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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: PUBCODER 
 
Υπενθύμιση: Αυτοί οι χάρτες πορείας θα επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση της ροής 
εργασίας της παραγωγής ψηφιακού διαδραστικού περιεχομένου μέσω πρακτικών συστάσεων 
και μαρτυριών επαγγελματιών. 
Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τους μαθητές και τους δασκάλους στις 
μάθειές τους, αλλά και μετά την εκπαίδευση, στην πρακτική εργασιακή τους ζωή. 
 

1. Σχετικά με την τεχνολογία 
 

Η τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται 

Το ePub 

Τελικός στόχος και 
αποτέλεσμα 

Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου σε μορφή ePub3 που θα είναι 
διαθέσιμο σε υπολογιστή, tablet ή τηλέφωνο χάρη σε μια εφαρμογή 
ανάγνωσης. 

Περιγραφή του 
εργαλείου 
 

Το ePub είναι μια μορφή που επιτρέπει τη δημιουργία ψηφιακών 
βιβλίων, που ονομάζονται επίσης ηλεκτρονικά βιβλία. Το ePub3 
(τρέχουσα έκδοση) επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου, βίντεο και 
διαδραστικότητας. Αυτός ο τύπος ψηφιακού βιβλίου είναι 
προσβάσιμος σε άτομα με προβλήματα όρασης. 

Μέσο που 
χρησιμοποιείται 
(υπολογιστής, tablet, 
τηλέφωνο) 

Αυτό το ψηφιακό βιβλίο είναι αναγνώσιμο σε υπολογιστή, tablet και 
κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ανάγνωσης. 

Πού θα είναι 
προσβάσιμο 
(εφαρμογή, 
πλατφόρμα, 
ιστότοπος…) 

Χάρη στη χρήση μιας εφαρμογής ανάγνωσης, το ePub είναι 
αναγνώσιμο χωρίς Διαδίκτυο. Οι ακόλουθες εφαρμογές επιτρέπουν 
την ανάγνωση του ePub. Βιβλία Apple (για συσκευές Apple), Readium 
(για υπολογιστές) και Lis-a (για συσκευές Android). 

Πόσος χρόνος 
χρειάστηκε για την 
ανάπτυξη αυτού του 
εργαλείου; 

Ο χρόνος ανάπτυξης ενός ePub εξαρτάται από την ποσότητα του 
περιεχομένου που θέλετε να προσθέσετε σε αυτό. Αυτή η άσκηση θα 
σας πάρει 40 λεπτά για να ολοκληρώσετε το ePub. 
Λήψη του λογισμικού: 5 λεπτά 
Εύρεση των στοιχείων: 10 λεπτά 
Σχεδιασμός: 25 λεπτά 
Εξαγωγή: 1 λεπτό 
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2. Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε 
 

Όνομα του 
λογισμικού 

PubCoder 

Ονομα της εταιρείας Αναπτυγμένο από τον Emmanuel Roc 

Κατάσταση 
πνευματικών 
δικαιωμάτων 
(cc, ιδιόκτητο 
σύστημα, κ.λπ.) 

Το PubCoder είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που δημιουργήθηκε το 
2013 και εδρεύει στο Τορίνο της Ιταλίας. Είναι στην πραγματικότητα 
ένας ιδιωτικός οργανισμός. 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, περιγράψτε τους παρακάτω: 

Κανένα 

 
3. Κόστος 

 

Κόστος δημιουργίας 
αυτού του εργαλείου 

0 € ή 99 € ετησίως. 

Γενικό πρόγραμμα 
τιμολόγησης 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μιας δωρεάν έκδοσης του 
λογισμικού για 30 ημέρες σε αυτήν τη διεύθυνση για Windows και 
Mac: https://www.pubcoder.com/ Try-for-Free. Διαφορετικά, η άδεια 
PubCoder είναι 99 € ετησίως. 

 
Σε περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει επιπλέον πόρους για το περιεχόμενο του εργαλείου 
σας, αναφέρετε λεπτομερώς το κόστος τους παρακάτω: 

Κανένα 
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4. Βήματα παραγωγής 
 

Περιγράψτε κάθε βήμα της παραγωγής του εργαλείου 
Φάση σχεδιασμού 

Γιατί δημιουργήσατε αυτό το 
εργαλείο; 

Δεδομένου ότι το eBook είναι ένα ηλεκτρονικό μέσο, έχει 
επιπρόσθετες λειτουργίες που δεν διαθέτει ένα βιβλίο σε 
χαρτί, όπως ήχους ή κινούμενες εικόνες. Τα eBooks είναι 
επίσης διαδραστικά, καθώς είναι δυνατό να υπάρχουν 
σύνδεσμοι προς διάφορες πηγές δεδομένων: πρόσθετα 
βίντεο, υπερσύνδεσμοι κ.λπ. Αυτές οι επιλογές το 
καθιστούν διασκεδαστικό και διασκεδαστικό για τον 
χρήστη. Τα ψηφιακά βιβλία παρέχουν επίσης ένα 
κοινωνικό άνοιγμα στον κόσμο για άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Ορισμένες δυνατότητες, όπως η δυνατότητα 
αύξησης του μεγέθους της γραμματοσειράς, διευκολύνουν 
την ανάγνωση των ατόμων με προβλήματα όρασης. 
Επιπλέον, η χρήση του ήχου ως υποστήριξη κειμένου ή η 
προσθήκη διαφόρων βίντεο είναι επίσης πολύ χρήσιμη και 
θα καθιστούσε δυνατή τη σχεδίαση βιβλίων 
προσαρμοσμένων σε άτομα με αναπηρία. 

Τι λειτουργίες έχει; Το ePub διαθέτει κείμενο, εικόνες, βίντεο, ήχο και 
υπερσυνδέσμους. 

Ποιος θα είναι ο σκοπός του; 
(παιδαγωγική, επικοινωνία, 
παιχνίδια κ.λπ.) 

Ο στόχος της δημιουργίας ενός ePub είναι παιδαγωγικός. 
Ο μαθητής πρέπει να αναρωτηθεί πώς να μεταδώσει ένα 
συγκεκριμένο ποσό πληροφοριών και πώς πρέπει να 
μορφοποιήσει το περιεχόμενό του σε ένα βιβλίο. 

 
5. Φάση δημιουργίας 

 
Παρακαλώ ονομάστε και περιγράψτε παρακάτω τα διάφορα βήματα της δημιουργίας του 
εργαλείου (ελάχιστο 5) 

Προετοιμασία Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογισμικό, σας συνιστούμε να έχετε ήδη 
προετοιμάσει το περιεχόμενο (κείμενο, εικόνα, ήχος) σε ένα φάκελο. Κάθε 
περιεχόμενο πρέπει να μετονομαστεί σωστά (image1, image2 κ.λπ.). Μη 
διστάσετε να χρησιμοποιήσετε εικόνες και ήχους χωρίς δικαιώματα, 
μπορείτε να βρείτε πολλά περιεχόμενα σε τράπεζες εικόνων και ήχου στο 
Διαδίκτυο. 

Διεπαφή 
PubCoder 

Όταν ξεκινάτε το PubCoder, το πρόγραμμα ανοίγει σε μια αρχική σελίδα 
που σας επιτρέπει να διαλέξετε από μια ποικιλία επιλογών: 
• Δημιουργήστε ένα νέο κενό έργο 
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• Έναρξη έργου από διάταξη InDesign 
• Εισαγάγετε μια συλλογή εικόνων για να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ 
φωτογραφιών. 
Στην κορυφή αυτής της αρχικής σελίδας υπάρχουν καρτέλες που θα σας 
επιτρέψουν να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα με πρόσφατα έργα και 
χρήσιμα δείγματα έργων. Τέλος, στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει μια 
καρτέλα για μετάβαση σε υπάρχοντα έργα που δεν εμφανίζονται στην 
αρχική σελίδα. Αυτή η αρχική σελίδα σάς παρέχει επίσης πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με την άδεια PubCoder και συνδέσμους προς 
εξωτερικούς πόρους και βοήθεια στο Διαδίκτυο. 
 

 
Διεπαφή 
δημιουργίας 
PubCoder 

Αυτή η σελίδα είναι αυτή στην οποία θα αφιερώσετε περισσότερο χρόνο: 
είναι το σημείο εκκίνησης για την επεξεργασία όλων των διαφορετικών 
στοιχείων του έργου σας, από τις γενικές ρυθμίσεις έως τη διάταξη. 
Η σελίδα δημιουργίας χωρίζεται σε 5 ξεχωριστά μέρη: 
• Η γραμμή εργαλείων 
• Η οθόνη εμφάνισης 
• Ο επιλογέας σελίδας 
• Τα πάνελ 
• Πίνακες ελέγχου 
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Στην κορυφή, η γραμμή εργαλείων αποτελείται από διαφορετικά κουμπιά 
για εξαγωγή ή προεπισκόπηση του έργου σας, προσθήκη περιεχομένου, 
αλλαγή ρυθμίσεων ... 

 
  
 
Στο κέντρο, θα βρείτε την οθόνη οπτικοποίησης του έργου σας: εδώ θα 
τοποθετήσετε τα διαφορετικά περιεχόμενα σύροντας ή αποθέτοντας 
αρχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση αυτών των αρχείων στη σελίδα 
(κέντρο, αιτιολόγηση, εμπρός, πίσω κ.λπ. .). 
 

  
 
Ακριβώς κάτω από την οθόνη προβολής βρίσκεται ο επιλογέας σελίδων. 
Αυτό το μέρος θα σας επιτρέψει να πλοηγηθείτε μεταξύ των διαφόρων 
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σελίδων του έργου σας, να προσθέσετε ή να διαγράψετε σελίδες, να 
αλλάξετε τη σειρά των σελίδων ... 

 
  
 
Στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας, θα βρείτε 3 πλαίσια: "αντικείμενα", 
"στοιχεία" και "επίπεδα". Με τον πίνακα "αντικείμενα", μπορείτε να 
προσθέσετε όλα τα είδη αντικειμένων (μπλοκ κειμένου, εικόνες, βίντεο, 
ήχο, κουμπιά, σχήματα, κινούμενα σχέδια ...). Ο πίνακας "aset" συλλέγει 
τους διαφορετικούς πόρους που έχετε προσθέσει στο PubCoder μόνοι σας 
(περιεχόμενο εκτός PubCoder: εικόνα, ήχος, βίντεο). Τέλος, ο πίνακας 
"επίπεδα" παραθέτει όλο το περιεχόμενο που έχετε ήδη σχεδιάσει στο 
έργο σας και σας επιτρέπει να αποκρύψετε, να κλειδώσετε, να 
επικαλύψετε ή να συνδέσετε αυτό το περιεχόμενο. 
 

  
 
Τέλος, στα δεξιά υπάρχουν 4 πίνακες ελέγχου: "Έργο", "Σελίδα", "Επιλογή" 
και "Διαδραστικότητα". Στο "Project" θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τις 
γενικές ιδιότητες του έργου (εξώφυλλο, μεταδεδομένα, παρουσίαση, 
επιλογές στυλ ...). Το "Page" εμφανίζει τις ιδιότητες των επιλεγμένων 
σελίδων. Η καρτέλα "Επιλογή" εμφανίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου 
περιεχομένου. Τέλος, η καρτέλα "Διαδραστικότητα" χρησιμοποιείται για 
τον καθορισμό της συμπεριφοράς ενός επιλεγμένου αντικειμένου. 
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Δημιουργία 
νέου προτζεκτ 

Ένα έργο PubCoder αποτελείται από μια ακολουθία σελίδων που 
περιέχουν αντικείμενα. 
Για να δημιουργήσετε ένα νέο έργο, κάντε κλικ στο OK μετά την επιλογή 
"Νέο έργο". Εμφανίζεται μια νέα σελίδα όπου θα σας ζητηθεί να 
εισαγάγετε τον τίτλο του έργου σας, το όνομα του συγγραφέα του έργου, 
τις διαστάσεις και τον προσανατολισμό του εγγράφου. 
 

 
Εισαγάγετε 
κείμενο και 
τροποποιήστε 
τα 
χαρακτηριστικά 
του 

Εισαγάγετε ένα πρώτο μπλοκ κειμένου κάνοντας κλικ στο Κείμενο (στο 
μενού Αντικείμενα στα αριστερά). 
Πληκτρολογήστε τον τίτλο στο μπλοκ και στη συνέχεια στη γραμμή 
εργαλείων επιλέξτε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος της γραμματοσειράς 
και τη θέση που θέλετε. 
Στο μενού Επιλογή μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου και να 
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προσθέσετε μια σκιά. 
Στη γραμμή εργαλείων έχετε επίσης τη δυνατότητα να αλλάξετε το χρώμα 
των χαρακτήρων, να τους κάνετε τολμηρούς, πλάγιους, 
υπογραμμισμένους, να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες κ.λπ. 
 

  
 
Για να κάνετε ένα τμήμα κειμένου με δυνατότητα κύλισης, πρώτα κάντε το 
μπλοκ πολύ μικρό για να περιέχει όλο το κείμενο μέσα και, στη συνέχεια, 
επιλέξτε την επιλογή με δυνατότητα κύλισης από το μενού επιλογής. 
Η επιλογή Selectable σημαίνει ότι το κείμενο μπορεί να επιλεγεί (και στη 
συνέχεια να αντιγραφεί για παράδειγμα) από τον αναγνώστη ebook. 

 
 

Εισαγάγετε μια 
εικόνα και 
τροποποιήστε 
τα 
χαρακτηριστικά 
της 

Για να εισαγάγετε μια εικόνα στο epub σας, κάντε κλικ στο + στο μενού 
Assets, εισαγάγετε την εικόνα από τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, 
σύρετέ την στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να 
αλλάξετε το μέγεθος και να το τοποθετήσετε όπου θέλετε. 
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Για να κάνετε ένα αντικείμενο περισσότερο ή λιγότερο διαφανές, μπορείτε 
να παίξετε με την αδιαφάνεια του στο μενού Επιλογή> Αδιαφάνεια. Στο 
PubCoder, ένα αντικείμενο μπορεί να έχει μια αδιαφάνεια που κυμαίνεται 
από 0 έως 1: 0 καθιστά το αντικείμενο εντελώς αόρατο, 1 αντίθετα είναι το 
εντελώς ορατό, πρωτότυπο αντικείμενο. Εδώ, η αδιαφάνεια της εικόνας 
είναι 0,3, γεγονός που καθιστά δυνατό για παράδειγμα να τοποθετήσετε 
ένα κείμενο πάνω του χωρίς να εμποδίσετε την ανάγνωση. 
 

  
 
Για να εισαγάγετε μια συλλογή εικόνων, επιλέξτε Συλλογή εικόνων από το 
μενού Αντικείμενα και δημιουργήστε ένα μπλοκ στην επιφάνεια εργασίας 
σας. Κάντε διπλό κλικ πάνω του και μετά επιλέξτε από τον υπολογιστή σας 
τις εικόνες που θέλετε να βάλετε στη συλλογή. 



 

The #DIMPAproject has been funded with support from the European Commission. Its content and material reflect the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project code: 2018-1-FR01-KA202-048220 

 
 

 
 

Προσθέστε 
έγχρωμο φόντο 

Από το μενού Objects, ορίστε την επιλογή Rectangle, σχεδιάστε ένα σχήμα 
που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια εργασίας και, στη συνέχεια, 
χρωματίστε το στο Selection> Fill Color. 
 

 
Προσθέστε ήχο Για να εισαγάγετε ένα αρχείο ήχου στο PubCoder, μεταβείτε στην ενότητα 

Στοιχεία> Είδος: Ήχος, προσθέστε το αρχείο ήχου κάνοντας κλικ στο + και, 
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στη συνέχεια, σύρετέ το στην επιφάνεια εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι η 
επιλογή Έλεγχοι αναπαραγωγής στο μενού Επιλογή είναι ενεργοποιημένη. 
 

  
 
Στο μενού Διαδραστικότητα, μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε τον ήχο 
μόλις ανοίξει η σελίδα επιλέγοντας Φόρτωση> Αναπαραγωγή ήχου. 
 

  
 
Είναι δυνατή η προσθήκη ενός αρχείου ήχου μιας φωνής που διαβάζει ένα 
κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, αυτή είναι η επιλογή "Ανάγνωση 
δυνατά" στη γραμμή εργαλείων. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να 
συγχρονίσετε κείμενο και ήχο, αυτό ονομάζεται SMIL (Synchronized 
Multimedia Integration Language). 

Προσθέστε 
έναν σύνδεσμο 

Κάθε αντικείμενο που εισάγετε στο epub σας μπορεί να έχει μια 
λειτουργία σύνδεσης (όπως ένας σύνδεσμος υπερκειμένου για 
παράδειγμα). Εισαγάγετε λοιπόν μια εικόνα και κάντε την με δυνατότητα 
κλικ στο μενού Διαδραστικότητα επιλέγοντας Πατήστε> Άνοιγμα URL και 
αντιγράφοντας τη διεύθυνση URL ενός βίντεο YouTube. 
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Προσθήκη 
κινούμενων 
εικόνων 

Το πρώτο κινούμενο σχέδιο που μπορείτε να δοκιμάσετε είναι να κάνετε 
κλικ σε μια εικόνα για να εμφανιστεί στην πλήρη σελίδα. Για να γίνει αυτό, 
αυτή η ίδια εικόνα πρέπει να ενσωματωθεί δύο φορές στο μενού 
"Επίπεδα" και να τοποθετηθεί στην επιφάνεια εργασίας σε δύο 
διαφορετικά μέρη (για να σας βοηθήσει, μπορείτε να τα μετονομάσετε 
"Εικόνα 1" και "Εικόνα 2"). 
 
Έτσι, η πρώτη εικόνα που τοποθετείται στα αριστερά (εδώ η εικόνα 1) θα 
είναι αυτή που θα κάνετε κλικ για να εμφανιστεί η δεύτερη εικόνα 
μεγεθυμένη. Για να το κάνετε αυτό, στη Διαδραστικότητα, επιλέξτε την 
ενέργεια Πατήστε> Εμφάνιση αντικειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη 
δεύτερη εικόνα (Εικόνα 2). 
 

  
 
Στη συνέχεια, επιστρέψτε στη δεύτερη εικόνα σας στο μενού "Επίπεδα" 
και στο μενού "Επιλογή" το κάνετε αόρατο κάνοντας κλικ στην επιλογή 
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Κρυφό. Ακόμα σε αυτήν τη δεύτερη εικόνα, στη Διαδραστικότητα, επιλέξτε 
την ενέργεια Πατήστε> Απόκρυψη αντικειμένου> Αυτο. Αυτή η ενέργεια 
θα εξαφανίσει την εικόνα από τη σελίδα. 

 
  
 
Το δεύτερο κινούμενο σχέδιο που πρέπει να δοκιμάσετε είναι να 
περιστρέψετε μια εικόνα από μόνη της. Αυτή είναι η επιλογή Περιστροφή 
στη Διαδραστικότητα. Επιλέξτε μια γωνία 180 ° για διάρκεια 30 
δευτερολέπτων. Κάνοντας κλικ στην Προεπισκόπηση, θα δείτε το 
αντικείμενο να περιστρέφεται από μόνο του. 
 

 
 

Δημιουργήστε 
μια μνήμη 

Για να εισαγάγετε μια μνήμη, επιλέξτε Memory Game από το μενού 
Objects και σύρετε το ποντίκι για να το δημιουργήσετε στην επιφάνεια 
εργασίας σας. Στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο και 
προσθέστε τις εικόνες που θέλετε να βάλετε στη μνήμη σας. 
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Προεπισκόπηση 
ePub 

Για να κάνετε προεπισκόπηση του έργου σας, κάντε κλικ στο 
"Προεπισκόπηση" στη γραμμή εργαλείων (ή κάντε ⌘R σε Mac ή ctrl + r 
στα Windows). Μπορείτε να επιλέξετε να προβάλετε μία σελίδα ή 
ολόκληρο το έργο και να την ανοίξετε στο πρόγραμμα περιήγησης της 
επιλογής σας. 
 

 
 

Εξαγωγή του 
eBook 

Για εξαγωγή του έργου σας, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Αναπαραγωγή" 
στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης στο μενού εξαγωγής. Το μενού 
εξαγωγής αποτελείται από 3 υπομενού που σας επιτρέπουν: να επιλέξετε 
τη μορφή εξαγωγής (XPUB, EPUB3, iOS App, Android, HTML5, KF8), να 
καθορίσετε τις σελίδες που θα εξαχθούν (όλες οι σελίδες ή μόνο 
επιλεγμένες σελίδες), να ορίσετε προορισμός για την εξαγωγή (φάκελος, 
εφαρμογή, ηλεκτρονικό κατάστημα ...). 
 

 
 

Διαβάζοντας το 
eBook 

Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το ePub σας με μια εφαρμογή ανάγνωσης 
(eBook Reader, Apple Books για παράδειγμα) ή να αλλάξετε κάποια 
πράγματα εάν η διάταξη δεν σας ταιριάζει. Μπορείτε να επιστρέψετε στο 
αρχείο ePub όσο θέλετε να το τροποποιήσετε! 
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6. Φάση δοκιμής 
 
Έχει δοκιμαστεί το εργαλείο από κάποιον άλλο από εσάς; 
- Εάν ναι, συμπληρώστε τις ακόλουθες ερωτήσεις 
- Εάν όχι, πηγαίνετε στην ερώτηση 7 
 

Αριθμός χρηστών  

Κατηγορία χρηστών 
(εκπαιδευτικοί, νέοι, 
επαγγελματίες κ.λπ.) 

 

Σωρευμένος χρόνος 
δοκιμής από τους 
χρήστες 

- 

 
Περιγράψτε τη δοκιμή των εργαλείων 

 

 
Τι μάθατε από αυτό; 

 
 
 
 

 
Αλλάξατε κάτι στο περιεχόμενο μετά τη δοκιμή; 

 
 
 

Εάν ναι, εξηγήστε τα διάφορα βήματα: 

 
 
 
- 
 
 
 

 
Κυκλοφορία 

Πού δημοσιεύσατε το 
εργαλείο; 

Το ψηφιακό βιβλίο έχει δημοσιευτεί στα Βιβλία Google 
(Google Play). 

Γιατί; Επιλέξαμε αυτό το κατάστημα για να κάνουμε το βιβλίο 
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 προσβάσιμο σε όλους. 

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες σε 
αυτό το βήμα; 

Η μόνη δυσκολία που αντιμετώπισε ήταν ο χρόνος παροχής 
ενός ISBN 

Εάν ναι, εξηγήστε 
 
 
 

Για να δημοσιεύσετε το βιβλίο στο Google Play, πρέπει να 
παρέχετε μόνοι σας ένα ISBN. Έπρεπε να ζητήσουμε ένα 
ISBN από το AFNIL (Γαλλία). 

 
 

7. Συμπεριληπτική προσέγγιση 
 

Ποια ενέργεια εφαρμόσατε για να καταστήσετε αυτό το εργαλείο χωρίς αποκλεισμούς σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους χρήστες; 

 
Οι δυνατότητες ψηφιακού βιβλίου όπως το αυξημένο μέγεθος γραμματοσειράς, ο ήχος και το 
βίντεο είναι χρήσιμες, επειδή διευκολύνουν την ανάγνωση για άτομα με προβλήματα 
όρασης. 
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8. Καλές/κακές πρακτικές 
 

Θα συνιστούσατε αυτό το 
λογισμικό στους χρήστες; 

Ναι 

Παρακαλώ εξηγήστε Το PubCoder είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικών βιβλίων και εφαρμογών για συγγραφείς, 
εικονογράφους, εκδότες και δημιουργικά πρακτορεία. Αυτό το 
λογισμικό σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ψηφιακά αρχεία, να 
δημιουργήσετε ψηφιακά και διαδραστικά βιβλία και εφαρμογές 
και περιεχόμενο για ιστότοπους (HTML5). Τότε είναι δυνατή η 
εξαγωγή τους σε σταθερή διάταξη EPUB3, σταθερή διάταξη KF8 
(η μορφή Kindle Amazon) και ως εφαρμογές για Android, iOS και 
Windows. Το PubCoder προσφέρει μια γραφική διεπαφή 
προσβάσιμη σε αρχάριους, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες 
δυνατότητες εξέλιξης για προγραμματιστές. 

 
Ποια πρόταση θα δώσατε σε άτομα που δημιουργούν ένα τέτοιο εργαλείο ή δημιουργούν 
περιεχόμενο σε αυτήν την τεχνολογία; 

Ο χειρισμός δεν θα είναι απαραιτήτως προφανής για όλους (ειδικότερα το μέρος 
ενεργοποίησης), αλλά θα μπορείτε να βρείτε μαθήματα από χρήστες στο YouTube. Σας 
προσκαλούμε να ανακαλύψετε τον ευρύ κατάλογο αλληλεπιδράσεων αυτού του λογισμικού. 
Η αλληλεπίδραση καθίσταται δυνατή στο PubCoder χάρη σε πολλές ενέργειες που πρέπει να 
κάνετε στα αντικείμενα που είναι ενσωματωμένα στο έργο, όπως το άγγιγμα του 
αντικειμένου στην οθόνη, η μεταφορά ενός αντικειμένου με το δάχτυλό σας, το κούνημα του 
τηλεφώνου κ.λπ. Η διαδραστικότητα είναι επίσης δυνατή χάρη στο κινούμενα σχέδια και 
widget που μπορούν να εισαχθούν σε ένα έργο PubCoder: απόκρυψη ενός αντικειμένου, 
μετακίνηση, περιστροφή του κ.λπ. 

 
 


