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DAISY Books 

Ο όρος DAISY (Digital Accessible Information System) αναφέρεται σε ένα τεχνικό πρότυπο για 

ψηφιακά ηχητικά βιβλία, περιοδικά και ηλεκτρονικά κείμενα. Το DAISY έχει σχεδιαστεί για να 

είναι ένα πλήρες υποκατάστατο ήχου για κάθε έντυπο υλικό και ειδικά για χρήση από 

εντυποανάπηρους χρήστες όπως άτομα με τύφλωση, με μειωμένη όραση και δυσλεξία. Με 

βάση το μορφότυπο MP3 και XML, το αρχείο DAISY επιχειρεί να προσφέρει στον 

εντυποανάπηρο αναγνώστη την ίδια ευελιξία στην εμπειρία ανάγνωσης με το έντυπο βιβλίο: 

πλοήγηση ανά κεφάλαιο, υποκεφάλαιο, ενότητα και σελίδα (Kearney, Greg, 2011). Οι χρήστες 

μπορούν να διαβάσουν ή να παραλείψουν υποσημειώσεις να πραγματοποιήσουν αναζήτηση, 

να τοποθετήσουν σελιδοδείκτες, να πλοηγηθούν με ακρίβεια ανά γραμμή και να ρυθμίσουν 

την ταχύτητα ομιλίας. Το DAISY book παρέχει επίσης τη δυνατότητα ανάγνωσης πινάκων, 

φωτογραφιών, βιβλιογραφικών παραπομπών και πρόσθετων πληροφοριών. 

Ως αποτέλεσμα, το DAISY book επιτρέπει στους χρήστες με προβλήματα όρασης να 

περιηγούνται σε κάτι τόσο περίπλοκο όσο μια εγκυκλοπαίδεια ή ένα βιβλίο, κάτι που τα 

προηγούμενα χρόνια ήταν αδύνατο χρησιμοποιώντας συμβατικές ηχογραφήσεις. 

Το DAISY book μπορεί να είναι βιβλίο, περιοδικό, εφημερίδα,, ηλεκτρονικό κείμενο ή 

συγχρονισμένη παρουσίαση κειμένου και ήχου. Παρέχει έως και έξι ενσωματωμένα "επίπεδα 

πλοήγησης" για περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων ενσωματωμένων αντικειμένων όπως 

εικόνες, γραφικά και MathML. Στο πρότυπο DAISY, η πλοήγηση είναι δυνατή μέσω μιας 

διαδοχικής και ιεραρχικής δομής από την οποία αποτελείται το markup κείμενο και ο 

συγχρονισμένος ήχος. Η αρχική προδιαγραφή DAISY 2 (1998) βασίστηκε σε HTML και SMIL. Η 

αναθεώρηση DAISY 2.02 (2001) βασίστηκε σε XHTML και SMIL. Το DAISY 3 (2005) βασίζεται σε 

XML και τυποποιείται ως ANSI / NISO Z39.86-2005. 

Το 1996 ιδρύθηκε και το DAISY Consortium το οποίο αποτελείται από διεθνείς οργανισμούς 

που έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν δίκαιη πρόσβαση σε πληροφορίες για άτομα με 

εντυποαναπηρία. Η κοινοπραξία επιλέχθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Προτύπων 

Πληροφοριών (NISO) ως τον επίσημο οργανισμό συντήρησης του DAISY / NISO Standard  
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Εφαρμογή στυλ DAISY 

Το 2007 το Daisy Consortium ανακοίνωσε την εφαρμογή «Save as Daisy» που επιτρέπει στους 

χρήστες του Microsoft Word να αποθηκεύσουν το έγγραφο τους σε μορφή XML (Harris, 2009, 

Kahlisch, 2008). 

Για οικονομία χρόνου, η διαδικασία που ακολουθεί μπορεί να γίνει παράλληλα με την 

εφαρμογή των βασικών δομών του MS-Word.  

Εγκατάσταση Save as DAISY και εισαγωγή στυλ DAISY 

Για την εγκατάσταση του Save as Daisy add-on για Microsoft Office Word ακολουθούμε τον 

παρακάτω σύνδεσμο 

https://daisy.org/activities/software/save-as-daisy-ms-word-add-in/ 

Πριν εγκαταστήσουμε το add-in, κλείνουμε όλες τις εφαρμογές του Office και καταργούμε την 

εγκατάσταση προηγούμενων εκδόσεων του add-in. 

Κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση (Ιανουάριος 2021) από εδώ : https://daisy.github.io/word-

save-as-daisy/ 

 

Εικόνα 1 Εγκατάσταση DAISY add-on 

 

 

Επιμέλεια κειμένου Word παράλληλα με 

DAISY style 

https://daisy.org/activities/software/save-as-daisy-ms-word-add-in/
https://daisy.org/activities/software/save-as-daisy-ms-word-add-in/
https://daisy.github.io/word-save-as-daisy/
https://daisy.github.io/word-save-as-daisy/
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Μπορούμε να επιμεληθούμε το αρχείο docx παράλληλα με τη συμπλήρωση των DAISY styles 

που θα μας επιτρέψουν την παραγωγή ενός DAISY book. Τα DAISY Styles βρίσκονται στο 

παράθυρο των Στυλ. Για προβολή του παραθύρου Στυλ στο δεξί μέρος τις οθόνης πατάμε 

Alt+Ctrl+Shift+S ή στην γραμμή εργασιών Στυλ. 

 

Εικόνα 2 Εμφάνιση παραθύρου Στυλ 

 

Τα στυλ DAISY που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των κειμένων είναι τα ακόλουθα: 

Πίνακας 1 Στυλ DAISY  

Συγγραφέας Author (DAISY) 

Αριθμοί σελίδων Page Number (DAISY) 
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Τίτλοι πινάκων (πρέπει να προηγούνται του 

πίνακα) 

Table – Caption (DAISY) 

Λεζάντες (πρέπει να ακολουθούν την εικόνα) Image – Caption (DAISY) 

Αποσπάσματα (σε παράγραφο, εκτός του 

υπόλοιπου κειμένου) 

Blockquote (DAISY) 

Συγγραφέας αποσπάσματος Blockquote – Author (DAISY) 

Απόσπασμα στην αρχή βιβλίου ή κεφαλαίου Epigraph (DAISY) 

Συγγραφέας αποσπάσματος στην αρχή του 

βιβλίου ή κεφαλαίου 

Epigraph (DAISY)- Author (DAISY) 

Σημείωση για την εφαρμογή τις νομοθεσίας 

στην αρχή του κειμένου 

Prodnote – Required (DAISY) 

Σημειώσεις για αλλαγές μέσα στο κείμενο Prodnote – Optional (DAISY) 

 

Η εφαρμογή του στυλ Page Number (DAISY) κρίνεται απαραίτητη για την πλοήγηση στο daisy 

book μέσω του Daisy Reader.  

Επισημειώνουμε σε ξεχωριστή γραμμή τους αριθμούς των σελίδων του συγγράμματος με το 

στυλ Page Number (DAISY) 1 

 
1 Αφαιρούμε από το αρχείο doc το λεκτικό Σελίδα: κενό για να διευκολύνουμε την μετατροπή του σε daisy book 
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Εικόνα 3 Page Number Daisy 

Δημιουργία DAISY book από Word  

Το αρχείο Word που έχει ολοκληρωθεί μετονομάζεται με το ISBN του βιβλίου και ανεβαίνει ως 

item στην αντίστοιχη εγγραφή στην AMELib. 

Πριν εξάγουμε σε DAISY xml ελέγχουμε τις ρυθμίσεις εξαγωγής από το κουμπί Settings στην 

καρτέλα Accessibility. 

 

Εικόνα 4 Ρυθμίσεις εξαγωγής DAISY 



Πα ραγωγ ή  προ σ βά σιμ ων  η λεκτρο νικών μορφ ότυ πων:  da is y  b o o k  (π ρώτη έκ δοσ η)  

 

 
9 

Για να εξάγουμε σε DAISY xml επιλέγουμε DAISY XML (from Single doc) από το κουμπί 

SaveAsDaisy στην καρτέλα Accessibility. 

 

Εικόνα 5 Save as DAISY 

Από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται επιλέγουμε που θα αποθηκευτεί το xml αρχείο, 

συμπληρώνουμε τίτλο, συγγραφέα, εκδότη, και πατάμε Translate. 

 

Εικόνα 6 Εισαγωγή μεταδεδομένων 

Μετατροπή σε DTB (μέσω TOBI) - Άνοιγμα του DAISY XML 

Ανοίγουμε το πρόγραμμα Tobi.2 Η οθόνη εμφανίζεται ως εξής: 

 
2 Κατεβάζουμε το Tobi από τον παρακάτω σύνδεσμο Download and Installation - The DAISY Consortium 

https://daisy.org/activities/software/tobi/download-and-installation/
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Εικόνα 7 Αρχική οθόνη Tobi 

Ανοίγουμε το XML αρχείο από το File→Open / import ή από το αντίστοιχο κουμπί. 

Μόλις επιλέξουμε το αρχείο, το πρόγραμμα εμφανίζει το παρακάτω παράθυρο. Πατάμε OK. 

 

Εικόνα 8 Audio format 

 

Το πρόγραμμα εισάγει το αρχείο. 
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Εικόνα 9 Εισαγωγή του αρχείου docx 

 

Διορθώσεις  

Διορθώσεις στο TOBI μπορούμε να κάνουμε μόνο στο κείμενο και σε περιορισμένη έκταση. 

Επιλέγουμε το κομμάτι κειμένου όπου βρίσκεται το λάθος. 

Από το μενού: Edit → Edit metadata  → OK  Διορθώσεις στα μεταδεδομένα 
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Εικόνα 10 Επεξεργασία μεταδεδομένων 

Αφαιρούμε την γλώσσα που δεν έχει το κείμενο, προσθέτουμε type του DC dtb:producedDate 

και dtb:producer όπου θα εισάγουμε την ημερομηνία δημιουργίας του DAISY και το φορέα 

που το δημιούργησε. Αντίστοιχα στο πεδίο dc:date θα εισάγουμε τη χρονολογία έκδοσης του 

συγγράμματος. 

Εξαγωγή 

Για να εξάγουμε το αρχείο σε DAISY επιλέγουμε File → Export ή Ctrl+E. 
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Εικόνα 11  Ρυθμίσεις Εξαγωγής αρχείου 

Το TOBI δημιουργεί ένα φάκελο όπου βρίσκονται όλα τα αρχεία που αποτελούν το βιβλίο 

DAISY. 

Στη συνέχεια ο φάκελος με τα αρχεία συμπιέζεται ως .rar , μετονομάζεται με το ISBN του 

βιβλίου και ανεβαίνει ως item στην αντίστοιχη εγγραφή στην AMELib. 

Το άνοιγμα και η ανάγνωση του Daisy book μπορεί να γίνει με ένα Daisy Reader, όπως είναι το 

DDR+ ή το FSReader. 

 

Εικόνα 12 Εμφάνιση DAISY Book στον φάκελο που δημιουργήσαμε 

Σχετικά με την ανάγνωση του Daisy Book βλέπετε στις οδηγίες για τα προγράμματα ανάγνωσης.  

Βιβλιογραφικές Παραπομπές  
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