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1. Történeti megjegyzés 

A viselhető eszközök tervezése olyan témakör, amely nincs a mindennapi munka 
reflektorfényében. Az informatika rohamos fejlődése azonban napmintnap meglepetésszerű 
lehetőségeket teremt. Azok indokolttá teszik akár alapkutatási szinten is, de kutatás-fejlesztési 
szinten mindenképpen az új eszközök lehetőségeinek az összevetését az ember mindennapi 
életszükségleteivel és feltételeivel. Az egybevetés eredményeként lehetséges - és szerintem 
szükséges - a fejlesztendő viselhető eszközök funkcionalitásának megtervezése. Tanúi 
vagyunk annak, hogy egyéb új eszközök bevezetésében a komoly cégek fejlesztési 
stratégiája[1,2] ilyen.  

 

1. ábra 

 
2. ábra 
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Az emberrel való kapcsolat fő funkciója az adatmegjelenítés mellett az adatbeadás. 
Évtizedekre nyúlik vissza a törekvés ennek a beépítésére is a viselhető eszközökbe ([5], [6], 
1., 2. ábra). 1997 óta a fejlesztők évente az ISWC nevű nemzetközi konferencián ismertetik 
figyelemreméltó mondanivalóikat a viselhető eszközökről [3]. 

2. A jelenlegi helyzet 

Mégis a legújabb okostelefonok és kéziszámítógépek visszafogottak a viselhetőség 
megvalósításában. Annak ellenére, hogy a 2. ábrán látott egykezes adatbeadó eszközzel 
("akkord" billentyűzet, "twiddler") billentyűzet helyett 50...100 szó/perces beviteli 
gyorsaságot lehet elérni. Ez jobb minden más mobiltelefonos adatbevitelnél [4]. A 
szemüvegre való kijelző is elfogadható, és keresik hozzá a tömeges igényt fölkeltő funkciókat 
(3. ábra). 

 
3. ábra 

Már sajtóhírekből tudjuk meg ilyen eszközök piacra kerülését. A kérdésünk az, hogy elég 
jók-e paramétereik és alkalmazásuk az elterjedéshez. Most 7 g-os, 180000 pixeles LCD 
kijelzőt igérnek szemüvegre, ami az utolsó napokig (2005. májusában) 50..100 g-os lehetett. 
Mégis, a mobiltelefonok túlnyomó része korlátozott lehetőségeket nyujtó numerikus 
nyomógomb-mezővel van forgalomban. Azok, amelyek teljes (QWERTY) 
írógépbillentyűzettel használhatók, kényelmetlenek. Csak a legújabb eszközök (pl. Nokia770, 
4. ábra) - amelyek még korántsem a legelterjedtebbek - valósítanak meg kézírásfelismerést. 
Azok is minden esetben választható lehetőségként az érintőképernyőre rajzolt virtuális 
billentyűzet mellett nyujtják azt. 

 
4. ábra 

Látható, hogy a tömegcikkpiac messze van a viselhető eszközök bevezetésétől. Viszont a 
fejlesztői világ érdeklődése ezek iránt töretlenül nő. Az ISWC témacsoportjai közé 2004-ről 
2005-re egy újabb tizenharmadikat vettek föl: "viselhetőeszköz  közösségek és 
viselhetőeszköz technológia társadalmi hálózatban végzett számításokhoz, azok láthatóvá 
tételéhez és növeléséhez" címmel (Wearable communities and wearable technology for 
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social-network computation, visualisation and augmentation) . Így a témák száma 50-ről 58-ra 
nőtt.  

3. Viselhető akármi és/vagy viselhető informatika 

Az utolsó évtizedben lehet számítani az informatika teljesítményének olyan nagy 
növekedésére, hogy reális elképzelés a személyi informatikai teljesítmény jelentős növelése a 
testhez folyamatosan hozzákapcsolt eszközökkel. Nem árt összefoglalni azokat a 
tanulságokat, amelyeket le lehet vonni az egész történelemben megvalósult technikai fejlődés 
mértékéből, irányaiból és gyorsaságából ezt az egy szempontot, a viselhetőséget szemügyre 
véve. Olyan technikai megoldásoknál alakult ki szinte ősidőkben a viselhetőség, ahol 
valamilyen testi "hiány" megszüntetésére adódott a lehetőség. Nem sok ilyen terméke van az 
emberi alkotó fantáziának, annál inkább érdemes közelebbről vizsgálni őket. Szóba sem 
jönnek a termelőeszközök, alig lehet gondolni a szerszámokra, a helyváltoztatást szolgáló 
eszközökre, de módunkban van elgondolkozni a ruházat, az ékszerek, a fegyverek, az óra, a 
látás és hallásjavító eszközök fejlődésén. Látjuk, hogy nemcsak "természetes" hiányok 
megszüntetése izgatja az embert, hanem fontos sosemvolt, még az állatvilágban sem létezett 
képességek megszerzése is. Erre valók az ékszerek, az óra, a divatruházat egyes darabjai. 
Látjuk, hogy a "felhasználó"  hajlandó komoly kényelmetlenségekre is - leginkább a 
fegyverek "viselhető" változatai terén. Sőt a megszokás, megtanulás élvezeti értéket is adhat 
kényelmetlen eszközöknek - pl. sí, és hasonlók. Erről a tanulási-élvezeti folyamatról eszünkbe 
jut, hogy a technika előtti történelemben az embernek a saját testrészeit kellett "viselhető" 
eszközként használva "hiányokat" pótolni. Pl. az információ érzékelésének és átadásának a 
hiányait pótolta a környezet jelenségeinek előidézésével, megfigyelésével és értelmezésével. 
Ennek a "hiány"-pótlásnak élvezeti értéke keletkezett azáltal, hogy a legkezdetlegesebb 
formában is, szinte még az állati létben, először a szülő és a gyermek, majd a család  tagjai 
között akció-reakció folyamatokat alakított ki, amelyek egymással szerves kapcsolatban 
maradva a folyamatok bonyolult rendszerévé, beszéddé, majd kultúrává alakultak. 

3.1. Hogyan viselünk akármit? 

Az előbbiek tanulsága: nagy kényelmetlenséget elviselünk, ha előnyt szerzünk. Nagyobb 
az elfogadottság, ha az előnynek kimondott élvezeti értéke van. Mihelyt akármilyen élvezet 
elérhetővé válik, viselhető eszközzel akarjuk bármikor elérni. Az élvezeti érték nagysága 
többet számít, mint a kényelmetlenség terhe. Fontos pl. a szemüvegkijelzők súlyának a 
kényelmetlensége, de inkább döntő, hogy mitől élvezhetjük. Igényrobbanást okozhat az, ha 
vizuális unalmat vizuális élménnyel, játékkal csökkentünk. Ehhez képest már csak az lesz új 
igénynövelő, ha teljeskörű interaktív használatot is ad a szemüvegkijelzőnek egy olyan 
viselhető eszköz, amely a billentyűzet teljes funkcionalitásával bír. A szöveges alkotás új 
élvezeti értéke fog így megvalósulni viselhető eszközzel! Tanúi vagyunk pár éve annak, hogy 
az azonnali szöveges alkotás még kényelmetlenség árán is lényeges élvezeti értékkel növeli az 
igényt a mobiltelefon iránt. Az emberi kultúra olyan növekedésének vagyunk tanúi, mint ami 
több tízezer éve történt. Amikor az ember testével együtt nőtt "viselhető" eszközök, a beszélő 
szervek kezdtek alkalmassá válni arra, hogy igazi élvezeti értéket, a magas szintű absztrakció 
kölcsönös kicserélését adják az embernek a beszéddel. 

3.2. Hogyan használunk akármit? 

Erre azért kell válaszolnunk, hogy szem előtt tarthassuk: hogyan nyer használati értéket az 
informatika, amit viselni fogunk. Akárminek a használatakor az ember két ellentétes irányban 
mozgat információt. Egyik irányban adatokat ad ki a saját helyzetértékelésének és döntései 
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eredményének a függvényében. Ez az ember szemszögéből adatkiadás, de most az 
informatikai eszközök irányából tekintjük a mozgatást, ezért adatbeadásról beszélünk. A 
másik irányban az ember adatokat fogad be, amelyek megmutatják a működtetés által 
kiváltott következményeket. Az eszközök felől ez a működés következménye képben, 
hangban és más módon érzékelhetően, informatikai eszközöknél adatkiadás. Az ember a 
következményeket értékeli, újabb adatbeadásról dönt értékelésének a függvényében - a ciklus 
újraindul. A ciklus információmozgatásai között az ember nagy adatfeldolgozási teljesítményt 
produkál. A teljesítmény lényege egy nagy adatmennyiséget tartalmazó képnek, az adott 
helyzet képének az összehasonlítása a maga által kiadható, nagyobb vagy kisebb választékot 
nyujtó adatbeadási lehetőségek készletével. Azonkívül a saját szándékával - ami lényegében 
egyetlen szándék, az, hogy élvezeti értéket akar szerezni magának. Ennek értelmében igen-
nem döntést hoz: megfelelő-e a kapott kép, vagy nem. De ha nem az, akkor kezdődik a ciklus 
neheze. Az összes adatbeadási lehetőséget újra mérlegelni kell, mindegyikről újabb igen-nem 
döntést kell hozni - a választék valószínűleg változott az előző adatbeadás óta - az első igen 
döntésig. Annak a végrehajtása cselekvést igényel, ami egy beágyazott ciklussorozatot indít, 
aminek a vége az adatbeadási lépés befejezésének megállapítása és várakozás a következő 
adatkiadásra. Várakozás addig, amíg az adott helyzetnek az eszköz által kiadott következő 
képe teljes nem lesz. Akkor kezdődik a következő értékelés csúcsteljesítménye, majd azt 
követi az adatbeadási választék mérlegelésének a csúcsteljesítménye az első igen döntésig. 
Két teljesítménycsúcs van: a kapott bonyolult kép értékelése és az adatbeadási választék 
mérlegelése. Az életben vannak könnyű esetek: egy követett autó féklámpájának a képe nem 
túl bonyolult értékelést igényel, és a rá adható adatbeadási választék mérlegelése is hamar 
eljut a döntésig. Eléggé könnyű (nem is gondolnánk!) pl. síelés közben a kapott kép (pozíció, 
mozgás, talaj, egyensúly) értékelése is, és a rá adható válasz is - legegyszerűbb esetben 
súlypontáthelyezés - egyszerű, hatékony. És vannak valamivel nehezebb esetek: egy 
beszédhang kiejtése (fizikai környezetünk felé "adatbeadás") legföljebb néhány tíz 
beszélőszerv beállítás közül követel döntést, a válaszként kapott egyetlen hangkép 
megfelelősége pedig a kiejteni akart szó megfelelő hangjával való összehasonlítással, a 
hangos szókép jó, vagy rossz alakulásával dönthető el. Ebből a példából is látható, hogy a 
következő nehézségi fokozat a kiejthető szavak "adatbeadási" választékában való döntés, és a 
kiejtésre kapott hangos szóképnek - ez fizikai környezetünk "adatkiadása" - az értékelése. Itt 
már előfordul, hogy nyelvbotlást kell visszavonnunk. A folyamatok talán vitatható 
összehasonlítását az 5. ábrán becsült számok szemléltetik. 

Összehasonlított 
adatmozgás. 

Mennyiségbecslés 
1-től 5-ig. 

Autó-
vezetés Sí Beszéd 

Ujjakra 
nőtt 

billentyűzet 

Betűépítő 
írás Kézírás Gépírás Twiddler Ide-

ális 

Beadott adat 1 2 2 1 1 4 5 2 1 

Beadott redundáns 
adat 1 1 2 1 1 5 3 2 1 

Kiadott adat 1 2 3 3 3 5 4 4 1 

Kiadott redundáns 
adat 5 4 2 5 5 5 3 3 5 

Sűrűség időben / 
reakció idő 5 5 4 3 2 1 2 3 5 

5. ábra 

Eszközhasználatkor mozgatott adatok becsült mennyiségének összehasonlítása 
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Az írás folyamata ugyanilyen adatbeadási/kiadási ciklusokból áll, csak vizuális 
környezetben. Az "adatbeadás" szakasz azonban eltérően valósul meg hangkiejtésnél, 
kézírásnál és billentyűzésnél. Ezeket összehasonlíthatjuk. Beszédhang kiejtésnél néhány 
fizikai sajátosság kombinációja (zörejesség - magánhangzó/mássalhangzó; zöngésség - 
zöngés/zöngétlen mássalhangzó; zártság vertikálisan és horizontálisan - magánhangzók; 
szájszervek használata  - ajak/szájüreg/torok képezte mássalhangzók; explozívitás - 
mássalhangzók)  közötti választással döntünk a beadott adatról. Kézírásnál a betűrajzoló  
"adatbeadás"-ra a fizikai környezet "adatkiadása" nem más, mint az egyidőben folyamatosan 
érzékelt betűkép változás. Sokkal több a kiadott és átvett vizuális adat mint beszédnél 
akusztikusan, de az értékes információ sűrűsége az időben sokkal kisebb. Gépíró 
billentyűzésnél pedig a kézíráshoz képest több a kiadott, kevesebb az átvett vizuális adat, az 
időbeli sűrűség pedig nagyobb mint kézírásnál, de kisebb, mint a beszédnél. 

4. Így használnánk azt az informatikát, amit viselünk. 

4.1. Az írás lesz az élvezet 

Mondhatjuk, hogy az egyik első, akkor még "sosemvolt" hiány megszüntetésére adódott 
lehetőség akkor, amikor az ember még nem "viselhető eszköz"-ként, hanem a testén nőtt 
eszközként kezdte használni a(z akkor még nem beszélő) szerveit a korábbiaknál rendezettebb 
hangok keltésére és annak megfigyelésére, hogy a különböző rendezettségű hangok milyen 
reakciót váltanak ki embertársaiban. Ezt teszi a csecsemő, amikor figyeli, hogy milyen hatást 
vált ki ajkainak explozív vagy nem explozív megnyitása a levegőáram számára hangszalagjai 
rezgetésének korábbi vagy későbbi elkezdésével együtt. Röviddel azután élvezeti értéket talál 
abban - ha talál - , hogy az így kiejtett baba, mama, papa kódszavak hogyan hatnak 
embertársaira. Ilyen élvezeti értéke később a történelemben sok mindennek keletkezett az 
ember számára - így pl. az írásnak is, különösképpen tömegesen a folyóírásnak. Létezik vajon 
olyan új, igazán "mai" élvezet, amit szívesen segítene elő az ember akár kisebb-nagyobb 
kényelmetlenség árán is, amit valamilyen viselhető eszköz okozna? Biztosak vagyunk abban - 
azt hiszem, joggal használhatom a többes elsőt - hogy ilyet nyujtanak a számítás és 
kommunikáció-technikai eszközök. Bizonyítja ezt a robbanásszerű elterjedés, a 
teljesítményük robbanása, és az, hogy az előbb említett előny-kényelmetlenség mérlegen az 
előnyök nagyonis jelentős kényelmetlenségekkel vannak egyensúlyban. Ez biztossá teszi a 
viselhető változataik jövőjét, csak az lehet kérdéses, milyen technikai és funkcionális 
tulajdonságok bátorítják bevezetésre a befektetőket. A 7 g-os 180000 pixeles LCD biztos 
befutó, és ilyenforma paramétereket kell kitalálni és kítűzni más viselhető eszközhöz is. A 
paraméterek közé tartozik a funkciókkal megvalósítható élvezeti érték. 

Magam az írást tekintem olyan műveletnek, aminek akkora az önálló kommunikációs 
élvezeti értéke, hogy az ember hajlamos kényelmetlenséget vállalni. Éppen ezért folyton 
fönnáll az erős igény az írás könnyítésére. Egyik TV-személyiségünk (Friderikusz Sándor) 
hangoztatta, hogy a billentyűzeten írást nem tudja igazán magáévá tenni. Miért kell 
billentyűzeten keresgélnie villámként (amely mint tudjuk hol ide csap, hol oda csap) a 
leütendő betűt, ahelyett, hogy mint a szó a szájából, folyna a kezéből az írás. A folyóírás, én is 
így vagyok vele. A mai hétköznapi emberek persze nem biztos, hogy így vannak ezzel.  Nekik 
pontosan az a jó, hogy nem kell rajzolgatni a betűket. Valószínűleg nem jutottak el addig, 
hogy folyt volna kezükből az írás. Pedig több az ember, ha nemcsak a szó tud folyni a 
szájából, hanem az írás is a kezéből. Ezért a mai íróemberek kezéből a billentyűzetbe folyik 
bele az írás. Kinek-kinek képességei szerint. Magam meredten nézem a billentyűzetet, nem 
látom, mi lett abból, amit bepötyögtem, ezért időnként fölnézek a képernyőre, javítok 
helyesírást, szórendet, kifejezést. Elvész az az élmény, ami a folyóírásban és a beszédben 
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megvan, hogy folyamatosan, "valós időben" tudom észlelni, amit kiejtek a számon, vagy 
kijön a tollam alól.  Említett TV-személyiségünk hivatkozott olyan véleményekre, hogy 
Móricz Zsigmond stílusa megváltozott (romlott?), amikor géppel kezdett írni. Lehet, hogy 
Kertész Imre "Sorstalanság" forgatókönyve azért nem sikerült oly jóra (ha így van), mint a 
regény, mert billentyűzte? Azért megértem az indokát és együttérzek vele az okok miatt, hogy 
"megtanulta a számítógépet", ahogy kifejezte magát. Saját magammal már jóval régebben 
megesett, hogy nem tudtam elolvasni a kézírásomat, pedig nagyon szorgos jegyzetelő voltam 
és lennék ma is, ha volna eszköz, amivel jól lehet jegyzetelni. Hogy a billentyűzet mennyire 
ilyen, azt a tudósítók tudják megmondani - azt hiszem, nem nagyon kedvező róla a 
véleményük. Meg lehet ugyan tanulni a "vak" billentyűzést, sokan lehetnek ebben szuper 
tehetségesek, de azt hiszem, hogy kiszívja az emberből a szellemi energiát. Nem véletlen, 
hogy akitől csak megkérdeztem, megőrizte-e az ilyen tudását, ha megtanulta, nemmel 
válaszolt. Valójában a legtehetségebbek is átállnak egy saját, kompromisszumosan vak 
billentyűzetkezelésre. Komoly kényelmetlenség száznál is több billentyű közül kiválasztani az 
egy leütendőt, és akkor még máshol, a beírás helyén kell követni azt, hogy elértük e a kívánt 
eredményt. Persze azért van mire hívatkozniuk a fejlesztőknek. Bemutatni való a kézírást 
felismerő írás a gépbe, vagy a képernyőn megjelenő billentyűzetábrán a kívánt betűk 
bökögetése. Csakhogy milyen kézírását fogja felismertetni Kertész Imre ezzel az eszközzel?  
Azt, amit mint kedvesen bevallotta, maga nem ismer föl? 

4.2. Ujjakra nőtt billentyűzet 

Az 5. ábra táblázata azt sugallja, hogy olyasmit kell kitalálni, ami gyorsan, kevés adat 
beadásával működtethető, a beadandó adatnak kevés legyen a redundáns tartalma, a válasz 
pedig gyors legyen és kevés kiértékelendő adatváltozást, de sok nem módosuló redundáns 
adatot tartalmazzon. Ez volt az érzésem, amikor megfogalmaztam a 6. ábra szerinti 1987-es 
szabadalmat [6]. 

  
6. ábra 

"Ujjakra nőtt billentyűzet" egyujjas változata. 
Akkord változatban négy ujj távolságát mérjük érzékelővel. 

 
Az ujjak egymástól való távolsága legföljebb alig 8...10 lehetséges érték beadását 

biztosítja, semmi redundáns adat nincs a beadottak közt,  a választ elektronikus kijelző 
azonnal adja és ahogyan azt grafikusan megtervezzük, úgy lehet benne kevés fölismerendő 
grafikus adat. Így a 3.2. pont szerinti ciklusokban a működés következményeként megkapott 
kép olyan lehet, amely az értékeléshez kellően alacsony szellemi információfeldolgozási 
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terhelést okoz. Ebben az elrendezésben az eszköz használhatósága jobb, mint a kézírásé, mert 
kevesebb adat beadását igényli annál. A válaszként kapott kép is több lépésben jobban 
fölismerhető lehet. Gyorsasága ahhoz hasonló, mert legföljebb három lépésben leírható egy 
betű. Begyakorlás nélkül annál lassúbb, de begyakorolva, a mozgások beidegzésével 
gyorsabb. Ezt igazolják [4] adatai a 2. ábra szerinti akkordbillentyűzet használhatóságáról. Az 
ujjakra nőtt billentyűzet még nincs bevezetve. A bevezetés után véleményem szerint jobb 
lehet a már bevezetett 2. ábra szerinti akkordbillentyűzetnél - azért, mert viselhetőbb, és azért, 
mert visszajelzésének felismerése "rávezetőbb". Akkord kivitelben a 6. ábra kissé módosított 
formája, négy ujjnak a hüvejkujjtól való távolsága lenne a beadandó adat. Ezek ugyanúgy 
"sorjában" alakítanák ki a beadott kódot, mint egy ujj távolsága esetén az egymás utáni 
lépések. 

4.3. Betűépítő írás 
 

Első látásra azt hinnénk, az "Ujjakra nőtt billentyűzet" bevezetésének kritikus feladata a 6. 
ábrán bejelölt távolságadat mérése. Ez azonban nem így van. Egy áramköri modell a 
szabadalom leírásában is szerepel, nem az igénypontok között, hanem megvalósítási 
példaként. Valóságban is működik, csak kissé kusza, ezért kellene szemrevalóbb példányait is 
megépíteni. Maga a szabadalom sincs védve, mert befektetői elhatározás híján magyarországi 
védelmet nem volt érdemes fenntartani. De nagyobb munka ennél az alkalmazás funkcionális 
megtervezése és programjának kifejlesztése. A mostani helyzet a kétlépcsős - hardver és 
szoftver - fejlesztési megoldás vontatottsága helyett célratörőbb lehetőséget kínál. Az 
érintőképernyős kéziszámítógépekkel pontosan leképezhető a 6. ábra szerinti viselhető 
billentyűzet működése, csak nem az ujjak pozíciója, hanem egy íróvessző lineáris pozíciója 
lehet a beadott adat. A mostan legjobbként ajánlott virtuális billentyűzet és kézírásfelismerő 
mellett egy harmadik adatbeviteli módszer fog ezzel versenybe szállni.  

A megoldás reményeim szerint olyan, amit én azért használnék, mert szeretek kézzel 
jegyzetelni, de általában nem olvasható amit gyorsan írok. Ilyen okból talán Kertész Imre is 
szívesebben megtanulná billentyűzés helyett ezt az eszközt. Itt következik a megoldás rövid 
ismertetése. Szövegbeadáskor ismétlődően ki kell választani a soron következő helyre 
beilleszteni kívánt új betűt. Billentyűzeten megkeressük a kivánt betűvel feliratozott 
billentyűt. Kézírással a kivánt betűt a papírra lerajzoljuk. "Betűépítő írás"-nál a kívánt betűt 
legföljebb három egymásutáni kiválasztással fölépítjük. Íróvesszővel választjuk ki azt 
érintőképernyő széle mentén a betűkészlet egyik csoportjának egy alcsoportjából. A 
csoportokat, alcsoportokat és betűket az egymásutáni lépésekben kb 1 cm-es szakaszok 
jelölik. Három egymásutáni kijelölés egyértelműen elvezet a szokásos billentyűzetnek 
minden, a betűk számánál sokkal nagyobb számú funkciójához. A pozíciók kijelölése közben 
a tekintet nem az íróvesszőt követi, hanem a betű beillesztésének a helyét a szövegben. Ott 
folyamatosan alakul egy (esetleg kinagyított) betűnyi ábra. Minden kijelölés az ábra 
alakulásával tájékoztat a beírandó jel kiválasztásában való előrehaladásról. Legföljebb három 
lépés után el lehet érni az ábrával a beírni kívánt betűt. A tekintet minden lépésnél értékeli az 
ábra szándék szerinti, vagy attól eltérő alakulását. Egy érzékenységi idő eltelte előtt az eszköz 
lehetőséget ad az íróvesszővel beadott pozícióválasztás módosítására. A módosítás azonnal 
tükröződik az ábra kijelzésén. Az érzékenységi idő letelte után a kiválasztás állapota egy 
lépéssel előre lép. Ezt jelzi az ábra megváltozása. Megállásra, visszalépésre lehetőség van: 
ezek is kijelölhetők egy-egy pozícióval. Az új ábra olyan, hogy tájékoztat az előrelépéssel 
leszűkített betűcsoport új tartalmáról. A következő pozícióválasztás már ezen a betűcsoporton 
belüli alcsoportok vagy betűk közül választ. Az érzékenységi idő után az ábra az alcsoport 
tartalmát mutatja, vagy, ha éppenséggel az utolsó lépést tettük, a kiválasztott betűt. Használata 
során az eszköz értékeli használójának választásait, próbálkozásait és a kiválasztások 
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gyorsaságát. Ehhez igazítva automatikusan javítja az említett érzékenységi idő nagyságát. 
Növeli azt, ha sok a korrekció. Így többé-kevésbé illeszkedik használójának 
pihentségéhez/fáradtságához illetve jártasságához/járatlanságához is. Ez a működés a 
"betűépítő írás"-ra pontosan vonatkozik, de értelemszerűen módosítani kell a később 
elkészülő hardveren működő "ujjakra nőtt billentyűzet"-re. Azon a képernyő egyszerűsödhet, 
mert nem követelmény az érintő kiválasztás. 

5. A betűépítő írás működése.  

Olyan folyamatot kell tervezni, amely jól rávezeti a kezelőt annak a betűnek a 
kiválasztására, amelynek a beadását elhatározta a folyamat elején. Meg akarjuk valósítani a 
QWERTY billentyűzettel és az egérrel elérhető összes funkciót. De betűépítéssel egy 
lépésben csak tíz különböző értéket tudunk beadni úgy, hogy egy bizonyos idő letelte lépteti 
be a kijelölt értéket. A kívánt funkciót további lépésekkel lehet elérni. Ezt a folyamatot kell 
jól megtanulhatóan és megerőltetés nélkül követhetően megvalósítani. Van hasonló 
kiválasztási működés az elterjedt alkalmazásokban. A legördülő menüknek, vagy az u.n. 
"IntelliSense" kínálatnak a kiválasztása az egérmutató rávezetésével történik, továbblépés a 
megjelenő almenüben ugyanígy - az utolsó kiválasztás megerősítésére szolgál a kattintás. 
Betűépítő írásnál az ilyen betűnkénti beléptető kattintást el kell hagyni, helyette a betű 
beléptetése is időre töténik, utána újból megjelenne az első kiválasztási lépésben elérhető 
betűcsoport-menü.  

Azt állítom, hogy némi grafikai tervezőmunkával ez olyan folyamattá alakítható, amely 
vonzó lesz kézírásfelismerő vagy virtuális billentyűzet helyett adatbevitelhez. A grafikai 
munka célja az lesz, hogy sok más beidegződő mozgásformához hasonlóan ez is minél 
kevesebb begyakorlással reflekszszerű mozgássá váljon. Lehet, hogy ezt nehéz elképzelni 
egyszerűen a célkitűzés megadásával, de rengeteg mozgásforma van, ami jól begyakorolható, 
holott gyakorlatlanul valószínűtlennek érezhető a jó eredmény. Mintául szolgálhat esetleg a 
kézírás folyamata. A betűépítő írás grafikus tervezőinek három különböző írás tervezését 
tűzzük ki célul.  

Az első, hogy célszerű elkészíteni a kézírásnak, mint írásmódnak egy új grafikus 
definícióját azzal a kitűzött korláttal, hogy három lépésben formaelemekből összállítható 
legyen a folyóírásban megszokott akármelyik kézzel írott betű. Ha én grafikus lennék, 
nagyonis megmozgatná a fantáziámat egy ilyen kihívás. 

A második, hogy kiejtési sajátságokkal jellemzett betűcsoportok jelölésére kellene olyan 
ikonokat készíteni, amelyek emlékeztetően jelzik azt, hogy a betőcsoportokban milyen 
alcsoportok, azokban milyen betűk vannak. A kiejtési sajátságok szerint felosztott betűkészlet 
betűcsoportjait, azokon belül az alcsoportok, betűk kiválasztásának paramétereit, a 
kiválasztási fát és a folyamat állapotábráját a 7. , 8. és 9. ábrák mutatják. 

Végül a harmadik betűépítő írás a nyomtatott betűk formai hasonlósága alapján 
csoportosítja a betűket. Az ARIAL betűkészlet formai jellemzők alapján csoportosított 
betűinek táblázatát a 10. ábra tartalmazza. A csoportok megkülönböztető formaelemei a zárt 
görbe, a nyitott görbe és az egyenes. Egyeneskiegészítés, görbekiegészítés, alulnyitottság, 
felülnyitottság, C alak, S alak, függőlegesség, ferdeség és görbekiegészítés különíti el az 
alcsoportokat. Itt talán nem is kell a csoportokat, alcsoportokat a betűktől eltérő ikonokkal 
jelölni. Elegendő lehet egy, a csoportra jellemző betűnek a használata ikonként. 
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Az első kiválasztó 
lépés betűcsoportot 

kiválasztó 
menüpontjai 

A második kiválasztó 
lépés menüpontjai  a 

betűcsoportokon belül

A három lépéses ujjpozíciói sorozatok, amelyek a második 
lépésben választott csoport megfelelő betűit kiválasztják 

a...e...ö... a, (á), o, (ó,) u, (ú) 6.6.6, 6.6.3, 6.6.7, 6.6.2, 6.6.8, 6.6.1 

 e, (é), i, (í) 6.3.3, 6.3.2, 6.3.6, 6.3.1 

 (ö), (ő), (ü), (ű), [ä] 6.7.7, 6.7.4, 6.7.8, 6.7.3, 6.7.9 

m...v...l...n... m, b, p 7.7.7, 7.7.4, 7.7.8 

 v, w, f 7.4.4, 7.4.3, 7.4.7 

 l, r, z, s, (sz), [ß] 7.8.8, 7.8.5, 7.8.9, 7.8.4, 7.8.10, 7.8.3 

 n, d, t, (dz), c  7.3.3, 7.3.2, 7.3.6, 7.3.1, 7.3.7 

y...ny...g...  y, j, (ly), (gy), (ty)  8.8.8, 8.8.5, 8.8.9, 8.8.4, 8.8.10 

 (ny),(zs),s,sh, 
[sch], (dzs),(cs) 8.5.5, 8.5.4, 8.5.8, 8.5.3, 8.5.9, 8.5.2, 8.5.10 

 g, k, q, ch, x, h 8.9.9, 8.9.6, 8.9.10, 8.9.5, 8.9.11, 8.9.4 

7. ábra 

A magyar nagyábécé betűinek kézjelei. - Kiejtési sajátságokkal jellemzett betűcsoportok. 
Zárójelben az angol ábécétől eltérő, szögletes zárójelben a német betűk. Az emlékeztető rend 

a következő: Növekvő ujjpozíció zártabb, zöngétlenebb, frikatívabb vagy explozívabb és 
hátrább képzett hangcsoportot és hang betűjének kiválasztását eredményezi. 

 
8. ábra 

A betűkiválasztások fája. - Kiejtési sajátságokkal jellemzett betűcsoportok. 
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9. ábra 

Adatbeadás kézjelekkel. Állapotdiagramm. 1:4 arányú kicsinyítés. A kiejtési sajátságokkal 
jellemzett betűcsoportok egyes tagjainak és más funkcióknak a kiválasztása. 
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Az első kiválasztó lépés 
betűcsoportot kiválasztó 

menüpontjai 

A második kiválasztó lépés 
menüpontjai  a betűcso-

portokon belül 

o... o, (ó), (ö), (ő) 
 d, (dz), (dzs), b, q 
 a, e, g, (á), [ä], (é) 
  

u... u, (ú), (ü), (ű) 
 n, [ß], (ny), m, h 
 c, (cs), ch 
 s, sh, [sch], (sz) 
  

l... l, (ly), i, (í), k 
 f, t, (ty), j, r 
 x, v, w, y, z, (zs) 

10. ábra 

Betűk csoportosítása formai hasonlóság alapján. 
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 Abstract 

I'm looking for pro's and con's  in arguing about present solutions of human text input for 
computers. There is needed to compare the coming technology achievements with the needs 
and power of human body and soul. This way I match some in-use solutions with an imagined 
solution of mine, especially of two variants of that. I made known long ago the first one: an 
1987’s patent was published under No. WO 93/15476. This is a menuselector device mounted 
on the hand. I gave it the commercial name "keyboard grown on fingertips". Other one 
establishes the same functionality on touch-screen displays. Here, the operation of the hand 
with the stilus on the touch-screen should'nt be followed by the eye, as at any available 
solution as I know.  The eye, and so the attention concentrates continuously on the figure 
shaping at the site of the text input. There it evokes and traces the building-up selection of the 
sign put in. Therefore I name it letter-builder writing or sign-selector writing. 
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