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Számítógépes oldalaink

Új alapokon a hibrid
hangoskönyv

A látássérültek számára a hatvanas évek óta ol-
vasnak fel könyveket kazettára a szövetség stú-
diójában. Ebben az idõben a Braille-könyvek
mellett ez volt az egyetlen lehetõség a mûvek
megismerésére.

A mai technikai fejlõdés módot teremtett arra,
hogy a hangrögzítés analóg módját felváltsa a
digitalizálás. Így született meg a digitális
hangoskönyv ötlete, ami hibrid hangoskönyv
néven várt ismertté.

Ez a könyvtípus nemcsak Magyarországon
terjedt el, hanem Európa-szerte is. Az oxfordi
egyetemen a DAISY rendszert állították elõ,
amely digitális minõségû hanggal szólal meg, s
a szöveg az audioanyaggal szinkronizálható.1 A
fejlesztések révén további újabb lehetõségek
adódtak. Az Európai Unió Kultúra 2000 pályá-
zata révén megszületett a 3t book, melynek célja
egy új olvasási módszer kidolgozása a látássé-
rült emberek számára. A konzorcium tagja Olasz-
ország, Franciaország és Magyarország volt. A
projektben John Ruskin Velence kövei címû
könyvét dolgozták fel különbözõ olvasási mód-
szerekhez (egy szöveges, egy hangzó és egy
tapintható változat készült). (Lapunk 2003. szep-
temberi számában írtunk róla. – a szerk.) A ter-
mék három CD-ROM-ból és egy tapintható ábrák-
kal teli könyvbõl áll. A CD-ROM a könyv szöve-
gét tartalmazza ADPCM formátumban, ami a hib-
rid hangoskönyv jellemzõje, s egy böngészõt.

A Talking a könyv teljes hangzóanyagának
digitalizált része, a Textual a mû szöveges meg-
jelenítése, a Tactile pedig a tapintható rész. A
rajzok egy ún. Gauffrage (3 dimenziós nyomta-
tási eljárás) technikával készültek.2 A 3t book a
három érzékszerv segítségével mutatja be Ve-
lence építészeti szépségeit, s ennek révén a lá-
tássérültek ugyanúgy megismerhetik a város
épületeit, mint a látók.

Magyarország nemcsak a 3t book létrehozá-
sában mûködött közre, hanem, mint már említet-
tem, megjelent a hibrid hangoskönyv is, melyet

a KFKI-ban állítanak elõ dr. Arató András és
munkatársai. Rengeteg elnevezés ismert a köz-
tudatban erre a típusú könyvre (hibridkönyv,
digibook, hibrid hangoskönyv). Fejlesztésekor
nem forrt ki egy egységes szóhasználat, ebbõl
adódik a sokféleség. A legjobban a hibrid
hangoskönyv adja vissza a „termék” lényegét,
hiszen már a nevében is szerepel a könyv leg-
fõbb jellemzõje: a felvett hanganyag a könyv
írott változatával együtt CD-re kerül, s egy ki-
mondottan erre a célra kifejlesztett olvasóprog-
ram segítségével meghallgatható, illetve a kép-
ernyõn el is olvasható. Az olvasószoftvert úgy
fejlesztették ki, hogy a számítástechnikában nem
nagyon jártas felhasználó is könnyedén megta-
nulja a használatát.3

2004-ben lehetõségem nyílt arra, hogy a
KFKI-ban elkészítsem az általam kiválasztott
könyv hibrid változatát. A választásom Reményik
László Akik a sötétben is látnak címû mûvére
esett. A döntésemet több ok is motiválta. Az
egyik a technikai oldal volt. Olyan szerkezetû
mûvet választottam, melyben a fejezetek jól el-
különíthetõk, ezáltal a tagolása könnyebb, és ez
segíti a felolvasási egységek megállapítását. A
választásomban szerepet játszott az is, hogy olyan
mûvet szerettem volna elkészíteni, amely köze-
lebb visz minket, látókat egy másik, számunkra
néha idegen világhoz.

A hibrid hangoskönyv szerkezete leginkább
egy fa felépítéséhez hasonlítható. A fa törzse
maga a könyv, amelynek különbözõ részei van-
nak. Az ágak ezek a részek, mint például a cím-
lap, a mottó, a tartalomjegyzék, a függelék, a
mû szövege stb. A mû szövege fejezetekbõl épül
fel, s ez elvileg tetszõlegesen tagolható, de a html
csak 6-os mélységig engedi a darabolást. A fe-
jezetet bekezdések tagolják, melyek egyben a
felolvasási egységet (a hangot hozzárendelem a
megfelelõen kialakított szöveghez) is képezik.

1 Digitális beszélõkönyv vakoknak. In: TMT, 2002. 49.
évf. 2. sz. 93. p.
2 http://www.rmki.kfki.hu/hirek/rmki2001.htm
3 Arató András: Mik azok a hibrid hangos könyvek? In:
Vakok Világa, 2000. máj. 34. p.
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Maradva a fa hasonlatnál, a bekezdések képezik
a leveleket.

Az elsõ munkafázisban elõ kell készíteni mind
hang-, mind a szövegfájlt. A szövegbõl egy html-
szerû struktúrát kell kialakítani, ami változáso-
kat eredményez az eredeti dokumentumban. A
szövegben elhelyezzük az utalást a megfelelõ
hangfájlra. A html-struktúra elõtt mindenképpen
szükség van egy manuális formázásra, mellyel a
bekezdéshatárok alakíthatók ki. A felesleges szó-
közökre és a mondatvégi „enterekre” kell odafi-
gyelni. Ezután ki kell alakítani a könyv struktú-
ráját. Az én esetemben az elsõ egység a címlap
volt, mely tartalmazza a címet, a szerzõt, és ide
vettem a felolvasó nevét és a felolvasás dátumát.
A következõ egység maga a mû, amit testnek,
vagy a html-bõl jól ismert bodynak hívunk.

A legfontosabb feladat a paragrafus-struktúra
kialakítása, ami úgy történik, hogy a fejezetcí-
meket „headingekkel” jelölöm. A html-konver-
tálás utáni állományba további „mark upokat”
kell beszúrni. Ezután a „commenteket” helyez-
tem el, hogy a szövegben megjelöljék a felvett
hangfájlok határait. Formájuk file=name.wav,
ahol a name a fájl neve. Elhelyezhetünk még a
szövegben különbözõ jellegû hivatkozásokat is,
mint pl. az „A”-anchor, amely azonosítja azokat
a pontokat, melyekre késõbb hivatkozunk.
Ugyancsak hivatkozással oldható meg a lábjegy-
zetek és a képleírások alkalmazása. A képleírás
esetén két része van a hivatkozásnak. Az egyik
a szöveg azon részén található, ahol eredetileg a
kép volt, a másik pedig ott, ahol szerepel. Ez
lehet a tényleges helye, vagy lehet a könyv szö-
vege után. Mind a lábjegyzetet, mind a képle-
írást egy sípoló hang jelzi a bekezdés elején, a
látássérült így tájékoztatást kap arról, hogy az
adott részben szerepel valamelyik a kettõ közül.
Ez egyúttal lehetõséget is biztosít arra, hogy a
vak felhasználó eldöntse, tovább halad-e a könyv
olvasásában, vagy egy újabb navigáció segítsé-
gével meghallgatja a képleírást vagy a lábjegy-
zet tartalmát. Az elkészített szöveget egy ellen-
õrzõ programmal teszteltem, majd rtf-formátum-
ba elmentettem. Ezután a Dos-Windows prog-
ram segítségével végrehajtottam a prepro-
cesszálást, aminek az a lényege, hogy a hibrid-
könyv forrásaiból elõállít négy olyan fájlt, amelyek
a hibridkönyv olvasói bemenetét képezik.

A négy fájl a következõ:

– Strukturált fájl, amelynek a kiterjesztése hbs.
A könyv szerkezetének binárisan kódolt válto-
zata ez, amely heading információkat is tartal-
maz. Fõ jellemzõje, hogy összeköttetést biztosít
az audiofájl és a szövegfájl között.

– Szövegfájl, a html-szöveg mark upoktól
mentes változata, hiszen a szöveghatárok és
egyéb információk belekerülnek a strukturált
fájlba. A szintetizált felolvasás ebbõl a szöveg-
bõl történik.

– Audiofájl, a könyv teljes hanganyaga.
– Segédfájl, tartalmazza a hangfájl darabolá-

sához szükséges információkat.4

A következõ lépés a hangfájlok és a szöveg-
fájl szinkronizált vágása, ami Linux alatt törté-
nik, a Zsolnay László által kifejlesztett program-
mal.5 A newseg (vágás) gyakorlati megoldását
csak röviden vázolom fel a következõ néhány
mondatban. A program kiírja az elsõ bekezdést
a képernyõre, s közben a hangkártyán megszólal
a felolvasás. A newseg körülbelül kilencvenöt
százalékos pontossággal végrehajtja a vágást, de
utána ezt fejezetenként ellenõrizni kell. Fontos,
hogy a felolvasás kezdete és a szöveg szinkron-
ban legyen egymással. Szegmentálással a hang-
fájlokat a szövegformátumban lévõ bekezdések-
hez igazítjuk, majd az enter leütésével elfogad-
juk a beállításokat. A program az enter lenyo-
másával eltárolja az aktuális pozíciót a hangfájl-
ból, s hozzárendeli a képernyõn éppen látható
bekezdéshez. A felfelé és lefelé mutató nyíl szol-
gál a következõ logikai egységre lépésre a hang-
fájlban. Elõfordulhat az is, hogy a felolvasó nem
tartott kellõ szünetet a paragrafushatárokon, ek-
kor lehetõség van a finom igazításra. A program
biztosítja, hogy kisebb egységenként mozogjunk
elõre vagy hátra a hangfájlban. Fontos tapaszta-
lat volt számomra, hogy érdemes a levegõvétel
után vágni a hangot, mert így az az elõzõ para-
grafus végén lesz hallható. A kész hangfájlokon
újra le kell futtatni a szegmentáló programot,
ami elõállítja az olvasóprogram bemeneteit, s
ezzel megszületett a hibrid hangoskönyv.

A technológia legjelentõsebb ötlete – amel-
lett, hogy CD-alapú a hangoskönyv –, hogy le-
hetõvé teszi az emberi hangon felolvasott szö-

4 Gulyásné Vastag Irén: A hibrid hangoskönyvek alkal-
mazása a vakok oktatásában
http://izzo.inf.elte.hu/~hehe/tavoktatas/tav99/brailab.html
5 Budai László elbeszélése alapján
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vegben való navigálást, keresést, s így ugyanazt
a funkciót tudja biztosítani a vakok számára, mint
ahogy a látók lapozgatják a könyvet. Az emberi
felolvasás kellemesebb hangzású, és még értel-
mi és érzelmi többletet is közöl, amit a szinteti-
kus hangok nem képesek olyan mértékben vissza-
adni. A hangfájlok vágásánál tapasztalt nehézsé-
gek rámutattak arra, hogy a felolvasó indokolat-
lanul nagy szüneteket tartott a mondatok között,
máskor pedig teljesen egybemosódtak a paragra-
fusok. A készítendõ felvételeknél tehát tudatosí-
tani kell a felolvasóban, hogy a megfelelõ tago-
lásnak milyen nagy jelentõsége van. A másik
észrevételem, hogy a hibrid hangoskönyv azon
funkciója, amellyel a képernyõn lévõ szöveget
követni lehet Braille-kijelzõvel, kihasználatlan.
Ennek oka a kijelzõ ára. A szöveg manuális
megformázása nagyon idõigényes. Ezeket figye-
lembe véve úgy gondolom, elegendõ lenne egy
olyan hibrid hangoskönyvet létrehozni, amely-
ben a hangfájlok vágásával és egy ehhez rendelt
segédprogrammal biztosíthatóvá válnak a hibrid
könyvnél „megszokott” funkciók. Tehát ugyan-
úgy lehet benne keresni, navigálni, oldalszámokra
ugrani, és history back funkcióval is rendelkez-
ne (visszatérési lehetõség a korábban már felol-
vasott részekhez). Így kevésbé lenne idõigényes
az elõállítása, illetve látássérültek is be tudnának
kapcsolódni a gyártási folyamatba, hiszen a szin-
tetizált felolvasó végzi a felolvasást, és ezzel szink-
ronban a hangszóróból az emberi hangú felolvasás
hallható. Ez az eljárás így maximálisan támogatja
a vakok munkáját. A szöveg manuális átalakítása
ezt nem teszi lehetõvé.

Többször említettem a hibridkönyv funkcióit,
s azok közül is a navigációt. Navigációs állapot-
nál a használó meghatározhatja a felolvasás kez-
dõpontját, majd a nyilakkal mozoghat a könyv
szerkezetében. A fel és le nyilak a képzeletbeli
fa törzsén történõ navigálásért felelõsek, a balra
és jobbra nyilak pedig a kiválasztott menübe való
belépést, illetve kilépést biztosítják. A navigá-
ció, a betûztetés és a könyvjelzõ készítése szin-
tetikus hangon történik, míg a felolvasás digita-
lizált emberi hangon. Elõnye ennek a könyvnek,
hogy az utolsó felolvasott bekezdést megjegyzi,
s késõbb is folytatható onnan a felolvasás, akár
navigáció után is. Ez az ún. automatikus könyv-
jelzõ funkció. Abban az esetben, ha a fejezeteket
nem egymás után akarjuk olvasni, minden feje-
zethez ki lehet tenni ezt a könyvjelzõt, amely

segít a tájékozódásban. A könyvjelzõ szélére
feljegyzéseket is lehet készíteni. Ezek a háttértá-
ron elmenthetõk. A program éppen ezért egyér-
telmû azonosítót kér. A folyamatosan felolvasott
szövegben hivatkozások is vannak, melyekre egy
speciális hangjelzés hívja fel a felhasználó fi-
gyelmét. A hiperlink segítségével más szövegré-
szekre, lábjegyzetre vagy képleírásra tudunk
ugrani, illetve figyelmen kívül is hagyhatjuk
ezeket. Ennek a funkciónak nagy elõnye az is,
hogy például egy mesekönyvet interaktívvá le-
het tenni azáltal, hogy a képek tartalma megele-
venedik az olvasó elõtt, s hangok segítségével
(mint például egy állatfarmon lévõ állatok hang-
jának utánzása) még élvezhetõbb lesz a képle-
írás. A keresés funkció a World-ben megszo-
kotthoz hasonló elven mûködik. Itt is egy adott
szóra vagy szövegrészre tudunk keresni. Beállít-
ható ennél a funkciónál, hogy mi legyen a kere-
sés iránya (elõre, hátra), megkülönböztessen-e
kis- és nagybetût. A keresés paramétereinek
beállítása után elindítható a mûvelet, és sikeres
találatnál felolvasás indul a keresett szót tartal-
mazó felolvasási egység elejétõl. Sikertelen ke-
resés esetén hibaüzenetet küld, és visszaáll a
fõmenüre. Az ugrás menüpont segítségével meg-
adott lapszám szerint lehet keresni a szövegben.
Ilyenkor a lapszámot tartalmazó felolvasási egy-
ség elejétõl történik a felolvasás.

Úgy gondoltam, az elõbb vázolt funkciókat
és lehetõségeket a használat szempontjából is
megvizsgálom. Olyan látássérülteknek adtam oda
az általam készített hibrid hangoskönyvet, akik
még nem használták, és így nyomon követhet-
tem az üzembe helyezés menetét is. Információt
kaptam arról is, hogy mi az, ami nehézséget okoz
az installálásnál, hogyan kezdik el használni
minden elõzetes ismeret nélkül. A telepítés ne-
hézségérõl eltérõ visszajelzéseket kaptam.

Orsolya képviselte azoknak a véleményét, akik
szerint a telepítés okozta a legtöbb problémát.
Egyfelõl nem találta meg a programhoz tartozó
leírást, mely az installáláshoz és a használathoz
ad támpontot, másrészt gondot okozott a képer-
nyõolvasó – jelen esetben a JAWS – hozzákap-
csolása a hibrid hangoskönyvhöz. A jcf nevû fájl,
mellyel a JAWS-t lehet használni, elrejtve volt a
CD-n, így a megtalálása sok idõt vett igénybe.
Véleményük szerint a legnagyobb hiányosság
ezzel kapcsolatban, hogy sehol nincs leírva, mi
a fájl neve pontosan, a CD-n hol található, és a
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JAWS-ba hová kell bemásolni. A leírás hiánya
miatt, ha valaki nem nagyon ismeri a JAWS-t,
nem tudja beállítani, s ezért alkalmazhatatlanná
válnak a gépi felolvasást igénylõ funkciók, azaz
a könyv használata kerül veszélybe. A program
telepítésének tesztelésekor számomra is szembe-
ötlõ volt ez a hiányosság. Úgy vélem, fel kellene
ismernie installáláskor, hogy milyen képernyõ-
olvasó program van a gépen, ez hová van tele-
pítve, s annak mely könyvtárába kell bemásolni
a CD-rõl a megszólaltatásához szükséges fájlt.
A második csoport véleménye errõl a kérdésrõl
teljesen az ellentéte az elõzõnek. (Megjegyzen-
dõ, hogy a csoport tagjainak nagy része infor-
matikával foglalkozik, még ha amatõr szinten
is.) Meglátásuk szerint a programot nem volt
nehéz telepíteni, ugyanazokat a lépéseket kellett
elvégezni, mint bármilyen más program installá-
lásakor. Mindkét csoport felhívta a figyelmet egy
másik hibára: a program ugyan magyar nyelvû,
de a telepítõje angol. Ezt zavarónak találták. A
második csoport egyik tagja (György) abban látta
a nehézséget, hogy a program elindulása után
felkínált menüket a JAWS nem mindig olvasta
el. Kénytelen volt JAWS kurzorra kapcsolni,
aminek az a hátránya, hogy vannak olyan szö-
vegrészek, amelyek kikerülnek a képernyõrõl.

Mindenki azonos véleményen volt a felolva-
sás elindításáról, miszerint: „elindítani a felolva-
sást nem volt nehéz, a jobbra nyíllal tehettem
meg, mint több alkalmazásnál a Windowson
belül”. Az elsõ tesztcsoportból ketten megjegyez-
ték, hogy a felolvasás számukra lassú volt, s ha
az olvasási sebességet növelték, akkor töredezett
hangzásúvá vált a dokumentum, ami nagyon
megnehezítette a felolvasott szöveg megértését,
és így az veszített élvezeti értékébõl.

Ellenvélemény is kialakult a felolvasás sebes-
ségérõl. A többség – s én is az õ véleményükkel
értek egyet – tisztán érthetõnek és megfelelõ
tempójúnak találta Reményik László könyvét.
György hiányolta a kurzormozgató billentyûk
használatát, mint például a page up, page down,
home, end. Szerinte ezekre azért lenne szükség,
mert ha a felhasználó a tartalomban nagyobbat
szeretne ugrani, ezekkel ez könnyedén megvaló-
sítható lenne, s így a navigáció menete felgyor-
sulna. Az elgondolás praktikus oldalával én is
egyetértek, viszont már a cikk elején említettem,
hogy az olvasószoftver úgy lett kifejlesztve, hogy
a számítástechnikában nem nagyon jártas felhasz-

náló is könnyedén megtanulja kezelni. Ezen el-
gondolás alapján a fejlesztõk a négy nyíl hasz-
nálatát preferálták, s nem a kurzorbillentyûk al-
kalmazását.

A szövegben való kereséssel egyik csoport-
nak sem volt gondja, s szimpatizáltak azzal a
megoldással, hogy a keresésben megadott szó
megtalálása után az adott blokk elejétõl kezdi a
felolvasást. A könyvjelzõ használata sem oko-
zott problémát. Orsolya kiemelte jó használható-
ságát az oktatásban: „Bizonyos tantárgyaknál (tör-
ténelem, biológia, földrajz) sok idegen kifejezés
van, melyeknek helyes kiejtése és a szabályos le-
írásuk ismerete egyformán fontos, és ez a program
mindkettõnek a megismerését lehetõvé teszi.“

Összességében a megkérdezettek elégedettek
voltak a lehetséges funkciókkal.

Zárszóként tapasztalataimat és a lehetõsége-
ket összegzem. A hibrid hangoskönyv metodi-
kája korszakalkotónak tekinthetõ. Modern tech-
nikai módszerrel oldotta meg a hangoskönyvek
fizikai elhasználódásának és elavulásának kér-
dését. Egyszerre több érzékszerv (hallás, tapin-
tás) segítségével teszi interaktívvá az olvasott
dokumentumot. (bár Magyarországon a Braille-
kijelzõ alkalmazása igen ritka a magas ára mi-
att). Használatát tekintve több funkcióval ren-
delkezik, mint a hagyományos hangoskönyv.
Lehetõséget biztosít navigálásra, keresésre, ug-
rásra és könyvjelzõ mûveletre. Alapvetõen négy
gombbal vezérelhetõ, amiben hasonlít a hagyo-
mányos magnóhoz. Kétféle üzemmód lehetsé-
ges: emberi és szintetizált gépi hang, amivel a
monotonitás kiküszöbölhetõ.

A tesztelés tanulságát levonva úgy gondolom,
készíteni kellene egy használati útmutatót, illet-
ve tanfolyamokat szervezni, ahol lehetõségük van
a felhasználóknak megismerkedni a hibrid
hangoskönyvvel, s a használatra vonatkozóan
tapasztalatot is tudnak cserélni egymással. Fon-
tos lenne szélesebb körben egy hasonló teszte-
lést elvégezni, s az ott összegyûjtött tapasztala-
tokat, észrevételeket felhasználva kialakítani a
teljes felhasználóbarát felületet. Az általam vég-
zett tesztelésnél többen jelezték, hogy a JAWS-
zal való együttmûködés számos esetben gondot
jelentett. Ennek kiküszöbölésére egy olyan tech-
nikai megoldást kellene alkalmazni, amely a te-
lepítésnél azonnal felismeri a képernyõolvasó
típusát, s automatikusan bemásolja a fájlokat a
megfelelõ helyre.
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A cikkben korábban felvetett lehetõséget, hogy
a vakok is részt vehessenek a gyártási folyamat-
ban, fontosnak tartom. Értük és nekik csak úgy
lehet jól használható eszközöket létrehozni, ha
õket is teljes mértékben bevonjuk a munkafolya-
matba. Másrészt már a gyártás fázisában sor
kerülhet a tesztelésre is, ami meggyorsítja a ter-
mék „piacra” kerülését. A hibrid hangoskönyv
reális használatát a jövõben fõként iskolákban és
könyvtárakban képzelem el. A könyvtárak azért
válhatnának a hibrid hangoskönyv terjesztõivé,
mert koncentráltan jelen lehetne a felhasználó-
képzés, a mûvek egy helyen történõ gyûjtése, és
mint információt összegyûjtõ és szolgáltató köz-
pontnak, a könyvtárnak lehetõsége adódna egy
másfajta használói réteg igényeinek kielégítésé-
re. Elérendõ célnak tartom az elõbbi felvetést,

hiszen azáltal, hogy a könyvtárak állományában
az összegyûjtött hibridkönyvek szerepelnek, ta-
lán többen ismerkedhetnek meg ezen technikai
megoldással.

Tapasztalataim sajnos azt mutatják, hogy je-
lenleg igen csekély azoknak a száma, akiknek
módjuk volt kipróbálni a digibookot. Az isko-
lákkal kooperálva lehetõség nyílna arra is, hogy
távoktatás formájában hibrid hangoskönyv segít-
ségével a tananyag elsajátítható legyen, helytõl
és idõtõl függetlenül.

Várhelyi Eszter

(A szerzõ 2004-ben megkapta a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és
Könyvtári Szövetség által alapított, Az Év Ifjú
Könyvtárosa díjat. – a szerk.)
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