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könyvtárakat is, ahol a Bookworm keressen eBook-
fájlokat, amikor csak a program megnyílik. A Bookworm 
a sötét-mód használatát is elérhetővé teszi, ami a szem 
számára, éjszakai olvasásánál könnyebbség lehet. 

Összegzés

A tesztelés során a Bookworm nagyon jól dolgozott és 
nem okozott semmi gondot. Úgy tűnt, nincs probléma a 
próbált eBook-ok formázással és megjelenítésével. 
Összességében a Bookworm-ot nagyon jól elkészített 
alkalmazásnak találtam. Ha egy könnyűsúlyú, egyszerűen 
használható eBook-olvasó kell PCLinuxOSalatt, a 
Bookworm kitűnő választás.

Az olvasási képernyő jól formált, tiszta kialakítás. A 
képernyő alján a fejezetsáv mutatja, hogy mennyire 
haladtál előre a könyvben. Lent a sáv bármely oldalán a 
nyílgombra kattintva, vagy a billentyűzeten a nyíl gombot 
aktiválva lépegethetsz a fejezetek között. A szóközt 
lenyomása egy lapot léptet tovább, miközben az 
billentyűzeten az F11 megnyitja a teljes képernyős 
olvasási módot.

Az eszközsávból fent és a Könyvtár gomb melletti 
információs gombra kattintva elérhetsz egy oldalt, ahol a 
könyv tartalomjegyzéket és az általad elhelyezett 
könyvjelzőket  (amiket oldalakhoz adhatsz az 
eszközsávban található könyvjelző gombra kattintva) 
nézheted meg. Az olvasási preferenciák-gombra kattintva 
az eszközsávban, megnyílik egy menü, ahol beállíthatod a 
betűméretet és megváltoztathatsz pár formázási beállítást, 
mint a szövegrendezést. A fő alkalmazás beállítások jobb 
felső sarokban a konfigurációs gombra kattintással érhető 
el. 

A Beállítások ablakban a Bookworm lehetővé teszi pár 
opció megváltoztatását, mint a használt betűtípus és a 
háttér, valamint a szöveg színe. Kiválaszthatod azokat a 
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A Bookworm egy könnyűsúlyú eBook-olvasó alkalmazás, 
ami lehetővé teszi az eBook-gyűjteményed könnyű 
rendezését és olvasását. Számos elterjedt eBook-
formátumot támogat, mint az EPUB, MOBI és PDF. A 
felülete elég egyszerű és szépen kialakított, lehetővé téve 
az Bookworm könnyű használatát.

A Bookworm-ot megnyitva egy könyvtárlapot kapsz, ahol 
láthatod és betöltheted az eBook-gyűjteményedet. EBook 
importáláshoz kattints a + gombra a bal alsó saroknál és 
válaszd ki a letöltendő fájlt. EBook eltávolításához 
egyszerűen kattints a kijelölőre lent a sarokban, és válaszd 
ki azokat az eBook-okat, amiket törölni akarsz, majd 
kattints a - gombra. Választhatsz, hogy a könyveket lista- 
vagy előnézeti formában rendezze, és van egy kézreálló 
keresősáv a tetején, hogy segítsen a könyvek könnyebb 
kiválasztásában. Ha jobb billentyűvel kattintasz egy 
könyvön, szerkesztheted az olyan információit, mint a 
címe és szerzője, illetve hozzáadhatsz fedőlapképet a 
könyvhöz. Az olvasáshoz egyszerűen kattints a könyvre.
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