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A

ÍRTA:

FŐKÉPERNYŐ

KOBUDERA

A kezdőképernyőn az alábbi funkciók közül választhatunk:
X gomb: lenyomásával nézetváltási funkció: Legutóbb olvasott;
Kategóriák; Legutóbb hozzáadott; ABC sorrendben.
S gomb: lenyomásával kereső funkció: névre, kezdőbetűkkel,
kulcsszavakkal vagy címkékkel.
Kategória nézeten belül a „Főmappák” kivételével, belépve egy
mappába és a többi nézetben is működő funkciók:
Akármelyik mappánál vagy annak tartalmában az egyik
dokumentumánál a nyilakkal navigáló négyzetgombon:
- ha a jobbra irányt nyomunk: mappa esetében megjelenik a
tartalma, könyv vagy archívumoknál (zip, rar) annak információi.
Ahonnan lehetőség további (Y gomb) beleolvasni, illetve megnézni
a (D gomb) törölni.
- ha a balra irányt nyomunk: akkor lehet átnevezni vagy törölni a
mappát, a könyvet, vagy az archívumokat (rar, zip), esetlegesen
más megjelenített dokumentumot.
- Del gomb megnyomása esetén törölhető a könyv, vagy
dokumentum.
Home gomb: mindig az aktuális Nézet elejére kalauzol vissza
bennünket.
Menu gomb: lenyomása további számtalan hasznos funkciót tár
elénk.
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A

ÍRTA:

MENÜ

KOBUDERA

A gomb: WiFi ki-be kapcsoló
N-B gomb: Könyváruház és a letöltött dolgaink megjelenítése, a
mi esetünkben haszontalan funkció a kínai felhasználókra
specializálódás miatt.
W gomb: WiFi-FTP adatátvitel nagyon hasznos funkció, nem kell
folyton a kábelre dugni az olvasót, csupán kapcsolatot létesíteni
egy (wifis router megléte mellett) egy ftp klienssel, vagy Total
Commanderrel tökéletesen lehet fájlt cserélni a Kindle és a PC
közt. Kér egy felhasználónevet és jelszót, mindkettő: anonymous
Q gomb: QuiShiBaiKe WiFi kapcsolódás esetén kínai leírás jelenik
meg az olvasón, a nyelv ismeretének hiánya miatt nem tudtam
lefordítani.
Y gomb: olvasási statisztika ahol is az alábbiak láthatóak: az
olvasással töltött óra, könyvek és órák átlaga, lapozások
óránként, és a végigolvasott könyvek.
G gomb: Szótár alapban angol-kínai, amivel mi nem sokat
kezdhetünk, de belerakható angol-magyar vagy más nyelvű is a
Duokan-ba! Használata egyszerű, szövegben az angol szó elé
tesszük a kurzort és megjelenik a fordítás, vagy ha a menüből
választjuk ki, akkor angol szavakat lehet manuálisan bepötyögni.
P gomb: A zenelejátszó használatához mp3 formátumot kell
betenni USB vagy WiFi-FTP módban a zenemappába.
(Kindle/music) Majd a lejátszó kiválasztása után a nyilakkal
navigáló négyzetgombbal lehet léptetni, ismételtetni, leállítani
vagy indítani a zenét.
U gomb: Felhasználói központ: a Send to Kindle - Send to
Duokan bejegyzésben olvashattok a szerepéről.
S gomb: Beállítások. /Gyorsbillentyűvel: Alt+Sym./
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BEÁLLÍTÁSOK
RENDSZER –

ÍRTA:

KOBUDERA

VÁLTÁS ÉS FRISSÍTÉS:

A gomb: Sima újraindítás, leginkább manuális frissítésre fogjuk
használni, de ha ezt választjuk, választhatunk a két Duokan és a
Kindle alapmenüje között.
B gomb: Kindle eredeti menüjére kapcsol.
C gomb: 2011-es Duokan-ra kapcsol.
D gomb: LiteDuokan frissítés lekérdezése.
NYELV

ÉS

IME:

E gomb: Nyelvek: Kínai, English, Magyar, Deutsch /Nem
magyarított verzióknál stb./
F gomb: IME
TARTALOM

ÉS MEGJELENÉS:

G gomb: Teljes képfrissítés, állítható értékű partial refresh, azaz
csak egy adott lapozási szám után frissíti teljesen a képernyőt
(feketébe billenés).
H gomb: Betűtípus választása. A TXT-k és az epub/mobi
olvasmányok betűtípusát lehet változtatni.
I gomb: Kínai betűtípus választása.
A gomb: Lapozás módja, lehet gyors vagy normál, túl sok
jelentősége nincs.
B gomb: Lapozási sáv normál vagy csökkentett, a normálnál
megjelenik rendesen a sáv, és láthatóak a lapozási számok illetve
a százalékok ha mobi a dokumentum, csökkentetnél, csak alul
egy csík mutatja mennyi van. /Manga olvasásánál a csökkentet
nem takar be a képeknek./
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BEÁLLÍTÁSOK

ÍRTA:

KOBUDERA

C gomb: Akkumulátor töltőségének a százalékos kijelzése
választható látható vagy rejtett.
D gomb: Jegyzetek mentése: annak aki ír megjegyzéseket a
könyvolvasás közben az megteheti, hogy lementi ezeket.
E gomb: Betűkép: éles és elsimított. A különbség elhanyagolható.
SZÖVEGELRENDEZÉS:
F gomb: Betűméret, magáért beszél, ki mekkora betűt olvas el
kényelmesen, van öt méret.
G gomb: Elrendezés stílusa, négy gyári, és egy személyre
szabható. /Ez utóbbian be lehet állítani pl. a sorköz, térköz, és
bekezdések távolságát a valamint a margókat./
KÉPERNYŐVÉDŐ BEÁLLÍTÁS:
A gomb: Jelszavas felébresztés engedélyezése illetve tiltása. Ha
ezt választjuk a Kindlet csak az tudja bekapcsolni aki, ismeri a
négybetűs jelszót. Ha véletlenül elfelejtettük a jelszót, akkor usb
kábellel kössük össze a géppel, majd bontsuk a kapcsolatot és a
Duokan menüben találjuk magunkat!
IDŐBEÁLLÍTÁS:
B gomb: Dátum beállítása.
C gomb: Óra beállítása.
D gomb: Időformátum beállítása, hogy 12 vagy 24 órás
időkijelzést preferáljuk-e jobban.
E gomb: Időzóna: magyar időszámítás esetén a beállítása:
- Nyári időszámítás:
Keleti földrész 02:00
- Téli időszámítás:
Keleti földrész 01:00
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BEÁLLÍTÁSOK
FELOLVASÁSI

ÍRTA:

KOBUDERA

BEÁLLÍTÁSOK:

F gomb: Az olvasási sebesség meghatározása.
G gomb: Nyelv kiválasztása, sajnos magyart még nem tudni,
hogy lehetne beletenni.
H gomb: Felolvasó neme: Nő vagy Férfi.
DUOKAN

INFO:

A: A LiteDuokan verziószáma tekinthető meg.
B: Tárolási kapacitás: Látható a szabad és az összes adattárolásra
elegendő hely a gépen.
C gomb: Fordítás és tippek, beleírtam az email címem is ahová a
magyarítási észrevételeket, javaslatokat várom.
D gomb: Duokan törlése, a név önmagért beszél.
KINDLE

INFO:

Itt az aktuális firmware, azaz „oprendszer” verzió, a gép
sorozatszáma és a MAC cím van feltüntetve.
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OLVASÁS

KÖZBENI FUNKCIÓK SZÖVEGNÉL

ÍRTA:

KOBUDERA

Menu gomb által felkínált opciók (Epub, mobi, txt, pdf):
A gomb: Új könyvjelző létrehozása, megléte esetén törlése.
B gomb: Ha van könyvjelző(k) azok megtekintése. (Del gombbal
törlés.)
C gomb: Tartalomjegyzék, amennyiben ugye van ilyen a
dokumentumunknak.
D gomb: Oldalszámra ugrás, beírod a kívánt lapszámot és ugrás!
E gomb: Szótárral fordíthatunk, illetve idegen nyelvű olvasmány
esetén a kurzorral a szó elé állva megkapjuk annak fordítását.
I gomb: Keresés, ha ezt választjuk, akkor beírt szavakra, vagy
egymás után következő több szóra kereshetünk a szövegben.
J gomb: Automata lapozás, meghatározhatjuk, hogy a gép hány
másodpercenként lapozzon.
T gomb: Felolvasás be, angol nyelvű olvasmány esetén férfi vagy
női hang felolvassa a szöveget.
P gomb: Zenelejátszó, profibb mint a Kindle alapmenüjében,
kiválasztása esetén egy navigáló panel jelenik meg.
G gomb: Könyvadatok megjelenítése, információknál lehet a
dokumentumot törölni, könyvjelzőket megtekinteni, rálapozni,
(azokat a Del gombbal törölni), címkékkel ellátni vagy azokat
törölni.
S gomb: Beállítások megnyomása esetén a beállításokba
kerülünk, ahonnan Back gombbal vissza lehet térni a
dokumentumhoz.
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OLVASÁS

KÖZBENI FUNKCIÓK SZÖVEGNÉL

ÍRTA:

KOBUDERA

Aa gomb megnyomása esetén:
1.
Betűméret: öt tetszőleges méret közül választhatunk.
2.
Stílus: két lehetőség közül lehet választani. Különbség nem
vehető észre.
3.
Szövegelrendezés: lehet elegáns, alap vagy kompakt és
normál vagy egyéni.
4.
Vastagítás: A betűk vastagságát növelhetjük.
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PDF

ÍRTA:

KEZELÉS

KOBUDERA

Bizonyára senkinek sem újdonság, hogy a Kindle gyári menüje
PDF kezelése borzasztó, egyenlő a nullával. Ám a Duokan
nagyszerű alternatívát nyújt a 6 colos kijelző maximális
kihasználására. Most csak azokat a plusz funkciókat tárgyaljuk
amik eltérnek a szöveges lehetőségeknél, amik ugyanazok azok
értelemszerűen itt is azt a célt szolgálják.
A menü gomb esetében feltűnik két PDF opció:
Nézetre vágás: Leginkább kép alapú PDF-eknél hasznos további
két almenüre oszlik:
1.
Szegélyek vágása: állítható margók, de kép esetében a
szegély jobban stimmel, vágjuk le a felesleges darabot máris
jobban látható a szöveg.
2.
Elválasztó vonal: második lépésként érdemes, legfőképp a
duplaoldalas képeket, ezzel kettészelni. Így egyoldalas jól
olvasható szöveget kaphatunk.
Szövegközelítés: Sok esetben apró betűméretet a kijelzőhöz
igazítva olvashatóvá válik a PDF. /Nem fénykép alapú PDF-eknél./
Az Aa gomb megnyomásával az alábbi három dolgot állíthatjuk:
Tartalom: Alapból normál, de ha szélekhez igazítjuk, akkor az
apró betűknél ez sokszor megoldás. /A szöveg alapú PDF-eknél./
Elforgatás: forgasd a kijelző képét kedvedre.
Vastagítás: Sokszor gyenge a betű vagy a kép vonalának
erőssége, ezzel korrigálható.
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HASZNOS

ÍRTA:

TIPPEK

KOBUDERA

Betűtípusok: aki nem elégedett a Duokan választékával az
tovább bővítheti tetszése szerint. Csak a fontokat simán másolja a
Kindle/DK_System/xKindle/res/userfonts mappába, majd
eszközöljön egy újraindítást mert addig azok láthatatlanok.
Képek nézegetése: lehetséges, csupán ZIP vagy RAR
archívumban kell feltenni az olvasóra, fontos: ne tartalmazzon
másfajta fájlt csak ezeket: JPG, BMP, PNG. /MANGA olvasására
kitűnő./
Zenehallgatás: működik, csak másolj mp3-at a Kinlde/music
mappába.
A képernyővédő: megváltoztatható ehhez a
Kindle/DK_System/xKindle/res/ScreenSaver mappába kell
másolni képet. /Nem kell újraindítani a Kindle-t./
Képernyőmentés készítése: A shift (felfelé mutató nyíl) és a
space gomb együttes lenyomásával, a képek a
Kindle/DK_ScreenShots mappában fellelhetők.
Törlés: a Del gomb mindenhol annak funkciónál, mappanézetben
a főmappáknál nem, de azokat más módon sem lehet törölni.
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WIFI-FTP

ÍRTA:

ADATÁTVITEL

KOBUDERA

A lényege, hogy vezeték nélkül tudjunk tartalmat változtatni a
könyvolvasón, ezáltal elkerülhető a felesleges töltés, ha kímélni
szeretnénk az akkumulátort a folyamatos töltéstől, vagy olyan
helyen vagyunk ahol nincs nálunk kábel.
Ha a Wifi-FTP kapcsolat gombot a menüből aktiváljuk akkor
megjelenik a kindle kijelzőjén ftp cím pl.: ftp://192.168.1.101
Ha ezt a böngésző címmezőjébe másoljuk, akkor megjelenik a
kindle könyvtárszerkezete, és nézegethetjük. (Chrome-nál nem
biztos, hogy müködik, de firefox és explorer használata esetén
igen.) Ám ennél sokkal érdekesebb ha pl. Total Commanderrel ftp
kapcsolatot létesítünk. Erre a próbaverziós total commander is
alkalmas, amit letölthettek pl. innen:
http://www.totalcommander.hu/
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WIFI-FTP

ÍRTA:

ADATÁTVITEL

KOBUDERA

Indítsátok el a Total Commandert és kattintsatok az ftp gombra
amit alul képen láthattok is hol van:

Nyomjátok meg az új kapcsolat fülecskét és az azután megjelenő
kis ablakot töltsétek ki az alábbiak szerint:
Felhasználónév és jelszó is kell, mindkettő: anonymous
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WIFI-FTP

ÍRTA:

ADATÁTVITEL

KOBUDERA

Ezután nyomjatok az ok gombra, a commander ezentúl megjegyzi
az adatokat, így legközelebb a felugró ablakban elég rányomni a
pl. kindle-nek nevezett kapcsolatra a kapcsolódáshoz, de
természetesen ehhez előbb a kindle-n kell azt engedélyezni.
Mindezek után szabadon tudtok fájlokat másolni kedvenc
könyvolvasótokra.
Egy érdekesség, és hasznos információ! Ha WiFi-FTP
kapcsolatban hoztok létre új könyvtárat/kategóriát és ékezetet
használtok, akkor az kínai jelekkel jelenik meg könyvolvasón. Ám
ha ezt USB kábelen keresztül normál windows környezetben
tesszük meg, akkor az ékezetes is nevek tökéletesek.
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SZÓTÁR

A DUOKAN-BA

ÍRTA:

KOBUDERA

StarDickt alapokon nyugvó szótárak beépíthetőek a Duokanba
vegyük példának az angol magyar szótárt.
Szükségetek lesz pl. erről az oldalról:
http://ekonyvolvaso.blog.hu/2010/10/02/derult_egbol_mobi_szotar

Erre a Fájlra: Angol-magyar 1.6 Onyx (stardict)
Miután ez megvan, tömörítsétek ki.
Ebből az alábbi három fájlra lesz szükség:
English-Hungarian Dictionary.idx
English-Hungarian Dictionary.ifo
English-Hungarian Dictionary.dict
Mint látható dict nincsen a csomagban. Helyette van egy: EnglishHungarian Dictionary.dict.dz ez is egy tömörített formátum, ha
kibontjátok ott lapul benne a szükséges: English-Hungarian
Dictionary.dict
E három fájlt kell az alábbi mappaszerkezetbe bemásolni:
DK_System\xKindle\res\dict
Ha ez kész választható lenne a szótár elvileg de a valóságban:

"Bár elvileg a Duokan támogatja több szótár egyidejű
használatát, a gyakorlatban ez a funkció bugos. Ha több
szótárat telepítünk fel újraindítás után még látja őket,
a Szótár menüben választhatunk is közülük, ezt követően
azonban "elfelejti" őket, hibajelzést ír ki, miszerint nincs
szótár a gépre telepítve." Koscsó Gábor
Tehát hiába választjuk ki, nem az lesz az aktív, hanem továbbra
is a kínai, így a megoldás nálam az volt, hogy kitöröltem minden
fájlt a dict mappából, és csak a szükséges három EnglishHungarian Dictionary fájlt hagytam benne, és újraindítottam a
kindle-t, így már müködik az angol-magyar szótár a duokan alatt!
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TAPASZTALATOK KINDLE 4-EN

ÍRTA:

KOSCSÓ GÁBOR

Folyamatosan frissül a Duokan, heti-kétheti rendszerességgel jön
ki az új verzió, és ha apró lépésekben is, de egyre fejlődik.
Véleményem szerint az eredeti Kindle OS-t már most is
felülmúlja, én gyakorlatilag teljesen áttértem a használatára.
Természetesen tökéletes program nem létezik, a Duokan sem az
(messze nem...). Lássuk miben is tartom jónak (legalábbis
jobbnak az eredeti Kindle OS-nél), és hogyan rontják el bosszantó
apróságok az egyébként ötletes megoldásokat. A lentiek nem
teljes körű leírások a Duokan-ról, csak szemezgetések a rendszer
használata közben szerzett tapasztalataimról.
1. Karakterkészletek: Az eredeti OS alatt csak háromféle font
között választhattunk, alternatív karakterkészletek telepítése csak
trükközéssel és felettébb kényelmetlenül volt lehetséges.
Ráadásul egyszerre csak egy alternatív készletet használhattunk,
ha váltani akartunk valami másra a teljes procedúrát újra és
újra végig kellett csinálni. Duokan alatt a megoldás lényegesen
egyszerűbb: A DK_System/xKindle/res/userfonts könyvtárba
másoljuk be a használni kívánt fontokat, indítsuk újra a rendszert,
és a Beállítások menüpont alatt már váltogathatunk is a
karakterkészletek között.
A Duokan csak a karakterkészlet normal/regular változatát
használja a bold/italic karaktereket ebből saját maga generálja.
Bár maga a karakterkép ettől nem lesz látványosan rosszabb,
hosszabb dőlt/vastag betűs szövegek esetén érezhetően lassul a
lapozás sebessége.
2. Lapbeállítások: Precízen - azaz pontonként - állíthatunk
margót, sortávolságot. Beállíthatjuk a karakterek "vastagságát"
is, ekkor a normál és a vastag típus közé rajzolja őket a szoftver,
tovább javítva az olvashatóságot.
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TAPASZTALATOK KINDLE 4-EN

PDF

OLVASÁS

PDF olvasásánál egészen elképesztő dolgokra képes a program.
Levághatjuk az üres margókat, beállíthatjuk, hogy 1,2 vagy 4
lapot tartalmaz az oldal (kétoldalasra szkennelt anyagoknál ennek
igencsak hasznát vehetjük). Bele is nagyíthatunk a szövegbe,
ekkor a Duokan egész intelligensen tördeli azt újra.
Érthetetlen módon a karakterméret beállításánál nincsenek igazán
finom lehetőségeink. Választhatunk öt fix méret között és ennyi.
Persze minden megszokható, az agy gyorsan alkalmazkodik
bármilyen lapképhez, ezzel együtt sem elképzelhetetlen, hogy
pont két lépcső közötti méret lenne számunkra a
legkomfortosabb.
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TAPASZTALATOK KINDLE 4-EN

SZÓTÁR

3. Elválasztás: Az eredeti OS-től eltérően a Duokan képes
elválasztani a szavakat, így vége a cakkos jobb lapszélnek.
Sajnos az elválasztás nyelve nem állítható, így a magyar szavak
időnként érdekes módon választódnak el. Ezen hiányosság
nagyon nem róható fel a készítőknek, hiszen a programot
alapvetően a kínai felhasználóknak szánják, minden egyéb nyelvi
lehetőség csak grátisz.
4. Szótár: Lehetőségünk van Stardict formátumú szótárak
használatára. Mivel régi és Linux alatt bejáratott formátumról van
szó számos nyelvhez lelhetünk fel szótárakat. Természetesen a
nagygabe által Kindle-hez készített angol-magyar szótár
(http://data.hu/get/3396501/EnglishHungarian_StarDictionary_v1.6.zip) is rendelkezésre áll.
A szótár telepítése egyszerű: a letöltött állományt csomagoljuk ki,
ekkor lesz három file előttünk .idx, .ifo és .dz kiterjesztéssel. Az
utóbbit is bontsuk ki, ekkor kapunk egy .dict állományt is. Végül
az .idx., .ifo és .dict állományokat másoljuk be
a DK_System/xKindle/res/dict könyvtárába, majd indítsuk újra a
készüléket. Innentől ha a szövegben az ötirányú D-paddal
ráállunk egy szóra egy pop-up ablakban megjelenik a jelentése.
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SZÓTÁR

Bár elvileg a Duokan támogatja több szótár egyidejű használatát,
a gyakorlatban ez a funkció bugos. Ha több szótárat telepítünk fel
újraindítás után még látja őket, a Szótár menüben választhatunk
is közülük, ezt követően azonban "elfelejti" őket, hibajelzést ír ki,
miszerint nincs szótár a gépre telepítve.
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KÖNYVTÁR,

ÁLLOMÁNY

5. Könyvtár, állományok: E tekintetben kb. az eredeti rendszer
tudását hozza a Duokan. Az állományokat megjeleníthetjük cím, a
készülékre feltöltés időpontja vagy a legutóbbi olvasás ideje
szerint. Átválthatunk könyvtár üzemmódba is, ekkor a Kindle
documents mappa mellett a Duokan könyveket tartalmazó
mappáit (Documents, Downloads, News) tallózhatjuk. Egy
könyvön a D-pad balra gombját megnyomva egy egyszerű menü
(Törlés, Átnevezés), a jobbra gombot használva pedig egy alap
könyvadatokat (cím, szerző, méret, illetve borító, ha van)
tartalmazó ablak jelenik meg.

Néhány verzióval korábban a könyvekhez 'címkéket'
rendelhettünk, és ezek alapján is megjeleníthettük őket - az
eredeti rendszer Collection szolgáltatásához hasonlóan.
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FORMÁTUMOK

Érthetetlen módon a fejlesztők eltávolították ezt a funkciót remélem csak átmenetileg. Apró hiányosság, hogy a fájl
nevekben lévő ékezetes karaktereket nem képes a rendszer
megjeleníteni - könyveken belül szerencsére már nincs ilyen
probléma.
6. Formátumok: A Duokan mobi (illetve mobi-ra átnevezett
prc/azw), epub, txt és pdf állományokat tud megjeleníteni.
Kemény DRM-el védett könyvekkel sajnos nem boldogul.
A beállítási lehetőségekről fentebb már írtam, így itt néhány
apróságot részleteznék.
Nemrég a mobi könyvek oldalszám kijelzését lecserélték egy
százalék mutatóra. Vajon mennyire informatív egy e-könyv
esetében, hogy 40%-nál tartunk, ha nem tudjuk hány oldal? (A
kérdés természetesen költői...)
Epub esetén szerencsére megmaradt a hagyományos oldalszám
használata (első megnyitáskor ill. bizonyos beállítások
változtatásakor várnunk kell egy keveset, amíg ezt kiszámolja).
Talán ezért, talán más okból, de ez a formátum kissé lassabban
töltődik be, mint a mobi. Az epub style.css leíró állományában
található beállításokat nem százszázalékosan, de azért nagyjából
figyelembe veszi és használja a program.
Ami érdekesen van "megoldva" az a karaktertípusok
megjelenítése. A style.css-ben lévő font-family-t figyeli, de csak
akkor használja, ha a megjelölt karakterkészlet telepítve van a
Duokan userfonts könyvtárába. Ha nincs, akkor az
alapértelmezett fontot használja, függetlenül attól, hogy az epub
állományba be van-e ágyazva a kívánt karakterkészlet vagy sem.
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KÉPEK

OLVASÁSA

Bár a tartalomjegyzéket mindkét formátum esetén képes a
Duokan megjeleníteni, sajnos a fejezethatárokat továbbra sem
jelzi a progress bar-on, illetve a fejezetek közötti egyszerű, Dpad-del történő ugrás megvalósítása is várat még magára.
Pozitívum még, hogy a könyvekben lévő teljes képernyős képeket
az eredeti rendszerrel ellentétben tényleg teljes képernyőn jeleníti
meg, sokat javítva ezzel a lapképen (Jó példa erre a
Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei.) És ha már
képekről van szó: becsomagolt (.zip vagy .rar) képsorozatokat is
nagyszerűen megjelenít, így megfelelő formátumú fekete-fehér
képregények olvasására is alkalmassá válhat a készülék (lásd.
p. Dilibill kalandjait). Az eredeti Kindle szoftver ezen a téren nem
volt éppen tökéletes. Elforgatott azaz landscape módban nagyon
szépen és élvezhetően olvasható. (Lásd következő oldalon. )
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KÉPERNYÖVÉDŐ - WIFI

7. Képernyővédő: Az eredeti rendszertől eltérően ez a rendkívül
haszontalan funkció nagyon egyszerűen testre szabható - csak
másoljuk be kedvenc képeinket
a DK_System/xKindle/res/ScreenSaver könyvtárba.
8.WiFi: Böngésző nincs, ezen kívül azonban több hasznos dologra
használhatjuk az internetet. A legfontosabb, hogy új verzió
megjelenésekor a rendszer automatikusan felajánlja a WiFi-n
keresztüli frissítést. A folyamat tényleg flottul megy, az új változat
általában hamar letöltődik, és újraindulás után használatba is
vehetjük.
Kissé korlátozottan (Chrome böngésző és az ehhez tartozó Send
to Kindle bővítmény segítségével), de tudunk cikkeket küldeni a
készülékre. (lásd a Send to Kindle - Send to Duokan című
bejegyzést.)
Nagyon hasznos, hogy létrehozhatunk egy mini FTP szervert.
WiFi-FTP adatátvitel segítségével, így kábel nélkül böngészhetjük
a kindle tartalmát, file-okat másolhatunk, törölhetünk, stb.
A Kindle Store sajnos nem érhető el, van helyette egy kínai
könyvesbolt... Néhány verzióval korábban még legalább a
FeedBooks angol nyelvű klasszikusai elérhetőek és letölthetőek
voltak, mostanra a kínai bolt ezt is kiszorította.
9. Hivatkozások: Végre ez is bekerült, az eredeti rendszerhez
hasonló módon megoldva. Ha a kurzort egy link fölé visszük
megjelenik egy kis kezecske. Két kattintás a D-pad közepén, és
már ugrunk is a hivatkozásnak megfelelően. Örülök, hogy végre
megtekinthetjük a könyvekben lévő lábjegyzeteket - ugyan nem
egy fb2-CoolReader-féle hagyományos, lap alján megjelenítős
módon, de ez is valami.
10. Verdikt: Nyilvánvalóan egyéni preferencia kérdése, hogy
kinek jön be a Duokan, és kinek nem. A telepítése egyszerű,
jailbreak nem szükséges hozzá, törölni pedig nyom nélkül lehet,
egy próbát szerintem mindenképpen megér.
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Az eredeti Kindle software egyik leghasznosabb tulajdonsága,
hogy a készülékhez regisztrált e-mail címre egyszerűen
küldhetünk mobi/prc/azw formátumú könyveket. Ezt használja ki
a böngészők alá letölthető Send to Kindle bővítmény (illetve az
egyéb hasonló alkalmazások), melynek segítségével böngészés
közben gyakorlatilag egy kattintással küldhetjük át a minket
érdeklő cikkeket, írásokat a Kindle-re, hogy aztán később monitor
helyett a sokkal komfortosabb e-ink képernyőn olvashassuk el
azokat. Eddig abban a tévhitben éltem, hogy Duokan alatt erre
nincs mód, de szerencsére tévedtem. A következő hozzávalókra
lesz szükségünk:
1. A Google Chrome böngésző alá telepítsük a Send to
Kindle bővítményt.
2. A Kindle-n kapcsoljuk be a WiFi-t, majd a
Duokan Beállítások menüpontja alatt a Felhasználói
központ résznél a Regisztrációt használva hozzunk létre egy
Duokan felhasználói fiókot. Ehhez egy létező e-mail címre illetve
egy új jelszóra van szükségünk. (Biztonsági okokból ez utóbbi
lehetőleg ne a regisztrációhoz felhasznált e-mail fiókunk jelszava
legyen!)
3. Ha minden jól megy, akkor ugyancsak a Felhasználói
központ menüben láthatóvá válik a Duokan-os e-mail címünk
(....@iduokan.com).
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4.A böngészőben a Send to Kindle ikonra jobb gombbal kattintva
csalhatjuk elő a Beállítások menüpontot, ide írjuk be a fentebb
kapott e-mail címet. Ne felejtsük el a legördülő ablakot
free.kindle.com-ról iduokan.com-ra átállítani.
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5. Készen is vagyunk, ezután ha egy cikknél rákattintunk a Send
to Kindle ikonjára, majd a megjelenő jobb oldali menüben a
Send gombra, az átalakított írásnak hamarosan meg kell
érkeznie a készülékünkre. Ha rövid időn belül mégsem kapjuk
meg a küldeményt ellenőrizzük, hogy be van-e kapcsolva a WiFi,
illetve biztosan be vagyunk-e jelentkezve a Duokan fiókunkba .
(Ha minden stimmel, a kijelző bal felső sarkában a WiFi ikont és a
Duokan regisztrációhoz használt e-mail címünket kell látnunk.)

Az egyéb általam ismert, hasonló célú bővítmények sajnos
jelenleg még nem támogatják a Duokant. Más böngészők
(Firefox, Internet Explorer) alatt nincs tapasztalatom, ha valaki
ezeknél is működő megoldást talál kérem ossza itt meg velünk.
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A Send to Kindle - Send to Duokan bejegyzésem arról szól,
hogyan küldhetjük át böngészés közben a minket érdeklő cikkeket
a Duokan alatt regisztrált e-mail címünket használva a
készülékre. Bár a módszer tökéletesen működött, volt egy
bosszantó korlátja: csak Chrome böngésző alatt volt használható.
Szerencsére a napokban megjelent egy új alkalmazás amely
amellett, hogy ugyanúgy képes ellátni a fenti feladatot, végre
nemcsak Chrome, hanem Firefox és Safari böngészők alatt is
működik. (Sőt, létezik egy Android app változat is, amelybe a
készítők ígérete szerint hamarosan szintén bekerül a Duokan
támogatás - sajnos a program fizetős.) Lássuk, hogyan is kézbesít
az új postás!
1. Ha még nincs Duokan alatt regisztrációnk, akkor a Send to
Kindle - Send to Duokan bejegyzésben lévő 2. és 3. pont
segítségével ezt pótoljuk.
2. Telepítsük a Push to Kindle alkalmazást.
(http://fivefilters.org/kindle-it/) A hivatkozáson lévő oldalról
értelemszerűen a böngészőnknek megfelelő bővítményt
válasszuk.
3. Ezután már nincs más dolgunk, mint használatba venni ezt a
hasznos kiegészítést. Az elküldeni kívánt cikknél kattintsunk
a Push to Kindle ikonra.
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4. A megjelenő ablakban válasszuk ki a legördülő menüből
az iduokan@com opciót, elé írjuk be a Duokan regisztrációról
kapott nevünket, majd kattintsunk a Send! gombra. Ezt követően
a cikknek hamarosan meg kell érkeznie a készülékünkre.

A bővítménynek eddigi tapasztalataim alapján a Send to Kindlevel szemben egyetlen hibája van: az átküldött cikkek címéből
kihagyja az ékezetes betűket.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A javaslatokat a Kobudera@citromail.hu email címre vagy a
duokanhun.blogspot.hu internetes oldal fórumaira várom.A fórumot
érdemes látogatni az aktuális frissítések miatt!
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