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Δημιουργώντας ePUBlications

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικά βιβλία (e-book) με το LATEX; Η
απάντηση είναι: Ναι, όταν αναφερόμαστε στο ePUB ως μορφή ηλεκτρονικού
βιβλίου. Αφού λοιπόν παρουσιάσουμε τι ακριβώς είναι το ePUB, θα περιγρά-
ψουμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αρχεία LATEX σε ePUB με το πρόγραμμα
latex2epub. Επίσης θα εξηγήσουμε πώς μπορούμε να διαβάσουμε αρχεία ePUB
με τον φυλλομετρητή Firefox.

Creating ePUBlications, by Apostolos Syropoulos — Can we create e-books with
LATEX? e answer is yes, when we talk about e-books in ePUB format. Once
we present the ePUB format, herein we describe how we can convert LATEX files
to ePUB files using the latex2epub converter. We also explain how we can read
ePUB files with by the Firefox browser

1 Εισαγωγή

Το 2007 η Amazon παρουσίασε το Kindle και ουσιαστικά ξεκίνησε την «επανά-
σταση» των ηλεκτρονικών βιβλίων. Φυσικά η υπόθεση ηλεκτρονικό βιβλίο δεν ξεκί-
νησε το 2007, αλλά πολύ νωρίτερα. Ηλεκτρονικά βιβλία υπήρχαν και πιο πριν (π.χ.
ένα βιβλίο σε μορφή PDF είναι ηλεκτρονικό βιβλίο), αλλά αυτό που δεν υπήρχε ήταν
μια συσκευή που μοναδικό της σκοπό θα είχε την ανάγνωση βιβλίων. Αν και το PDF
είναι μια μορφή αρχείου γνωστή, δεν ήταν ανοικτή καθώς μέχρι πρόσφατα τα δι-
καιώματα ανήκαν στην Adobe. Επίσης το PDF δεν ήταν αρχικά σχεδιασμένο για
χρήση e-book και έτσι δεν μπορούσε το κείμενο να προσαρμοστεί αυτομάτως στην
οθόνη μιας συσκευής. Ακριβώς αυτό το κενό κάλυψε το ePUB, το οποίο είναι μια
μορφή αρχείου ηλεκτρονικού βιβλίου. Βασικό χαρακτηριστικό των αρχείων ePUB
είναι πως μπορούν να προσαρμοστούν στη συσκευή εξόδου και έτσι το τελικό απο-
τέλεσμα είναι ευανάγνωστο παντού.

Αν κάποιος χρησιμοποιεί κάποια παραλλαγή του TEX (π.χ. το pdTEX ή τοXƎTEX)
τότε μπορεί άμεσα ή έμεσα να δημιουργήσει αρχεία PDF. Δυστυχώς όμως καμία
στοιχειοθετική μηχανή που βασίζεται στο TEX δεν μπορεί να παράξει απευθείας
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14 Α. Συρόπουλος

αρχεία ePUB. Φυσικά θα αποτελούσε ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πρόγραμμα η δη-
μιουργία μιας τέτοιας μηχανής, αλλά χρειάζεται χρόνος και υποστήριξη. Ευτυχώς
όμως υπάρχει το πρόγραμμα latex2epub το οποίο επιτρέπει την μετατροπή ενός
αρχείου LATEX σε αρχείο ePUB.

Σε ό,τι ακολουθεί περιγράφουμε με λίγα λόγια τη μορφή αρχείου ePUB, το πρό-
γραμμα latex2epub καθώς και ένα πρόσθετο (addon) για το πρόγραμμα Firefox το
οποίο μας επιτρέπει να διαβάζουμε αρχεία ePUB στον υπολογογιστή μας.

2 Η μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου ePUB

Η δομή ενός «πακέτου» ePUB περιγράφεται στην παρακάτω ιστοσελίδα

http://idpf.org/epub/30/spec/

Λέμε «πακέτο» και όχι απλά αρχείο, επειδή στην παραγματικότητα ένα αρχείο
ePUB είναι ένας συμπιεσμένος φάκελος. Η συμπίεση ακολουθεί τη μέθοδο zip. Ένα
αρχείο ePUB λοιπόν, περιέχει δύο φακέλους και ένα αρχείο:

./META-INF:
container.xml

mimetype

./OEBPS:

Το αρχείο mimetype έχει μόνο μία γραμμή η οποία περιέχει τα παρακάτω:

application/epub+zip

Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη στις εφαρμογές ώστε να γνωρίζουν πως θα δια-
χειριστούν ένα αρχείο ePUB. Ο φάκελος META-INF περιέχει μόνο ένα αρχείο το οποίο
περιέχει πληροφορίες για το ποιο ακριβώς αρχείο περιέχει το ηλεκτρονικό βιβλίο.
Παρακάτω δίνουμε ένα πλήρες παράδειγμα ενός αρχείου container.xml:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<container xmlns=”urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container”
version=”1.0”>
<rootfiles>
<rootfile full-path=”OEBPS/Fuzzy Petri Nets.opf”
media-type=”application/oebps-package+xml” />

</rootfiles>
</container>

Τέλος ο φάκελος OEBPS όλα τα αρχεία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ηλε-
κτρονικό βιβλίο. Παρακάτω φαίνονται μερικά από τα αρχεία που περιέχονται σε
ένα φάκελο OEBPS:
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Δημιουργώντας ePUBlications 15

./OEBPS:
bib.xhtml Fuzzy Petri Nets.ncx fpn.xhtml S1.xhtml
Fuzzy Petri Nets.html Fuzzy Petri Nets.opf mi S2.xhtml

./OEBPS/mi:
mi1.png mi17.png mi24.png mi31.png mi39.png mi46.png
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Το αρχείο Fuzzy Petri Nets.ncx περιέχει πληροφορίες που αφορούν τον τίτλο
του βιβλίου καθώς και τους συγγραφείς. Παρακάτω φαίνονται τα περιεχόμενα το
αρχείου αυτού:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<ncx xmlns=”http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx/” version=”2005-1”>

<head>
<meta name=”dtb:depth” content=”1”/>
<meta name=”dtb:totalPageCount” content=”0”/>
<meta name=”dtb:maxPageNumber” content=”0”/>
<meta name=”dtb:uid” content=”urn:uid:68aa3806...”/>

</head>
<docTitle>
<text>Dialectica Fuzzy Petri Nets</text>

</docTitle>
<docAuthor>
<text>Valeria de Paiva and Apostolos Syropoulos</text>

</docAuthor>
<navMap>
<navPoint id=”top” playOrder=”1”>
<navLabel>

<text>Dialectica Fuzzy Petri Nets</text>
</navLabel>
<content src=”Fuzzy Petri Nets.html”/>

</navPoint>
<navPoint id=”nav-2” playOrder=”2”>
<navLabel>

<text>Dialectica Fuzzy Petri Nets</text>
</navLabel>
<content src=”fpn.xhtml”/>

</navPoint>
<navPoint id=”nav-3” playOrder=”3”>
<navLabel>

<text>§1. The category DialISet in Dialectica Fuzzy
Petri Nets</text>

</navLabel>
<content src=”S1.xhtml”/>

</navPoint>
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<navPoint id=”nav-4” playOrder=”4”>
<navLabel>

<text>§2. The category FNets in Dialectica Fuzzy
Petri Nets</text>

</navLabel>
<content src=”S2.xhtml”/>

</navPoint>
<navPoint id=”nav-5” playOrder=”5”>
<navLabel>

<text>References in Dialectica Fuzzy Petri Nets</text>
</navLabel>
<content src=”bib.xhtml”/>

</navPoint>
</navMap>

</ncx>

Τα περιεχόμενα του αρχείου Fuzzy Petri Nets.opf δίνονται παρακάτω ελα-
φρώς αλλοιωμένα ώστε να χωρέσουν στη σελίδα του περιοδικού:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<package version=”2.0” xmlns=”http://www.idpf.org/2007/opf”

unique-identifier=”BookId”>
<metadata xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/”

xmlns:opf=”http://www.idpf.org/2007/opf”>
<dc:title>Dialectica Fuzzy Petri Nets</dc:title>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:date>January 2011</dc:date>
<dc:rights>2010 Valeria de Paiva and

Apostolos Syropoulos</dc:rights>
<dc:identifier id=”BookId”>urn:uid:68aa3806...</dc:identifier>
<dc:creator opf:role=”aut”>Valeria de Paiva and

Apostolos Syropoulos</dc:creator>
</metadata>
<manifest>
<item id=”ncx” href=”Fuzzy Petri Nets.ncx”

media-type=”application/x-dtbncx+xml”/>
<item id=”Fuzzy Petri Nets” href=”Fuzzy Petri Nets.html”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
<item id=”fuzzypetrinets-xhtml” href=”fuzzypetrinets.xhtml”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
<item id=”S1-xhtml” href=”S1.xhtml”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
<item id=”S2-xhtml” href=”S2.xhtml”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
<item id=”bib-xhtml” href=”bib.xhtml”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
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<item id=”mi-mi1-png” href=”mi/mi1.png” media-type=”image/png”/>
. . . . Πολλές γραμμές έχουν παραληφθεί . . . . . . . . . . . .

</manifest>
<spine toc=”ncx”>
<itemref idref=”Fuzzy Petri Nets” linear=”no”/>
<itemref idref=”fuzzypetrinets-xhtml”/>
<itemref idref=”S1-xhtml”/>
<itemref idref=”S2-xhtml”/>
<itemref idref=”bib-xhtml”/>

</spine>
<guide>
<reference type=”cover” title=”Cover”

href=”Fuzzy Petri Nets.html”/>
</guide>

</package>

Τα υπόλοιπα αρχεία που περιέχουν το κείμενο είναι κανονικά αρχεία (X)HTML
και δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Ουσιαστικά λοιπόν το περιεχόμενο
του ηλεκτρονικού βιβλίου αποθηκεύεται σε κανονικά αρχεία (X)HTML, οπότε λο-
γικά και ένας απλός φυλλομετρητής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανά-
γνωση ενός αρχείου ePUB. Αυτό όντως συμβαίνει και στη συνέχεια θα δούμε ότι
μπορούμε να διαβάζουμε αρχεία ePUB με το Firefox.

3 Μετατροπή αρχείων LATEX σε ePUB

Γενικά δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί το οποιοδήποτε αρχείο LATEXσε ePUB.
Πιο συγκεκριμένα μόνο όσα αρχεία μπορεί να επεξεργαστεί το πρόγραμμα LATEXML¹
και μόνο αυτά μπορούν να μετατραπούν πιστά σε ePUB. Το πρόγραμμα LATEXML
επεξεργάζεται αρχεία LATEX και τα μετατρέπει σε μορφή XML. Τα παραγώμενα αρ-
χεία XML μπορούν να μετατραπούν σε (X)HTML επιλέγοντας οι μαθηματικοί τύποι
να μετατραπούν σε MathML ή σε εικόνες. (Προς το παρόν η μετατροπή σε MathML
έχει κάποιους περιορισμούς.)

Παρόλο που το πρόγραμμα LATEXML μπορεί να μετατρέψει αρχεία LATEX σε
(X)HTML, δεν μπορεί να τα μεταρέψει σε μορφή ePUB. Για να το κάνετε αυτό, θα
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα latex2epub.² Το πρόγραμμα αυτό εκετε-
λείται από τη γραμμή εντολών ως εξής:

$ ruby latex2epub.rb fuzzypetrinets.tex fuzzypetrinets.yaml

Προσέξτε ότι το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε Ruby, ενώ το LATEXML είναι γραμ-
μένο σε Perl. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχετε αυτές τις γλώσσες στο σύστημα
σας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα προγράμματα. Για παράδειγμα, όλα σχεδόν
τα συστήματα Unix — ή τύπου Unix — συμπεριλαμβάνουν τις γλώσσες αυτές στις
διανομές τους.

¹Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://dlmf.nist.gov/LaTeXML/.
²Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://github.com/kmuto/latex2epub.
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Το αρχείο με προέκταση ονόματος .yaml περιέχει οδηγίες προς το πρόγραμμα
latex2epub. Παρακάτω δίνουμε τα περιεχόμενα ενός αρχείου με επεξηγηματικά σχό-
λια:

# Όνομα βιβλίου
bookname: Fuzzy Petri Nets
# Γλώσσα el για ελληνικά
language: en
# Τίτλος
title: Dialectica Fuzzy Petri Nets
# Συγγραφείς
aut: Valeria de Paiva and Apostolos Syropoulos
# Πνευματικά δικαιώματα
rights: 2010 Valeria de Paiva and Apostolos Syropoulos
# Ημερομηνία συγγραφής ή έκδοσης
date: January 2011
# Άλλες πληροφορίες
# description:
# subject:
# type:
# format:
# source:
# relation:
# coverage:

# Καλύτερα να μη δίνετε εσείς τιμές!
# htmlext: HTML
# htmlext: xhtml
# Εξώφυλλο
# cover:
# Εικόνα εξωφύλλου
# coverimage:
# Αρχείου CSS για μορφοποίηση
#stylesheet: stylesheet.css

# Αφορά τα περιεχόμενα
toclevel: 3
# Αφορά την αρίθμηση ενοτήτων
secnolevel: 2
ncxindent:
-
- -

# Πληροφορίες που αφορούν το τελικο αρχείο EPUB
# mytoc:
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Εικόνα 1: Στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα που παράγει το pdfLATEX.

# mytoc true
# tocfile: toc.xhtml
# titlepage: title.xhtml
# colophon: true
# pubhistory:
mathml: true
# Βάλτε XeLaTeX αν αυτό χρησιμοποιείτε
latexcmd: latex
# Βάλτε μπροστά το # αν χρησιμοποιείτε το XeLaTeX
dvipscmd: dvips -q -S1 -i -E -j0

#basedebug: true
# debug: true

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το XƎLATEX, προφανώς η παράμετρος που
αφορά το πρόγραμμα dvips θα πρέπει να γίνει σχόλιο.

Στην Εικόνα 1 φαίνεται το αποτέλεσμα που παράγεται από ένα αρχείο το οποίο
έχει στοιχειοθετηθεί από το pdfLATEX. Στην Εικόνα 2 φαίνεται πώς έχει γίνει η στοι-
χειοθεσία από το πρόγραμμα latex2epub.
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Εικόνα 2: Στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα που παράγει το latex2epub από τις πηγές που παρήχθηκε η

Εικόνα 1.

4 Ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων ePUB

Από τη στιγμή που δημιουργούμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή ePUB θα
πρέπει να μπορούμε και να το φυλλομετρήσουμε ή ακόμη και να το διαβάσουμε. Αν
και υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάγνωση
βιβλίων σε μορφή ePUB, σχεδόν όλα αφορούν τα MS-Windows και άρα, κατά τη
γνώμη του γράφοντα, δεν είναι γενικές λύσεις. Προς το παρόν η μόνη γενική λύση
αποτελεί το πρόσθετο (addon) EPUBReader 1.4.2.1 για το Firefox. Αυτό το πρόσθετο
μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω σελίδα:

https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/epubreader/

Προφανώς θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον φυλλομετρητή Firefox για να κάνετε
χρήση του εν λόγω πρόσθετου. Επίσης, για να ανοίξετε ένα αρχείο ePUB απλά πη-
γαίνετε στο μενού «Αρχείο», από εκεί διαλέγετε «Άνοιγμα αρχείου» και επιλέγετε
το αρχείο που θέλετε να διαβάσετε.

5 Επίλογος

Είδαμε τι είναι το πρότυπο ηλεκτρονικού βιβλίου ePUB, ότι μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε αρχεία ePUB από πηγές LATEX ή XƎLATEX και ότι μπορούμε να διαβά-
σουμε αρχεία ePUB με το Firefox. Ελπίζουμε πως αυτή η σύντομη παρουσίαση να
δώσει το έναυσμα στον αναγνώστη για τη δημιουργία μιας μικρής ePUBθήκης.


