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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này nhằm ứng dụng hệ thống dấu hiệu HamNoSys và công cụ Avatar 3D JASigning 
để xây dựng bộ từ điển ngôn ngữ ký hiệu Việt, dựa trên các ký hiệu điều khiển cử động của nhân 
vật ảo bằng mắt, miệng và chuyển động của đôi tay. Từ đó, nghiên cứu sẽ so sánh tương quan 
giữa hệ thống dấu hiệu HamNoSys với ngôn ngữ ký hiệu Việt. Qua đó, nghiên cứu tiến hành xây 
dựng một công cụ hỗ trợ giao tiếp với người khiếm thính, góp phần khắc phục những hạn chế 
trong việc dùng người thật để diễn đạt ngôn ngữ ký hiệu. Nghiên cứu đã xây dựng được một bộ 
từ điển ngôn ngữ ký hiệu gồm có 2.558 từ dựa trên mã HamNoSys, bao gồm các chủ đề cơ bản 
trong đời sống. Kết quả thu được cho thấy khả năng tự động diễn đạt ngôn ngữ ký hiệu Việt trên 
máy tính là khả thi. 
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Abstract: 
 

This study aims to apply the HamNoSys sign system and Avatar 3D JASigning tool to the 
construction of a Vietnamese sign language dictionary, based on visual control symbols of a 
virtual 3D signer by eyes, mouth and hand symbols. Thereby, the study compares the 
correlations between the HamNoSys sign system with the Vietnamese sign language. As a result, 
the study has constructed a PC-based tool to support communicating with the deaf, contributing 
to overcoming the limitations in using real people to express the sign language. The study has 
developed a dictionary with 2,558 sign language words based on the HamNoSys code which 
contain most basic words for communication in life. Research results indicate that automatically 
animating the Vietnamese sign language on computer is feasible.  
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