
Számítógépes oldalaink

Megszólal a számítógép megismertethessem ezt az érdekes, a számítógépI

' minden képernyõüzenetét, a gépkezelés mozza-

hogy alá tás sérültek is natait hanggal megjelenítõ módszert. Találkozá-

használhassák s~ megbe.s,zélt idõpontja véletlenül esett a fe-
her bot napJ ara...

Négyen dolgoznak a csoportban a szervezet
Valamikor a 90-es évek elején volt egy bemuta- Hermina úti, gyönyörû, Lechner Ödön tervezte
tó a nemzeti könyvtár "kupolájában": egy akkor hajdani fõúri villájának padlásterében. Egy fiatal
valóban szenzáció számba menõ beszédszinteti- kolléga kivételével mindannyian látás sérültek.
zátorral ismerkedhettek meg az érdeklõdõk. Elég- Az egyik asztalon két kis hangfal között áll a
gé valószínû persze, hogy nem éppen azok, akik- BraiLab beszéd szintetizátor, a számítógép meg-
nek errõl az újdonságról feltétlenül tudniok kell szólaltatásának kulcsa. Ez a példánya BASIC-
és érdemes. Ráadásul: azóta is szenzáció szám- re, majd a CP/M-re alapozott megoldás után már
ba megy, hiszen kevesen ismerik, s végképp: a harmadik generá-
kevesen jutnak hozzá a rászorultak közül. ció képviselõje. A

Legutóbb a szeptember 2. és 7. között, a KFKI Beszéd- és re-
PULMAN projekt keretében rendezett Elektro- habilitációs labora-
nikus Szolgáltatások KÖZkönyvtárakban tóriumában dolgozta
(ESzKÖZ) tréningen került szóba a látás sérültek ki az Arató házas-
számítógép-használatát megkönnyítõ "szet". (A pár, dr. Arató And-
továbbképzést a Publika Magyar Könyvtári Kör rás és Vaspöri Te-
és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár szervez- réz. A következõ
te a hátrányos helyzetû felhasználóknak nyújtan- lépcsõ is látszik
dó könyvtári információs szolgáltatások mene- már: a BraiLab CD,
dzsereinek.) Itt mutatta be a folyamatosan fejlõ- amellyel nemcsak
dõ újdonságot Szuhaj Mihály, aki a Magyar szintetizált beszéd-
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége hang érhetõ el, ha-
(MVGYOSZ) informatikai csoportjának vezetõ- nem wav fájlokat is
je. Öt kerestem meg, hogy lapunk olvasóival is kezel.

r ~; A BraiLab szoftverei DOS-
! osak, de ~egészítéssel Windows

alól is használható ak. A rendszer
alapja a képernyõolvasó és a
felolvasó modul, ezek segítségé-
vel vakok számára is kezelhetõ
a személyi számítógép. Magyar-
országon nincs ilyen jellegû
szoftverfejlesztés. A külhoni kí-
nálatból a cseh WinTalker a leg-
olcsóbb, ezt forgalmazza az
MVGYOSZ is.

A Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének székháza
a Hermina úton
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Részlet az interneten is olvasható árukataló-

gusukból:

179. Brailab CD 40 000 Ft
180. Brailab PC tagságival 27 410 Ft
181. Brailab PC 29 410 Ft
182. Akkumulátoros

Brailab PC tagságival 30 710 Ft
183. Akkumulátoross Brailab PC 32 710 Ft
189. Wintalker 3.3 .69 000 Ft
190. Wintalker 3.3 tagságival ~ 1 7'50 Ft

A WinTalker a DOS-os robothanghoz képest
már intonált hangot ,ad. A képernyõolvasáshoz
itt a Windows Eyes nevü amerikai programot
használják. Ennek az a szerepe, hogy a képernyõ Hangoskönyv tárolódobozban, kölcsönzõjeggyel
kurzorral aktivált részén lévõ szöveget a beszéd- Lent: a számítógép elõtt Szuhaj Mihály

szintetizátorh,oz juttassa el, amibõl aztán hangos
információ lesz a windows-felület kezeléséhez,
program ikon kijelöléséhez, megnyitásához.

Ez év májusában jelent meg a 'kínálatban a
magyar fejlesztésû Multivox beszédszintetizátor-
program, amely hangkártyán és hangfalakon
keresztül ad -,.obothángot. Utódja, a Profi vox
már emberi hangú. Kifejlesztésében közremûkö-
dött: Olaszy Gábor, Németh Géza, Olaszi Péter,
Kiss Géza, Zainkó Csaba, Gordos Géza (Kem-
pelen Farkas Beszédkutató Laboratórium, MTA
Nyelvtudományi Intézet, BME Távközlési és Te-
lematikr.i Tanszék).

A szövetségen keresztül ingyen hozzá lehet
jutni a programokhoz, száz licenc erejéig. értékû mûködéshez szükséges összetevõket. Már

A párj~t ritkító programfejlesztés szerte a tesztelik a próbacsomagot, remélhetõen még az
világon egyedülállóvá vált azzal, hogy elkészült idén kapható lesz, Profi vox hanggal. A kezde-
a webes változata. Ez letölthetõ a http:// ményezés mögött az Informatjka a látássériilte-
www. vilaghallo.hu cílnrõl. Telepítés. után a prog- kért alapítvány áll az Informatikai J(ormánybiz-
rammal kliensként lehet bejelentkezni a Magyar tosság támogatásával. Az alapítvány száz pél-
Könyvklub webes áruházában elérhetõ digitális dányt vásárol az alkalmazáscsomagból, és ingyen
könyvekhez, amelyek felolvasott tartalomjegy- adományozza a rászorultaknak.
zékbõl választhatók ki és hallgathatók végig. A A szövetségben dolgozó informatikai csoport
nem látó PC-használót hangos súgó igazítja el a maga is építi digitális könyvtárát, a Vakok Elekt-
vezérlõmûveletekhez tartozó billentyûk haszná- ronikus Archívumát (VEA), amelyben most két-
latában. ezernél több mû található. (Összehasonlításul:

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy mindezek- ezer alatti a Braille-könyvek száma.) Állományuk
hez (vagyis ahhoz, hogy a számítógép windows- úgy is gyarapszik, hogy számítógéppel bíró vak
felületét kezelni tudja a látássérült ember) szük- társaik beszkennelten átadnak könyvfájlokat.
ség van képernyõolvasó programra, ennek ára Ezekbõl közönséges szövegállományokat készí-
elég magas, kb. 150 ezer forint. Most készül egy tenek, amelyeket a még mindig legelterjedtebb
amerikai program honosítása. A szövetség sze- DOS-os megoldásokkal tudnak hangzóvá tenni.
retne egy komplett rendszert összeállítani, hogy A szerzõi jogi törvény a vakok számára mentes-
ne kelljen külön-külön összeválogatni a teljes séget ad az átalakításhoz. A szövetség informa-
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tikai csoportja kéri, hogy (mûfaji korlátozás nél- A egyesület életében 2001-ben is meghatározó
küli) hasznosítható szövegfájlok felajánlásával se- szerepe volt a Nemzeti Információs Infrastruktú-
gítsék állományuk gyarapítás át, és várja értesíté- ra-fejlesztési Programmal (NIIF) meglévõ szoros
süket letölthetõ szövegállományokról, amiket a együttmûködésnek. A nemzetközi mércével mér-
vakok könyvtárába beépíthetnek. Elérhetõsége- ve is kimagasló jelentõségû eredmények közül ki
ik: (1) 384-8440/110, (20) 337-1621, fax: 384- kell emelni: az .európai kutatási-oktatási gerinchá-
5028, e-mail: mvgyosz@axe1ero.hu, szuhaj. lózathoz (GEANT) kiépített 2,5 Gb/s kapcsolódá-
mihaly@mvgyosz.hu. si sávszélesség mellett hasonló sebességû belföldi

Egy korábbi Soros-pályázatban 18 hazai g~rinc~álózattal re~de!~ez,ik az e?y,~s.?let (ld. té~-
könyvtár kapott támogatást "látógép" beszerzé- kep), es, a sz.u~erszamIto~epekre ~pulo al~alma~a-
sére ez egy komplett (PC+scanner+Recognita sok beleptetesevel eredmenyesen IgyekszIk felzar-

, ) k ' ll ' t ' 1 t kózni a kontinens legjobbjaihoz. A hazaiak mel-
program mun aa omas Je en .".,..' ..",.,

M ' .. ts , data ' , t kb lett nott az egyesulet nemzetkoz1 egyuttmukodes-
agyarorszagon a szove eg alszenn . b b .'1 " . lak ' , .

44 k ' 1 K .' " l '. k . d" " t ' l 'kr en eto toti szerepe IS: csat ozasa az europal
ezer va e, OZU u mm ossze oszaza e a IP 6 ~ '1 Zt " kí ' 1 ~ lk 1 ,. ~ 1 d t k EUh " kn k ' akik ' ", h v lej es esI ser elol a a mazas1 le a a o

te eto azo a aszama, szam1togepet asz- ' It 1. t ' t tt 6NET . kt ' ' h ' , '
t' 1 k E ' k ' , , hn'k ' ' b a a IS amoga o proJe Je ez es reszve e-

nana, szamo esazuJtec 1 a Ismerete en 1 d ' lklt ' ' kutat " h 'l ' tk tk .'
1, .k ' , .1 ~ . th ' eae e e -europal 01 a oza o nemze 0-
a~s~l , Igazan, ml yen J.ontos szerep JU at a sza: zi konnektivitását megteremtõ SEEREN projekt-

~Itogepn~k ab?an, ~o~y,a .~elhalmoz~tt s~ellem1 ben a GEANT mellett a legfontosabb össz-európai
kmcset kozvetItse latasserult embertarsa1nkhoz, fejlesztésekben vállalt aktív közremûködést jelenti.
s akár abban is, hogy a gépet munkaeszközül Az NIIF Program keretében fejlõdõ és mûködõ
használva, például bekapcsolódva egy otthoni hazai számítógép-hálózat által kiszolgált intézmé-
gépen végezhetõ távmunkába, teljesebb emberi nyek és felhasználók köre lefedi a teljes magyar
életet élhessenek. (Kérem a Könyvtári Levelezõ/ tudományos, felsõoktatási és közgyûjteményi kö-
lap olvasóit, hívjákfel a könyvtárukbajáró, kör- zösséget, nemzetközi színvonalú szolgáltatásokat
nyezetükben élõ látássérültek figyelmét ezekre a kínálva az alkalmazók számára.
lehetõségekre!) (Fejõs László) A közgyûlésen Nagy Miklós a hazai fejlesztési

eredményekrõl, Bálint Lajos a nemzetközi kap-

Hun g arnet-köz gy ûlés csolat?~~l, K~k~s ~árol~ a könyvtári,~zak~sztál,y

munkájarol, Tetenyz Istvan, az NIIF muszak1 tana-

csának elnöke pedig a mûszaki infrastruktúráról
A Magyar Tudományos Akadémia székházának szólt.
dísztermében tartották meg október 17-én a Az egyesület beszámolóját és a 2002-re vonat-
Hungarnet Egyesület évi rendes közgyûlését, A na- kozó gazdálkodási tervet, valamint költségvetést a
pirenden az egyesület 2001. évi tevékenysége és közgyûlés elfogadta,
gazdálkodása, szervezeti és mûködési szabályza- Az egyesületet a Fõvárosi Bíróság 2002, már-
tának módosítása, 2002. évi gazdálkodása és költ- cius 28-ai határozatával közhasznú szervezetté mi-
ségvetése, valamint a Hungarnet-közösség számá- nõsítette, emiatt volt szükség a szervezeti és mû-
ra 2002-ben nyújtott infrastruktúra átte~tése sze- ködési szabályzat módosítására, amit a közgyûlés

repeit. egyhangúlag jóváhagyott. (FL)
Dr. Zombory László, az egyesület s egyben a

közgyûlés elnöke bejelentette, hogy a június 28-ai
elnökségi ülés államtitkár-helyettesi megbízatása
miatt és saját kérésére határozatlan idõre felfiig- ""
gesztette Bakonyi Pétert ügyvezetõ elnöki megbí-
zatása alól, egyúttal felkérte Bálint Lajost e fel-
adat ellátására,

Az egyesület 2001. évi tevékenységérõl részle- A
tes jelentés készült a közgyûlés számára, ezt a tagok
írásban megkapták, A Hungarnet Egyesületnek 763
rendes és 1200 fõ pártoló tagja van. A rendes ta- -2.5 QJil
gok szavazati, a pártolók tanácskozás joggal vehet- -~~5M~);t
nek részt a beszámoló közgyûlés munkájában. ,..
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