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Írta: YouCanToo

Az általam használt eszközök:

Kwrite – szövegszerkesztő
Sigil – többplatformos WYSIWYG ebook szerkesztő. Könyvek ePub

formátumban történő szerkesztésére tervezték.
Calibre – teljes értékű ekönyvtár megoldás.

Ahogy azt bizonyára tudod, átvettem a PCLinuxOS Magazine HTML verziójának
elkészítését Rudgetól. Ugyancsak én készítem a magazin havi számát két
népszerű ebook formátumban: *.epub és *.mobi.

Az egész folyamatot a szerkesztőtől (Parnote) és a segédszerkesztőtől
(Meemaw) kapott cikkkekkel indítom.

A megosztott dokumentumokból az információk sablonokba másolásával kez
dem. Majd nekilátok a lap általános formájának kialakításához, pl.: bekezdések,
szintaxis, képek és zenei fájlok. Amikor a szintaxist ellenőrzöm, különösen azokat
a kódokat keresem, amik ütközhetnek a HTML formátummal. Ugyancsak
lecserélem a Google Docsban használt intelligens idézőjeleket a HTMLben
használt egyenes idézőjelekre. Ellenkező esetben szemetet fogsz látni.

Ha már kialakítottam az oldalakat a PCLinuxOS Magazine cikklistájának
megfelelően, feltöltöm az információt a szerverre szerkesztői ellenőrzés és
jóváhagyás céljából. Ha esetleg formai hibát találnak, vagy információ hiányzik, e
mailt küldenek, megjelölve a szükséges javításokat. Ezután elvégzem a
javításokat és újra feltöltöm a megváltoztatott tartalmat a szerverre, ahol a
szerkesztők ismét átnézhetik, ellenőrizve mindent. Ez addig megy, amíg a dolgok
rendben nincsenek. Szerencsémre ez nem túl sűrűn történik meg!

Ha a magazin HTML formátumát elfogadták, elkezdhetek dolgozni a magazin
ebook változataának kialakításán.

Az ebook formára olyan, mint a magazin HTML verzió, sablonokat használ az
alapvető elrendezéshez. Az ebook tartalma pedig közvetlenül a magazin HTML
kiadásából származik. Ismét végrehajtom az alapvető tartalom kivágását,
beillesztését a sablonokba. Ennél a pontnál a munka javát Kwritetal végzem,
ilyenkor általában két ablako van nyitva egymás mellett.

Akad néhány dolog az ebook elrendezésben, ami a HTML verzióban nincs, vagy
nem kell, ami a hivatkozások lapon jelenik meg. Ekkor az összes <a href="/
201309/files/page01.html"> hivatkozást <a href="#page01"> formára kell alakí
tani, és ügyelni, hogy legyen az <egy név="page01"> utasítás a tartalomban.
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Az összes oldal megfelelő helyre másolása és beillesztése után mentem az
információt, majd megnyitom a mentett fájlt Sigillel.

Ha már megnyitottam, megkeresem az oldalvég jeleket és beillesztek egyegy
„split marker”t.

Ez jelzi az ebook kedvenc olvasódban történő olvasása közben a lapok végét.
Mihelyst vézetem ezzel, egyszerűen mentem a fájlt „ebooktemplate.html”ként.

Megnyitom a Calibret, hogy befejezzem és elkészítsem a végleges epub és mobi
verziót. Berakom a könyv „ebooktemplate.html” fájlját, amit sigillel mentettem.
Amikor az importálás Calibrebe megtörtént, megszerkesztem a fájl metaadatait.
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Ezután felrakom a címlapképet és beírom a még esetleg hiányzó metaadatokat,
egyben kiválasztom a végleges ebook formátumot.

Ezután konvertálom a fájlt. Ekkor az „OK”ra kattintok a konvertálási folyamat
elindításához. Egy kis időt igényelhet a számítógép sebességétől és a
konvertálandó fájl méretétől függően.

A .mobi formátum elkészítéséhez megismételjük az eljárást, csak ezúttal a .mobi
formátumot választom ki használatra. Most befejeztem a magazin konvertálását
mind .epub, mind .mobi formátumra, az egyetlen dolog van hátra, hogy
átnevezzem a fájlokat és feltöltjük a PCLinuxOS Magazine web szerverén a
megfelelő helyre, hogy élvezettel olvashasd.

A befejezett ebook megtekintése a
Calibre beépített ebook nézőjével:
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