Indicaţii de optimizare a textului pentru realizarea unei cărţi audio
 cu ajutorul aplicaţiei Expressivo şi vocii sintetizate Carmen

	Se va alege un text corectat cu atenţie. 
	Se vor pune/scoate virgule, conform intenţiei de nuanţare vocală. 
	Se vor pune toate diacriticele pierdute. Puteţi utiliza aplicaţia gratuită AutoCorect, ca să corectaţi textul în limba română, de la adresa:  http://softset.ro/diacritice.html
	Liniuţele de dialog şi parantezele nu se iau în consideraţie! Parantezele se vor înlocui cu virgule ( ) → , Liniuţele de dialog se înlocuiesc cu două paragrafe goale ¶¶ (procedeu preferabil pentru separarea replicilor vorbitorilor). Sau vom seta vocea ca să mărească pauza dintre paragrafe.
	Frazele prea lungi sau care îşi pierd sensul se pot fragmenta în propoziţii mai scurte.
	În Word, Show ¶. Se va adăuga sfârşit de paragraf ¶, acolo unde este doar .
	Se va pune punct după titluri.
	Dacă avem ;. programul va citi punctul. Dacă avem .; va citi virgulă. Dacă avem ,. sau ., va citi punctul.
	 Următoarele caractere sunt relativ echivalente „ : , 
	 După ghilimele de sfârşit trebuie pus virgulă sau punct. De exemplu ?” va fi citit cu intonaţie suitoare, iar ?”. va fi citit cu intonaţie coborâtoare. Trebuie făcute nişte teste (citind direct din clipboard).
	 Uneori, în loc de : trebuie pus , sau . Alteori nu.
	 Notele de subsol se pot introduce ca paragraf separat în curgerea textului, începând cu cuvântul „Notă” şi terminând cu „Aici se încheie nota” sau similar.
	 Unele denumiri necesită teste pentru dublarea şi schimbarea unor litere (ex: Babaji → Babagii). NB. Unele cuvinte româneşti terminate în „i” necesită dublare pentru prelungirea vocalei (dar asta este o muncă întreagă pentru optimizarea programului).
Cuvântul „chip” este citit „cip”, deci trebuie înlocuit cu „kip”.

	Expresia „O, Doamne!” se va scrie „Ooh, Doamne!”
	Litera Ş se va înlocui cu litera ş.
Litera Ţ se va înlocui cu litera ţ.
Litera Ă se va înlocui cu litera ă.
Litera y se va înlocui cu litera i.
	Litera Q se va înlocui cu litera K.
	Se va scoate punctul ce separa miile la numere (ex: 2.000 se va înlocui cu 2000).

Liniile despărţitoare cu rol de virgulă dintre numere se vor înlocui cu spaţiu (ex: 13-14 → 13_14)
Liniile despărţitoare cu rol de virgulă se vor înlocui cu virgulă (ex: _-_  →  ,_)
	În final, se vor elimina toate cratimele, liniuţele de unire.
	Se va adăuga (eventual) introducerea şi finalul dorit de autorul fişierului audio. Se va menţiona la început numărul fişierului dacă sunt mai multe fişiere audio la aceeaşi lucrare, şi numărul fişierului care urmează, la sfârşit.




