
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Figur 6.1: Basert på figur fra [Mart85]

I [Gref91] drøftes også artikulasjonssted som parameter for tegn. Den klassiske modellen
baserer seg på at tegn utføres i bestemte områder på eller ved kroppen, men norsk tegnspråk
har eksempler på tegn som ikke er bundet til noe bestemt sted. Et tegn som vanligvis utføres
mot pannen, kan utføres nede ved kneet, så lenge tegnet har en retning mot pannen. Det kan
altså være viktigere i hvilken retning tegnet utføres enn hvor det faktisk utføres.
Dekomponeringen av tegn til artikulator, artikulasjon og artikulasjonssted kom først i
[Stok60], og dannet grunnlaget for den klassiske modellen av tegnspråktegnets oppbygging.
Flere notasjonssystemer baserer seg på denne klassiske modellen, blant annet det britiske
notasjonssystemet [Bren80] og det svenske transkripsjonssystemet [Berg93].

6.2. Non-manuelle komponenter
Non-manuelle komponenter kan innebære blant annet ansiktsuttrykk eller kroppsholdning.
Imidlertid påvirker disse komponentene ofte hele setningen, og ikke bare enkeltord [Mart85].
Et eksempel er spørsmålet ”Hvor har du vært?”. Spørsmålet kan for eksempel stilles med et
nøytralt, avslappet ansiktsuttrykk eller med et sint ansiktsuttrykk. Vi kan også fremstille dette
skriftlig:

HVOR HAR DU VÆRT???!!
Eller vi kan skrive:
Hvor har du vært?

Ordene er de samme, men inntrykket vi får er ganske forskjellig. Dette tilsvarer intonasjon i
talespråk, som har en syntaktisk (for eksempel skille mellom spørsmål og påstand) og en
emotiv funksjon (for eksempel uttrykke følelser). Eksempelet ovenfor viser en emotiv
forskjell. Slår man opp i en norsk ordbok, vil alle ordene presenteres nøytralt. Det er ganske
enkelt ikke mulig å ta hensyn til alle mulige variasjoner av hvordan ordet sies eller ropes eller
skrikes ut. Tilsvarende har vi så mange variasjonsmuligheter for utføringen av tegn at en stor
del av de non-manuelle komponentene med emotive funksjoner ikke alltid kan tas med som
spesifikke trekk ved ordene, men heller kommenteres der det er nødvendig.
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I [Vogt83] dokumenteres imidlertid en gruppe tegn som utføres med en fast oral komponent,
dvs. en munnstilling som er en fast del av tegnet og som ikke har noen tilknytning til norsk.
Orale komponenter er altså en del av de non-manuelle komponentene. Disse tegnene refereres
ofte til TMFOK-tegn (tegn med fast oral komponent), eller bare TM, spesielt innen døvetolkutdanningen. Disse tegnene virker ofte forvirrende på hørende som benytter tegn og tale,
siden de døve ser ut til å artikulere enkelte lyder med munnen – men de bruker ikke lyd, kun
visuell artikulasjon av munnen. Disse lydene ligner heller ikke på norske ord som kan
assosieres til tegnet. Det eksisterer også en gråsone; mens enkelte tegn har en helt klar og
identifiserbar fast oral komponent, er det noen tegn hvor det ikke er så opplagt. Noen vil
forme det norske ordet på munnen samtidig som tegnet utføres, andre ikke.
Jeg observerte høsten 1999 en undervisningstime i Tegnspråk 110 for døvelærer- og
døvetolkstudenter på Høgskolen i Sør-Trøndelag. Der ble det diskutert om det virkelig
eksisterte en egen gruppe tegn som kan kalles TMFOK-tegn, eller om disse tegnene skulle
betraktes som de virkelige, ”rene” norske tegnene, mens de tegnene hvor det norske ordet
formes på munnen er ”smittet” av norsk talespråk. Vi kan også sammenligne for eksempel
CD-ROMen ”SignLink” [Sore98] og ”Glosebok for døve” [Møll99]. Det er mulig å
munnavlese langt flere ord i ”Glosebok for døve” enn i ”SignLink”. En mulig hypotese er at
amerikansk tegnspråk er mindre påvirket av engelsk enn norsk tegnspråk er av norsk, uten at
jeg har noe grunnlag for å hevde det. Det eneste jeg kan slå fast med hensyn til dette, er at
dette er et område som ligger åpen for forsking.
Orale komponenter er derfor en attributt som bør spesifiseres relativt nøyaktig, men samtidig
fleksibelt. Figur 6.2 viser Marit Vogt-Svendsens orale transkripsjonssystem [Vogt83].

Figur 6.2: Notasjonssystem for orale komponenter, fra [Vogt83]

Det er imidlertid lite trolig at et søkesystem basert på disse symbolene vil appellere til vanlige
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brukere. Det bør finnes enklere måter å søke på orale komponenter, som baserer seg på mer
intuitive grafiske fremstillinger. Et tegn for ’å dra’ (som i ”vi drar til byen”) har en fast oral
komponent som ser ut som uttalen av lyden ”paff”. Døve som sier ”vi drar til byen” på
tegnspråk vil ofte artikulere ”paff” med munnen når de sier tegnet for ’å dra’. Jeg har sett
døve skrive ”Hvor paff i kveld?” i tekstmeldinger på mobiltelefon. Meningen var helt klar:
”Hvor drar vi i kveld?” Dette skyldes at den orale komponenten simulerer en lyd som kan
skrives som ”paff”, og det er denne som lettest kan formidles via tekst. De manuelle
komponentene av tegnet kan ikke beskrives med få bokstaver i en tekstmelding. Det vil være
naturlig for disse tegnspråkbrukere å identifisere orale komponenter på et detaljnivå hvor de
betraktes som enheter tilsvarende pseudo-ordet ”paff” istedenfor å bruke et transkripsjonssystem som i figur 6.2. Det bør selvsagt baseres på bilder eller videoklipp av en person som
bruker den orale komponenten, selv om ”paff” kan tjene som et symbolsk navn på den orale
komponenten.
Det må altså tas hensyn både til brukervennlighet og krav om en nøyaktig spesifikasjon. Disse
to kravene er ikke motstridende, fordi brukervennligheten er en egenskap ved brukergrensesnittet, mens muligheten for å spesifisere orale komponenter nøyaktig ligger i datamodellen.
Begge krav kan fylles enten ved å ha en lettfattelig datatype for å definere dette uavhengig av
notasjonssystemet, eller la brukergrensesnittet omkode det til notasjonssystemet basert på
figur 6.2. Jeg vil imidlertid for enkelhets skyld gå inn for å spesifisere faste orale
komponenter som vi finner i TMFOK-tegn som egne typer, og la for eksempel ”paff” være en
full definisjon av denne typen oral komponent. Det kan også være en mulighet å spesifisere
generelle orale komponenter etter et notasjonssystem senere ved å legge til flere attributter i
datatypen for orale komponenter.
I tillegg til de faste orale komponentene vi finner i TMFOK-tegn, finnes det også orale adverb
og adjektiv. Disse orale komponenter er ikke knyttet til faste tegn, men utgjør samme
funksjon i en tegnspråksetning som adjektiv og adverb i en norsk setning. For eksempel vil en
spiss munn med tungespissen synlig indikere ”lite”. For det motsatte, ”svær”, vil munnen ha
oppblåste kinn eller være åpen – med andre ord vil munnen rett og slett virke stor. Disse orale
komponenter utgjør enheter på samme nivå som tegn, og må kunne spesifiseres uten manuelle
komponenter.
Videre kan det i enkelte tilfeller være nødvendig å ha flere innføringer av samme tegn, hvor
forskjellen i utførelsen ligger i den orale komponenten. Muligheten for sosiolingvistiske
kommentarer knyttet til disse tegnene bør være til stede, for eksempel et kommentarfelt
knyttet til den orale komponenten slik det representeres i brukergrensesnittet. Som nevnt
ovenfor kan enkelte TMFOK tegn miste sin orale komponent og bli erstattet med en
artikulasjon av et norsk ord. Det kan derfor oppleves som ukorrekt eller som ’norskpåvirket’
tegnspråk der dette opptrer, og det bør derfor kunne registreres.

6.3. Segmenter og tilstander
En annen dimensjon ved tegn som må tas hensyn til er deres segmentering og tilstander. Med
segmentering forstås hvilke grunntegn et tegn kan være bygd opp av. Dette tilsvarer
sammensatte ord i norsk. Men til forskjell fra norsk, som kan ha ord satt sammen av mange
ledd, kan tegnspråk maksimalt bestå av to segmenter. På norsk er ord som
"jernbaneplanovergang" fullt ut mulige. Dette er et særtrekk ved norsk som ikke gjelder for
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tegnspråk. Et eksempel på et tegn som består av to segmenter er "sykebil". Her er første
segment tegnet "syk" og andre segment tegnet "bil". Tegn med tre eller flere segmenter
eksisterer ikke.
I tillegg kan hvert tegn eller segment ha en initial og en final tilstand. Initial tilstanden er den
tilstanden man er i idet man begynner å uttale et tegn. Final tilstand er idet man har avsluttet
en uttale av et tegn. Enkelte tegn har bare en tilstand. Dette gjelder for eksempel tegnet for
tallet 5, hvor man rett og slett viser fem fingre foran seg. Det er underforstått i det videre
arbeidet at en parametrisering av norsk tegnspråk foregår på segment- og tilstandnivå.
Figur 6.3 viser segmentering og tilstander for tegnet "sykebil". Tegnet for "syk" utføres med
en sirkelbevegelse på brystet. Det eksisterer altså ingen definerbar initial og final tilstand for
dette tegnet. For "bil" utføres tegnet ved å holde hendene som om de holdt rundt et ratt, og
bevege hendene rett fram. Her kan man skille mellom initial og final tilstand, som her
samsvarer til begynnelsen og slutten på bevegelsen. Dette forutsetter at bevegelsen ikke
gjentas.

Tegn
sykebil

Segment 1

Segment 2

syk

bil

Initial

Final

Initial

Final

syk

-

bil (initial)

bil (final)

Figur 6.3. Eksempel på segmentering og tilstander
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6.4. Oversikt over transkripsjonssystemer
Det eksisterer flere transkripsjonssystemer for tegnspråk. Det er likevel vanskelig å utarbeide
en full oversikt, fordi materiell over transkripsjonssystemer pr. i dag stort sett består av
forskningspreget litteratur. Det er i liten grad etablert standarder. For eksempel har vi ingen
offisell norsk tegnspråktranskripsjon. I den grad transkripsjon brukes for norsk tegnspråk, har
det svenske transkripsjonssystemet [Berg93] blitt brukt med norske håndformer fra [Gref91].
Det svenske transkripsjonssystemet er heller ikke ferdig utviklet. Når jeg referer til det
’norske transkripsjonssystemet’ referer jeg altså til dagens praksis innen det faglige miljøet
rundt norsk tegnspråk.
To hovedretninger kan identifiseres; de fonologiske – som er tilpasset et enkelt tegnspråk, og
de fonetiske – som skal kunne brukes på alle tegnspråk. Det svenske transkripsjonssystemet,
som det norske transkripsjonssystemet bygger på, er fonologisk. Det er store ulikheter mellom
amerikansk tegnspråk (ASL) og skandinaviske tegnspråk. Transkripsjonssystemet som brukes
i USA og det som brukes i Norge og Sverige, passer dermed ikke for samme tegnspråk. De
fonetiske transkripsjonssystemene tar sikte på å kunne brukes for flere ulike tegnspråk. Et
eksempel er Hamburg Notation System (HamNoSys) [Pril89] og Liddel & Johnsons
notasjonssystem [Lidd86]. Figur 6.4 gir en grov oversikt over noen sentrale notasjonssystemer
for tegnspråk.
Hovedskillet mellom de to hovedretningene ligger i at de fonologiske systemene tilstreber en
grov beskrivelse av tegn, slik at de er enklere i bruk, mens de fonetiske tilstreber en detaljert
beskrivelse. Et notasjonssystem kan være enklere dersom det er tilpasset et enkelt tegnspråk,
da man kan utelate trekk som finnes i andre tegnspråk men ikke i det aktuelle språket.

Figur 6.4: Oversikt over hovedretninger i tegnspråknotasjonssystemer
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Figur 6.5 viser et utdrag fra brukerveiledningen til HamNoSys 2.0. Uten å gå inn på detaljene
rundt HamNoSys, ser vi at det gis tre ulike fremstillinger av hver setning; transkripsjon til
glosser (ordrett oversettelse av hvert enkelt tegn), HamNoSys og talespråk. Eksempelsetning
(2) er oversatt til vanlig engelsk som "Yes, I've got a car, because I'm often driving." Men
glossene lyder "I-HAVE WHY I OFTEN DRIVING-A-CAR++" Dette er 5 ord, i motsetning
til 10 ord i den engelske setningen, siden for eksempel I-HAVE er ett tegn. Hvis man ser på
HamNoSys-symbolene, ser man at det kreves over 30 symboler for å beskrive 5 tegn. Dette
kan virke svært komplisert, men den engelske setningen benytter også over 30 bokstaver. Man
kan altså se slik på det: Engelske ord (eller hvilket som helst vestlig skriftspråk) krever et
visst antall symboler for å representeres, og det samme med tegnspråktranskripsjon. Det kan

Figur 6.5: Fra brukerveiledningen til HamNoSys 2.0
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da tenkes at hvis man lærer seg å lese 'på nytt', kan man venne seg til å lese HamNoSys på
samme måte som vanlig tekst.
Det vil likevel sannsynligvis ikke bli lagt stor vekt på en skriftlig fremstilling av norsk
tegnspråk i forbindelse med en norsk tegnordbok. Ut fra [Gref98] og [Gref99] antar jeg også
at det ikke er intensjonen at brukerne skal kunne tegnspråknotasjon for å bruke tegnordboka.
Jeg vil derfor ikke basere datamodellen direkte på eksisterende notasjonssystemer. Jeg vil
likevel se på det transkripsjonssystemet som brukes i tegnspråkfagmiljøet i Norge for å finne
generelle strukturelle trekk som kan benyttes til å modellere norsk tegnspråk.
Et annet poeng som illustrerer skillet mellom talespråk og tegnspråk, er at i figur 6.5 er det
tysk tegnspråk som vises, mens den forklarende teksten er på engelsk.

6.5. Håndformer i norsk tegnspråktranskripsjon
Det vi kaller norsk tegnspråktranskripsjon, er som tidligere nevnt en variant av det svenske
transkripsjonssystemet med norske håndformer. Det er altså dette systemet jeg betegner som
det norske transkripsjonssystemet, som benyttes i det norske tegnspråkfagmiljøet. Årsaken til
at de svenske håndformene ikke benyttes i det norske transkripsjonssystemet er at håndformer
er ulike i ulike tegnspråk. Figur 6.6 viser en svensk håndform, som også er bokstaven R i
svensk håndalfabet. Denne håndformen finnes ikke i norsk tegnspråk,8 men er vanlig i
svenske tegn.

Figur 6.6. Svensk R-håndform

Figur 6.7 viser en oversikt utarbeidet av Irene Greftegreff over de håndformene som fins i
norsk tegnspråk i tillegg til de som fins i håndalfabetet. Alle håndformer som benyttes i
enhåndsalfabetet regnes også som håndformer, men en del av disse brukes utelukkende til å
representere bokstaver fra alfabetet. Disse er ikke med i figuren, da de ikke er relevante som

8

De fleste kjenner igjen den svenske R-håndformen som den håndformen som benyttes når man 'gir fingeren' til
noen. Selv om man kan observere både døve og hørende personer 'gi fingeren' i Norge, er dette ikke tegnspråk kun en generell obskøn gest som er en del av den vestlige kulturen.

Side 41

Finn Eilertsen: Digital representasjon av norsk tegnspråk

parametre for generelle tegn. Det er altså 38 håndformer i norsk tegnspråk. For håndalfabeter
har vi mer enn 29 håndformer9, hvorav noen er de samme som i figur 6.7.

Figur 6.7: Håndformer i norsk tegnspråk

6.6. Norsk tegnspråktranskripsjon basert på svensk tegntranskripsjon
Det svenske transkripsjonssystemet [Berg93] beskriver tegnstrukturen slik (fremstillingen er
noe forenklet):

9

aspekt

kiremtyp

artikulator

handform
attityd

artikulation

rörelsesriktning
rörelsesart
interaktionsart

artikulationsställe

läge

I Norge fins det flere regionale og sosiale varianter av enkelte bokstaver i håndalfabetet.
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Videre er ikke orale komponenter tatt med da en analyse av orale komponenter i svensk
tegnspråk ikke fantes da transkripsjonssystemet ble utarbeidet. Denne struktureringen er den
samme som er beskrevet for norsk tegnspråk i kapittel 6.1. Figur 6.8 viser symbolene som blir
brukt i svensk tegnspråktranskripsjon. For norsk tegnspråktranskripsjon byttes symbolene for
håndform (under artikulator) med norske håndformsymboler, som kan finnes i [Gref91]. De
andre symbolene beholdes. Det som er av interesse her er ikke de ulike symbolene, men
hvordan de ulike symbolgruppene er strukturert.

Figur 6.8: Symboler i svensk tegnspråktranskripsjon, fra [Berg93]

For selve transkripsjonen gjelder et sett konvensjoner. I [Berg93] plasseres symbolene i tre
felt. Felt I er artikulasjonssted, felt II er artikulator og felt III er artikulasjon. Figur 6.8 viser
eksempler på svenske tegn skrevet i svensk tegnspråktranskripsjon.
Inndelingen i artikulasjonssted, artikulator og artikulasjon kan altså igjen deles inn i flere
undergrupper.
For artikulasjonssted ser vi fra figur 6.8 at stedene defineres i forhold til kroppen, som for
eksempel pannen, haken, brystet, høyre side av brystet og så videre. Men en del tegn er ikke
bundet til et artikulasjonssted. For disse settes artikulasjonsstedet til å være i et nøytralt rom.
Dermed kan tegn også spesifiseres uten et bestemt artikulasjonssted, noe som er relevant jf.
kritikken mot å alltid definere et artikulasjonssted som jeg nevnte i delkapittel 6.1. I stedet for
artikulasjonssted, vil jeg heretter kalle denne parameteren for sted.
Artikulasjonen kan defineres som retning, bevegelsestype og interaksjonstype. Retningen kan
her gå langs alle tre akser i et normalt tredimensjonalt rom; høyre/venstre, opp/ned og
framover/bakover sett fra utøverens perspektiv. Bevegelsestypen kan være sirkel, bue, vinking
og så videre. Interaksjonstype går på hvordan høyre og venstre hånd beveger seg i forhold til
hverandre, for eksempel om hendene møtes (kontakt), beveger seg mot hverandre
(konvergens) eller fra hverandre (divergens). I stedet for artikulasjon, vil jeg heretter kalle
denne parameteren for bevegelse.
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Figur 6.9: Eksempler på svensk tegnspråktranskripsjon, fra [Berg93]

Artikulatoren defineres som håndform med retning og vridning. Teoretisk kan høyre og
venstre hånd uavhengig av hverandre ha en av 38 ulike håndformer i norsk tegnspråk. Det er
likevel strukturelle begrensinger som reduserer antallet variasjoner, som jeg vil komme
nærmere inn på senere i denne teksten. Det er ikke nok å spesifisere håndform; retning og
vridning må tas med.
Både retning og vridning kan spesifiseres ved å tenke seg vektorer tilknyttet hånden.
Disse vektorene kan da ha ulike retninger. For vridning står denne tenkte vektoren normalt
opp fra håndflaten. Hvis man legger håndflaten oppå et bord, vil altså denne vektoren peke
rett nedover. For retning ligger denne vektoren oppå håndkroppen; hvis man peker rett
framover vil pekefingeren visualisere denne vektoren. Retning og vridning angir altså hvilken
stilling disse vektorene vil ha.
Selv om håndform er en av flere parametre i artikulatoren, vil jeg heretter kalle artikulatoren
for håndform, og la retning og vridning være en del av definisjonen av håndform i tillegg til
selve valget av håndform blant de 38 ulike norske håndformer.
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6.7. Parametre for norsk tegnspråk
Det svenske transkripsjonssystemet deler et tegn inn i tre grunnleggende parametre;
artikulator, artikulasjon og artikulationssted. I kapittel 4.3 gjennomgikk jeg
brukergrensesnittet til SignLink, som hadde følgende parametre: handshapes, location og
movement. Dette korresponderer til artikulator, artikulasjonssted og artikulasjon. I tillegg
hadde vi palm orientation og non-manual behavior. Non-manual behavior som man kan
velge i SignLink er begrenset til 4 ulike ansiktsuttrykk. Det svenske transkripsjonssystemet
mangler også en fremstilling av non-manuelle trekk. For norsk tegnspråk finnes det en
analyse av orale komponenter for norsk tegnspråk i [Vogt83]. Dette er en del av den større
gruppen non-manuelle trekk ved tegn. Siden det eksisterer norske tegn med faste orale
komponenter, bør orale komponenter kunne spesifiseres for tegn i en norsk tegndatabase. I
tillegg finnes det orale adveb og adjektiv, samt tilfeller hvor tegn kan være utført både med og
uten faste orale komponenter. Andre non-manuelle trekk er vanskeligere å kvantifisere. Jeg
vil derfor ikke ta hensyn til disse i det videre arbeidet.
Jeg vil derfor i det videre arbeidet anse dette som de grunnleggende parametrene ved et tegn:
•

håndform (jf. artikulator)
o Håndform, retning og vridning

•

bevegelse (jf. artikulation)
o Retning, bevegelsestype og interaksjonstype

•

sted (jf. artikulationsställe)
o Sted på kroppen eller nøytralt rom

•

oral komponent (jf. non-manual behavior)
o Velges fra et sett forhåndsdefinerte orale komponenter (jf. TMFOK)
o Kan utgjøre en tegnenhet (jf. orale adjektiv og adverb)

I tillegg kan et tegn bestå av en eller to segmenter. Hver segment kan ha initial og final
tilstand, eller kun en tilstand. Parametrene beskrevet ovenfor gjelder på segment- og tilstandnivå.
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7. BRUKSMODELL FOR TEGNORDBOKEN
I enhver utvikling av en datamodell, også for en digital representasjon av tegnspråk, kan man
enten ha en bunn-topp eller topp-bunn strategi. I dette tilfellet vil jeg bevege meg begge veier.
I kapittel 6 så jeg på hvordan tegnspråk var parametrisert ut fra et lingvistisk utgangspunkt. I
dette kapitlet vil jeg begynne i den andre enden, og se på hvilke funksjoner tegnordboka må gi
sluttbrukerne. Jeg vil også utarbeide flytskjemaer for å illustrere hvordan brukerne kan sette
de ulike parametrene som jeg kom fram til i forrige kapittel. Figur 7.1 illustrerer forholdet
mellom lingvistisk teori, tegnordbokas funksjonalitet og en datamodell for tegnspråk.

Lingvistisk
teori

Tegnordbok
funksjonalitet

Datamodell

Figur 7.1: Forholdet mellom lingvistisk teori, tegnordbokas funksjonalitet og en datamodell for tegnspråk

Det er likevel ikke ønskelig at tegnordbokas funksjonalitet skal bli sterkt påvirket av
datamodellen. Jeg har derfor valgt å nærme meg datamodellen ved å bevege meg
hovedsakelig langs de røde pilene i figur 7.1, selv om iterasjon underveis naturligvis er
uunngåelig.

7.1. Identifikasjon av brukere og oppgaver
For å få klarhet i hvilke krav man bør stille, vil jeg gå gjennom mulige tilfeller av praktisk
anvendelse av en applikasjon bygd oppå tegndatabasen. Dette samsvarer med use casekonseptet i UML [Booc99].
Vi har tre stereotyper for å representere ulike brukere:
•

Tegnspråkbrukeren (T): Har tegnspråk som sitt primærspråk, og vil bruke databasen
som en tegnspråk-tegnspråk eller tegnspråk-norsk ordbok. Ønsker å finne et kjent tegn
raskt og enkelt. Kan også være interessert i å finne like tegn, for eksempel alle tegn
med en bestemt håndform. Vil også kunne finne tegn ut fra en grov beskrivelse, f.eks.
finne et tegn han eller hun har sett men ikke kjenner betydningen til.

•

Ekspertbrukeren (E): Vil analysere og studere tegn ut fra egenskaper ved tegnene.
Er interessert i å kunne søke og sortere etter lingvistisk gyldige attributter ved tegn.
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Notasjonssystemer kan være av interesse for denne brukeren. Må også kunne gruppere
tegn etter egne betingelser, dette er ment som et verktøy for å prøve ut ulike teorier
eller som hjelpemiddel ved analyse. For eksempel legge til nye attributter til tegn for å
eksperimentere med nye notasjonssystemer eller nye lingvistiske sorteringsverktøy.
Han/hun må også kunne legge inn nye tegn i databasen og redigere oppføringen av
disse. Dette innebærer et skille mellom denne brukeren og de to andre brukerne. Et
verktøy for å føre inn og lagre tegn bør også være tilgjengelig for vanlige brukere, men
i dette prosjektet må det være reservert autorisert personale å redigere innholdet i den
norske tegnordboken. Eventuelle verktøy for å lage private samlinger er interessante,
men vil ikke bli berørt i denne oppgaven10.
•

Norskbrukeren (N): Har delvis kjennskap til tegnspråk, eller er i ferd med å lære
tegnspråk. Vil først og fremst bruke norsk for å finne tegn. Etterhvert som hun lærer
tegnspråk, kan hun gå over til å bli en tegnspråkbruker. Bør ha tilgang til de samme
funksjonene som tegnspråkbrukeren.

Figur 7.2 viser et use case diagram som viser koblingene mellom ulike brukere og ulike
funksjoner.

Finne et kjent tegn

Finne et tegn fra en grov beskrivelse av tegnet

T
Finne alle tegn med spesifikke atributter

Legge inn nye tegn

Redigere en innføring av tegn

E
Gruppere tegn etter egne betingelser

Finne tegn til et norsk ord

N
Figur 7.2: Use case diagram for brukere av tegnordbok

10

Et konsept som berører dette er en ”tegnbehandler” (en analogi til ”tekstbehandler”) eller "tegneditor", som er
under utvikling ved utviklingsavdelingen ved Møller Kompetansesenter.
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Koblingene som viser hvem som vil gjøre hva er ikke fullstendige; for eksempel vil en
ekspertbruker selvsagt kunne bruke tegnordboka som en tegnspråkbruker, men skifter da rolle
til tegnspråkbruker i det tilfellet.
Skillet mellom tegnspråkbruker og norskbruker er i praksis uklart og varierende, og de to
brukergruppene vil ha samme funksjoner tilgjengelige. Jeg vil derfor heretter behandle dem
som en gruppe, og kaller dem sluttbrukere. Siden enkelte funksjoner bare skal være
tilgjengelig for ekspertbrukere, må vi derfor utvikle ulike brukergrensesnitt for disse to
gruppene. Ekspertbrukerne vil ha tilgang til begge, men sluttbrukerne bare til den ene.
En annen brukergruppe som kan skille seg ut er barn. Imidlertid produseres det ulike
applikasjoner spesielt rettet mot barn, og det er sannsynligvis enkelt å lage et utvalg av
tegnordboka tilpasset barn. Et eksempel er å samle alle tegn som har med planter og dyr å
gjøre, og lage en elektronisk bildebok med flora og fauna som tema. Jeg vil derfor ikke berøre
barn som en egen gruppe her.

7.2. Funksjonalitet for sluttbrukere
De funksjonene vi identifiserte for sluttbrukere i figur 7.2 var:
•
•
•

Finne et kjent tegn
Finne et tegn ut fra en grov beskrivelse av tegnet
Finne tegn til et norsk ord

Disse tre funksjonene kan oppsummeres til søking etter tegn. Å finne et tegn ut fra et norsk
ord vil innebære å søke i en ordliste og vise tegn knyttet til de ulike ordene. Dette vil være ren
tekstsøking, slik man finner i alle tegnordliste-CD-ROMer i dag. I forhold til de andre
aspektene ved den norske tegnordboka, vil denne funksjonen være uproblematisk å
implementere. Jeg vil derfor ikke gå inn på denne funksjonen i denne rapporten.
Å finne et kjent tegn og å finne et tegn ut fra en grov beskrivelse av tegnet innebærer
derimot å søke etter tegn ut fra egenskaper ved tegnet. Her kommer parametrene som ble
funnet i kapittel 6 inn.
For sluttbrukere vil jeg derfor se på søking etter tegn som en egen funksjon, basert på
egenskaper ved tegnet og uten å ta hensyn til norske oversettelser.

7.3. Funksjonalitet for ekspertbrukere
De funksjonene vi identifiserte for ekspertbrukere i figur 7.1 var:
•
•
•
•

Finne alle tegn med spesifikke attributter
Legge inn nye tegn
Redigere en innføring av tegn
Gruppere tegn etter egne betingelser

Disse funksjonene kan deles inn i to grupper:
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Å legge inn nye tegn og redigere innføring av tegn kan også benytte samme brukergrensesnitt.
Nye tegn kan legges inn ved å hente inn videofiler og analysere disse ved å fylle inn data.
Eksisterende tegn kan redigeres ved å hente inn deres innføringer i stedet for å bygge opp en
ny, slik at data kan endres. Muligheten for å redigere videosekvenser og plukke ut enkelttegn
bør også finnes. Andre attributter som ikke omtales i denne rapporten blir også berørt, som
semantikk, fiologiske kommentarer o.l. Jeg vil derfor ikke utarbeide et brukergrensesnitt for
disse funksjonene, da det er utenfor denne oppgavens fokus.
Å finne alle tegn med spesifikke attributter og å gruppere tegn etter egne betingelser baserer
seg på spesifikt søk i tegndatabasen. Dette bør være på et annet nivå enn den søkingen som
sluttbrukerne foretar, som gir ekspertbrukere direkte tilgang til selve datatypene som ligger i
databasen. Hvis søkeresultatene kan lagres, har vi også en funksjon for å gruppere tegn. Det
bør derfor utvikles et eget brukergrensesnitt for spesifikt søk etter tegn med lagring av
resultat for ekspertbrukere, i tillegg til vanlig søk etter tegn som tilbys sluttbrukere. En
mulighet er også å gi ekspertbrukere tilgang til SQL-kommandoer som kan operere direkte på
databasen, eller generere en lokal kopi av databasen som kan være fritt modifiserbart.
Dette vil være tilleggsfunksjoner til de samme funksjonene som tilbys sluttbrukere. Siden
dette vil berøre mange detaljer rundt tegndatabasen som ligger utenfor det vi fokuserer på her,
vil jeg heretter bare konsentrere meg om søking etter tegn sett fra sluttbrukerens perspektiv.

7.4. Søking etter tegn
Som beskrevet i kapittel 6, har jeg kommet fram til disse parametrene for tegn:
•

håndform
o Håndform, retning og vridning

•

bevegelse
o Retning, bevegelsestype og interaksjonstype

•

sted
o Sted på kroppen eller nøytralt rom

•

oral komponent
o Velges fra et sett forhåndsdefinerte orale komponenter

Det vil være naturlig å gjennomgå hvert av de fire parametergruppene håndform, bevegelse,
sted og oral komponent og se på hvordan brukeren kan sette disse parametrene. Enkelte
begrensinger som eksisterer i virkeligheten vil også bli tatt hensyn til, blant annet kan man
ikke kombinere håndform for høyre og venstre hånd vilkårlig. Applikasjonen kan, hvis
ønskelig, begrense valgmulighetene i henhold til et sett regler som angir lovlige
kombinasjoner. Disse reglene kan legges inn i selve applikasjonen.
Dette er imidlertid en lite fleksibel løsning. Norsk tegnspråk er fortsatt et fagfelt i
utvikling, og endringer kan oppstå. Derfor bør begrensinger legges inn i selve databasen som
oppslags-tabeller, slik at de senere kan endres. I tillegg bør begrensingene kun uttrykkes som
veiledende av applikasjonen når en bruker setter søkeparametrene.
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De flytskjemaene som blir presentert nedenfor, er en modellering av hvordan parametrene kan
settes. Disse modellene er utarbeidet sammen med Irene Greftegreff, som står for den
tegnspråkfaglige ekspertisen her. Ut fra disse modellene kan vi fremarbeide en mer detaljert
basis for å spesifisere en konseptuell datamodell enn den grove inndelingen som framkom av
kapittel 6. Vi vil også synliggjøre eventuelle begrensinger som kan gjelde i modellen.
Når teksten refererer til en bestemt parameter eller attributt, vises dette med fet skrift. Slik
kan leseren skille mellom når jeg snakker om en generell håndform eller parameteren
håndform.

7.5. Søking etter tegn – håndform
For håndform er det begrenset hvilke muligheter man har. For eksempel er det visse
håndstillinger som finnes i svensk tegnspråk som aldri blir brukt i norsk tegnspråk, jamfør
kapittel 6.5. Videre har man en dominant og en svak hånd dersom man bruker begge hender.
Begrepet dominant og svak hånd forstås slik at den dominante håndformen er den som utfører
tegnet, mens den svake hånden er "støttende", noe man kan se i tegnet for "ferdig" i figur 6.1 i
kapittel 6.1. Den svake hånden her kan ses på som et bord man slår den dominante hånden
ned i. Her er det også en begrensing; dersom høyre og venstre hånd har ulik håndform, vil
man bare ha under ti enkle håndformer å velge mellom for den svake hånden. Disse
begrensingene er naturlige; det er vanskelig å koordinere to hender samtidig hvis begge har
komplekse og ulike håndformer og bevegelser.
Flytskjemaet i figur 7.3 viser en måte å forenkle søket ved å følge disse reglene. Antall valg
brukeren vil foreta dersom figuren følges i brukergrensesnittet vil øke. Til gjengjeld vil
antallet alternativer for hvert valg være lav og garantere en gyldig kombinasjon. For å finne
riktige kombinasjoner, tenker jeg meg en egen oppslagstabell i databasen. Dette vil bli
modellert i kapittel 9. Det må likevel være mulig å velge en ugyldig kombinasjon, fordi man
kan ikke anta at reglene som ligger i databasen garantert er riktige og ikke vil endres. Språk
endres over tid, også tegnspråk.
Det første valget i flytskjemaet står mellom statisk og dynamisk håndform. Dette er kanskje
ikke vanlig terminologi innen tegnspråkfaget. Begrepet håndformer blir vanligvis brukt om i
hvilken stilling en hånd er i, men kan utvides til også å innebære en prosess [Gref91], slik at
vi kan definere å åpne en hånd fra knyttet neve til flat hånd som en håndformprosess11. Det er
disse som kommer under dynamiske håndformer her. For NTS er det identifisert 38 statiske
håndformer12, og i [Gref91] presenteres det ni regulære håndformendringer i NTS. Disse ni vil
vi da plassere under dynamiske håndformer i figur 7.3.
For enkelte tegn, som for eksempel 'sykebil', vil vi måtte tilknytte parametre for både syk og
bil. Hvordan dette håndteres påvirker likevel ikke figur 7.3, da det kan løses ved å gi mulighet
for å spesifisere søk etter en av to parametre som begge er tilknyttet samme tegn, uavhengig
om de er en del av et sammensatt tegn. Men dette berører brukergrensesnittet som en del av
applikasjonen, og også datamodellen. Dette vil jeg komme tilbake til i et senere kapittel.
11

Det jeg kaller håndformprosess her, kalles også 'håndinterne bevegelser' i [Gref91]. Men jeg ville unngå å
bruke begrepet bevegelse her, siden det inngår i andre parametre.
12
Basert på en oversikt jeg fikk av Irene Greftegreff, som har forsket på håndformer og håndformendringer i
NTS
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Flytskjemaet i figur 7.3 berører bare valg av håndform og håndformprosess, ikke retning og
vridning. Grønn node indikerer starttilstand, blå node indikerer en terminerende tilstand.

Valg:
Statisk håndform/dynamisk håndform?

Statisk

Dynamisk

Velg posisjon

Velg håndformprosess

Velg bort fingre

Dominant hånd er valgt
Velge svak hånd?

Nei

Ja

En håndform valgt

Svak hånd kopi av dominant hånd?

Ja

To like håndformer valgt

Nei

Velg mulige svake håndformer

To ulike håndformer valgt
Figur 7.3: Flytskjema for valg av håndform

Retning og vridning bør kunne spesifiseres visuelt. Bruker kan for eksempel se en figur på
skjermen, og ved hjelp av musa sette underarmen i den retningen han ønsker. Tilsvarende kan
bruker også vri hånden/hendene i ønsket retning ved å bruke musa direkte på en figur på
skjermen. Siden vi kan spesifisere en eller to håndformer, vil det være naturlig å kunne velge
å sette disse parametrene for svak eller dominant håndform. Figur 7.4 og 7.5 viser dette for
retning og vridning. For brukeren vil skillet i prinsippet være å forholde seg til albueleddet
eller håndleddet, så samme brukergrensesnitt kan med mindre modifikasjoner benyttes for
begge parametre. Derfor viser figur 7.4 og 7.5 to litt ulike flytskjemaer for å illustrere at
designvalg også kan gjøres på dette nivået.
Jeg foretrekker fremgangsmåten i figur 7.5. Bruker kan velge bare å spesifisere en retning.
Dersom han ikke velger også for svak hånd, blir det underforstått at retningen er spesifisert
for den dominante hånden. Da kan også tegn med retning både for dominant og svak hånd
finnes selv om retning for svak hånd ikke spesifiseres. Her vil man da kun søke på dominant
hånd i databasen, og man trenger ikke skille mellom å søke på tegn med en eller to hender.
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Valg:
En eller to hender?

To

En

Velg vridning for dominant hånd

Velg vridning for dominant hånd

Velg vridning for svak hånd

En vridning valgt

Vridning valgt for begge hender

Figur 7.4: Flytskjema for valg av vridning

Valg:
Retning

Velge for svak hånd også?

Nei

Ja

Retning for dominant hånd valgt

Velg retning for svak hånd

Retning for begge hender valgt

Figur 7.5: Flytskjema for valg av retning

Et spørsmål som kan stilles her er om det vil være nødvendig å spesifisere dette tilknyttet
håndformen, eller behandles separat. Det kan være ønskelig å kunne slippe med å bare
spesifisere håndform, eller bare retning eller vridning. Samtidig gir dette en fragmentering. Da
er det viktig at brukergrensesnittet er slik at bruker kan velge hva som skal spesifiseres uten at
dette øker kompleksiteten totalt.
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Et annet moment er hvordan man skal forholde seg til tegn der retning og vridning endrer seg
underveis. Skal man velge å spesifisere utgangsstillingen, sluttstillingen eller velge en stilling
fra midt i utførelsen av tegnet? Dette kan også gi overlapp med de andre parametrene sted og
bevegelse. Håndformprosesser kan også dekke en del av disse situasjonene. Disse problemene
har jeg ikke nok tegnspråklig eller lingvistisk kompetanse til å behandle her. Det kan derfor
hende at figur 7.4 og 7.5 utgjør en for enkel modell.

7.6. Søking etter tegn – bevegelse
I kapittel 6 kom vi fram til tre underkategorier for parameteren bevegelse: retning,
bevegelsestype og interaksjonstype. Disse tre utgjør til sammen en grov beskrivelse for
ulike bevegelser som kan gjenkjennes som elementer i tegn. Men samtidig som alle tre trekk
ved parameteren bevegelse er nødvendig for å gi en meningsfylt enhet, er det også interessant
å kunne søke på for eksempel alle tegn hvor hendene møtes. Dette er interaksjonstypen
'kontakt'. Vi bør derfor også her gi muligheten for å bare delvis spesifisere bevegelse, på
samme måte som for håndformer i foregående kapittel.
Hvis man ser på figur 6.7 i kapittel 6 som viser symboler brukt i svensk
tegnspråktranskripsjon, ser man at hvert av de tre underkategoriene her har begrensede
valgmuligheter. Retning og interaksjonsart har hver 9 alternative valg, mens bevegelsestype
har 8. Interaksjonstype beskriver forholdet mellom hendene som utfører tegnet. Dersom
tegnet utføres med kun en hånd, har vi ingen interaksjonsart. For de to andre er det mulig å
sette parameteren for en, begge eller svak/dominant hånd.
Figur 7.6 viser flytskjemaet for valg av interaksjonstype, som ganske enkelt er å velge mellom
9 ulike interaksjonstyper. Dette forutsetter at tegnet utføres med begge hender. Jeg vil ikke
her berøre hvorvidt vi skal ta hensyn til om resten av parametrene for tegnet indikerer at det
faktisk er et tegn med to hender. Dette er et spørsmål som hovedsakelig angår
brukergrensesnittet og hvordan og hvorvidt man ønsker å unngå søk med ugyldige parametre.

Valg:
Interaksjonstype

Interaksjonstype valgt
Figur 7.6: Flytskjema for valg av interaksjonstype

Bevegelsestype er tilsvarende enkelt med valg mellom 8 ulike alternativer, men her må man ta
hensyn til antall hender. Dette gir samme utgangspunkt som for å velge vridning og retning13
13

Begge parametrene bevegelsestype og håndform har underkategorien "retning", men dette er to helt ulike
attributter som ikke må forveksles.
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under håndformer i forrige delkapittel. Der viste jeg to ulike tilnærmingsmåter for å
spesifisere en parameter som kan settes for en eller begge hender. Jeg velger å benytte den
samme fremgangsmåten som figur 7.5 også for bevegelsestype og retning under bevegelse.
Figur 7.7 viser flytskjemaet for bevegelsestype.

Valg:
Bevegelsestype

Velge for svak hånd også?

Nei

Ja

Bev. type for dominant hånd valgt

Velg bev. type for svak hånd

Bev. type for begge hender valgt

Figur 7.7: Flytskjema for valg av bevegelsestype

Når det gjelder retning, berørte jeg i kapittel 6.1 problemet med tegn som vanligvis utføres i
tilknytning til et sted, eller i en generell retning, men som kan variere ut fra konteksten tegnet
uttales i. Et eksempel er lokalisasjon, som går ut på at tegn endrer retning ut fra hvordan ting
eller personen er fysisk lokalisert i forhold til fortelleren. Det enkleste eksempelet på dette er
tegnet for "du". Hvis en sier "du" til en annen på tegnspråk, peker man på den personen. Hvis
den personen da står ved siden av deg, for eksempel til høyre for deg, vil du da peke til høyre.
Generelt kan man si at i disse tilfellene er bevegelsesretningen for tegnene avhengig av
konteksten. Men dette berører også parameteren sted, som jeg vil gå nærmere inn på i neste
delkapittel. Det er flere måter å løse dette problemet på. Jeg kan ikke avgjøre hvordan dette
skal løses, men legge inn rom for å elaborere dette ved å legge inn en ny parameter under
bevegelse.
Det kunne ha vært nærliggende for meg å legge inn for eksempel "lokalisasjon" eller
"kontekstavhengig" som en ny attributt og overlate det til lingvistene å definere dette. Men det
ville ikke vært en god løsning å kun definere en ny attributt. Istedet vil jeg peke til en ny
undergruppe attributter. Derfor vil jeg her ganske enkelt legge til en ny parameter på samme
nivå som bevegelse. Siden dette berører det samme problemet som for sted i neste delkapittel,
vil jeg benytte samme løsning der også.
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Denne parameteren vil jeg kalle variert sted/retning, som vil tilknyttes parametrene
bevegelse og sted. Mitt forslag er at istedenfor å spesifisere både retning under bevegelse og
sted (på kroppen eller i nøytralt rom), kan disse peke til parameteren variert sted/retning. Jeg
vil heller ikke sette betingelser som for eksempel at det ikke er tillatt å både ha fullt definert
retning under bevegelse og sted samtidig som variert sted/retning. Dette bør stå mest mulig
åpent, slik at de som bygger opp databasen kan avgjøre om denne løsningen vil fungere og om
parameteren variert sted/retning eventuelt skal utvides eller fjernes, og om eventuelle
begrensinger skal settes.
Dermed kan vi som vist i figur 7.8 velge retning med samme fremgangsmåte som
bevegelsestype. Jeg vil ikke utarbeide et flytskjema for parameteren variert sted/retning her.
Variert sted/retning vil imidlertid bli tatt med i datamodellen som utarbeides i kapittel 9 og
betraktes som en enhet på samme nivå som parametrene håndform, bevegelse, sted og oral
komponent.

Valg:
Retning

Velge for svak hånd også?

Nei

Ja

Retning for dominant hånd valgt

Velg retning for svak hånd

Retning for begge hender valgt

Figur 7.8: Flytskjema for valg av retning
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7.7. Søking etter tegn – sted
Ut fra svensk tegntranskripsjon som beskrevet i kapittel 6, kan man velge en rekke steder på
kroppen som en del av beskrivelsen av et tegn. Dette kjenner vi også igjen fra "SignLink"
[Sore98] i kapittel 4, figur 4.12. (For enkelhets skyld er figur 4.12 gjengitt her som figur 7.9)
Sammenligner vi figur 7.9 med den inndelingen som den svenske tegnspråktranskripsjonen
opererer med (figur 6.7 i kapittel 6.5), ser vi at den svenske tegnspråktranskripsjonen ikke har
helt lik inndeling av sted på kroppen som "SignLink", som er laget for ASL14. Mens
"SignLink" har Chest (bryst) som et mulig stedvalg, har det svenske transkripsjonssystemet et
skille mellom brystet, høyre side av brystet og venstre side av brystet.

Figur 7.9. Gjengivelse av figur 4.12, kapittel 4.

Men figur 7.9 viser en grei måte å la brukerne velge et sted på kroppen. Jeg vil imidlertid også
ha muligheten for å velge mer grovt, for eksempel å velge hele hodet. Dette kan vises grafisk
ved for eksempel å kunne velge flere områder samtidig. Hvis man da tenker seg at man har
figur 7.9, og velger Head, Forehead, Eyes, Ears, Nose, Cheeks, Chin og Mouth, og søker på
alle forekomster av disse, tilsvarer dette å bare velge hodet.
Imidlertid er det også en del tegn som foregår i det nøytrale rom. Tegnet er da ikke knyttet til
noe bestemt sted på kroppen. Dette er ikke spesifisert med et symbol i svensk
tegnspråktranskripsjon. Jeg vil imidlertid spesifisere nøytralt rom som et eget valg, for å gi
muligheten for å søke på alle forekomster av tegn som utføres i nøytralt rom, i tilfelle det
spesifiseres flere ulike verdier for nøytralt rom enn det vi finner i det svenske transkripsjonssystemet. Figur 7.10 viser flytskjemaet for å velge parameteren sted.
Som diskutert i forrige delkapittel, er det også noen tilfeller hvor tegn som normalt utføres
ved et bestemt sted på kroppen kan utføres andre steder. Her vil vi også istedet eller i tillegg
benytte parameteren variert sted/retning.
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Valg:
Sted eller nøytralt rom?

Sted

Nøytralt rom

Velge sted

Nøytralt rom valgt

Velge for svak hånd også?

Nei

Ja

Sted for dominant hånd valgt

Velg sted for svak hånd

Bev. type for begge hender valgt

Figur 7.10. Valg av sted

7.8. Søking etter tegn – orale komponenter
For orale komponenter vil jeg ikke dekomponere disse ned til enkelte attributter, men
behandle orale komponenter som enheter. Som jeg gikk inn på i kapittel 6.2, har vi flere
alternativer når det gjelder orale komponenter:
•

Fast oral komponent fra TMFOK-tegn

•

Orale adjektiv/adverb

•

Munnstilling lånt fra et norsk ord

•

Ingen munnstilling

Dette innebærer at vi vil skille mellom to tegn selv om den eneste forskjellen mellom de to
tegnene ligger i oral komponent. Dette er naturlig siden det kreves flere forskjellige
videoklipp for å vise forskjellen. Men en annen konsekvens er også at vi vil ha muligheten for
å ha de manuelle komponentene som uspesifiserte dersom vi kun vil ha et oralt adjektiv eller
adverb med i tegnordboka.
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Dette gir et sett valgmuligheter for brukeren som skal sette parameteren oral komponent,
som illustreres av flytskjemaet som vist i figur 7.11.

Valg:
Har tegnet oral komponent?

Nei

Ja

Tegn uten O.K. valgt

Velge kun O.K?

Nei

Ja

TMFOK eller norsk O.K?

Velg oral adj./adv.

Tegn med kun O.K. valgt
Norsk

TMFOK

Tegn med norsk O.K. valgt

Velg O.K.

TMFOK-tegn valgt
Figur 7.11: Flytskjema for valg av oral komponent

Dette gir en kompleksitet på maksimum fire valg, hvorav maksimum ett er et valg blant flere
enn to alternativer. Kompleksiteten er derfor relativt lav.
Når folk prater sammen på tegnspråk, er det bare en del av tegnene som har fast oral
komponent. Orale adjektiv og adverb benyttes heller ikke til hvert tegn. Da er det vanlig å
artikulere et norsk ord med munnen dersom det finnes en direkte oversettelse av tegnet til et
norsk ord. Dette er spesielt opplagt når det gjelder substantiver for konkrete ting som ”båt”
eller ”hytte”. Enkelte tegn har samme manuell komponent, og skilles kun på den orale
komponenten. ”Hus” og ”hytte” kan ha de samme manuelle komponentene, men skilles på at
det norske ordet artikuleres på munnen. Men i en annen kontekst kan det være implisitt at det
er et hus det snakkes om, og da kan tegnet for ”hus” uttales med bare en antydning til oral
komponent eller helt uten. Enkelte norske ord mangler også tegn, og uttales på tegnspråk ved
improvisasjon eller ved å låne andre tegn og artikulere det norske ordet på munnen. Siden
tegnordboken vil bestå av tegn som vises ved videoklipp, kan alle disse alternativene oppstå i
ulike videoklipp. Det er derfor nødvendig å skille mellom de tilfellene hvor den orale
komponenten er fraværende eller uspesifisert og hvor den følger det norske ordet.
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7.9. Forbehold om bruk av flytskjemaene
Flytskjemaene presentert i dette kapittelet er utformet med hensikt på å gjøre det klarere
hvilke attributter som skal settes i de ulike parametrene, og finne eventuelle forhold mellom
disse. Det er på ingen måte hensikten å diktere et brukergrensesnitt ut fra disse flytskjemaene.
For å klargjøre skillet, vil jeg ta et eksempel med orale komponenter. Ut fra figur 7.11 på
forrige side kan det se ut som om man forespeiler seg et brukergrensesnitt hvor brukeren kun
kan velge hvilken vei han vil traversere det treet som flytskjemaet viser, og kun kan søke på
en attributt av gangen. Det kan imidlertid være nyttig å kunne søke på flere valg samtidig. Det
bør være mulig å kunne søke etter for eksempel både tegn med fast oral komponent og tegn
med norsk. Et brukergrensesnitt som gir denne muligheten er enkel å transformere fra figur
7.11 til figur 7.12:

Søkeparameter: Oral komponent
Finn ALLE...

eller begrens søket med...

spesifikasjon:

Tegn med kun oral komponent

spesifiser

velg oral adj./adv.

ord/figur/symbol

Tegn med norsk munnstilling

spesifiser

velg norsk ord

ord

TMFOK-tegn

spesifiser

velg oral komponent

figur/symbol

Tegn uten oral komponent

Figur 7.12: Eksempel på et oppsett for søk etter orale komponenter

Sammenligner vi figur 7.12 med figur 7.11, ser vi at den blå boksen i figur 7.12 inneholder
alle egenskaper vi har identifisert i de blå boksene også i figur 7.11. De terminerende nodene
gir oss dermed en naturlig gruppering av attributtene som de forskjellige parametrene kan ha.
Det er også slik alle flytskjemaene i dette kapitlet skal forstås: ikke som maler for
brukergrensesnittet, men som hjelpemidler for å klargjøre videre arbeid med datamodellen og
med brukergrensesnittet.
Jeg gjør også oppmerksom på at jeg i dette kapittelet ikke har tatt hensyn til behovet for å
spesifisere tilfeller med tegn som består av to segmenter, og tegn som trenger en beskrivelse
av både initial og final tilstand. Dette må tas hensyn til i brukergrensesnittet og i
datamodellen. Men konfigurasjonen av parametrene er den samme uavhengig av hvilken
segment eller tilstand av et tegn de tilhører.
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7.10. Oppsummering
Jeg har identifisert to grupper brukere; sluttbrukere og ekspertbrukere. Disse vil ha behov for
noe ulik funksjonalitet i tegnordboken. Felles for begge grupper er søking etter tegn på sluttbrukernivå. Derfor vil jeg i kapittel 8 se på hvordan et brukergrensesnitt for søking etter tegn
for sluttbrukere kan utformes. Jeg vil ikke gå nærmere inn på detaljer for brukergrense-snittet
for ekspertbrukere. Dette avhenger også av hvorvidt ekspertbrukere vil operere direkte mot
databasen med DBMS-verktøy eller benytte propetiær programvare for innlegging av tegn.
Som en resultat av diskusjonen i delkapitlene 6.1, 7.6 og 7.7 har jeg også funnet fram til en ny
parameter, variert sted/retning. Flytskjemaene i dette kapitlet har også bidratt med å bygge
en basis for brukergrensesnittet, som jeg vil se på i kapittel 8. I tillegg har jeg også fått et
klarere bilde av hvilke attributter som er nødvendig å klassifisere under de parametrene vi har
funnet, med unntak av variert sted/retning. Denne parameteren har jeg ikke faglig grunnlag
for å definere. Derfor lar jeg den stå som uspesifisert. Men en uforpliktende antagelse kan
være at vi her kan definere sted/retning som å la tegnet generelt ha en retning mot en annen
person eller gjenstand, mot en kroppsdel eller mot en kontekstavhengig lokalisasjon.15
•

Håndform
o Håndform
o Håndformprosess
o Retning
o Vridning

•

Bevegelse
o Retning
o Bevegelsestype
o Interaksjonstype

•

Sted
o Sted på kroppen
o Nøytralt rom

•

Oral komponent
o Faste orale komponenter
o Orale adjektiv/adverb
o Munnstilling følger norsk
o Ingen oral komponent

•

Variert sted/retning
o Spesifiseres ikke i denne oppgaven

15

For eksempel hvis noen forteller at de satt i et rom, og referer til et fast punkt i et rom (et vindu eller lignende),
og at det punktet blir et fikspunkt for flere etterfølgende tegn.
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8. BRUKERGRENSESNITT FOR SLUTTBRUKERE
Verdien av en tegndatabase avgjøres i stor grad av hvordan den blir tatt i bruk. Dersom den
ikke blir et tilgjengelig verktøy for tegnspråkbrukere på grunn av at den er vanskelig å bruke,
vil prosjektet kun ha en akademisk verdi.
”Et viktig poeng […] er at også sluttbrukerne til ordboken skal kunne søke på
tegnform. Å finne fram til et brukervennlig system må derfor prioriteres.”
Fra ”Delrapport om kravspesifikasjoner for tegndatabasen” [Gref99].
Den kanskje viktigste faktoren for brukervennlighet her er i hvilken grad tegndatabasen vil
være tilgjengelig uten kjennskap til norsk. Selvsagt skal norske ord kunne brukes for å finne
tegn. Det er imidlertid ikke kjernen her; norsk-tegnspråk ordlister har lenge vært tilgjengelig.
Poenget er å finne et visuelt brukergrensesnitt som kun forutsetter normalt syn og
tegnspråkkunnskaper. De skissene som blir presentert her er konstruert hovedsaklig for å
visualisere hva datamodellen skal muliggjøre. De må også bare sees på som forslag.

8.1. Det virtuelle skjermbildet
Et av de største problemene med å ivareta brukervennligheten når man setter parametre for å
søke på tegn, er at de ulike parametrene opptrer samtidig i et tegn. Håndform, bevegelse og
oral komponent kan ikke skilles fra hverandre tidsmessig. Derfor er det viktig å prøve å få en
følelse av samtidighet også i brukergrensesnittet. En dataskjerm kan bare vise en begrenset
mengde informasjon av gangen. Ekspanderende menyer og tre-strukturerte hjelpesystemer er
gode eksempler på løsninger på dette problemet. På Windows-plattformen brukes ofte
løsningen vist i figur 8.1, hvor man har brukt en metafor for skilleark som man typisk finner i
permer hvor man har samlet løse ark.

Figur 8.1: Eksempel på "skilleark" fra Word 2000
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Dette gir likevel ikke en følelse av at informasjonen på de 4 ulike arkene er tett knyttet til
hverandre. De oppleves som separate. De som er kjent med programmering i Windows, vet at
såkalte "wizards" hvor man får ett vindu av gangen, og kan trykke "Neste" for å komme til
neste vindu (typisk ved installasjoner), er bare en annen grafisk fremstilling av
skillearkmetaforen som vist i figur 8.1 [Greg98]. Konstruksjonen er lik, og grunnleggende
sekvensiell.
Men med tegnspråk, når vi søker etter et tegn, bør denne fremgangsmåten ikke brukes. Et tegn
er en språklig enhet, akkurat som ord i en ordbok. Ingen ville ha brukt en ordbok hvor de
første to bokstavene var i en del av boka og de resterende bokstavene i en annen del av boka.
Derfor bør brukerne få en følelse av at de jobber med flere ting samtidig.
En måte å oppnå dette på er å bruke en stor nok skjermflate til å inneholde all informasjon
samtidig. Den virtuelle skjermflaten kan være større enn den som vises på dataskjermen.
Prinsippet er gammelt, og brukes ofte i strategi-spill. I disse spillene har man et stort landskap
hvor man kan forflytte seg hele tiden og dermed beholde oversikt over et svært stort område
selv om man bare ser en del av det på dataskjermen. Ved å flytte musa til skjermkanten, ruller
skjermbildet i motsatt retning. Et lignende prinsipp vil jeg også ta i bruk for grensesnittet jeg
vil presentere her. Figur 8.1 viser en oversikt, med Søking som midtpunkt for brukeren. De
blå linjene rundt søking-skjermen representerer utsnittet, dvs. den delen av det virtuelle
skjermbildet som er synlig i den fysiske dataskjermen i øyeblikket.
Som figur 8.1 indikerer, har jeg valgt å benytte hovedparametrene som ble presentert i
oppsummeringen av kapittel 7.10: håndform, bevegelse, sted og oral komponent. Den siste
parameteren som jeg selv foreslår, variert sted/retning har jeg ikke tatt med her. Årsaken er
at jeg ikke har nok lingvistisk kompetanse til å avgjøre om det er nok grunnlag til å innføre en
ny parameter. Jeg vil utelukkende foreslå det slik jeg har gjort i kapittel 7, og gi plass til den i
datamodellen jeg vil presentere i neste kapittel. Et annet moment er at jeg ser muligheten for
at denne parameteren kun benyttes til spesialtilfeller av bevegelse og sted. Dermed vil
parameteren ikke være synlig som en egen enhet for sluttbrukere av tegnordboka, men utgjøre
en gruppe spesielle attributter for parametrene bevegelse og sted. Dette vil bli diskutert i
kapittel 9, men variert sted/retning vil ikke bli inkludert i resten av dette kapittelet.
I en del andre applikasjoner hvor man har et virtuelt skjermbilde som er større enn det fysiske
skjermbildet, ruller utsnittet så snart musepekeren føres mot en kant av skjermen. Jeg tror det
vil være hensiktsmessig å begrense bevegeligheten, slik at programmet selv flytter utsnittet
som reaksjon på et valg hos bruker. Hvis brukeren er i Søking, og velger å sette parametrene
for håndformer, ruller utsnittet til Håndform. Utsnittet bør bevege seg slik at brukeren ser at
skjermbildet ruller. Det kan for eksempel ta ett sekund for utsnittet å bevege seg nedover til
venstre fra Søking til Håndform. Brukeren vil da se det virtuelle skjermbildet som en enhet.
Brukeren kan da forestille seg bevegelsen som et stort lerret som flyttet seg oppover til
høyre bak det vinduet som dataskjermen utgjør. Det vil gi et mye større inntrykk av
samtidighet; alt er tilstede samtidig og følelsen av oversikt blir bedre. Figur 8.2. viser hvordan
utsnittet vil bevege seg mellom de ulike skjermene. I tillegg vil et eget skjermbilde for
videoavspilling være tilgjengelig, Video.
Jeg tror også det vil bidra til oversiktligheten dersom det i skjermbildet Søking inkluderes
ikoner som viser hvordan de valgte parametrene er konfigurert. Det må altså vises ikke bare
hvilke parametre som skal benyttes under søking etter tegn, men også hva de er satt til. Derfor
vil jeg inkludere statusfelt i skjermbildet for Søking, som vil bli presentert i delkapittel 8.2.

Side 62

Finn Eilertsen: Digital representasjon av norsk tegnspråk

Håndform

Søking

Video

Bevegelse

Sted

Oral komponent

Figur 8.1: Virtuelt skjermbilde

Håndform

Søking

Video

Bevegelse

Sted

Oral komponent

Figur 8.2: Mulige overganger mellom utsnitt i det virtuelle skjermbildet

Hvis vi benytter oss av seks skjermbilder til å knytte sammen et stort virtuelt skjermbilde for
sluttbrukerne, kan vi for ekspertbrukerne for eksempel ta i bruk flere skjermbilder for
innlegging og redigering av tegn. Forskjellen på applikasjonen for sluttbrukerne og
ekspertbrukerne kan da være utelukkende at ekspertbrukerne har flere skjermbilder
tilgjengelig, for eksempel i en 3x3 matrise med Søking i midten.
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8.2. Eksempel på brukergrensesnitt: Søking
Hovedfunksjonen til dette skjermutsnittet er å gi brukeren en oversikt over helheten. All
informasjon om alle parametre skal kunne avleses på denne skjermen. Siden brukeren kan
bevege seg til fire andre skjermutsnitt for å sette parametrene der, vil det være naturlig å vise
konfigurasjonen til disse parametrene på dette skjermutsnittet.

Figur 8.3:Skisse av skjermutsnittet for søking - tegnordbokas informasjonssentrum

Øverst til venstre i figur 8.316 ser vi et forstørrelsesglass over en filmrull. Dette er en metafor
for søking etter tegn. Øverst til høyre ser vi et øye og en filmframviser, samt en pil som peker
til høyre. Klikker man her, kommer man til video. Mellom metaforen for søking etter tegn og
for å se på videoklipp, er fire bokser som kan krysses av. Denne typen bokser er ofte kalt
radio buttons i GUI-terminologi. I figuren har jeg krysset av for håndform og sted. Dette
indikerer at jeg nå har valgt å søke etter tegn på grunnlag av parametrene håndform og sted.
Slik kan man ganske enkelt velge hvilke parametre man ønsker å søke på. Under
boksene som kan krysses av, har jeg tegnet inn metaforer for alle fire parametre. Under disse
metaforene er piler som peker i den retningen skjermutsnittene til de tilhørende parametrene
befinner seg. Klikker man på en av disse pilene, beveger man seg til skjermutsnittet hvor man
konfigurerer søkeparameteren i detalj.

16

For å lage figurene fra og med figur 8.3 og utover i dette kapittelet, har jeg basert meg på tidligere figurer og
clip art fra Corel Draw 7 foruten egen illustrering.
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Den nederste delen av skjermen, under pilene, er statusfeltet. Som metaforen for status har jeg
her foreløpig valgt et utropstegn oppå et ark som inneholder en filmrull og tekst. Status vises
for de parametrene vi har valgt å søke på. Under bevegelse og oral komponent finner vi
symbolet Ø som vanligvis symboliserer den tomme mengde i matematikk. En bedre metafor
for dette er sikkert mulig å finne. Spørsmål som må tas hensyn til i brukergrensesnittet her er
hva statusfeltet skal vise hvis en parameter er valgt, men ennå ikke spesifisert. I tillegg må det
bestemmes hva som skjer i statusfeltet hvis en konfigurert parameter blir valgt bort (ikke
lenger krysset av øverst). Applikasjonen bør huske parameteren, men samtidig også markere
at søket ikke tar hensyn til den. En mulighet er å la konfigurerte, men ikke valgte parametre
ha delvis gjennomsiktige statusfelt.
Det ville også ha vært ønskelig å kunne benytte animerte ikoner. For en parameter som
bevegelse, vill det ha vært naturlig å la ikonet vise bevegende hender. Tilsvarende hvis
håndform inkluderer en håndformprosess, burde statusfeltet vise prosessen animert.
Spørsmål som ikke er tatt hensyn til her er hvordan søking etter andre kriterier, for eksempel
norske skriftord, skal inkluderes i et søk etter tegn. En mulighet er å ha et tekstsøk på samme
skjermutsnitt som figur 8.3 viser. En annen er å skille mellom søk etter tegn basert på
egenskaper ved tegnet og søk basert på skriftlige ord. Jeg tror imidlertid det vil være
hensiktsmessig å samle alle søkeparametre på samme side, så tekstbasert søk bør gis en plass i
figur 8.3 i den endelige applikasjonen.
Resultatene av søket bør kanskje også vises på søkeskjermen før man eventuelt går over til
video. Slik figur 8.3 viser, antas det implisitt at når man går til video, får man også presentert
søkeresultatene der. Men det kan også innføres et eget symbol som igangsetter søk og deretter
viser antall treff og kanskje også en kortfattet oversikt over treffene. Slik kan man sjekke om
man treffer med søket før man går inn i video for å se på tegnene eller eksemplene. Vi må
huske på at brukeren også må velge hvilket tegn eller eksempel hun vil se nærmere på hvis
søket resulterer i flere treff. Skal brukeren velge før eller etter hun går inn i Video?
Dette angår også spørsmålet om hvor mye plass man har tilgjengelig i et skjermbilde.
Det er neppe nok fysisk skjermplass til å vise videoklipp i full størrelse også i utsnittet
Søking. Det kan likevel kanskje vises en liten treffliste, og en miniatyrskjerm i ikonstørrelse
også i Søking.

8.3. Eksempel på brukergrensesnitt: Håndform
Skjermutsnittet for håndform som vist i figur 8.4 baserer seg på flytskjemaet for valg av
håndform som presentert i figur 7.3, kapittel 7.5. For en lettere sammenligning, er denne
figuren gjengitt som figur 8.5 på samme side som figur 8.4. Siden man har flere
valgmuligheter som endrer seg ut fra konteksten, vil jeg ha et valgfelt som viser
valgmulighetene til enhver tid. Denne kan endres ut fra hvor man befinner seg i figuren. Til
høyre på skjermutsnittet er en pil for å returnere til Søking, og et statusfelt som viser hvordan
parameteren håndform er konfigurert hittil. Resten av skjermutsnittet inneholder da ikoner
som man bruker for å konfigurere håndformene. Her kan applikasjonen hjelpe brukeren med å
finne gyldige håndformkombinasjoner. Men for å sikre full valgfrihet, skal det være mulig å
klikke på håndformene i statusfeltet og modifisere de fritt. Samtidig kan man ha flere
valgmuligheter enn de gyldige i valgfeltet, men disse vil bli sortert slik at de plasseres etter de
gyldige i rekkefølgen, og vises delvis gjennomsiktige. Dette er dog ikke vist i figur 8.4 som er
en enkel skissering av grunnprinsippene.
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Figur 8.4: Skjermutsnitt for konfigurering av håndform
Valg:
Statisk håndform/dynamisk håndform?

Statisk

Dynamisk

Velg posisjon

Velg type bevegelse

Velg bort fingre

Dominant hånd er valgt
Velge svak hånd?

Nei

Ja

En håndform valgt

Svak hånd kopi av dominant hånd?

Ja

Nei

To like håndformer valgt

Velg mulige svake håndformer

To ulike håndformer valgt
Figur 8.5: Gjengivelse av figur 7.3, kapittel 7.5: Flytskjema for valg av håndform
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Ikonene for en håndform eller to håndformer kan også knyttet til hverandre slik at hvis den
ene velges, blir den andre delvis gjennomsiktig. De ikonene som benyttes der man har to
håndformer, er plassert under og til høyre for ikonet for to håndformer. Når man har to
håndformer, kan man enten velge at håndform nummer to er en kopi eller velge svak
håndform. Hvis man klikker for å velge svak håndform, kommer valgalternativene i
valgfeltet.
Her har jeg ved hjelp av farger illustrert et tilfelle hvor en bruker har valgt to hender, og
deretter fulgt de røde linjene. Valgte alternativer er indikert med blå node. Mulige stier til og
fra dynamisk håndform (håndformprosess) - som ikke ble valgt - er markert med grått. I
figuren vil brukeren altså i dette øyeblikket befinne seg i tilstanden velg bort fingre. Etter å
ha valgt bort fingre (valgalternativer vil bli vist nederst på skjermen) kan brukeren velge
mellom to alternative noder, to like håndformer eller ulike håndformer. Her er alle mulige
tilstander vist samtidig, men for brukeren kan bare tilstandene ’En hånd’ og ’To hender’ være
synlige ved start. Når en av disse velges, vises så neste alternative tilstander, som her er
statisk eller dynamisk håndform. Tilstandene som er valgt bort, kan da forsvinne eller bli
delvis gjennomsiktige. Dermed blir brukeren presentert bare for de neste mulige tilstandene
for hvert valg.
Videre kan det være praktisk med et statusfelt som viser foreløpig resultat av valgene
fortløpende. Vi ser også en håndform markert med blå ramme, og en forstørrelse av denne.
Det kan være nyttig å ha en form for forstørrelse (zoom) helt til høyre hvis det er flere
alternativer. Eventuelt kan hånformprosesser animeres under zoom, slik at det er tilstrekkelig
å vise disse som statiske symboler i valgfeltet.
Ikonene for å velge dynamisk håndform, posisjon og velg bort fingre vil naturligvis endre
valgfeltet når de klikkes på. Linjene mellom de ulike ikonene kan også symbolisere hvilken
sti man har benyttet for å konfigurere håndformer. De kan endres ettersom hvilke valg man
har foretatt. For eksempel hvis kun en håndform er valgt, vises ingen sti til de ikonene man
har under to håndformer. Disse stiene vil da korrespondere til alternative stier fra topp til
bunn i treet som flytskjemaet i figur 8.5 utgjør.
Jeg har ikke skissert et mulig brukergrensesnitt for å bestemme håndformens retning og
vridning. Dette er en oppgave som kan anses som både enkel og vanskelig. Den enkle siden er
at vi kun skal sette to verdier til hver håndform. Den vanskelige siden er å bestemme hva
slags verdier vi skal benytte. Begge verdier kan i utgangspunktet representeres som vektorer i
rommet.
Vi er nødt til å diskretisere dette rommet for å avgrense mulige variasjoner. Men jo
grovere vi setter de mulige verdiene for retning og vridning, jo mindre nøyaktig kan man
beskrive tegn slik de vises i videoklipp i tegnordboken.
Det svenske tegnspråktranskripsjonssystemet begrenser disse valgene til følgende 6
verdier: opp, ned, venstre, høyre, framover og bakover. Med andre ord deler det svenske
systemet rommet inn i vektorer som kun kan varieres i trinn på 90° i forhold til aksene. Følges
dette, blir det relativt enkelt å la brukeren velge mellom disse med et grafisk brukergrensesnitt
tilsvarende den vi finner i "SignLink", se figur 4.11 i kapittel 4.3. Men HamNoSys [Pril89]
benytter en finere inndeling ved å dele inn rommet i trinn på 45°.
Men dette kan også oppnås ved å tillate dobbel spesifisering av de 6 verdiene som det
svenske transkripsjonssystemet benytter. For eksempel vil både opp og venstre til sammen
utgjøre en retning eller vridning skrått opp til venstre, altså vil inndelinger på 45° være mulig.
Det vil også forenkle søket da man holder antall mulige verdier nede i seks alternativer.
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Fordelene og ulempene ved å ha en grovere versus en finere inndeling bør overveies
før man bestemmer gyldige verdier for retning og vridning og utarbeider et visuelt
brukergrensesnitt for å sette disse verdiene. Jeg vil foreslå at den norske tegnordboka benytter
en av de to ovennevnte alternativer. En finere inndeling, som for eksempel 22,5°, vil etter min
mening bare føre til unødvendig kompleksitet og gjøre det vanskelig å treffe ved søk.

8.6. Eksempel på brukergrensesnitt: Oral komponent
Den enkleste måten for sluttbrukere å forholde seg til orale komponenter, er rett og slett velge
en oral komponent fra oppgitte alternativer. Disse må derfor representeres på en god visuell
måte. Antallet faste orale komponenter i norsk tegnspråk er begrenset, så det er mulig å vise
dem som animerte ikoner med lydskrift under, som f.eks. "paff", "fø" eller "yf". Ikonene viser
da ansikter som uttaler disse lydene. Som figur 8.6 viser, kan brukeren da først velge mellom
de fire typer orale komponenter vi identifiserte i kapittel 7. De tre ikonene som ikke er valgt,
tenkes da bli mer eller mindre gjennomsiktige - eller det valgte ikonet utheves spesielt. Her er
ikonet for TMFOK17 valgt. En klar sti fra TMFOK-ikonet til valgfeltet vises da, og bruker kan
da velge mellom et sett faste orale komponenter. Resultatet vises i statusfeltet.

Figur 8.6: Skjermutsnitt for konfigurering av oral komponent

17

TMFOK = Tegn Med Fast Oral Komponent, se kapittel 6.
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Her har jeg brukt det samme oppsettet som for håndformer. Her kan også zoom benyttes til å
vise små videoklipp av de orale komponentene dersom det foretrekkes. Merk at pilen i tilbake
peker i korrekt retning i forhold til søkeskjermen.
Det kan bli vanskelig å finne gode metaforer som klargjørt visuelt at det er snakk om orale
komponenter som i TMFOK-tegn eller om det er orale adjektiv/adverb. Ikonet som viser
ordene "norsk ord" i en munn og ikonet som viser et ansikt med glidelås istedet for en munn
burde være opplagt. Jeg antar det vil være unødvendig å benytte valgfelt til de to siste.
Men dersom man leter etter en videosekvens hvor et norsk ord formes etter munnen,
bør man kanskje likevel gi muligheten for å velge et norsk ord der den orale komponenten
følger det norske ordet. Det kan gis mulighet for å taste inn et norsk ord i valgfeltet hvis
norsk ord er valgt. Det søket som da vil bli foretatt, er et søk ekvivalent med et vanlig
tekstsøk blant alle tegn eller eksempler hvor oral komponent er "følger norsk ord".

8.7. Segmentering og tilstander av tegn i brukergrensesnittet
Jeg har i det foregående arbeidet hatt fokus på tilstandnivå av et tegn. Men det er nødvendig å
finne en løsning på segmentering og tilstander også i brukergrensesnittet.
Når det gjelder segmenter, vil tegn med to segmenter alltid bestå av to enkelttegn. I
teorien kan disse betraktes som to enkelttegn. I praksis vil dette være vanskelig. Dersom man
har tegnene for "syk" og "bil", vises disse ved to separate videoklipp. Man kan ikke sette
sammen to ulike videoklipp for å produsere tegnet for "sykebil". Tegnet for ”sykebil” må
derfor betraktes som en enhet. Men parametrene vil gjelde for to ulike segmenter.
En mulighet er å velge segment og tilstand i skjermbildet for søking, og la statusfelt
vise informasjon for hvert segment eller tilstand. En annen mulighet er å velge dette samtidig
som man setter parametrene. Dette må vurderes nærmere i forhold til datamodellen som jeg
vil presentere i kapittel 9 ved implementasjon.

8.8. Forholdet mellom brukergrensesnitt og bruksmodell
Hovedproblemet med brukergrensesnittet i denne typen applikasjoner er å realisere en enkel
måte å holde oversikt over alle parametre. Jeg foreslo å løse dette ved å benytte en virtuell
skjermflate, slik at man kunne søke etter tegn på ett og bare ett sted, og 'gå til siden' for å
konfigurere parametrene etterhvert. Mine skisser indikerer en løsning hvor man ikke kun har
et vindu på en Windows-plattform, men tar hver eneste pixel av skjermen i bruk.
Selv om dette ville gitt en elegant løsning, vanskeliggjør det bruk av tegnordboka
samtidig med andre applikasjoner, som for eksempel tekstbehandling. Derfor understreker jeg
at dette er en skisse av et konsept, som kan realiseres på flere ulike måter. Den virtuelle
skjermflaten kan befinne seg inne i et vindu. Eller utsnittene kan dukke opp som egne vinduer
som åpnes og lukkes med synlige effekter.
Eksemplene på brukergrensesnitt som kunne implementeres for å sette parametrene
håndform og oral komponent, viser en mal for konfigurasjon av parametre. Settes alle
parametre på lik måte, økes brukervennligheten. Det er et viktigere poeng enn hvordan de
konkrete eksemplene her er realisert. Mulighetene er mange, og modellering dikterer ikke
brukergrensesnittet, som vi kan se ved å sammenligne flytskjemaene fra kapittel 7 med
figurene i dette kapittelet.
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9. DATAMODELL FOR NORSK TEGNSPRÅK
På bakgrunn av de foregående kapitlene, har vi samlet nok informasjon og bakgrunnsstoff til å
kunne utvikle en datamodell for å lage en datamodell for tegnspråk. Datamodellen som
presenteres her, vil altså inneholde attributter som vi kom fram til i kapittel 6. Videre vil
begrensinger og avhengigheter defineres på bakgrunn av kapittel 7. Til slutt vil kapittel 8 også
påvirke endel designvalg for å gjøre det enkelt å realisere det ønskede brukergrensesnittet.
Dette vil være implisitt i den videre diskusjonen.
Jeg vil i resten av dette kapittelet benytte fet skrift for å referere til entiteter eller attributter i
datamodellen, slik at det fremgår klart når jeg for eksempel snakker om generelle tegn eller
om en entitet Tegn. Når jeg refererer til konkrete verdier av attributter, vil disse vises i kursiv
skrift.

9.1. Plassering i tegndatabasen
Datamodellen som jeg vil utvikle her, er ment å utgjøre en del av datamodellen for den norske
tegnordboka - eller mer korrekt den norske tegndatabasen. Jeg vil se nærmere på helheten for
å få en bedre oversikt over hvor min datamodell passer inn i den større modellen for hele
databasen. Figur 9.1 viser en illustrasjon av dette poenget.

Figur 9.1: Hvor passer min modell inn?

Figur 9.2 (også vist i kapittel 3.5) fra [Gref99] viser et forslag til datamodell for
tegndatabasen. Jeg vil ta utgangspunkt i denne modellen.
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Figur 9.2: Fra [Gref99]
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De to entitetene som er mest aktuelle for denne oppgaven er Tegn og Eksempel. Vi ser at
Eksempel er relatert til Håndform, Bevegelse og Sted. Dette samsvarer med de parametrene
jeg har funnet. Imidlertid mangler Tegn disse attributtene. Her finner vi istedet Notasjon. Det
skilles mellom tegn og eksempler på tegn i denne modellen. Definisjoner på ulike tegn vil
finnes i form av videoklipp. For eksempler er det intensjonen å benytte videosekvenser fra
autentisk språk.
Dermed kan vi ha for eksempel tegnet "mor", med en definisjon av tegnet i
grunnleggende form under Tegn og med flere eksempler hvor tegnet "mor" blir uttalt i ulike
videoklipp. Videre fins det flere helt ulike måter å uttale tegnet for mor enn det fins varianter
av ordet "mor" på norsk. Disse kan ikke uten videre oversettes til norsk, selv om vi har flere
synonymer som "mamma" eller "moder".
At tegn er et visuelt-gestuelt språk innebærer også at hvert tegn, uansett om det er en
definisjon eller et eksempel, må vises av en person. Mens ord er nøytrale sammensetninger av
bokstaver, vil uttale på et tegn variere fra person til person, selv om de forsøker å uttale
nøyaktig det samme tegnet. Det vil derfor være mulig at samme tegn kan vises ved flere
eksempler, selv om det er samme tegn som uttales med samme sosiolekt eller dialekt. Og da
kan det oppstå enkelte variasjoner i parametrene for tegn.
Dette innebærer at en beskrivelse av tegn ved hjelp av de parametrene jeg hittil har presentert,
bør kunne tilknyttes både tegn og eksempler. Dette faller seg naturlig siden hvert tegn og
hvert eksempel vil være tilknyttet en videosekvens som viser innholdet på tegnspråk. Det er
innholdet i disse videosekvensene som parametrene må beskrive.
Grunnen til at Tegn inneholder kun Notasjon og ikke attributter som håndform,
bevegelse og sted er et ønske om å opprette en mer grov beskrivelse for Tegn enn for
Eksempel. Dette tilsvarer forskjellen mellom en fonologisk og en fonetisk beskrivelse, som
nevnt i kapittel 6.5. Imidlertid vil jeg utvikle en datamodell som er felles for både Tegn og
Eksempel. Jeg tror ikke det er noen gode argumenter for å utvikle to ulike modeller for å
beskrive tegn og eksempler. Hvis det likevel ønskes en enklere modell for Tegn, kan dette
skje ved å benytte en forenklet versjon av datamodellen jeg vil presentere her eller bare ta i
bruk deler av modellen.
Jeg derfor vil foreslå å opprette en entitet TegnBeskrivelse som tilknyttes Tegn og Eksempel
slik figur 9.3 viser. Deretter vil jeg utvikle min datamodell med utgangspunkt i
TegnBeskrivelse. Denne entiteten vil altså erstatte attributtene Notasjon i Tegn og entitetene
håndform, bevegelse og sted i Eksempel.
Jeg vil imidlertid bruke en annen notasjon enn den som figur 9.2 og 9.3 viser. I det videre
arbeidet er det derfor implisitt at datamodellen for TegnBeskrivelse er koblet til resten av
tegndatabasen som vist i figur 9.3.
I resten av dette kapittelet vil jeg benytte Entity-Relationship (ER) notasjon på basis av
presentasjonen av ER-notasjon i [Elma94]. Jeg vil også presentere den komplette
datamodellen og ved å dele den opp i utsnitt som jeg vil gjennomgå separat. Dette vil gjøre
det enklere å se sammenhengen i den komplette datamodellen som vil bli presentert til slutt i
kapittelet. Utsnittene i de følgende delkapitlene er dermed tatt rett ut av den komplette
modellen.
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Figur 9.3: Datamodell for norsk tegnspråk innlemmet i tegndatabasen

Figur 9.4 visualiserer også hva som er innenfor oppgavens scope videre; resten av modellen er
gjemt bort i en "sky" mens den røde sirkelen viser denne oppgavens scope: datamodellen for
TegnBeskrivelse.

Figur 9.4. Scope for datamodellen
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9.2. TegnBeskrivelse med segmenter og tilstander

Figur 9.5: Tegnbeskrivelse med segmenter og tilstander

Entiteten TegnBeskrivelse er knyttet til Tegn eller Eksempel. Den må derfor beskrive et tegn
i sin helhet, også når tegnet er sammensatt av to segmenter. Som nevnt i kapittel 6.3, kan et
norsk tegn maksimalt bestå av to segmenter, som hver kan beskrives med et sett parametre,
eller med to sett parametre i de tilfellene vi har en initial og en final tilstand:

Tegn
sykebil

Segment 1

Segment 2

syk

bil

Initial

Final

Initial

Final

syk

-

bil (initial)

bil (final)

Ett tilfelle av TegnBeskrivelse må derfor relateres til minst ett segment og maksimalt to
segmenter. Hver segment knyttes til et sett parametre, eller to sett dersom segmentet beskrives
både i initial og final tilstand. Dette gir minimum 1 og maksimum 2 relasjoner fra
TegnBeskrivelse til Segment og fra Segment til Tilstand_init_final. Dette vises i ERnotasjon med (1,2) på venstre side av relasjonene har_segmentene og har_tilstandene.
Entitetene Segment og Tilstand_init_final kan ikke eksistere uten at de er tilknyttet
en TegnBeskrivelse. De kan bare refereres til som en del av en TegnBeskrivelse. De blir
derfor svake entiteter, som vi markerer med dobbelt strek i figur 9.5. De får også (1,1) i
kardinalitetsforhold mot venstre i figur 9.5, som vi kan se på høyre side av relasjonene. Siden
Segment og Tilstand_init_final er svake entiteter, får de også partielle nøkler. De kan altså
bare nås via en komposittnøkkel med TegnBeskrivelseID først. Dette vises ved hjelp av
stiplet strek under de partielle nøklene.
SegmentNr kan ha verdiene 1 eller 2, og Tilstand_init_finalID kan for eksempel ha
de symbolske verdiene18 single, init eller final.
18

Jeg vil i denne oppgaven gi symbolske navn til verdier, selv om de ved implementasjon sannsynligvis vil bli
representert ved heltall, som i dette tilfellet kunne bli f.eks: signle = 0, init = 1 og final = 2.
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9.3. Parameteren OralKomponent i datamodellen

Figur 9.6. Orale komponenter i datamodellen

Orale komponenter beskriver tegn på segmentnivå. Det eksisterer ikke tegn hvor man benytter
to ulike orale komponenter ved initial tilstand og final tilstand til et tegnsegment. Dette er
også lett å forstå siden de fleste orale komponenter er endring av munnstilling, og at en
eventuell initial og final tilstand er beskrevet som en helhet. Derfor er parameteren
OralKomponent relatert til Segment. Hvert segment kan kun tilknyttes en oral komponent,
mens den samme orale komponenten kan være en del av flere ulike tegn. Derfor blir
relasjonen (1,1) fra Segment til har_oral_komponent, og (0,N) fra OralKomponent til
har_oral_komponent.
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I motsetning til Tilstand_init_final kan hvert tilfelle av OralKomponent altså eksistere
uavhengig av Segment. Den blir derfor ikke en svak entitet, og har en primærnøkkel
OralKomponentID.
Dette er nødvendig dersom man ønsker å bla gjennom alle ulike orale komponenter
som eksisterer i databasen, selv om ikke alle er tilknyttet tegn ennå. Det samme vil også
gjelde for de resterende entitetene i denne modellen, så vi har ingen flere svake entiteter enn
de som allerede er nevnt ovenfor.
Notasjonen som er vist mellom OralKomponent og entitetene TMFOK, Norsk og
oral_adj_adv indikerer at hver oral komponent må beskrives med en og bare en av de tre
attributtene. De er altså disjunkte. Sirkelen med D inni viser dette, mens den doble streken
indikerer at en av verdiene må være definert.
For Norsk vil jeg la gyldige verdier for attributten Ord være en tekststreng med ordet som
vises i munnstillingen. Dette kan eventuelt benyttes som en søkeparameter, hvis man for
eksempel fant tegnet ved hjelp fra andre parametre uten å kjenne det norske ordet på forhånd.
Da kan man finne flere tegn som er synonymer for det norske ordet. For TMFOK og
Oral_adj_adv har jeg definert attributtene Beskrivelse, Bilde og Video. Både faste orale
komponenter og orale adjektiv og adverb kan representeres tekstlig, som bilde eller som
video. Dette gir mulighetene for å vise informasjon om de orale komponentene på tre ulike
nivåer.
Siden orale komponenter fra TMFOK-tegn og orale adjektiv og adverb kan betraktes som
enheter, gis de også primærnøklene TMFOK_ID og Oral_aaID. Dette gjør det enklere å bla
gjennom ulike orale komponenter. Verdien av Beskrivelse kan være en tekststreng. Bilde og
Video er her modellert som enkle attributter. Det må vurderes om de skal modelleres som
egne entiteter. Siden dette ikke er viktig for oppgavens formål, er det ikke gjort her for å
unngå unødvendig kompleksitet i modellen. Jeg regner imidlertid med at det vil bli aktuelt
ved implementasjon, for å kunne samle bilder og videoer av orale komponenter som egne
klasser.
For å representere muligheten for ingen oral komponent, kan TMFOK_ID tilordnes verdien
nil for å dekke denne muligheten. Dette kan ikke gjøres i OralKomponentID siden den doble
streken under OralKomponent indikerer at en av attributtene alltid må være definert. En
annen løsning er også å rett og slett la være å definere OralKomponent for enkelte
segmenter. Dette er mulig siden minimumsverdien over relasjonen har_oral_komponent er 0
mot Segment.
Det er i det videre arbeidet underforstått at alle parametre har minimumsverdi 0 mot Segment
og Tilstand_init_final for å muliggjøre innføringer av tegn som er delvis konfigurert, noe
som blant annet kan skje hvis arbeidet med å konfigurere parametrene for det tegnet ikke er
fullført. Dette gir mer fleksibilitet.
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9.4. Parameteren Sted i datamodellen

Figur 9.7. Sted i datamodellen

Parameteren Sted er relatert til tegn på tilstandnivå, og relateres derfor til Tilstand_init_final.
Sted som parameter bør også kunne eksistere i databasen uten at den ennå er registrert i bruk
av et tegn, og like tilfeller av Sted bør kunne knyttes til flere tegn eller eksempler. Derfor blir
kardinalitetsforholdet over relasjonen med_sted (0,1) og (0,N). I likhet med orale
komponenter kan sted bare defineres som en av ulike klasser attributter. Sted vil være enten
Sted_kropp eller Sted_rom. Derfor bruker vi notasjon for å vise full disjunkt deltakelse på
samme måte som i figur 9.6 under OralKomponent.
Dersom svensk tegnspråknotasjon følges, blir gyldige verdier for Sted_kropp som vist i figur
6.8 i kapittel 6.6. Dette har jeg ikke grunnlag for å avgjøre. Men det er rimelig å anta at
verdiene kan omfatte for eksempel pannen, munnen, haken, halsen, brystet og så videre.
For Sted_rom har jeg bare sett svensk tegnspråktranskripsjon ta med nøytralt rom. Isåfall vil
vi kun ha en attributtverdi definert for Sted_rom. Jeg tror imidlertid det er mulig å definere
flere verdier her, noe jeg vil komme tilbake til senere når jeg tar opp parameteren variert
sted/rom. Variert sted/rom har jeg modellert som parameteren VSR, som vil bli gjennomgått i
delkapittel 9.7.
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9.5. Parameteren Bevegelse i datamodellen

Figur 9.8: Bevegelse i datamodellen

For parameteren Bevegelse må vi spesifisere bevegelsestype, bevegelsesretning og
bevegelsesinteraksjon. Alle disse parametrene er inkludert i figur 9.8, men retning og type
skiller seg fra interaksjon i hvordan de er relatert til resten av modellen. Som figur 9.8 viser,
har vi Bevegelse som en entitet og Bev_retning og Bev_type relatert til Bevegelse. Men
Bev_interaksjon er relatert direkte til Tilstand_init_final.
Grunnen til at denne entiteten ikke er relatert direkte til Bevegelse slik som
Bev_retning og Bev_type, er at interaksjon i bevegelse er knyttet til to hender. Verdiene til
Bev_interaksjon kan typisk være kontakt, konvergerer, divergerer. Et håndformpar kan ha
kontakt i initial tilstand og divergere i final tilstand. Håndformpar, som jeg vil beskrive lenger
nede i teksten, er også knyttet til Tilstand_init_final.Derfor har jeg valgt å knytte
Bev_interaksjon direkte til tilstander.
Det er også mulig at interaksjon foregår på segmentnivå. Dette lar seg beskrive ved å
tilordne Bev_interaksjon samme verdi for tilstandene initial og final. Hver tilstand tilknyttes
en interaksjonstype, men vi kan gjenbruke interaksjonstypene. Derfor blir kardinalitetsforholdene for relasjonen over har_interaksjon (0,1) mot Tilstand_init_final og (0,N) mot
Bev_interaksjon.
Relasjonen med_bevegelse har av samme grunn også kardinalitetsforhold (0,1) mot
Tilstand_init_final og (0,N) mot Bevegelse. Attributtene Bev_retning og Bev_type skal
alltid spesifiseres for et tilfelle av Bevegelse. Derfor blir kardinalitetsforholdet (1,1) mot
Bevegelse over relasjonene med_bev_retning og med_bev_type. Attributtene Bev_retning
og Bev_type er også tenkt å eksistere uavhengig av relasjoner i databasen, og får derfor
kardinalitetsforhold (0,N) mot deres relasjoner.
Gitt at svensk tegnspråktranskripsjon følges, får Bev_retning gyldige verdier som følger:
venstre, høyre, venstre-høyre, fram, inn, fram-inn, opp, ned, opp-ned. Bev_type og
Bev_interaksjon har et tilsvarende antall gyldige verdier. Men som diskutert i kapittel 7.3,
kan man avgjøre om man ønsker å definere retninger i sprang på 90°. En måte å tillate
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variasjoner på 45° istedet er å kombinere verdier til for eksempel opp-venstre. Da har man en
retning opp til venstre, altså en skrå retning 45° fra den loddrette linje.
Av og til kan bevegelse variere etter kontekst, noe jeg tok opp i kapittel 6.1, 7.6 og 7.7. Det
kan være mulig å innføre nye typer for Bev_type og/eller Bev_retning for å dekke disse
tilfellene. En av mange mulige løsninger på denne problemstillingen er å la Bev_type
tilordnes verdien mot_Sted hvor Bev_retning tilordnes en av de mulige verdiene for
Sted_kropp. Da kan vi for eksempel beskrive at et tegn har bevegelse mot pannen. Jeg vil
diskutere dette nærmere i kapittel 9.7 hvor parameteren VSR (variert sted/retning) diskuteres.

9.6. Parameteren HandForm i datamodellen

Figur 9.9: HandForm i datamodellen

Figur 9.9 viser parameteren Handform, som spesifiseres ved håndformnummer, retning,
vridning og håndformprosess. HFnummer, HFretning og HFvridning er alle relatert til
HandForm, men entiteten HFprosess er relatert til Segment gjennom har_prosess. De ulike
variantene av HFprosess kan eksistere uavhengig av Segment, men hver Segment kan bare
tilordnes en HFprosess. Derav kardinalitersforhold (0,1) mot Segment og (0,N) mot
HFprosess over relasjonen har_prosess.
Jeg antar her at en håndformprosess som defineres for en segment gjelder for begge
tilstandene initial og final, såvel som for single. Dersom et tegn kan endre håndformprosess
fra initial til final, må HFprosess istedet tilknyttes Tilstand_init_final med samme type
relasjon og kardinalitetsforhold som den nåværende. Dette er et lingvistisk spørsmål som må
verifiseres under arbeidet med implementasjonen av databasen.
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Noen tegn utføres med en hånd, andre med begge hender. Et enkelt eksempel på tegn som
utføres med en hånd er tegnet for "mor", som utføres ved å føre pekefingeren mot neseryggen.
Den andre hånden har da ingen funksjon. Et eksempel på tegn som utføres med begge hender
er tegnet for "ferdig", vist i figur 6.1 i kapittel 6.1. I enkelte tilfeller som kan være aktuelt å
vise i eksempler fra autentisk språkbruk kan også tegn som skal ha to hender bli utført med
bare en hånd. Dette kan skje hvis for eksempel den som prater holder noe i den ene hånden
slik at hun ikke kan bruke begge hender. Derfor kan antallet håndform per tilstand være fra 0
til 2. Årsaken til at jeg inkluderer 0 (ingen håndformer) som en opsjon er at det skal være
mulig å føre inn tegn som utelukkende består av orale komponenter. Eller som jeg nevnte på
slutten av kapittel 9.3, er det i min modell mulig at tegn som ennå ikke er fullt ut spesifisert
skal kunne eksistere i databasen. Derfor blir kardinalitetsforholdene over relasjonen
med_håndform (0,2) mot Tilstand_init_final og (0,N) mot Handform.

Handform har fått attributten Type_dom_sub. Denne indikerer om håndformen er dominant
eller subdominant (passiv), som diskutert rundt håndformer i kapitlene 7.6 og 8.3. Dersom
tilstanden har kun en håndform, dette spesifiseres her. Aktuelle verdier kan da være dom, sub
og single.
Entitetene HFnummer, HFretning og HFvridning må kunne eksistere uavhengig om de er
tatt i bruk, siden vi ønsker å lagre alternativer som kan blas gjennom under søking etter tegn.
Videre forutsettes det at hvis Handform først er spesifisert, må også HFnummer, HFretning
og HFvridning spesifiseres. Derfor får relasjonene med_HF_nr, med_HF_retning og
med_HF_vridning kardinalitetsforhold (1,1) mot Handform og (0,N) motsatt vei.
HFnummer referer til en av de 38 håndformene som eksisterer i norsk tegnspråk (vist i
kapittel 6.5 og spesielt figur 6.7) pluss de håndformer vi finner i håndalfabetet. Tradisjonelt i
tegnspråktranskripsjon er spesielle symboler blitt brukt for å representere håndformer (se figur
6.8, kapittel 6.6). Her er det mest nærliggende å benytte heltall for å representere ulike
håndformer, og la HFnummerID også tjene som referanse til bildemateriell som viser
håndformene visuelt. Verdiene bør kodes slik at håndformene kan grupperes etter felles trekk.
For eksempel kan en gruppe håndformer tilordnes verdiene 10, 11, 12, 13 og neste gruppe
verdiene 20,21,22. Dette gjør at man kan benytte jokernotasjon, og søke på f.eks. 1* for å
finne alle håndformer i gruppen som har 1 som første siffer, eller ?3 for å finne alle
håndformer som har sluttsiffer 3. En tabell med verdier for HFnummerID utarbeidet etter et
system bør utarbeides før implementasjon.
HFretning og HFvridning har i svensk tegnspråktranskripsjon mulige verdier venstre, høyre,
fram, inn, opp og ned. Som tidligere diskutert kan eventuelt noen verdier kombineres for å
oppnå en finere inndeling av mulige retninger og vridninger.
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9.7. VSR - et forslag til parameter

Figur 9.10. Parameteren VSR

Figur 9.10 viser en uspesifisert entitet VSR, som jeg har valgt som forkortelse for
parameteren variert sted/retning. Denne parameteren berører de andre parametrene sted og
bevegelse, som nevnt i kapittel 9.4 og 9.5. Problemstillingen som ligger til grunn for forslaget
om parameteren VSR er også diskutert i kapittel 6.1, 7.6 og 7.7.
Kort gjengitt er problemstillingen som følger: Når et tegn beskrives, kan man ved hjelp av
Bevegelse angi en retning som for eksempel venstre, høyre og opp. Samtidig kan man ved
hjelp av Sted angi at tegnet utføres på et sted på kroppen eller i nøytralt rom, som for
eksempel pannen, brystet eller munnen. Imidlertid er det tilfeller hvor et tegn har variert sted
og retning. Tegnet for "du" er et meget enkelt eksempel på at retning varierer; snakker du til
sidemannen og sier "du", peker du til høyre hvis han står på din høyre side. Står han foran
deg, peker du framover.
Ønsker du i tillegg å kalle ham ”dum”, kan du bruke et TMFOK-tegn som er beskrevet
i [Vogt83] som har en fast oral komponent som ligner munnstillingen for å uttale lyden "FØ".
Sagt isolert, skal dette tegnet utføres med en hånd som befinner seg ved pannen. Men tegnet
kan rettes mot personen tegnet er myntet på. Altså kan TMFOK-tegnet "FØ" få en retning mot
en person som kan stå til høyre, venstre eller foran deg. I tegnspråkfaget kalles dette
fenomenet lokalisasjon, som går ut på at tegn endrer retning ut fra hvordan ting eller personen
er fysisk lokalisert i forhold til fortelleren.
Det er problematisk å definere lokalisasjon ved hjelp av de tradisjonelle parametrene
Bevegelse og Sted, som er de parametrene som berøres av lokalisasjon. En metode, som jeg
kom inn på under beskrivelsen av Bevegelse og Sted i datamodellen (kapittel 9.4 og 9.5) er å
angi verdier på de eksisterende attributtene for Bevegelse og Sted slik at lokalisasjon også
kan beskrives. Eventuelt kan nye attributter tilføyes, som for eksempel Sted_abstrakt_rom
og Retning_lokalisasjon hvor vi kan definere lokalisasjon isolert fra de tradisjonelle
attributtene.
Men det kan også være mulig å innføre en helt ny grunnleggende parameter VSR for å
beskrive lokalisasjon. Denne parameteren har jeg ikke spesifisert. Hvordan lokalisasjon skal
parametriseres, er et spørsmål som står åpent for forskning. Jeg nøyer meg med å presentere
problemstillingen og de ulike alternative tilnærmingene beskrevet ovenfor som kan benyttes
for å representere dette i datamodellen.
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9.8. Komplett datamodell for norsk tegnspråk
Figur 9.11 på neste side viser den komplette datamodellen for norsk tegnspråk. Alle utsnitt
beskrevet i de foregående delkapitlene er hentet fra denne modellen.
Presentasjonen hittil har gitt et grunnlag for å forstå sammenhengen i den komplette
datamodellen. Som tidligere nevnt, er entiteten TegnBeskrivelse ment å være den entiteten
som kobler hele datamodellen i figur 9.11 mot den generelle tegndatabasen som blir
konstruert for den norske tegnordboka.

9.9. Evaluering av datamodellen
Modellen i figur 9.11 ivaretar alle parametre som er inkludert i svensk tegnspråktranskripsjon.
Disse parametrene er grovt inndelt i håndform, bevegelse og sted. Dette samsvarer direkte
med høyre del av datamodellen i figur 9.11. Det er praksis i tegnspråkfagmiljøet i Norge å
benytte svensk tegnspråktranskripsjon med symboler for norske håndformer i mangel på en
egen norsk tegnspråknotasjon. Alle parametre fra notasjonssystemet er tatt med i modellen.
Dermed inkluderer modellen med all funksjonalitet man finner i ”norsk” tegnspråknotasjon.
To parametre som er tatt med i tillegg til de som dekkes av tegnspråknotasjon er oral
komponent og lokalisasjon (foreslått representert ved parameteren VSR). Alle hovedgrupper
av orale komponenter er inkludert i datamodellen. Lokalisasjon er ikke definert fordi det ennå
ikke er utarbeidet noen analyse som kan brukes som grunnlag for å parametrisere dette.
De trekk ved tegn som ikke er tatt med i modellen i det hele tatt er diverse nonmanuelle komponenter. Dette kan være for eksempel ansiktsuttrykk som viser sinne eller
glede – for de deler av ansiktet som ikke dekkes av en beskrivelse av orale komponenter.
Imidlertid er dette lite relevant å inkludere i en datamodell som tar sikte på å ivareta
relevante fonologiske karakteristikker. Det vil uansett bli rom for kommentarer i form av tekst
for hvert tegn eller eksempel som vises i tegnordboka. Alt som modellen ikke omfatter nå,
dekkes av kommentarer og definisjoner som allerede er inkludert i den øvrige datamodellen
for tegnspråk som spesifisert i [Gref99].
Videre er det også tatt hensyn til segmentering og tilstander av tegn, som dekker alle
kombinasjoner av enkle og sammensatte tegn. Bruk av svake entitetsklasser med korrekte
kardinalitetsforhold sikrer at segmenter og tilstander alltid er tilknyttet et tilfelle av
TegnBeskrivelse. Sammen med disjunkt-notasjonen for Sted og OralKomponent er dette de
eneste vesentlige strukturelle begrensingene som ligger i modellen.
Fleksibiliteten sikres også gjennom å sette minimumsverdien på kardinalitetsforholdet på alle
relasjoner fra segmenter og tilstander til 0. Dette innebærer at det ikke er noe minstekrav om å
spesifisere noen av parametrene for TegnBeskrivelse utenom Segment og
Tilstand_init_final. Dette gjør det mulig å dele opp arbeidet med innlegging av
videomateriale i databasen i to deler. Den første delen er å identifisere enkelttegn og
segmenter og tilstander. Den andre delen er å konfigurere parametrene for hver enkelt
segment eller tilstand. Også her er det mulig å bare delvis spesifisere parametre for et tegn.
Dette gjør det mulig for flere operatører å samarbeide om konfigurering av parametre,
hvis noen av operatørene har spesialisert seg på å gjenkjenne og klassifisere enkelte parametre
ved tegn. Fleksibiliteten gjør det også mulig å legge inn vanskelige tilfeller som kan studeres
uten at parametrene er konfigurert. Det gir tegndatabasen muligheten for å lagre tilfeller som
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Figur 9.11: Datamodell for norsk tegnspråk
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kan studeres i forskningsøyemed.
De ulike parametrenes attributter er også modellert som egne entiteter med egne
primærnøkler. For eksempel er Handform delt opp i entitetene HFnummer, HFretning og
HFvridning. I tillegg kommer HFprosess som også er en egen entitet. Dette kunne ha vært
lagret som vanlige attributter under Handform som entitet. Men slik modellen er nå, kan vi
spesifisere for eksempel HFnummer uavhengig fra resten av attributtene som bygger opp en
Handform. Som kjent består HFnummer per i dag av 38 ulike håndformer pluss de
håndformer som eksisterer i håndalfabetet. Følges modellen, har vi en egen klasse hvor alle
ulike håndformer eksisterer i databasen, selv om ingen innleggelser er relatert til disse. Dette
er nok aktuelt spesielt i startfasen, når tegndatabasen har få innslag. Men vi kan se gjennom
alle eksisterende håndformer i databasen som en egen klasse. Senere kan nye håndformer
legges til eller trekkes fra dersom man finner ut noe nytt om håndformer i norsk tegnspråk.
Samme prinsipp er fulgt i hele datamodellen som figur 9.11 viser. Da kan man endre hvilke
verdier som er gyldige for de ulike parametrene ved å endre databasen. Selve applikasjonen
for tegnordboka trenger da ikke endres dersom den programmeres til å følge databasen.
Datamodellen i figur 9.11 utgjør derfor en fleksibel struktur som egner seg svært godt til å
beskrive norsk tegnspråk på basis av dets fonologiske karakteristikker. Den er også modellert
på en slik måte at tegnordbok-applikasjonen ikke trenger å endres selv om gyldige
attributtverdier for parametrene som ligger til grunn for datamodellen skulle endres.
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10. KONKLUSJON
Før en evaluering av hovedoppgaven, er det nyttig å se tilbake på oppgaveteksten som ligger
til grunn for denne hovedoppgaven. Oppgaveteksten er som følger:

”Utvikling av database over norsk tegnspråk - delprosjekt:
Analyse av mulighetene for å utvikle datamodeller av norsk tegnspråk slik at
det kan representeres i en database, basert på tegnspråkets fonologiske
karakteristikker. Design og eventuelt implementasjon av en fleksibel prototype
på brukergrensesnitt for søking av disse tegnene. Arbeidet vil ta utgangspunkt
i materiell som er fremarbeidet under forprosjektering i tegnspråkdatabaseprosjektet, og studier av andre beslektede prosjekter innen tegnspråk både
innen- og utenlands.”

10.1. Evaluering av formålet med hovedoppgaven
Ut fra oppgaveteksten kan det formuleres tre hovedmål. Det primære målet var å analysere
mulighetene for å utvikle en datamodell av norsk tegnspråk basert på dets fonologiske
karakteristikker. Slik det uttrykkes i oppgaveteksten, var det ikke påkrevd å faktisk utarbeide
en datamodell. Men det har hele tiden vært intensjonen å gjøre det dersom det var praktisk
gjennomførbart. Under min analyse av mulighetene viste det seg at det ikke eksisterte en
ferdig parametrisering av norsk tegnspråk som kunne tas direkte i bruk som grunnlag for en
datamodell. (Jeg har valgt å benytte begrepet parametre istedenfor fonologiske
karakteristikker gjennom denne oppgaven, siden de fonologiske karakteristikkene fremtrer
som parametre når de identifiseres.)
Det var likevel mulig å identifisere de fonologiske karakteristikker i norsk tegnspråk. I
norsk tegnspråkfaglitteratur fant jeg bare tre analyser som kunne tas direkte i bruk under
parametriseringen av norsk tegnspråk: Greftegreffs analyser [Gref90, Gref91] av håndformer i
norsk tegnspråk og Vogt-Svendsens analyse [Vogt83] av orale komponenter i norsk
tegnspråk. Annen litteratur har vært i form av kursmateriell og generelle lærebøker om norsk
tegnspråk. Her finner man den generelle dekomponeringen av tegn til artikulator, artikulasjon
og artikulasjonssted. Men denne typen litteratur er kursorisk og oversiktspreget, og mangler
den vitenskapelige dybden som kreves for å arbeide med en parametrisering av norsk
tegnspråk slik jeg har gjort i denne rapporten.
Det kan altså hevdes at det bare eksisterer tre vitenskapelige analyser av norsk
tegnspråk som angår denne oppgaven. For å finne et notasjonssystem for dette, har jeg tatt i
bruk svensk tegnspråktranskripsjon [Berg93]. Videre eksisterte det ingen systematisk analyse
av lokalisasjon i norsk tegnspråk. Dette utgjør et hull i faglitteraturen rundt norsk tegnspråk.
Jeg har likevel foreslått løsninger for å inkludere lokalisasjon i datamodellen, slik at dette
også kan beskrives når det er forsket tilstrekkelig på lokalisasjon til å utarbeide en formell
parametrisering av dette.
Det primære målet som ligger i oppgaveteksten kan derfor anses som oppnådd i og
med at jeg har analysert og identifisert de nødvendige fonologiske karakteristikkene som må
finnes i en datamodell for norsk tegnspråk. I oppgaven er særlig kapittel 6 og 9 er tett knyttet
til dette målet. Analysen har dermed resultert både i en datamodell for norsk tegnspråk og
identifisering av lokalisasjon som et område som må forskes mer på. Denne rapporten er også
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i dag det første vitenskapelige arbeidet som har en komplett oversikt av norsk tegnspråks
fonologiske karakteristikker.
Det andre målet som lå i oppgaveteksten var design og eventuelt implementasjon av en
fleksibel prototype på brukergrensesnitt for søking av tegn. Siden implementeringen allerede
er påbegynt av andre, har jeg valgt å begrense meg til å bare arbeide med design av
brukergrensesnittet. Kapittel 8 viser mitt forslag til design av brukergrensesnitt. Mitt forslag
er tett knyttet til de fonologiske karakteristikkene jeg har identifisert i denne oppgaven.
Videre har jeg i kapittel 7 modellert hvordan de ulike parametrene kan konfigureres på
et slikt nivå at et brukergrensesnitt kan modelleres på basis av dette, uten å bli låst til en
bestemt form. Dette gir stor fleksibilitet for hvordan det endelige brukergrensesnittet kan
implementeres.
Målet om å designe en fleksibel prototype på et brukergrensesnitt for søking etter tegn
anser jeg derfor som oppnådd. Kapittel 7 og 8 er mest relevant i forhold til dette målet.
Det tredje målet som kan trekkes ut av oppgaveteksten er studier av andre beslektede
prosjekter innen tegnspråk både innen- og utenlands. Dette er spesielt dekket av kapittel 4 og
5. Materiellet som er presentert i kapittel 4 gir en god kartlegging av dagens utvalg av
tegnspråkmateriale på elektronisk form.
Videre har jeg også studert om det eksisterer teknologi som kan automatisere eller
tilføre funksjonalitet eller intelligens til tegnspråkrelatert materiale på elektronisk form. Det
har vist seg å eksistere tegnspråkgjenkjenningsteknologi samt databasert analyse av
ansiktsuttrykk. Dette kan kanskje bli nyttig, men er i dag på forskningsstadiet og kan ikke tas
direkte i bruk på kort sikt. Annen forskning som omhandler segmentering av tegn kan kanskje
bli aktuell innen tegnbehandling, men er ikke direkte relevant til dagens tegnordbokprosjekt.
Oversikten som er utarbeidet i kapittel 4 og 5 oppfyller dermed også det tredje målet i
oppgaveteksten.
Den endelige konklusjonen blir derfor at denne hovedoppgaven har oppfylt alle de
målsetningene som lå i oppgaveteksten, og i tillegg er blitt det første vitenskapelige arbeidet
som har en komplett oversikt av norsk tegnspråks fonologiske karakteristikker.

10.2. Evaluering av arbeidsprosessen
Arbeidet med hovedoppgaven har stort sett blitt utført på Møller kompetansesenter. Under
hele oppgaveperioden har jeg hatt tilgang til et eget kontor med egen arbeidsstasjon.
Arbeidsstasjonen var en PC med Windows 2000 Proffessional koblet til
lokalnettverket på Møller kompetansesenter. For tekstbehandling benyttet jeg Word 2000. All
grafikk og clipart til figurer og lignende ble laget med/hentet fra Adobe Photoshop 5.5 og
CorelDraw 9. Microsoft Access ble også benyttet for å generere screenshots som viser
relasjonsdatabasen fra [Gref99]. Jeg hadde også tilgang til e-post på min arbeidsstasjon, slik at
jeg kunne holde kontakt med mine veiledere og andre involverte i tegnordbok-prosjektet.
Av annet utstyr fikk jeg også tilgang til skanner for å lage figurer, samt digital
videokamera (for å lage figur av håndform i kapittel 6). I tillegg fikk jeg også tilgang til
fargeskriver og innbindingsutstyr for å produsere denne oppgaven. Jeg fikk eget nøkkelkort
og nøkkel til lokalene, og kunne arbeide med hovedoppgaven når jeg ønsket det. Møller
kompetansesenter hadde også et eget bibliotek som var spesialisert på litteratur rundt
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tegnspråk og døvekultur, både norsk og utenlandsk. Dette biblioteket hadde også eksemplarer
av de aller fleste CD-ROM utgivelsene av tegnspråkmateriell.
I alt var arbeidsforholdene meget gode. Det eneste jeg savnet var tilgang til internett på
egen maskin, da jeg måtte gå til en dedikert internettmaskin. Det hadde vært praktisk å kunne
nå internett direkte samtidig som jeg skrev på oppgaven, for å slippe å løpe fram og tilbake
mellom Word og internettbrowseren. Et annet minus var at mens arbeidsstedet var langt unna
NTNU og IDIs bibliotek på Gløshaugen, så dersom jeg trengte datateknisk litteratur som ikke
var for hånden ble jeg nødt til å reise rundt en mil hver vei mellom Møller kompetansesenter
og NTNU Gløshaugen.
Jeg hadde to veiledere å forholde meg til. Den ene var førsteamanuensis Roger Midtstraum på
NTNU Gløshaugen, som var veileder for de formelle sidene ved hovedoppgaven og for den
datatekniske delen. For den lingvistiske delen stod førstekonsulent Irene Greftegreff ved
Møller kompetansesenter som veileder.
Under diplomperioden hadde jeg hver 14. dag møte med Midtstraum som varte i ca. 1
time pr. gang. Her ble progresjon, disposisjon og arbeidsmetode vektlagt. Andre spørsmål
som dukket opp underveis ble tatt opp på epost.
Greftegreff gjennomgikk de lingvistiske delene av rapporten med jevne mellomrom,
og stod til rådighet til å diskutere lingvistiske spørsmål som dukket opp underveis. Hun bidro
også sterkt til å gi meg et oversiktsbilde over tegnspråkfaget som jeg på ingen måte hadde før
jeg begynte på hovedoppgaven.
Veiledningen har etter min mening fungert godt, og hjulpet meg med å beholde
oversikt og balansere arbeidet slik at progresjonen har vært jevn gjennom hele
diplomperioden. Jeg har sjeldent opplevd å følge tidsskjemaet i et prosjekt fra start til slutt så
godt som under arbeidet med denne oppgaven.
Jeg vil derfor konkludere med at arbeidsprosessen under denne hovedoppgaven har fungert
godt både med hensyn til praktisk tilrettelegging og veiledning.

10.3. Videre arbeid
Det arbeidet som gjenstår for å implementere og ta i bruk datamodellen fra kapittel 9 i en
database, er å definere mulige verdier for attributtene. Det er neppe noen god løsning å bare
kopiere alle symbolene fra svensk tegnspråktranskripsjon og håpe på det beste. I tillegg er de
norske håndformene helt forskjellige fra de svenske. Det er også ønskelig å tilordne verdier
som følger en systematisk koding for å lette gruppering av ulike verdier, som for eksempel
grupper av håndformer, som nevnt i kapittel 9.6. Dette arbeidet bør utføres i samarbeid med
en lingvist, da jeg ikke har nok tegnspråkfaglig eller lingvistisk grunnlag til å definere de
konkrete verdiene. Det er også et åpent spørsmål om det i det hele tatt er forsket tilstrekkelig
til å gi en full definisjon på alle verdier for de norske tegnspråkparametrene idag.
I kapittel 9.7 diskuteres også hvordan lokalisasjon kan representeres i databasen. Et forslag til
en ny parameter, VSR, er framlagt av meg. Andre løsninger er å elaborere de eksisterende
parametrene, og da spesielt Sted og Bevegelse. Arbeidet med å finne en løsning på dette må
skje av kompetente lingvister. De kan igjen samarbeide med meg eller andre som kan
modellere en databaseløsning for å implementere en eventuell parametrisering av lokalisasjon.
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Det videre arbeidet kan altså oppsummeres i
•

definere alle verdier systematisk for de norske tegnspråkparametrene

•

utvikle en løsning for å representere lokalisasjon

10.4. Tilknytning til tegnordbok-prosjektet
Tegnordbokprosjektet er i skrivende stund kommet til et stadium hvor en fungerende
prototype av databasen er utviklet. På det tidspunktet denne oppgaven ble påbegynt, var ingen
datamodell utviklet for å representere tegnspråk utifra dets fonologiske karakteristikker. Jeg
har deltatt i prosjektmøter rundt tegnordboken, og modellen som ble presentert i kapittel 9 vil
bli brukt som grunnlag for en fonologisk beskrivelse av norsk tegnspråk i tegnordboken.
Hovedoppgaven er altså blitt tatt i bruk i samsvar med intensjonene som ligger i
oppgaveteksten. Jeg kommer også til å gjennomføre og fullføre det videre arbeidet som nevnt
i forrige delkapittel.
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