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Egy újabb telematikai 
szolgáltatás:

bemutatjuk az audiotexet

Jurenka Oszkár

Az audiotex olyan automatikus, telefonháló
zaton keresztül nyújtott szolgáltatás, amely a nap 
minden órájában hívható és előre rögzített, be
szédes információkat szolgáltat. Legegyszerűbb 
formája mind tárcsaimpulzusos, mind pedig 
sokfrekvenciás hívóművel rendelkező telefonké
szülékekről elérhető. Az audiotex révén online 
módon lehet a számítógépen beszédes formá
ban tárolt információkat vagy szolgáltatásokat el
érni. A szolgáltatások választéka beszéd- vagy 
hangfelismerő rendszer segítségével jelentősen 
bővíthető.

Az a tény, hogy számos országban sikeresen 
startoltak audiotex technológián alapuló szolgál
tatások, egyértelműen bizonyítja, hogy az audio
tex képes mind a szolgáltatók, mind pedig az 
egész társadalom számára igen jelentős telema
tikai szolgáltatássá válni.

A videotex és az audiotex nagyon hasonló 
szolgáltatások, nemcsak technológiájukat tekint
ve, de a szolgáltatásban résztvevők hasonló sze
repe miatt is, hiszen mindegyikben vannak táv
közlési szolgáltatók, információt vagy alkalma
zást nyújtók és használók. A nagyobb távközlési 
szolgáltatók érdeklődése, akik eddig nem tartot
ták a videotexet megfelelően nagy szétosztóhá
lózatnak, rögvest a megnövekedett piaci lehető
ségek felé fordul. „A videotex ott kezdődik, ahol 
az audiotex véget ér” - a résztvevők így össze
gezték az Európai Közösség audiotex munkabi
zottságának luxemburgi konferenciáján a két mé
dia közötti hasonlóságot és különbséget. (Bő
vebben erről Id. még e számban a 301. oldalt.)

Amikor egy évvel ezelőtt útjára bocsátottuk a videotexszel 
és annak könyvtári alkalmazásával foglalkozó lapszámunkat 
(Id. 1991. 2. szám), tisztában voltunk azzal, hogy a hazai 
könyvtáraknak ma nem a videotextechnika megismerése, 
netán alkalmazása a legfontosabb dolga. Mégis fontosnak 
tartottuk, hogy mint új információtechnikai lehetőséget, 
megismertessük a hazai könyvtárosokkal. Hasonló érzése
ink vannak az alábbi két írással szemben is, mert most a 
videotexnél is „újabb” telematikai szolgáltatást mutatunk 
be. Ahogy a videotex nem, úgy az audiotex sem fogja egy 
csapásra meghódítani a szakmánkat, de nekünk, informáci
ós szakembereknek kötelességünk, hogy tágítsuk látókö
rünket, s ismerjük a legújabb technikákat, még akkor is, ha 
nagyon távolinak tűnik ezek hazai könyvtári alkalmazása. (A 
szerk.)

Miben jelent az audiotex újat a közönséges 
üzenetrögzítőhöz vagy a kapcsolt szövegtájé
koztató szolgáltatásokhoz képest?

Az üzenetrögzítők magnetofonszalagra ve
szik fel az üzeneteket, analóg formában tárolják 
és egyidejűleg csak egy telefonáló számára te
szik lehetővé az adott szalagon rögzített informá
ció lekérését. Az audiotexberendezések digitáli
san kódolva, audiofájlok formájában többórás 
hanganyag tárolására képesek és egyidejűleg 
több hívó számára is hozzáférést nyújtanak 
ugyanahhoz a felvételhez. Moduláris felépítésük 
révén hívásfogadó képességük rugalmasan bő
víthető, néhányszor tíztől akár több ezer vonalig.

A kapcsolt szövegtájékoztató szolgáltatások 
a normál hívás dijáért nyújtják információjukat 
(mesemondás, időjárásjelentés stb.). Az audio- 
texszolgáltatást hívók a hívásért nem a szokásos 
hívás percenkénti díját, hanem ennél magasabb, 
úgynevezett prémium (emelt) díjat fizetnek. Kü
lönböző tarifaimpulzus sűrűséget lehet a hívó
számokhoz rendelni és így különböző díjsávokat, 
ún. kioszkokat lehet kialakítani.

Ki szolgáltat és kiknek?

Az alaphálózati távközlési szolgáltató a kap
csolt távbeszélőhálózaton kívül a prémiumdíja
zás lehetőségét nyújtja. Ezzel az audiotexirodák 
(audiotexszolgáltatók) élnek, akik audiotexberen- 
dezéseiket a kiépítéstől függően 60-3000 telefon- 
vonalon keresztül teszik elérhetővé, potenciáli
san az összes telefonelőfizető számára, ő k  gyűj
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tik össze az elhangzásra kerülő információkat, 
szervezik meg és szerkesztik a különböző telefo
nos vetélkedőket és játékokat a média és egyéb 
információszolgáltatók megbízásából.

Passzív és párbeszédes szolgáltatások

A „passzív” szolgáltatások alkotják az audio- 
tex-alkalmazások gerincét: a hívó egy rögzített 
üzenetet hall. Ez olyan információkat tesz kényel
mesen és pillanatok alatt elérhetővé, melyek ak
tualitása elveszne, mire nyomtatásban megjelen
nének, illetve a korábbi, még forgalomban lévő 
nyomtatott változatukkal csak félreértésekre ad
hatnának okot.

A „párbeszédes” (interaktív) szolgáltatások a 
berendezések hangfelismerő képességén alapul
nak, ezzel a hívó aktív részvételét is megengedik 
az egyes szolgáltatásokban. A hívó maga irányít
hatja továbbhaladását a rendszerben azáltal, 
hogy kérdések formájában felkínált opciókból 
„igen” bemondásával kiválasztja a neki megfele
lőt. A megfelelő helyen és időben „műsorra tű
zött” interaktivitás érdekesebbé és színesebbé 
teszi a szolgáltatásokat, így azok használata még 
könnyebbé válik. A párbeszéd lehetőségét első
sorban a vetélkedők, különböző szavazások so
rán aknázzák ki: a hívó kiválasztja a megfelelő 
választ, vagy azt az opciót, amelyre szavazatát 
kívánja leadni.

A hívó adatainak rögzítése

Az audiotexberendezések mind felvételre, 
mind lejátszásra alkalmasak. Számos szolgálta
tás él a felvétel lehetőségével: kéri a hívó nevét, 
címét, megkérdi, miről kíván részletesebb infor
mációt kapni, esetleg rendelést vesz fel hitelkár
tya-számának bemondására és így tovább. Egy 
külön változata a hangpostafiók (vagy hangos
postaláda), mely a normál postafiókhoz hasonló
an beszédüzenetek átmeneti tárolására alkalmas. 
Ez kicsit bonyolultabb szolgáltatás, mert egy
részt a hívó azonosítását igényli (nyilvántartás, 
előfizetés különszolgáltatásra), másrészt azono
sításkor csak DTMF* jelzéssel vihetők be a jogo
sultságot igazoló jelszavak.

Népszerűbb szolgáltatások

► Információs szolgáltatások
A telefon az egyik legkényelmesebb eszköz 

információ lekérésére. Az audiotexen keresztül 
terjeszthető információk közé olyanok tartoznak, 
amelyek:

-  gyakran változnak,
-  mondanivalójuk a média természetét kihasz

nálva - hanghatások, zene - jobban érvénye
sülnek,

-  csak nehezen és időigényesen lennének ter
jeszthetők más formában.
Az információt szolgáltatók az információkat 

bármely telefonról aktualizálhatják. Például egy 
eseményről készített riportot az újságíró azonnal 
továbbíthat, amint telefonközeibe jut.

► Vetélkedők
A prémiumdíjas telefonvonalakon lebonyolí

tott vetélkedők minimálisra csökkentik az admi
nisztrációt, mivel a hívásokból származó bevétel 
helyettesíti a nevezési díjat, és nevezési űrlapra 
sincs szükség, mert az interaktivitás révén a 
rendszer automatikusan kiválasztja a résztvevők 
közül a nyerteseket. A telefonos vetélkedők kiala
kításának lehetőségei:

-  A hívó többválaszos opciók közül („igen" 
bemondásával) kiválasztja a szerinte helyes 
megoldást.

-  A vetélkedő kombinálja a vizuális anyagot 
(pl. a vetélkedőt hirdető kiadványban megje
lentetett kép formájában) a telefonban el
hangzó utasításokkal és válaszokkal.
► Telefonos szavazás
A telefonos szavazás előnyös megoldást 

nyújt a szavazatok és/vagy a vélemények össze
gyűjtésére. A szavazóknak még egy bélyeg árá
ba sem kerül, ugyanakkor a közvéleménykuta
tóknak szinte minden adminisztráció nélkül bevé
telt hoz. A szavazás technikája különböző lehet, 
pl. a szavazók külön hívószámokat hívnak az 
„igen/nem”-nek megfelelően, vagy párbeszéd

* DTMF = Dual Tone Multi Frequency hívómű: kéthan- 
gú sokfrekvenciás hívómű a telefonkészülékben. A hí
vás során egy-egy számjegyet két, különböző 
frekvenciájú hang keveréke képvisel, ezt küldi be a ké
szülék a számjegy lenyomásakor a telefonközpontba. 
Minden számjegyhez (és különleges jelhez, pl.: #) a 
szabványban hozzárendelt két hangból álló jelkeverék 
tartozik.
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útján több opció közül „igen” bemondásával vá
lasztják ki a számukra megfelelőt.

► Hirdetések
Amerikában és több nyugat-európai ország

ban már komoly hagyománya van a telefonon 
keresztül való hirdetésnek. A sajtóban, rádióban, 
tv-ben megjelent néhányszor tíz másodperces 
hirdetéseket audiotex hívószámokkal látják el, 
ahol jóval többet lehet a hirdetett termékről meg
tudni. Több hirdető rendelést is elfogad érvényes 
hitelkártya-szám bemondásával.

► Szórakoztató szolgáltatások
Rendkívül népszerűek a hetenként aktualizált

horoszkópok, melyeknek interaktív változata is 
létezik, vagy a pop-sztárokról szóló zenés, pi
káns összeállítások. A Vatikán pápai beszédeket 
kínál. Itt kell megemlíteni az ún. „felnőtt” szolgál
tatásokat is, melyek kezdetben az abszolút sikert 
hozták az információ- és audiotexszolgáltatók- 
nak. Ma egyre több audiotexszolgáltató megta
gadja az ilyen igények teljesítését, a távközlési 
szolgáltatások pedig új fiktív körzetszámok beve
zetésével próbálnak meg „tiszta” sávot nyitni az 
értékes információs és szórakoztató szolgáltatá
sok számára.

Műszaki követelmények

► Hívásirányítás
Az audiotexberendezések és a vonalak maxi

mális kihasználásához a közvetlen mellékre való 
beválasztás lehetősége szükséges. Az audiotex- 
szolgáltatásokat erre kijelölt, a valóságban nem 
létező belföldi távhívó körzetszám után kell elhe
lyezni. A megnövekedett teiefonforgalom háló
zatra gyakorolt hatását minden esetben megfele
lő marketing munka kíséretében, próbahívások
kal kell előre megvizsgálni.

► Csatlakozás a telefonhálózathoz
Az audiotexberendezések mind analóg, mind 

pedig digitális módon csatlakozhatnak a távbe
szélő-hálózathoz. Utóbbi -  a nyújtható szolgálta
tások nagyobb választéka miatt -  előnyösebb az 
audiotexszolgáltatók számára.

► Díjelszámolás
Az audiotexhlvást leggyakrabban nemzetközi 

hívásként kezelik. A tarifaimpulzusok a nemzet
közi híváshoz hasonló módon kerülnek a hívó 
helyi központjába. Például Angliában, ahol a he
lyi hívás dija 4-5 penny percenként, a prémiumdí

jas hívás (a British Telecom jelenleg egy ilyen 
emelt díjas sávot üzemeltet) nappal 48 pennybe, 
éjjel 36 pennybe kerül percenként a hívónak. Ezt 
a normál telefonszámlájukon fizetik meg. A hívá
sokból származó bevételek a prémiumdfjas hí
vást nyújtó telefontársaságoknál jelennek meg, 
amelyeknek egy megállapított hányadát (Angliá
ban, Franciaországban, Hollandiában mintegy a 
felét) továbbítják az audiotexszolgáltatóknak, 
akik ugyancsak elszámolnak a velük üzleti vi
szonyban lévő információ- és médiaszolgáltatók
kal.

Mi a helyzet külföldön?

Az aud iotexszol gáltatások egyre nagyobb 
forgalmat és így bevételt jelentenek egy-egy 
nemzeti távközlési alaphálózatot szolgáltató szá
mára, elsősorban az USA-ban, Angliában, Hol
landiában, Írországban és Svédországban, de 
fejlődőben vannak Franciaországban és Olaszor
szágban, és a németek is megtették az első lépé
seket a szolgáltatások bevezetésére. A prémium- 
díjas audiotexszolgáltatások 1990-ben Európá
ban összesen 499 M ECU profitot hoztak a 
szolgáltatóknak (ez egyenlő a France Telecom 
TELETEL ből származó 1989. évi nyereségével). 
Ez utóbbi országonkénti megoszlása a követ
kező:

Hazai tapasztalatok

A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
audiotexszolgáltatások iránt nálunk is van igény. 
Például az Ausztráliába és az USA-ba irányuló te
lefonhívások száma -  valószínűleg a horoszkóp
információk lekérése miatt -  jelentősen megnö
vekedett 1991-ben.
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A Magyar Távközlési Vállalat az egyre intenzí
vebb -  elsősorban az információszolgáltatói ol
dalról tapasztalható -  hazai és külföldi érdeklő
dés hatására megkezdte annak vizsgálatát, hogy 
jelenlegi hálózata és elszámolási rendszere mi
lyen módon tehető alkalmassá a prémiumdíjas 
szolgáltatások kezelésére. Ennek eredményétől 
függ, hogy a közeljövőben hfvhatunk-e mi is ha
zai telefonos horoszkópot, vagy pedig meg kell 
várnunk a telefonhálózat jelentős részének kor- 
szerűsftését.

A hangospostaláda és az audiotex

Az auidotex és a voice mail (hangospostalá
da) között sok tekintetben áll fenn hasonlóság. A 
következő táblázat a főbb hasonlóságokra és kü
lönbségekre kíván rávilágítani. A táblázatból lát
ható, hogy más piacon mozognak, a számlázás 
módja, a szolgáltatás szereplőinek motivációja is 
eltérő.
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A hangospostaláda a már ismert MINITEX 
szolgáltatás beszédes változatának, más szóval 
egy egyszerű üzenetkezelő rendszernek is tekint
hető. Beszédüzenetet csak regisztrált használók 
küldhetnek egymásnak.

Az audiotex rendszerek rendkívül nagy elő
nye, hogy országos bevezetés esetén potenciáli
san minden távbeszélő-előfizető, függetlenül at
tól, hogy milyen készüléke van, a sajtóban meg
hirdetett hívószámok alapján igénybe veheti a 
rendszer szolgáltatásait. A szolgáltatás egyik haj
tómotorja a hívó anonimitása, másik pedig az, 
hogy ennek ellenére mind a hálózati, mind a 
szolgáltatást szervező, mind pedig az informáci
ót szolgáltató tisztes bevételhez juthat - tisztán a 
forgalom alapján, annak arányában.

Az audiotexszolgáltatás magasabb szintjén 
az adatbázisban való előrehaladáshoz, illetve a 
kifinomultabb párbeszédes szolgáltatásokhoz

szükség lehet további számok beadására a rend
szerbe. Ezt analóg számimpulzus bevitelével vi
szonylag kevés központ engedi át, ezért szokás 
DTMF, sokfrekvenciás számbeadást is alkalm az
ni. Ugyancsak számok bevitelét igénylik a voice- 
mail, és egyéb, azonosításhoz kötött szolgáltatá
sok. A magasabb szintű kiszolgálásnál ugyan
azon hívás ideje alatt lehetőség van különböző 
dijsávba tartozó szolgáltatások között lépegetni, 
ahol ismét jelentős szerepe van a DTMF számbe
adásnak.

A voice-mail szolgáltatás és az audiotexszol- 
gáltatások valószínűleg jól megférnek egymás 
mellett. A külföldi ajánlatok teljesen más dimenzi
ókban mozognak, ott a legkisebb berendezésre 
kapcsolható -  és a gazdaságos kihasználáshoz 
szükséges -  vonalszám 60-nál kezdődik, s több 
százon keresztül a néhány ezerig terjedhet.

*  *  *
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A fenti képzeletbeli beszélgetés Maxszal, az 
Európai Közösség teiefontájékoztatást nyújtó 
számítógépével folyt. Az Európai Közösség infor
mációszolgáltató központja az ECHO (European 
Commission Host Organization), felismerve azt, 
hogy az információhoz jutás legkézenfekvőbb és 
legnépszerűbb eszköze a telefon, szükségesnek 
tartotta, hogy a szolgáltatásokról szóló tudniva
lók ily módon is elérhetőek legyenek. A közösség 
tagországaiból többnyire ingyenes telefonbeszél
getést lehet vele folytatni angol, német vagy fran
cia nyelven.

Ez a barátságos számítógép megérti az em
beri hangot és ő maga is beszél. Beszéde kissé 
mesterkélt és érteni is csak néhány szót ért, a 
számokat nyolcig és a HELP (Segítsen!), CONTI
NUE (Folytassa!), STOP (Állj!), REPEAT (Ismétel
je!), YES (Igen), NO (Nem), SPELL (Betűzze!) 
szavakat. Csak akkor képes a hívó félre „figyel
ni”, ha ő maga éppen nem beszél. Csak a lassú, 
világos beszédet érti, dialektusban nem lehet 
hozzá szólni.

A hivó fél a következő európai közösségi tudni
valókról kaphat tájékoztatást a nap 24 órájában.

1. Az ECU árfolyamok.
2. Fontosabb európai statisztikák.
3. Legfrissebb ECHO hírek.
4. ECHO rendezvények.
5. EK programok.
6. Információtechnológiai koncepciók.
7. Az Európai Közösség intézményei.
8. Az Európai Közösség sajtóhivatalai.

A vezető EK tagországokban egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend ez a szolgáltatás. 1991 
júniusában csak Németországból 5000 hívást re
gisztráltak, de hasonlóan aktív a francia és az an
gol használat is. A nagy sikerre való tekintettel az
1992-es sevillai világkiállítás vendége is lesz 
MAX, amire már spanyolul is felkészül és így fog 
válaszolni a vásárlátogatók kérdéseire.

Forrás: IM. Information Market, no. 64. (1990. 
September-October) és MAX reference card.

Kovács Lászlóné
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Az Európai Közösség intézményei

I folytassáT] f i
Az Európai Közösség sajtóhivatalai 

IGEN | f i
A szolgáltatások címei. Kérem, válasszon! Német

ország

i N E M  | f i

Hollandia
Rgen] f i

Körte Vijverberg, 5. Betűzöm... NL-2512 Hága, 
Hollandia. Az ország hívójele 31. Telefonszáma

703469326.
I (Hallgatás) | f i

Folytatom a következő sajtóhivatal címével. Belgi
um

STOP | f i
Befejezzem a sajtóhivatalok címeinek felsorolását 
és folytassam a következő szolgáltatás ismerteté

sével?
IGEN j f i

A szolgáltatások választéka véget ért. Befejezi a
beszélgetést?

Rgen] f i
Köszönöm, hogy hívott. Remélem, tudtam segíte
n i önnek. Kérem, hívjon máskor is. Viszonthallás

ra!



Kitekintés

A témával kapcsolatosan még két, a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban megtalálható kiadványra 
szeretnénk felhívni a figyelmet. Az egyik, a Report on the audiotex workshop 17/18th December 1990, 
Luxembourg. (Prepared for the Commission of the European Communities DG XIII. Prep, by Electronic 

Publishing Services LTD, 1991.) című konferenciai anyag, a másik pedig az Európai Közösség 
Telekommunikációs, információipari és fejlesztési igazgatósága által közreadott Overview o f the 

audiotex market in 1989 and 1990. (Luxembourg, 1991. IMO working paper 91 /1.) című áttekintés.

Az Európai Közösség DG XIII. munkabizottsága 1990. decemberi luxembourgi munkaértekezletére 
az audiotexiparban érdekelt szakembereket hívta össze, annak megvitatására, hogyan küzdhetők le az 
audiotexpiac fejlődése előtt álló akadályok. A nehézségek elsősorban műszaki, jogi, valamint piaci ter
mészetűek. A résztvevők által elfogadott ajánlásokból nagyszabású tervek rajzolódnak ki:

► egész Európát átfogó (pán-európai) audiotexhálózat kiépítése;
► a hálózat működtetésére prémiumdíjazásos (kioszk) rendszer bevezetése;
► az európai audiotexpiac felbecsülése (az audiotex fogalmába az interaktív és a passzív szolgálta

tásokat egyaránt beleértve);
► kísérleti, ún. „Eurokiosk” program kidolgozása a pán-európai szolgáltatások működési mutatói

nak meghatározására.
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A luxemburgi audiotex-konferencián elhangzott előadások jegyzéke

m m m sm n m m m m m m m m m m m m m m n m m m m n m n m m n m m m

Report On The Audiotex Workshop s 
17/18th December 1990, Luxembourg
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Kitekintés

1992 márciusában Koppenhágában rendez
ték meg az Audiotex Scandinavia’92 konferenciát 
és kiállítást. A modern digitális telefonhálózat el
terjedtségének köszönhetően az északi orszá
gokban igen népszerűek az újfajta telematikai 
szolgáltatások, többek között az audiotex is, me
lyet a szervezők a 21. század kommunikációs 
technikájának neveztek. A hangtovábbításon ala
puló rendszerek és szoftverek legnagyobb gyár
tója és forgalmazója az északi országok között a 
holland NTC (Nijholt Telecommunications), 
amely, ahogy az alábbi címlistából is kitűnik, már 
meghódította az angol, a spanyol és a svájci pia
cot is. (Forrás: Audiotex’92 Scandinavia. Confe
rence brochure. Triton Telecom, Norvégián Te
lecom, Teledenmark, Swedish Telecom és Tele
com Finland. XIV p.)

(A kiadvány megtalálható a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban)
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