تک گو
نرم افزار تولید کتاب گویا با استاندارد دیزی


 تك گو ( توليد كتاب گويا) براي ايجاد فايل كتابخانه ديجيتال با استاندارد ديزي طراحي شده است .
 كلمه ديزي ( )Daisyمخفف عبارت Digital Accessible Information System :و استانداردي براي منابع مطالعاتي است .در
اين استاندارد يك متن ساخت يافته با صوت همان متن ،كامال همگام شده و در دسترس استفاده كننده است .بدين ترتيب دسترسي
همزمان به صوت و متن امكان پذير شده و امكانات دسترسي اتفاقي (جستجو ،فهرست بندي و غيره ) را كه مختص متن است ،براي صوت
هم خواهيم داشت.
 با داشتن فايل صداي ضبط شده و فايل متني از يك مطلب ،مي توان فايل ديزي را ايجاد كرد .مشخصه ويژه اين نرمافزار اين است كه در
مواردي كه دسترسي به صوت ضبط شده وجود ندارد ،با داشتن فايل متني ،بوسيله برنامه تبديل متن به گفتار نيز امكان تهيه فايل ديزي
امكان پذير است .به عبارت ديگر با داشتن فايل ( Ms Wordو يا هر فايل متني ديگر) بدون داشتن فايل صدا ،ميتوان فايل ديزي كامل را
ايجاد كرد .كيفيت صوت خروجي در اين بخش از بسيار مناسب و براساس صداهاي اميد و آوا بوده و كاربرد آن هنگامي بارز است كه نياز
به ايجاد سريع فايل ديزي داشته باشيم .اين برنامه در تمامي نگارش هاي ويندوز قابل نصب و استفاده بوده و داراي فايل راهنماي گام
بگام نصب و راه اندازي و همچنين راهنماي كاربري كامل نرم افزار مي باشد.

مزایا:

کاربردها :

* کاهش هزینه و زمان تولید

* استفاده در مراکز عمومی از قبیل مراکز سازمان بهزیستی ,کتابخانه
های عمومی

* تنوع در صدای گوینده
* تغییرات سریع در فایلهای تولیدی
* امکان جستجوی متن
* قابلیت نشانه گذاری
* قابلیت مرور

* تولید محتوی در مراکز علمی  ,آموزشی از جمله:


مدارس نابینایان کشور



دانشگاه ها



مراکز سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

* مراکز فرهنگی از جمله فرهنگسراها و خانه های فرهنگ

* استاندارد بودن فایل تولیدی

* انجمن ها و موسسات مردم نهاد ویژه نابینایان
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