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ELEKTRONIKUS-LEVÉL FELOLVASÓ

Németh Géza -  Zainkó Csaba -Bogár Balázs -  
Szendrényi Zsolt -  Olaszi Péter -  Ferenczi Tibor

Budapesti Műszaki Egyetem, Távközlési és Telematikai Tanszék

Bevezetés
Mai világunkban a kommunikáció és az adatáramlás egyre fonto

sabb szerepet tölt be az ember mindennapi életében. Régen a papír 
alapú információáramlás volt a jellemző, de az idő előrehaladtával 
egyre inkább a papír nélküli, elektronikus adatcsere irányába mozdul el 
a világ. A személyes találkozások helyett a telefonos- és videó 
konferenciák kerülnek előtérbe, míg a hagyományos posta helyett az 
elektronikus levelek használata terjed el.

Az elektronikus levelezőrendszer használata egyre jobban minden 
napi életünk részévé válik, és egyre fontosabb, hogy rendszeresen 
nyomon tudjuk kísérni postafiókunk forgalmát. Hálózatra kötött 
számítógép használata esetén a feladat nem jelent komoly problémát, de 
ha állandóan mozgásban vagyunk, akkor más megoldásra is szükség 
van.

Ilyen telefonos szolgáltatás például az e-levél felolvasó, aminek 
segítségével bárhonnan, telefonon keresztül meghallgathatjuk, hogy 
kitől milyen levél érkezett. A levelek tartalmát a rendszer olvasható 
formába alakítja át, amelyet a tanszéken kifejlesztett szöveg-beszéd 
átalakító felolvas a telefonba. A digitális telefonkészülék nyomó
gombjainak segítségével navigálhatunk a menürendszerben, kiválasztva 
a felajánlott funkciók közül az épp szükségeset.

A telefonos e-levél felolvasás nemzetközi szinten is még kezdeti 
stádiumban van, még nem tisztázódott, hogyan is kell egy ilyen rend
szert tökéletesen megvalósítani. A jelen tanulmányban rámutatunk a 
fejlesztés során tapasztalt problémákra.
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Létjogosultság
Az elektronikus levelek elolvasására az emberek túlnyomó többsége 

valamilyen levelezőprogramot használ, amelyeknek közös tulajdonsága, 
hogy a számítógép monitorán jelenítik meg a levelek tartalomjegyzékét. 
A legnagyobb megkötés használatuk során, hogy csak számítógép 
mellett ülve lehetséges a levelek olvasása, és mivel egy ilyen 
alkalmazás nagy mennyiségű beállítási paraméterrel rendelkezik, 
nehezen hordozhatók egyik gépről a másikra. A helyhez kötöttség úgy 
oldható fel, hogy olyan rendszert hozunk létre, amely lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó, bárhol a világon, a nyilvános telefonhálózatot 
igénybe véve, hozzáférhessen a leveleihez. Célunk az, hogy csak a világ 
minden táján megtalálható egyszerű analóg készüléken (amely 
beszédsávú átvitelt biztosít), gépi beszéd segítségével lehessen 
„elolvasni” azaz meghallgatni a leveleket, teljesen automatizáltan.

E-levél felolvasó rendszer 
A telefonos felolvasás elméleti korlátjai

A rendszer csak kiegészíteni tudja a hagyományos levélkezelőket, a 
telefonrendszeren keresztül, a hallás útján történő információátvitel 
korlátozó tényezői miatt, mint például a kis „szövegátviteli” sebesség, 
vagy a beszéddel egyszerűen, röviden leírható fogalmak szűkössége. A 
telefonos felolvasás a következő korlátokkal rendelkezik:
• Hosszú szövegállományok: Az ember sokkal nagyobb mértékben 

hagyatkozik a látására, mint a hallására, látás útján sokkal gyor
sabban és több információt képes befogadni, mint hallás útján. 
Több oldalas szöveget hosszú ideig tart felolvasni, valószínűleg a 
felhasználóknak nem lenne türelmük végighallgatni, vagy a szöveg 
vége felé már nem emlékeznének az elejére. Egy 2 kbyte-os magyar 
szöveg (kb. 30 sor) 3,5 perc felolvasva, egy 10 oldalas levél 
felolvasása már több mint fél óráig tartana.

• A rendszer által nem támogatott formátumú szöveg: Az c- 
levelekben használt szövegformátumok és karakterkészletek száma 
nagy és növekszik, ezért nem ismert formátum esetén, a rendszer 
nem képes átalakítani a szöveget (Pásztor 1996).
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• Kép, programok: A felolvasás nem alkalmas képi jellegű állomá
nyok leírására, illetve a programok számítógépes felhasználása 
miatt ezek nem olvashatók fel.

• A rendszer állal nem támogatott idegen nyelvű szöveg.* Az elektro
nikus levél felolvasása nyelvfuggő, tehát ha a szöveget nem a saját 
nyelve szerint olvassák fel, akkor nehezen érthető a beszéd.

A működés menete
1. A felhasználó a nyilvános telefonhálózaton keresztül képes elérni a 

szolgáltatást, a megfelelő számot tárcsázva az alkalmazás a lehető 
leghamarabb felveszi a telefont. A „megfelelő szám” kifejezés azért 
fontos, mert más-más számon különböző nyelvű rendszer érhető el, 
tehát már a kezdeti bejelentkező szöveg is a kívánt nyelven szólal 
meg.

felluisziáló üdvözlése 
le lluisznnlo azonosítása 
adminisztrálás 2 - 3 .

~ T r
Újraindítás

fe Használótól elköszönes 
adminisztrálás 
„takarítás” 6 .

levelek letöltése 
levelei színának közlése

Kiléjxis

mcniipontok felajánlása 
válastfás saei inti almenü indítása

: 5 .

• .  Választás a menüből

Almenük Almenük Almenük

I. ábra
A felolvasó működésének folyamatábrája

2. Az üdvözlés és a felhasználó azonosítása után a rendszer már 
tudja, hogy „kivel áll szemben”, és ez alapján változtathatja meg 
működésének paramétereit.

3. A rendszer eltárolja a felhasználó cselekvéseit, hogy az esetleges 
visszaélések felderítését segítse.
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4. A rendszer letölti a megfelelő leveleket a szerverről, és feldolgozza 
azokat a tartalomjegyzék elkészítéséhez. Ezalatt a felhasználóval 
közli leveleinek számát, és megkéri, hogy a felsorolt menüből 
válassza ki a kívánt funkciót.

5. A program mindig felajánlja a lehetséges választási lehetőséget és a 
felhasználó a rendszer bármely pontján kérhet segítséget a rendszer 
kezeléséhez. A levelek tartalomjegyzékét, tartalmát meg lehet hall
gatni, illetve egyéb szolgáltatásokat is igénybe lehet venni.

6. Kilépéskor a rendszer helytakarékossági és adatvédelmi szem
pontból, minden olyan felesleges információt, adatot, hangfájlt 
töröl, amire már nincs szükség.

A felolvasó szolgáltatásai
• Tartalomjegyzék meghallgatása: Levelező rendszerek használata 

során legtöbbször a levek legfontosabb adatainak felsorolását 
választjuk, vagyis a tartalomjegyzéket. Itt nem a levél belső 
tartalmát hallgathatjuk meg, hanem a „borítékon” szereplő 
adatokat, mint például a feladó nevét, a feladás dátumát és a levél 
tárgyát. Ha a tartalomjegyzék meghallgatása közben egy olyan 
levélhez érkezünk, amely érdekes számunkra, tehát a levél tartal
mára is kíváncsiak vagyunk, akkor egy gomb megnyomásával 
lehetőségünk van a levél „belsejének” meghallgatására is.

• Levelek meghallgatása: Ha kevés levelünk érkezett, vagy váloga
tás nélkül meg akarjuk hallgatni az összes levelet, akkor ezzel a 
funkcióval a rendszer sorban felolvassa az összes levelet. Lehető
ség van arra is, hogy egy levél felolvasását megszakítsuk, a 
következő levélre ugorjunk, vagy az adott levélben mondatonként 
előre-hátra mozogjunk.

• Kiegészítő szolgáltatások: A felhasználó rövid válaszlevelet 
küldhet a feladó vagy bárki részére. A válaszlevelek lehetnek előre 
generáltak, amelyek közül csak választani kell, vagy az adott 
időpontban írtak. Előre megalkotott levelek küldése lényegesen 
egyszerűbb, hiszen csak egy listából kell választani, viszont az 
előre megírt szövege miatt csak korlátozott esetekben használható. 
(Legegyszerűbb előre megírt levél lehet az, amelyikben a feladó
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részére közli a felhasználó, hogy elolvasta a levelét.)
Lehetőség van egy levél fakszimiléjének küldésére, amellyel 

fontos leveleket papíron jeleníthetünk meg. Erre akkor is 
szükségünk lehet, ha a levél olyan információt tartalmaz, amelyet 
a felolvasó korlátozott lehetőségei miatt nem képes továbbítani 
nekünk, ilyenek például a képek, a hosszú szövegek és az ábrák.

• Egyéni paraméterek módosítása: Az ember-gép kapcsolat minő
ségét lehet javítani, ha az alkalmazás lehetőséget nyújt személyes 
jellegű beállítások használatára. Fontos paramétere a rendszernek, 
hogy a köszöntő, segítő üzenetek milyen nyelven, milyen stílusban 
vannak felvéve. A szöveg nyelvén azt értem, hogy a szöveget 
milyen nyelvén olvasták fel, a stíluson pedig azt, hogy a 
mondatokban magázó, vagy tegező formát alkalmaznak, vagy azt, 
hogy női vagy férfi hang hallható.

Levél- és szövegfeldolgozó
Ennek a részegységnek az a feladata, hogy a postaládában található 

karakterfolyamból egy értelmes, felolvasásra alkalmas szöveget állítson 
elő.
Az elektronikus levélről röviden

Az elektronikus levél két nagy részre osztható fel, a borítékra és az 
üzenetre. A borítékot szokták még a levél fejrészének nevezni. Itt a 
hagyományos levélhez hasonlóan azok az információk találhatóak meg, 
amelyek a kézbesítéshez, rendszerezéshez szükségesek. A boríték úgy
nevezett mezőkből áll. Minden mező elején annak neve, kettőspont és a 
mező tartalma áll. Ezek azért fontosak a számunkra, mert ilyen 
mezőkben találhatóak azok az információk is, amelyekre szükség van a 
tartalomjegyzék készítéséhez, és a tényleges üzenet értékeléséhez. 
(Koltay-Szaniszló 1996)

Legfontosabb mezők:
♦ From: A levél feladójának címe, esetleg a neve
♦ S u b ject: A levél tárgya
♦ Date: A feladás dátuma

A tartalomjegyzék készítéséhez ezek az információk már elegendőek, de 
a szöveg értelmezéséhez többre van szükség.
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♦ Content-Type: Itt arról kaphatunk információt, hogy a levél 
tartalma milyen jellegű üzenet, milyen karakterkészletet használ. 
Ez a mező nem minden esetben érhető el.

A boríték végét egyetlen üres sor jelzi, onnan kezdve a levél teste, maga 
a tényleges üzenet található. A boríték a felsoroltakon kívül még 
rengeteg egyéb információt is tartalmaz, amelyeket a levél postázása 
közben csatolnak a levéltovábbító rendszerek a levélhez. Ha a levélben 
az információk -  mint például a dátum -  nem a megfelelő formában áll 
rendelkezésre, át kell alakítani érthető alakra. Dátum esetében még arra 
is szükség lehet, hogy a különböző időzónákban írt levelek időpontjait a 
helyi időre alakítsa át a rendszer, mert a felhasználó a levelek időbeli 
sorrendjét csak így képes felfogni. (Például a 16:45 perckor írt levél 
később lett megírva mint a 17:00-ás, ha az első a londoni, a második 
pedig a budapesti idő szerint van megadva.)
A levelek feldolgozása

A levelek feldolgozása abból áll, hogy a szerverről letöltött fájlból a 
levelek tartalmát és az azonosításukhoz szükséges információkat 
kinyeri a rendszer. A levél fejlécéből ki kell keresni azokat az infor
mációkat, amelyek a tartalomjegyzék készítéséhez szükségesek. Ezt a 
következő módon lehet megtenni (Crockcr 1982):

Feladó: A feladó személyét a From azonosítójú mezőből lehet 
megismerni, neve és az e-levél címe együtt szerepelnek ott, de az is 
előfordulhat, hogy csak az c-levcl cím van megadva, ilyenkor nem is 
ismerhetjük a feladót.

Dátum: A feladás dátuma a Date kulcsszóval jelzett mezőből derül 
ki. Ez egy szabványos formában megadott dátum, amely másodpercre 
pontosan megadja az elküldés időpontját. A felhasználó számára 
mindig a helyi idő szerinti dátum érdekes, minden dátumot erre kell 
átalakítani. A dátum itt nemcsak az évet, hónapot, napot, hanem az 
órát, percet, másodpercet is jelenti.

Tárgy: A levél tárgya a Subject mezőben található meg, ezen csak 
minimális konverziót kell végrehajtani. Speciális karaktereket nem lehet 
használni a levél fejrészében, ez Magyarországon gondot okoz az 
ékezetes betűk miatt. Ezt úgy oldották meg. hogy egy kitüntetett
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karakter segítségével (=) meg lehet adni a kívánt kódkészletet, a 
kódolási eljárás típusát, és utána a karakterkódjával lehet hivatkozni az 
adott speciális betűre:

Példa: március •=> =?iso-8859-2?Q?m=Elrcius?=

Ez egy ISO 8859-2 karakterkészlet szerinti kódolás, ahol az El az 
„á" betű hexadecimális kódja (Moore 1993).

Üzenet: A fejrész után található az üzenettest, amelynek kódolása a 
fejrészből derül ki. A Content-Type mezőből megállapítható, hogy mi 
az üzenet típusa, és ha szöveg, akkor milyen kódolással, milyen 
karakterkészlettel lett írva. Néhány lehetséges típus átalakítása:

application: alkalmazások (programok) átalakítása nem lehetséges, 
rövid üzenettel kell helyettesíteni, amelyből a felhasználó számára 
kiderül, hogy milyen nevű, hosszúságú alkalmazást kapott.

audio: ha ismert formátumú hanganyag, akkor a felhasználónak le 
kell játszani.

image, video: álló- és mozgóképek nem alkalmasak az átalakítása. 
multipart: több részes dokumentum, amit szét kell bontani, tehát 

külön-külön kell az egyes részeket vizsgálni.
text: szövegek esetében, különböző karakterkészlet esetén konverzió 

szükséges.
A szövegek feldolgozása

Szövegek feldolgozásán azt értjük, amikor egy egybefüggő szöveget 
mondatokká szedünk szét. Erre azért van szükség, mert a szöveg
beszéd átalakítók a legjobb minőségben mondatokat képesek felolvasni. 
Első lépésben meg kell állapítani a szöveg nyelvét, amely például az 
egyes nemzetek szavainak előfordulásának vizsgálatával vagy bizonyos 
alapvető szabályszerűségek figyelésével lehetséges. Ilyenek lehetnek a 
„th” kapcsolatok gyakorisága, mely az angol nyelvre utal, vagy az „á” 
és az „sclv’ betűk, amelyek a németre, és a sok „e” betűs szó, amely a 
magyar nyelvű szöveget valószínűsíti. Jellegzetesek nyelvünkben a 
kettős betűk is (sz, zs, gy, ny, ..). amelyek nemigen találhatók meg más 
nyelvben. Előfordulhat, hogy a levélben a szöveg nem egységes,
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különböző nyelvű mondatok váltogatják egymást, ilyenkor mondat 
szinten kell dönteni a nyelvről.

Mondathatárok: A mondathatárok megállapítása viszonylag
egyszerűnek tűnik, de a levelek rövid vizsgálata után is már látni, hogy 
ebben a esetben nem lesz könnyű dolga a programnak, hiszen a magyar 
nyelvben léteznek olyan jelek, amelyek több funkcióval is bírnak.

írásjelek: Mondathatárokat a pontok, a felkiáltó- és kérdőjelek 
jelölik, de ezeket nem csak erre a feladatra használjuk, ezért csak a 
ezek megléte alapján nem dönthetünk.

Internet címek: Ezekben a címekben több pontot is találhatunk, 
amelyek félrevezetik az olyan algoritmusokat, amelyek csak a pont 
karaktert keresik.

Rövidítések: Rövidítések végén mindig pont szerepel, amit szintén 
figyelmen kívül kell hagyni a mondathatár keresésénél.

O  O  O  O  O  O  . . . ________ = _ T ______________ ■  rr 11-1 r -T ■ =  T ______________ = = = = = = =  T

o _______  II  I I  I I  I
• ] [ _ n _ n _ | D D [  ====____  I M  I I  I

> ( ___________I___ l _ [ __________ ] _ l ____________ l _ l ___________________ l _ l _____________________ l _ l
/ o o  OOOOO o o '  o o o  o o o  ' o Ao o Ao '  ' o Ao  o Ao '  ’ o Ao  o Ao"

F e lo lvasva: o  o  o  o  o  o  p o n t p o n t p o n t a lu lv o n ás  a lu lv o n á s  a lu lv o n á s  eg y en lő  e g y en lő  ...

2. ábra
„Kisvonaf ’ példa a karakterrajzokra

Karakterrajzok: az elektronikus levelekben a levél írója sokszor 
olyan rajzokat készít, amelyek a számítógép szempontjából szövegnek 
számítanak, de valójában csak a képernyőn megjelenítve tartalmaznak 
információt. A 4. ábrán látható kisvonat rajzot felolvasva, olyan 
szöveget kapunk, amelynek értelmét nem képes az ember felfogni, 
viszont ránézésre egyértelmű a jelentése.

Az előbb felsoroltakat figyelembe véve még mindig gond lehet az, 
hogy az elektronikus leveleket sokkal lazább stílusban írják a levelezők, 
mint más nyomtatott anyagokat, tehát nem is biztos, hogy a mondat 
vége jelölve van.
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Kivétel szótárak: Rövidítések vagy idegen szavak felolvasása 
sokszor nem érthető, ezeket a felolvasható alakjukkal kell helyettesíteni, 
cl kell végezni a szöveges feloldást. Ezeket a kivétel szótárban kell 
tárolni, amelyből minden benne szereplő rövidítéshez, idegen vagy 
jövevényszóhoz a megfelelő kiejtésű „szöveges alakot” lehet 
visszakeresni, és utána a felolvasáskor ezzel lehet helyettesíteni. A 
kivétel szótár nyelvfuggő.

Ékezetesítés: Főleg magyar nyelvű elektronikus leveleknél gyakori 
az, hogy a feladó ékezetek nélkül adja fel a levelét, és ezt felolvasva 
nehezen érthető beszédet kapunk. Ha az írott szöveget olvassuk, akkor 
az agy tapasztalati alapon úgymond „kirakja az ékezeteket” a 
magánhangzókra, amit viszont hallás után már nehezen tud elvégezni. 
Az ékezetesítés egy részét megoldhatjuk kivétel szótárak segítségével, 
amelyek leginkább a gyakori tulajdonnevekre, keresztnevekre alkal
mazhatók hatékonyan (Tamas —> Tamás). Más módszer, hogy az adott 
szó összes ékezetes formáját megvizsgáljuk, és a magyar szövegben 
való előfordulásuk alapján döntünk. Ez a feladat hasonló a helyesírás 
ellenőrzés problémájához.

Befűzés: Olyan betűsorozatokat, amelyek nem tartalmaznak
magánhangzót, nem lehet kiejteni, kivétel a „s” kötőszó vagy a „pszt”, 
„hm” szavak. Ezeket a betűsorozatokat úgy lehet csak felolvasni, ha 
minden egyes betűt egyenként kimond a rendszer. Vannak speciális 
karakterek, amelyeknek nem felel meg hang a magyar nyelvben, ezeket 
is külön kell betűzni. Ezek azok a karakterek, amik nem betűk vagy 
számok és nem mondatban szereplő írásjelek. A pontot is ki kell 
betűzni kell abban az esetben, amikor nem mondatvéget vagy rövidítést 
jelöl, hanem például internetes címet ( 1. táblázat).

1. táblázat: Példa néhány szó betűzésére

html —> „há té cm el”

kft —> „ká ef té”

www.bme.hu „vé vé vé pont 
bé cm e pont hu”

1 0 % „tíz százalék”

http://www.bme.hu
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A betűzés során felmerül olyan probléma is, hogy az angol „at” (@) 
jelet, hogyan ejtsük ki magyarul, „at jeF’-nek vagy az egyre jobban 
elterjedő „kukac” kifejezést használjuk. (A rendszer az utóbbit 
alkalmazza.)
A felolvasó vezérlése

Nyomógombokkal: A fel
olvasót legegyszerűbb esetben a 
telefon 10 számjegyével és a két 
szimbólummal vezérelhetjük. A 
felsorolt választási lehetőségek 
közül gombnyomással választ
ható ki a kívánt funkció.
Manapság használt nyomó
gombos készülékek nagy több
ségén betűk is szerepelnek a 3. 
ábra szerinti elrendezésben, 
amely korlátozott lehetőséget 
biztosít szöveg bevitelére is, az 
angol 26 betűs ABC betűinek segítségével. A billentyű egyszeri 
lenyomásával rajta lévő számot generálja, de a kétszeri, háromszori 
vagy négyszeri ismételt megnyomás már a megfelelő betűt jelenti. Ha 
hosszabb időn belül nincs megnyomva ugyanaz a gomb, akkor új 
betűnek kell venni a következő lenyomást. A 2. táblázatban látható a 
„12 ÓRA” szöveg begépelése.

A szövegbevitel pontosságát úgy lehet javítani, hogy rendszer 
minden detektált betűt visszamond, lehetőséget adva a javításra. 
Gyakorlott felhasználók nyomógombok segítségével eléggé gyorsan 
képesek iránytani a rendszert.

2. táblázat: 12 ÓRA begépelése:

1
(space)

2
A BC

3
D E F

4
c m

5
J K L

6
M N Ö

7
P Q R S

X
T I IV

9
\V X Y Z

* 0 n

3.ábra
Nyomógombos telefonkészülék 

billentyűzete

karakter 1 2 (space) 0 R A
gombnyomások 1 2 1-1 6-6-6-Ó l - l - l - l 2-2
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Beszéddel: Beszédfelismerő alkalmazásával sokkal emberközelibbé 
tehető a rendszer. Itt lehetőség van arra, hogy egyénileg tanítsuk be a 
rendszert a megfelelő utasítások végrehajtására, vagy egy mindenki 
által elfogadott szavakkal irányítsuk a felolvasást. A beszéddel történő 
vezérlés kényelmesebbnek tűnik az ilyen jellegű vezérlés, de a 
beszédfelismerés bizonytalansága sokkal több lehetőséget ad a tévesz
tésre. Széleskörű felhasználás esetén mindenképpen szükséges, hogy a 
felhasználó részére a rendszer mindkét vezérlési lehetőséget biztosítsa, 
nyomógombbal és beszéddel is irányítható legyen a felolvasás. 
Menürendszer

A menürendszer főmenüből, almenükből és rejtett menükből áll A 
főmenük egyes funkcióinak kiválasztása után, az almenükbe, vagy a 
rejtett menükbe juthatunk el. Rejtett menüről akkor beszélünk, ha a 
felhasználónak úgy kell a funkciók közül választania, hogy a lehe
tőségeket előzetesen nem ajánlja fel a rendszer. Ilyenek lehetnek például 
a hallgatás közbeni funkciók, amikor egy levél hallgatása közben nem 
olvassa fel a rendszer, hogy milyen gomb segítségével mit tudok elérni, 
mégis például egy sort előre, vagy hátra ugorhatok a felolvasásban. A 
bejelentkezés végrehajtása utána a felhasználó a főmenübe kerül, ahol a 
felsorolt funkciók közül kell választania. Mód van arra is, hogy 
lehetséges választásokról részletesebb információt kérjünk, a segítség 
funkció részletesen elmagyarázza, hogy az egyes menüpontok mit 
csinálnak, mely menübe juthat el az adott gomb megnyomásával. Ez 
lehetővé teszi, hogy olyanok is használhassák a felolvasót, akiknek 
nincs gyakorlatuk hasonló rendszerek kezelésében, vagy kiválóan 
alkalmas vakok részére, akiknek nehézséget jelentene a rendszer 
működését leíró felhasználói kézikönyv elolvasása.
Regisztráció

A rendszer első használata előtt meg kell adni a felhasználó adatait 
(3. táblázat). Minden felhasználót regisztrálni kell a legelső belépés 
előtt, a működéshez szükség van a legfontosabb adatokra.
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3. táblázat: A regisztrációhoz szükséges adatok

Szükséges információ Célja Megjegyzés

Felhasználó neve azonosítás
Postafiókját kezelő 
szerver neve

levelek elérése

Postafiók elérésének 
módja

levelek elérése Unix, Novell ill. POP, 
IMAP, FTP protokoll

Szerveren használt 
felhasználói azonosító

levelek elérése

Azonosítóhoz tartozó 
titkos kód

levelek elérése Mindenképpen
szükséges

Azonosító felolvasóba belépés A rendszer generálja
Azonosítóhoz tartozó 
titkos kód

felolvasóba belépés

Rendszerben használt 
nyelv

érthetőség Elsőleges nyelv a 
magyar

A rendszer működése szempontjából a postafiók elérhetőségének 
biztosítása lényeges, tehát szükséges, hogy az adatok alapján tesztelve 
legyen a hálózati kapcsolat. Regisztráció után a felhasználó részére egy 
levelet küld a rendszer, amely a használathoz szükséges információkat 
tartalmazza. Ennek a levélnek mindenképpen tartalmaznia kell a 
felhasználó azonosítóját, a szolgáltatás telefonszámát, azt. hogy a 
használat során felmerülő probléma esetén hova fordulhat és a kezelési 
útmutató elérési helyét.

A felolvasóhoz tartoznia kell egy részletes, írott kezelési út
mutatónak, amelyet célszerű hálózaton elérhető formában tárolni, és 
ennek kézenfekvő megoldása az, hogy a regisztrációt végző gépre html 
formátumban kell elhelyezni, továbbá biztosítani kell egy egyszerű 
letöltési lehetőséget (tömörített formátumban a teljes leírást).
A telefonkezelő alrendszer feladatai 
• a gépben található telefonos illesztőkártya kezelése
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• kimenő üzenetek lejátszása, a felhasználó azonosítása
• többi alrendszer értesítése
• menüpontokhoz tartozó előre felvett üzenetek lejátszása
• a felhasználó által a telefonkészüléken lenyomott gombok 

detektálása
• szintetizált szövegek lejátszása és a vonal bontása

A telefonkczelésnél (Szendrényi 1998) nagyon fontos, hogy a 
rendszer valós idejű módban működjön, ugyanis a felhasználó 
megkívánja, hogy az utasításaira a rendszer azonnal reagáljon. A valós 
idejű működési módot az is szükségessé teszi, hogy a lejátszott 
üzenetek nem szakadhatnak meg, hiszen már a beszédben előforduló 
legkisebb szünetet is észre lehet venni. Továbbá az is szükséges, hogy a 
felhasználó értesüljön arról, hogy a felolvasó reagált a gomb
nyomására, tehát anélkül, hogy bármilyen cselekvést elindított volna a 
telefonkezelő alrendszer, a felhasználó számára jeleznie kell, hogy 
„megértettem” az utasítást. Ezt úgy lehet elérni, hogy az aktuálisan 
lejátszott szöveget meg kell szakítani, és egy „köszönöm” üzenetet kell 
felolvasni, vagy egy rövid füttyét adni.
Felügyelet és vezérlés

A szolgáltatás üzemeltetőjének lehetőséget kell adni, hogy bármikor 
képes legyen a teljes folyamat áttekintésére. Biztosítani kell egy olyan 
konzolt, amelynek segítségével bármely vonal állapotát meg tudja 
vizsgálni, bele tudjon hallgatni, továbbá amivel a rendszer paramétereit 
tudja állítani. A rendszer minden cselekvését rögzíteni, naplózni kell. 
Olyan események bekövetkezésének a naplózására van szükség, 
amelyek a fejlesztéshez, hibakereséshez nyújtanak segítséget, hogy ki, 
mikor hívta fel a rendszert, sikeres volt-e a levelek letöltése, a 
felhasználó milyen menüket használt, és volt-e a rendszerben hiba. 
Szöveg-beszéd átalakító

A szöveg-beszéd átalakítónak (Olaszy 1989) az a feladata, hogy a 
mondatokat telefonon keresztül is megérthető beszéddé alakítsa át. A 
bcszédszintetizálás nagy számításigénnyel jár, ezért a programok 
ütemezésénél ezt figyelembe kell venni. Az átalakítás időigényes volta
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miatt, a beszédet előre le kell generálni, mivel a felhasználó nem lenne 
hajlandó végigvámi az esetleg több másodperces átalakítást.
A lehetséges felhasználók köre

Ez a rendszer nem a hagyományos e-levél kezelő rendszereket 
kívánja helyettesíteni, hanem olyan szolgáltatással egészíti ki azokat, 
amilyennel ezek nem rendelkeznek. Ha valaki csak a munkahelyen tud 
hozzáférni leveleihez -  mert például otthon nincs számítógépe, vagy 
internetes csatlakozása -  akkor a telefonon felhívható e-levél felolvasó 
segítségével az esti órákban vagy a hétvégén is képes nyomon követni 
elektronikus postafiókjának forgalmát. Folyton mozgásban lévő 
üzletemberek számára szállodában, vagy bárkinek gépkocsiból, 
nyilvános telefonfülkéből lehetősége nyílik arra, hogy leveleiről 
információhoz jusson, fontos üzeneteit meghallgassa.

Ha valaki levelet vár, és nem akarja, vagy nem tudja folyamatosan a 
számítógépes levelezőrendszerével nyomon követni a beérkező 
leveleket, akkor telefonon keresztül egyszerűbben megteheti ezt.

A megvalósult rendszer
A BME Távközlési és Telematikai Tanszék Beszédkutatási Labo

ratóriumában elkészítettük az elektronikus-levél felolvasó kísérleti 
változatát, amely alkalmas arra, hogy tapasztalatokat gyüjtsünk mind a 
fejlesztés és üzemeltetés nehézségeiről, mind a felhasználók szokásai
ról.
A jelenlegi rendszer paraméterei
• Egyszerre 4 felhasználó egyidejű kiszolgálására alkalmas (Bogár 

1998)
• Számítógép: 200 MHz-es Pentium 64 MB memóriával, NT 4.0 OS
• Felolvasó: A BME-TTT-n kifejlesztett MULTIVOX-TTS 4.0 

verziójú beszédszintetizátor.
• A felhasználó azonosítást teljes körűen elvégzi
• A Tartalomjegyzék és Levélmeghallgatás funkciókat tartalmazza
• Telefonkészülék 12 nyomógombja segítségével vezérelhető
• A szolgáltatás a tanszéki kísérleti telefonhálózatról használható
• Magyar nyelvű menürendszert és felolvasót alkalmaz
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Az e-Ievél felolvasó továbbfejlesztési lehetőségei
* Új típusú szöveg-beszéd átalakító rendszer integrálása; A Beszéd- 

kutatási laboratóriumban tovább folytatódik a nagy hagyományok
kal rendelkező beszéd-szöveg átalakítók fejlesztése, és várhatóan 
még ebben az évben elkészül egy új alapokra épülő rendszer, amely 
beszédminősége közel áll az emberi beszédhez.

* Ekezelesítés megvalósítása nyelvi elemzés alapján: Helyesírás 
ellenőrzőkhöz hasonló elven megoldani az ékezetesítést, tehát 
nemcsak a szóalakot kell nézni, hanem a mondatban elfoglalt helyét 
is vizsgálni kell a szónak, és az alapján dönteni a megfelelő alakról.

* Felhasználó függő menürendszer és beállítások: A felhasználó saját 
igénye szerint alakítható kezelői felület létrehozása.

* Új, régi, olvasott, nem olvasott, válaszolt típusú levelek szét
választása: A rendszer jelenlegi állapotában nem vizsgálja a levelek 
státuszát, minden levelet egyformának tekint, nem tesz különbséget 
olvasottság alapján, továbbá nem ad lehetőséget levelek törlésére.

* Postafiók elérési protokollok bővítés: Jelenleg a rendszer FTP 
segítségével éri cl a felhasználó leveleit, ez a széles körben használt 
POP. illetve IMAP protokollokkal bővíthető.
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