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A GÉPI BESZÉDDEL KIEGÉSZÍTETT 
SZÁMÍTÓGÉPEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI 
VAK ÉS CSÖKKENTLÁTÓ EMBEREK SZÁMÁRA

Ecsedi Csaba 
PROMPT 92 KFT

A vak és csökkentlátó magyar anyanyelvű tanulók, munkájuknál 
számítógépet használó szakemberek túlnyom ó többsége IBM PC számítógépet 
használ D O S-os környezetben. Vakügyi felhasználásra három magyar 
fejlesztésű, magyar nyelvű beszédszintetizátor terjedt el, a PC Voice, Brailab 
PC és M ultivox PC ROBOT. Szükséges lenne egy olyan céleszköz 
kifejlesztése, am ely magyar szövegkörnyezetben a programok használata 
közben m egjelenő angol nyelvű üzeneteket helyes angol kiejtéssel mondaná el. 
Új, felbecsülhetetlen értékű lehetőség a vak emberek számára az optikai 
karakterfelismerés, mely visszaadja nekik az olvasás örömét. 1

1. Bevezetés
Egy Angliában kiadott katalógus (Equipment, 1993) szerint 

mintegy 200 db vakok és gyengénlátók számára használható 
számítógépes céleszköz van a világon. Miközben a piacon új 
géptípusok terjednek el, a DOS-t fejlettebb operációs rendszerek 
váltják fel, a látássérültek túlnyomó többsége kénytelen 
megmaradni IBM PC használatánál és DOS-os környezetnél. A 
DOS-os alkalmazásokon belül is inkább a szöveges jellegűekhez 
lehet hozzáférni különböző képernyőolvasók segítségével. Arról le 
kell mondani, hogy a grafikát élvezzük, holott az új programoknál 
(pl. : a Windows-os alkalmazások esetében) az eredetileg nem-gra
fikus feladatokat is grafikusan ábrázolják. A grafika a szemnek 
készül és nem lehet igazán elmondani az információ tartalmát.

A Windows és alkalmazásainak használata előbb-utóbb 
megoldódik a vakok számára is, hisz jelenleg már létezik hanggal, 
ill. Braille írással kijelzett Windows kezelőfelület és 
szövegfeldolgozó, melyeket az IBM és a BAUM cég fejlesztett ki
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vakok számára. Amíg ezen termékek árai nem csökkennek, meg 
kell elégedni az IBM PC DOS-os felülettel.

A jelen leírás csak a DOS alatt futó alkalmazásokat tárgyalja.

2. Helyzetkép
Az országban élő látássérültek mintegy 1/3-a, a budapestiek 

70-80%-a rendelkezik valamilyen magyarul beszélő számítógéppel. 
Beszédszintetizátorral kiegészített számítógépet használnak a 
Vakok Általános Iskolájában (200 tanuló), a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Szövetségében, ahol számítógépes alapozó 
tanfolyam van, a Neuman János Számítástechnikai Szakközép- 
iskolában (9 tanuló), a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjánál.

Látássérültek körében, ahol beszélő gépeket használnak, 
mindenhol tapasztalható az a tragikus nyelvérzék romboló hatás, 
mely abból adódik, hogy az angol szöveg magyar kiejtéssel 
(fonémarendszer szerint) hangzik el! A jelenleg rendelkezésre álló 
magyar "Text to Speech" természetszerűen nem alkalmas arra a 
célra, hogy különbséget tegyen magyar vagy idegen szavak 
kiejtése között.

Tehát valós igényt oldana meg egy olyan céleszköz (kötött 
szókészlettel is) amely magyar szövegkörnyezetben a használat 
közben megjelenő angol nyelvű üzeneteket helyes angol kiejtéssel 
mondaná el Különösen fontos ez főleg az angol nyelvet nem 
eléggé ismerő látássérültek számára, akik számítógépet használnak 
tanulásuk során.

3. Magyar nyelvű beszédszintetizátorok vakiigyi felhasz
nálásra

3.1 PC-Voice
Az első vakügyi célra kifejlesztett képernyő olvasó, melyet 

már csak kevesen használnak.
3.2. Brailab PC (Brailab,1993)
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A magyar vakok körében ez a legelterjedtebb céleszköz, a 
számítógéppel rendelkezők mintegy 80%-a használja. Koncepciója 
túl egyszerű és zárt! Minden egyes alkalmazáshoz külön-külön kell 
megírni egy kiegészítő hang-kimenetet, melyet kizárólag a szerzők 
készíthetnek el (pl.: NE-hoz, NC-hez, Micro Star-hoz léteznek 
kísérleti jelleggel).

A Brailab PC adapter egy hangszóróból áll beépített 
beszédszintetizátorral, egy tápegységből és két mágneslemezből a 
felhasználói programokkal. Hordozhatósága és a különböző gép
típushoz való alkalmazhatósága jó. A számítógépbe hardware-es 
beavatkozást nem igényel, egy szabad párhuzamos printer 
csatlakozóra dugaszolható, a software installálása egyszerű. A 
program kezelhetősége kiváló, ami annak is köszönhető, hogy a 
szerzők egyike maga is vak és nagyon sok célszerű 
kezeléstechnikai szempontot figyelembe vett a fejlesztéskor. A 
BrailabPC zártsága abban áll, hogy más képemyőolvasóval nem 
működik együtt más hardware-rel sem. Egy képemyőolvasót úgy 
célszerű megalkotni, hogy bármelyik felhasználói programhoz 
annak igényeitől függően online beállítható legyen.

3.3. PC-Robot (Rc-Robot, 1994)
A PC-Robot egy MultiVox kompatibilis interaktív alkotó 

rendszer, magyar beszéd és ének szintetizátor grafikai 
megjelenítővel.

A rendszer elemei:
- PC-Robot beszédszintetizátor kártya egy hangszóróval,
- egy felhasználói és programozási kézikönyv,
- egy mágneslemez a programokkal.
A beszéd szintetizáló programrendszer, mind software, mind 

hardware vonatkozásában egyedülálló képességekkel rendelkezik. 
A speciális célokra kifejlesztett programcsomagok biztosítják, 
hogy a társadalom széles rétegei eredményesen tudják használni 
ezt a rendszert. A beszéd és ének előállítás szabadon 
programozható, bármilyen tartalmú szöveg felolvastatható, ének
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szerkeszthető. A rendszer a kimondandó szöveget magyar nyelven 
tiszta hangzású, dallamos, ritmusos köznapi férfi hanggal mondja 
el. Számos programozási opció biztosítja, hogy a beszéd 
programozása során a legváltozatosabb jellemzőkkel rendelkező 
beszédjelet állítsuk elő.

A PC-Robottal együtt használhatók mindazok a 
képemyőolvasók, amelyek standard kommunikációs PORT-ra 
csatlakoznak. Erre egy példa a magyar fejlesztésű PSR 
(Professional Screen Reader). Számos, hazánkban egyre gyakrab
ban fellelhető képernyő olvasó használható a PC ROBOT-tal 
együtt (pl.: "Vocal Eyes", "HAL").

4. Részletes teszteredmények
A Brailab PC és MultiVox PC ROBOT + HAL 

összehasonlítása
A beszéd érthetősége kiváló mindkét eszköznél. A Multivox 

PC ROBOT (továbbiakban M V) nyolc, a Brailab PC (a 
továbbiakban Br) hat beszéd-paraméter beállítási opcióval 
rendelkezik A Br-nál hanghossz és tagoltsági fokozat állítására 
nincs mód, a magánhangzók túl hosszúak (e,a), némely 
mássalhangzó szinte nem hallható ( t,k,p), ezek megváltoztatására 
nincs mód.

A MV +Hal esetén a legnagyobb beszédsebesség a Br-hoz 
képest kétszerese is lehet. A Br-ban a leggyorsabb sebesség 
meglehetősen lassú a gyakorlott használók számára, 80-90 szó 
percenként.

Brailab PC esetén online üzemmódban (nem képernyőolvasó 
mód) használat közben csak az a szöveg hangzik el, mely a BIOS 
10H megszakításon keresztül kerül kiírásra a képernyőre, vagy a 
virtuális COM4-re van kiirányítva. Csak ebben az üzemmódban 
intonál. Abban az esetben, ha egy adott alkalmazás közvetlen a 
VideoRAM-ba ír, azt a Br és a felhasználó nem veszi észre, 
elolvasása offline módban lehetséges. Nincs lehetőség arra, hogy a
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képernyő tartalma (vagy részlete) egy gyorsgomb nyomásra 
elhangozzék. (Nagyon hiányzik!)

Offline üzemmódban (képernyő olvasó mód) a Br nem 
függeszti fel az adott program futását, tehát ha nem áll a kép, ily 
módon sem lehet hozzáférni a tartalmához (pl.: BBS-nél). Akti
vizálni az INS és a DEL egyszerre történő lenyomásával lehet. Ez 
a lehetőség a billentyűzet használat szempontjából nagyon kelle
mes, ezen billentyű-kombinációt kevés alkalmazás használja. De 
vannak alkalmazások, melyek nem engedik meg az INS és DEL 
egyszerre történő lenyomását, azaz nem lehet átmenni olvasó 
módba Ezek gyakorlatilag használhatatlanok ily módon a vakok 
számára, például Kartoték, Telix. Ezen alkalmazások a Hal-lal 
kellemesen használhatóak, olvasó módba sem kell átmenni, a 
nyilak mozgására a megfelelő menüsor hangzik el és kényelmesen 
lehet kiválasztani és aktivizálni őket.

On és offline beszéd paraméterezése: a Br egy file-ban tárolja 
a kivételszótárt, amely a felhasználó által editálható, bővíthető 
ASCII text file. Ennek a használatával megkülönböztethető a 
szavak leírt és elhangzott alakja (pl. : voice=vojsz) kizárólag online 
módban. A Hal tartalmaz egy "prompt.hal" fájlt. Ez egy ASCII 
text, melynek átszerkesztésével mindkét üzemmódban azt lehet 
hallani, amit a felhasználó kíván.

Billentyűzet: A Br-nak onlineban nincs gyorsgomb készlete, 
csak olvasó módban. A Hal az alábbi gyorsgombokkal rendelkezik 
online-ban: előző, aktuális, következő betű, szó, sor, paragrafus 
olvasása, ill. betüzés, olvasás a kurzorig (többnyire 
összeegyeztethető az alkalmazással).

Billentyű echo: A Br-nál csak megszakításos üzemmód van, 
amely a leghasználhatóbb gépeléskor A Hal-nál nem 
megszakításos is létezik, előnye, hogy billentyű-leütésre a program 
tovább fut, de a beszédpufferben lévő szöveg még elhangzik. A 
Br-nál Keyboard echo megváltoztatására nincs mód, hiányos. Nem 
tanítható, tehát például a "§" paragrafus jel sohasem hangzik el.



121

Magyar nyelvű billentyűzet használata: a Br tartalmaz magyar 
billentyűzet kiosztást, változtatható magyarra offline-ban is (nem 
tartalmaz "/" per jelet). Semmilyen más billentyű-átdefiniáló 
program nem használható a Br-bal együtt, más karaktert echo-z és 
más jelenik meg. A Br a nagybetűket 2-3-szor hangosabban 
mondja, a Hal nem változtat hangerőt, kimondja hogy "nagy", 
és/vagy sípol hozzá.

Némítás: a Br esetén a beszéd ki-be kapcsolására csak a DOS 
promptnál van lehetőség. Ideiglenes némításra a Shift, CTRL, 
vagy Alt nyomvatartásávai van mód. A Hal esetén mindez 
gyorsgombokkal érhető el.

Helyigény a memóriában: a Br 3.0 verziója 61 KB. A MV és 
Hal öt db rezidens részei 264 KB-ot foglalnak le a memóriából. Ez 
utóbbi kissé megterhelő annak ellenére, hogy a felső memóriába is 
tölthetőek. Néhány memóriaigényes program használhatatlan 
emiatt, úgymint NDD, Speeddisk, Term inât...

Szövegszerkesztés: a legszélesebb körű felhasználási terület 
vakok számára. A tesztelés néhány közismert szövegszerkesztővel 
történt mindkét beszélőt használva, úgymint NE, kedit, word55, 
WP51 és a Frame Work programcsomag. A részletes leírás 
meghaladja ezen kereteket.

Az adatkezelők már bonyolultabbak A Br-bal, gyakorlatilag 
csak offline módban lehet elolvasni a táblázatokat. Az 
összefüggések megértése is elég időigényes, mivel hogy sor-oszlop 
pozíciókat kell lekérdezni, majd olvasó ablakokat definiálni rájuk. 
Ezzel szemben a Hal vagy Vocal Eyes fel tudja osztani a 
képernyőt színattributum, oszlop-, sor- és ablakszám szerint, és 
ezután egyszerű képernyőn való navigálással online módon a 
kiemelt adathalmaz hangzik el. Erre jó  példa a Framework.

A Multivoxnak van egy igen jó  beszédszolgáltatása. Sok 
szöveges állományban előfordulnak magyar ékezetes karakterek a 
következőképpen jelölve: é=e', á=a', ú=u', ö=o:, ü=u:, ü=u", 
mindezek érthetetlenek Br-al olvastatva fel. A MV képes arra,



122

hogy ezeket a betükapcsolatokat, stringeket magyar ékezetes 
betűknek megfelelően ejti ki.

A Br olvasó módba belépés után nem függeszti fel az adott 
program futását. Ha tehát nem áll a képernyő mozdulatlan, de az 
alkalmazás dolgozik, (pl. : írás - olvasás a lemezre, memória műve
letek), akkor késleltetve lehet elolvasni a képernyő tartalmát. 
Például a DOS Smartdrv használatakor a késleltetett lemezre írás 
miatt ki kell várni a lemezre mentés idejét, vagy ismételten 
ugyanazt a sorolvasást kell kérni. A Hal esetén nincs ilyen 
probléma, de az alkalmazás futásának felfüggesztése, vagy 
leállítása men biztos, hogy mindig megtehető.

A Br-nál csak offline-ban lehet hozzáférni a képernyőn lévő 
karakterek attribútumaihoz, a Halnál majdnem mindkét állapotban. 
Ez alól van néhány kivétel, de a Br azokra eleve nem képes. 
Például a Br-nál nincs billentyű és képernyő karakter tanítási 
lehetőség, a színeket nem tudja elmondani, (előtér - háttérszín) 
csak a hexadecimális színkódját. A Hal, Vocal Eyes és PSR 
esetében ASCII text-file tartalmazza a színek és a karakter 
képének leírását, mind a 255-öt és ezen állományok átírhatók akár 
más nyelvre is.

Olvasó ablakok, a teljes képernyő négyzethálószerűen feloszt
ható ablakokra úgy, hogy a területek értelmileg egy egységbe 
tartoznak és ezen kijelölt részeket összefüggően lehet felolvastatni. 
Mindkét képernyőolvasó koncepciója ugyanaz, csak a hozzáférési 
és definiálási módban vannak különbségek. A Br-ban hattal több 
(16 db) ablakot lehet definiálni egy adott alkalmazásra, melyek 
induláskor a DOS promptnál file-paraméterrel adhatók meg 
Ezeket a fix ablakokat az offline módban a fünkcióbillentyűkkel 
lehet aktivizálni.

A Hal esetében online-ban gyorsgombokkal lehet felolvastatni 
a kiválasztott ablak teljes tartalmát. Az olvasó ablakok 
koordinátáit és a hangkimenetre vonatkozó beállításokat *.SPC
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fíle-ok tartalmazzák, melyeknek cseréje, letöltése és definiálása az 
alkalmazás futása közben is online lehetséges.

5. Optikai karakterfelismerés Recognita programmal
Az optikai karakterfelismeréssel nyomtatott szöveges 

állományok, könyvek hozzáférhetőek, elolvashatóak a 
látássérültek számára. Ez a lehetőség a vakok számára szinte 
felmérhetetlen előny. A papíron lévő szöveget szkennelés után a 
Recognita a kívánt ASCII text file formátumban készíti el, mely 
ezután felolvastatható, átszerkeszthető, javítható a beszélő géppel 
Sajnos a folyóiratok, napilapok optikai karakterfelismerése nem a 
legtökéletesebb, elég sok a nem felismert szimbólum (betű), a 
karaktertévesztésből adódó bizonytalanság a szöveg megértését 
rontja. Ez leginkább olyan esetekben fordul elő, amikor 
nyomdatechnikailag hibás vagy gyenge minőségű az írott szöveg. 
Ezzel szemben szakirodalmi, szépirodalmi s olyan nyomtatványok 
esetén, melyek laser vagy megközelítően hasonló jó minőségűek, a 
karakterfelismerés 1-2 ezrelék jósági azonosítási arányt is elér, 
gyakorlatilag tökéletesen használható felolvasásra

A Recognita programnak létezik egy "Auge" elnevezésű 
kezelőfelülete csökkentlátóknak. A fő és almenük mind a Brailab 
PC, mind a Multivox + HAL képemyőolvasónál egyformán online- 
ban beszélnek, jól kezelhetőek. Folyamatos szkennelés esetén van 
lehetőség mindkét beszélő rendszerben a beszéd elnémítására a 
gyorsabb feldolgozás céljából
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