
CAPTAPP - APLIKACJA ROZPOZNAJĄCA MOWĘ I
GENERUJĄCA NAPISY DO WYJŚCIA DŹWIĘKU W
CZASIE RZECZYWISTYM

MICHAŁ KIEDRZYŃSKI

DR. HAB. EDYTA KIEDRZYŃSKA

PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ



CAPTAPP – NA CZYM TO POLEGA?

CaptApp to aplikacja, której zadaniem jest generowanie transkrypcji z
dowolnego wyjścia audio w urządzeniu w czasie rzeczywistym.

To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób niesłyszących
i niedosłyszących, które bardzo często borykają się z problemem braku
dostępności treści cyfrowych.

Aplikacja pozwala na uzyskanie transkrypcji z dowolnej aplikacji, umożliwiając:
• swobodne oglądanie filmów i transmisji na żywo
• uczestniczenie w konferencjach online
• cieszenie się podcastami
i wiele więcej!
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DLACZEGO CAPTAPP?

CaptApp

• CaptApp to jedyna aplikacja do generowania napisów w
czasie rzeczywistym działająca w wielu językach, w tym
po polsku.

• Oprócz podstawowej generacji napisów dostępna jest
także opcja zapisywania transkrypcji do pliku.

• Aplikacja zapewnia pełną personalizację. Istnieje
możliwość zmiany rozmiaru czcionki, poziomu
przezroczystości nakładki, niezależnej zmiany języka
interfejsu oraz dźwięku.

• Obsługa aplikacji jest niezwykle prosta i intuicyjna.



1. Rozpoczęcie przechwytywania dźwięku
2. Po skończeniu mówionej kwestii lub osiągnięciu

limitu czasowego (ok. 10s) - zatrzymanie
nagrywania i natychmiastowe rozpoczęcie
kolejnego

3. Przesłanie nagranego dźwięku do Google
Speech API w celu analizy

4. Zwrócenie transkrypcji przez Google Speech API
5. Sortowanie i formatowanie tekstu do

wyświetlenia
6. Wyświetlenie transkrypcji

CAPTAPP – JAK TO DZIAŁA?
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CAPTAPP – UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE

CaptApp

Pomimo że program CaptApp jest kierowany przede wszystkim do osób
borykających się z problemami słuchowymi, posiada on także wiele
funkcjonalności przydatnych dla każdego.

• Generowanie napisów może być pomocne na przykład podczas przebywania
w głośnym środowisku lub z chęci zachowania ciszy bez konieczności
zakładania słuchawek.

• Oferowana przez aplikację funkcja zapisywania transkrypcji do pliku
sprawdzi się idealnie podczas spotkań online, na przykład do tworzenia
sprawozdań dla nieobecnych czy robienia notatek.



CAPTAPP – PROJEKT OPEN SOURCE

CaptApp jest projektem open source co oznacza,
że zarówno sama aplikacja jak i kod źródłowy są
dostępne publicznie na platformie GitHub
całkowicie za darmo.

Zapewnia to możliwość korzystania z aplikacji dla
każdego. Dostępność narzędzi ułatwiających
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym
nigdy nie powinna zależeć od ich stanu
majątkowego.
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WNIOSKI I PRZYSZŁY ROZWÓJ

Aplikacja CaptApp już teraz udowadnia, że całkowita dostępność cyfrowych treści
dla osób niesłyszących i niedosłyszących nie jest nieosiągalna.

Dzięki wykorzystaniu algorytmów rozpoznających mowę jesteśmy w stanie
wygenerować transkrypcję odtwarzanego dźwięku z dowolnego źródła w czasie
rzeczywistym i wyświetlić ją w formie przystępnej i estetycznej nakładki.

Ze względu na publiczność kodu źródłowego, program może być udoskonalony
przez każdego, co pozwoli na wspólną pracę, a także, poprzez łączenie
umiejętności, może doprowadzić do kolejnych, jeszcze lepszych rozwiązań.
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