Publiceringsrichtlijnen
voor de Amazon Kindle
Boeken beschikbaar maken voor de
Kindle-apparaten en -apps
versie 2019.2

Dit document beschrijft de voornaamste manier waarop uitgevers, auteurs en conversiebedrijven
hun content op het Amazon Kindle-apparaten en -apps beschikbaar kunnen stellen. Dit
document bevat richtlijnen en suggesties voor een soepel conversie- en publicatieproces.
Copyright © 2019 Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Alle rechten
voorbehouden.

Publiceren voor Kindle: Richtlijnen voor uitgevers

Revisiegeschiedenis
Revisienummer
2019.2

Revisieopmerkingen
•

•
•

•
•
•
•
•
•
2019.1

•
•
•
•
•
•
•

De volgende secties zijn bijgewerkt om richtlijnen voor toegankelijkheid toe te voegen:
o 2.1.1 Kindle Create
o 3 Indelingen vergelijken
o 6.1 Goed opgemaakte HTML-documenten maken (XHTML)
o 7.2 Richtlijnen voor externe koppelingen
o 8 Toegankelijkheidsrichtlijnen
o 9 Normen voor kwaliteitscontroles
o 9.1 Kindle-boeken testen
o 10.3.8 Ingesloten lettertypen gebruiken
o 10.4.1 Ondersteunde invoerbestanden gebruiken
o 10.4.7 Beeld- en tekengroottevereisten voor lijnillustraties en tekst
o 10.4.11 Ondersteunde SVG-tags en -elementen gebruiken
o 10.5.1 Grote tabellen voorkomen
o 10.5.2 Eenvoudige HTML-tabellen maken
o 10.5.4 Tabelfuncties met Verbeterde typografie
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Toegevoegd: 2.4 Markdown-hulpmiddelen
Bijgewerkt: 4.1 Omslagafbeelding voor marketing is verplicht en 4.2 Interne
omslagafbeelding voor content is verplicht, om duidelijk te maken dat deze niet van
toepassing zijn op KDP.
Bijgewerkt: 5.2 NCX-richtlijnen, om aan te geven dat Kindle-apparaten en -toepassingen
twee nestniveaus ondersteunen.
Bijgewerkt: 7.2 Richtlijnen voor externe koppelingen, om gearchiveerde koppelingen aan
te bevelen.
Toegevoegd: 11.3.1 Minimale tekstgrootte
Bijgewerkt: 12.6 Richtlijnen voor tekst, om de minimale tekstgrootte in beeldromans
op te geven.
Bijgewerkt: 13.2 Richtlijnen voor tekst, om de minimale tekstgrootte in boeken met een
vaste indeling zonder pop-ups op te geven.
Bijgewerkt: 17.1 Ondersteunde kenmerken, om de invoer voor background-size
te wijzigen.
Bijgewerkt: 5.1 Richtlijnen voor HTML-inhoudsopgaven, om lijsten met kaarten en
illustraties toe te voegen.
Bijgewerkt: 5.3 Navigatie-items, om duidelijk te maken dat de beginlocatie voor lezen door
Amazon wordt gedefinieerd.
Bijgewerkt: 9.3.2 In hoofdtekst moeten standaarden worden gebruikt, om de koppeling
voor kleurconversie bij te werken.
Bijgewerkt: 9.3.7 CSS gebruiken voor pagina-einden, om de vereisten te verduidelijken.
Bijgewerkt: 9.4.2 Normen voor afbeeldingsgrootte en -kwaliteit, om de grafiek te
verwijderen.
Bijgewerkt: 13.7.2 Video toevoegen, om de noodzaak van een poster-tag te
verduidelijken.
Bijgewerkt: 15.5 Ondersteunde talen, om de talenlijst bij te werken.
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Deel I. Aan de slag
1 Inleiding
Er zijn verschillende mogelijkheden om je boeken voor het Amazon Kindle-platform beschikbaar te
stellen. Welke mogelijkheid het beste voor jou is, hangt af van de aard van je publicaties (zoals de
indeling van je bronbestand), je beschikbare middelen, technische expertise en je verkoopmodel voor
e-books. Hier volgen enkele voorbeelden van algemene publiceringsscenario's en -aanbevelingen:
•

Mensen die in eigen beheer willen uitgeven of auteurs die willen profiteren van de selfservicetools van Amazon om Kindle-boeken te maken en deze op Amazon te verkopen, raden we aan
sectie 2.1, Kindle Direct Publishing-platform van Amazon te raadplegen.

•

Uitgevers met veel te converteren boeken en de expertise om Kindle-boeken met de Kindle
Publisher Tools-software binnen het bedrijf te maken, raadplegen het beste sectie 2.2, Kindleboeken binnen het bedrijf maken met de Kindle Publisher Tools.

•

Voor uitgevers die niet zelf boeken willen converteren of de technische expertise niet hebben om
dat te doen, wordt het uitbesteden aan een conversiebedrijf beschreven in sectie 2.3,
Conversiediensten van derden.

2 Manieren om je content op Kindle te krijgen
Kindle Direct Publishing-platform van Amazon

Mensen die in eigen beheer willen uitgeven, kunnen met de zelf-publiceringstools van Amazon boeken
converteren naar elektronische indelingen en deze met het Kindle Direct Publishing-platform (KDP) op
Amazon Kindle verkopen. KDP is een snel en eenvoudig zelf-publiceringssysteem voor Amazon Kindle.
Upload je content, voer de verkooptekst en prijsinformatie in en publiceer binnen enkele minuten. Als je
meer wilt weten of je wilt registreren, ga je naar http://kdp.amazon.com.
2.1.1 Kindle Create
Gebruik Kindle Create (pc of Mac) om je voltooide manuscript om te zetten naar een mooi Kindle e-book.
Je kunt drie soorten e-books maken met Kindle Create:
•

Als je een boek met veel tekst hebt, wordt je .doc(x)-bestand geconverteerd naar een e-book met
aanpasbare opmaak. Met e-books met een aanpasbare opmaak kan de lezer de grootte van de
tekst aanpassen. Deze zijn beschikbaar voor alle Kindle-apparaten en de gratis Kindle-leesapps.
Boeken met een aanpasbare opmaak kunnen worden gebruikt met een schermlezer of een
vernieuwbare brailleleesregel, mits ondersteund door het apparaat of de leestoepassing.

•

Als je een stripboek of graphic novel hebt, wordt je PDF geconverteerd naar een stripboek in ebookvorm. Stripboeken in e-bookvorm hebben Begeleide weergave, waarbij bij elke veegbeweging
het volgende paneel wordt weergegeven zodat de lezer duidelijk kan zien hoe het verhaal op de
pagina verloopt. Stripboeken in e-bookvorm bieden momenteel geen ondersteuning voor lezen met
een schermlezer.

•

Als je een boek met veel afbeeldingen en complexe opmaak hebt, wordt je PDF geconverteerd
naar een Print Replica-e-book. Bij Print Replica-e-books blijft de opmaak van de gedrukte versies
behouden. Deze bieden veel van de voordelen van standaard Kindle-boeken, maar de lezer kan
de tekstgrootte niet wijzigen en de bestanden kunnen alleen worden gelezen op bepaalde
apparaten. Ze zijn ook niet toegankelijk voor lezers met schermlezers of vernieuwbare
brailleleesregels.
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Kindle Create werkt met geëxporteerde .doc- en .docx-bestanden. Deze kunnen met elk willekeurig
programma gemaakt zijn, bijvoorbeeld Microsoft Word, Apple Pages, Google Docs en andere
programma's. Het biedt ook ondersteuning voor het importeren van PDF-bestanden zodat je
interactieve studieboeken kunt maken met ingesloten audio en video.
Kindle Create ondersteunt e-books in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Gujarati, Hindi, Italiaans,
Malayalam, Marathi, Portugees, Spaans en Tamil. Kindle Create is beschikbaar voor pc (Windows 7
en hoger) en Mac OS (10.9 en hoger). Download de meest recente versie van Kindle Create.

Kindle-boeken binnen het bedrijf maken met de Kindle Publisher Tools

Uitgevers kunnen met de Kindle Publisher Tools binnen het bedrijf Kindle-boeken maken van HTML-,
XHTML- en EPUB-bestanden. Amazon biedt officiële ondersteuning voor deze programma's waarmee
boeken kunnen worden gemaakt om te publiceren voor Kindle. Bestanden die met software van
derden zijn gemaakt, werken mogelijk niet goed op de huidige en toekomstige Kindle-apparaten
en -toepassingen.
2.2.1 KindleGen
KindleGen is een opdrachtregelprogramma waarmee je bestanden op publicatiefouten kunnen
worden gecontroleerd. KindleGen accepteert broncontent in HTML-, XHTML- of EPUB-compatibele
bestanden. (De EPUB-specificatie van IDPF is beschikbaar op http://idpf.org/EPUB/30/spec/EPUB30overview.html). De meest recente versie van KindleGen kan gratis worden gedownload van
www.amazon.com/kindleformat/kindlegen. De instructies voor het installeren van KindleGen
kun je vinden in het KindleGen Leesmij-bestand in de gedownloade bestandsmap.
Tijdens het conversieproces worden in KindleGen informatieberichten weergegeven. Als KindleGen
tijdens het converteren van een bestand problemen ondervindt, wordt er een waarschuwing of een fout
weergegeven.
Amazon raadt nadrukkelijk aan alle KindleGen-waarschuwingen en -fouten op te lossen om het boek
zonder problemen in de Kindle Store te publiceren en om te garanderen dat het boek goed leesbaar
is op Kindle-apparaten en in Kindle-apps.
2.2.2 Kindle Previewer
Kindle Previewer is een programma waarmee wordt nagebootst hoe boeken op Kindle-apparaten en in
Kindle-apps worden getoond. Met Kindle Previewer kun je gemakkelijk een preview bekijken van de
opmaak van een boek en controleren of de content bij de verschillende schermgrootten,
weergaverichtingen en tekengrootten correct wordt weergegeven.
Kindle Previewer 3 ondersteunt previews van boeken met de nieuwste typografische verbeteringen en
lay-outverbeteringen met Verbeterde typografie. Zo krijg je een beter beeld van hoe je boek er op de
apparaten van klanten uitziet. Je kunt een algeheel beeld van je boek krijgen om snel de algemene layout te controleren en selectief een voorbeeld van de belangrijkste aspecten bekijken, zoals afbeeldingen,
tabellen, decoratieve initialen, koppelingen en lijsten.
Kindle Previewer is beschikbaar voor de platformen Windows en Mac OS X. Download de meest recente
versie van Kindle Previewer.
2.2.3 Kindle Comic Creator
Kindle Comic Creator is een gratis programma voor schrijvers en uitgevers om hun stripboeken, romans
met illustraties en manga te converteren naar Kindle-boeken. Dit hulpmiddel maakt het eenvoudig
originele illustraties te importeren, de ervaring van lezers te optimaliseren en een preview te bekijken van
hoe een boek er op Kindle-apparaten uit zal zien.
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Kindle Comic Creator ondersteunt bronbestanden met één of meerdere pagina's met de indelingen .pdf,
.jpg/.jpeg, .tif/.tiff, .ppm of .png, zodat auteurs vrij zijn hun illustraties met hun favoriete ontwerpprogramma's
te maken. Meer richtlijnen voor graphic novels/manga/stripboeken kun je vinden in sectie 12.
Kindle Comic Creator is beschikbaar voor de platformen Windows en Mac OS X. De meest recente versie
kun je gratis downloaden van www.amazon.com/kc2.
2.2.4 Kindle Kids' Book Creator
Kindle Kids’ Book Creator is een gratis hulpmiddel voor auteurs en uitgevers om geïllustreerde
kinderboeken te converteren naar Kindle-boeken. Dit hulpmiddel maakt het eenvoudig originele
illustraties te importeren, de ervaring van lezers te optimaliseren en een preview te bekijken van hoe een
boek er op Kindle-apparaten en -toepassingen uit zal zien.
Kindle Kids’ Book Creator ondersteunt bronbestanden met de indelingen .jpg/.jpeg, .tif/.tiff, .png en .ppm,
zodat auteurs vrij zijn hun illustraties met hun favoriete ontwerpprogramma's te maken. Meer richtlijnen
voor kinderboeken kun je vinden in sectie 11.
Kindle Kids' Book Creator is beschikbaar voor de platformen Windows en Mac OS X. Download de meest
recente versie gratis.

Conversiediensten van derden

Uitgevers hebben de mogelijkheid om de conversie van boeken van verschillende bestandsindelingen
naar e-bookindelingen uit te besteden. Conversiebedrijven bieden uitgevers oplossingen en diensten
zoals het verwerken van verschillende invoerbestandstypen en het maken van e-books of uitvoer die
meteen kan worden afgedrukt. De gebruikelijke invoerbestandstypen zijn:
•

Word (.DOC, .DOCX), Rich Text Format (.RTF), Text (.TXT)

•

PDF

•

Scan van een gedrukt boek

•

FrameMaker, InDesign, PageMaker, QuarkXPress

•

XML (zoals DocBook)

•

HTML, XHTML

•

EPUB (ook wel bekend als IDPF of OEB)

Als je de mogelijkheden van het conversiebedrijf onderzoekt, raadt Amazon aan na te gaan welke
bestandstype(n) het conversiebedrijf nodig heeft om bestanden voor het gebruik op Kindle te
converteren.
Amazon geeft er de voorkeur aan om deze uitvoer van conversiebedrijven te verwerken:
•

Boeken met de indeling EPUB/Mobi (.epub/.mobi)

•

Metagegevens in ONIX-indeling (.XML)

KindleGen compileert het EPUB-bestand en voert controles op gebruikelijke fouten uit. Bij fouten of
waarschuwingen worden de boeken niet beschikbaar gesteld. Deze fouten moeten in het EPUB-bestand
worden opgelost voordat het boek in de Kindle Store wordt gepubliceerd. Boeken in de EPUB-indeling
moeten op Amazon-software en/of hardware worden getest en moeten voldoen aan de
publiceringsrichtlijnen in dit document.
Conversiebedrijven kunnen uitgevers helpen met het verstrekken van metagegevens aan verkooppunten
van e-books.
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Markdown-hulpmiddelen

Voor blinde auteurs kan het gebruik van tekstverwerkingsomgevingen zoals Microsoft Word of
ontwikkelprogramma's voor het maken van HTML- of EPUB-documenten onhandig en frustrerend zijn.
Markdown-talen, zoals CommonMark, kunnen een eenvoudiger manier bieden om een manuscript te
maken en te beoordelen. Markdown-talen ondersteunen alle essentiële structurele elementen en kunnen
eenvoudig worden geconverteerd naar .doc(x)-indelingen voordat je je manuscript uploadt naar Kindle.
Enkele Markdown-hulpmiddelen zijn:
•
•

Pandoc: Een opdrachtregelprogramma voor meerdere platformen dat verschillende
documenttypen kan converteren, waaronder Markdown (MD) en Microsoft Word (.DOCX).
Writage: Een GUI-versie in de vorm van een plug-in voor Microsoft Word op Windows.

3 Indelingen vergelijken
Als je wilt bepalen hoe je een gedrukt boek kunt converteren voor een zo goed mogelijke Kindle-ervaring,
kun je met deze functie belangrijke elementen in het bronbestand identificeren en verschillende
bestandsindelingen met elkaar vergelijken. Bepaalde indelingen zijn specifiek ontworpen voor bepaalde
typen boeken (zoals paneelweergave voor stripboeken), maar complexere boeken moet je analyseren als je
wilt weten welke indeling er het beste bij past. Je kunt voor elk Kindle-boek maar één indeling gebruiken.
In dit diagram worden onze meest gebruikte Kindle-boekindelingen met elkaar vergeleken.
Conversieindeling

Best
geschikt
voor

Belangrijkste
functies

Ondersteunde
apparaten

Met
aanpasbare
opmaak

Boeken met
veel tekst

Aanpasbare
stand

Ja
Bepaalde
Alle Kindleapparaten en - complexe
toepassingen indelingen
zijn lastig of
helemaal niet
te repliceren

Aanpasbare
lettertypeinstellingen
Woorden
opzoeken in
woordenboek
Highlighten

Beperkingen Ondersteu- Richtlijnen
ning voor
Verbeterde
typografie
Sectie 10:
Fictie en
non-fictie
met veel
tekst
(e-books
met
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maken
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schermlezers
en
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brailleleesregels
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zoeken
X-Ray
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Conversieindeling
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Conversieindeling
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Deel II. Algemene aanbevolen
werkwijzen
4 Richtlijnen voor omslagafbeelding
Omslagafbeelding voor marketing is verplicht

Voor Kindle-boeken moet op de gegevenspagina op de website een omslagafbeelding beschikbaar
worden gesteld voor marketingdoeleinden. Deze wordt apart van het e-bookbestand geleverd. Dit is bij
voorkeur een afbeelding met een lange zijde van minstens 2560 pixels en een korte zijde van minstens
1600 pixels, met 300 ppi, zodat de afbeelding helder wordt weergegeven op Kindle HDX-apparaten.
Het afbeeldingsbestand mag niet groter zijn dan 50MB.
Als de omslagafbeelding voor marketingdoeleinden kleiner is dan de aanbevolen 2560 x 1600 pixels,
wordt een herinnering weergegeven op het moment dat je de afbeelding uploadt. Omslagen met een
korte zijde van minder dan 500 pixels worden niet weergegeven op de website.
Als je omslagafbeelding kleiner is dan de aanbevolen grootte, raadt Amazon je aan een nieuwe
afbeelding te maken die voldoet aan de vereiste grootte. Rek de afbeelding niet uit om aan de vereiste
grootte te voldoen, want hierdoor kan de beeldkwaliteit afnemen.
De content van de omslagafbeelding mag geen:
•

Inbreuk maken op het auteursrecht van een andere uitgever of kunstenaar op dezelfde omslag.

•

Prijzen of andere tijdelijke promotieaanbiedingen bevatten.

Belangrijk: Gebruik RGB als kleurprofiel wanneer je je omslagafbeeldingsbestanden opslaat. Kindle
ondersteunt CMYK niet.
Opmerking: Deze richtlijnen voor omslagafbeeldingen zijn niet van toepassing op KDP e-books. Als je
KDP gebruikt, volg je de KDP-richtlijnen voor omslagafbeeldingen.

Interne omslagafbeelding voor de content is verplicht

Voor Kindle-boeken moet een interne omslagafbeelding worden verstrekt voor gebruik in de content van
het boek. Verstrek een grote omslag, met een hoge resolutie, want de kwaliteitsbewaking van Amazon
keurt het boek af als de omslag te klein is.
Voeg geen HTML-omslagpagina toe aan de content naast de omslagafbeelding. Hierdoor kan het
gebeuren dat de omslag twee keer in het boek verschijnt of kan de conversie van het boek mislukken.
Definieer omslagen in het OPF-bestand met een van de volgende methoden (onderstreepte elementen
zijn verplicht):
Methode 1 (voorkeur):
<manifest>
...
<item id="cimage" media-type="image/jpeg" href="other_cover.jpg" properties="coverimage"/>
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...
</manifest>

Deze syntaxis is onderdeel van de IDPF 3.0-standaard en wordt beschreven op
http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-publications-20111011.html#sec-item-property-values.
Methode 2:
<metadata>
...
<Meta name="cover" content="my-cover-image" />
...
</metadata>
...
<manifest>
...
<item href="MyCoverImage.jpg" id="my-cover-image" media-type="image/jpeg" />
...
</manifest>

Deze syntaxis is geen onderdeel van de IDPF-standaard. Dit is echter ontworpen met behulp van IDPF
en wordt gevalideerd in een IDPF-validator.
Opmerking: Deze richtlijnen voor omslagafbeeldingen zijn niet van toepassing op KDP e-books. Als je
KDP gebruikt, volg je de KDP-richtlijnen voor omslagafbeeldingen..

5 Richtlijnen voor navigatie
Amazon raadt het gebruik van een HTML-inhoudsopgave aan voor alle boeken die gebaat zijn bij deze
navigatiefunctie. Dit geldt voor de meeste boeken, maar het is optioneel voor de meeste kinderboeken
met een vaste opmaak (zie sectie 11) en voor graphic novels/manga/stripboeken met een vaste opmaak
(zie sectie 12).
Amazon stelt verplicht dat alle Kindle-boeken een logische inhoudsopgave bevatten. De logische
inhoudsopgave is erg belangrijk voor een goede leeservaring, omdat een lezer dan gemakkelijk van het
ene hoofdstuk naar het andere kan gaan. Gebruikers verwachten een HTML-inhoudsopgave wanneer ze
vanaf het begin door een boek bladeren, terwijl de logische inhoudsopgave gebruikers een extra manier
biedt om door boeken te navigeren. Een logische inhoudsopgave is met name belangrijk voor boeken die
langer dan twintig pagina's zijn.
Zie sectie 14.4 voor meer aanwijzingen voor audio-/videonavigatie.
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Richtlijnen voor HTML-inhoudsopgaven

Plaats de HTML-inhoudsopgave aan het begin van het boek en niet aan het einde van het boek.
Zodoende komt een klant die vanaf het begin door het boek bladert, de inhoudsopgave vanzelf tegen. Als
de inhoudsopgave verkeerd is geplaatst, wordt de functie Laatst gelezen pagina minder nauwkeurig. Met
een juiste plaatsing wordt de inhoudsopgave weergegeven in een gedownload voorbeeld van het boek.
Tips voor HTML-inhoudsopgaven:
•

De items in de inhoudsopgave moeten een HTML-koppeling zijn zodat gebruikers hierop kunnen
klikken om naar een specifieke locatie te gaan. Een inhoudsopgave zonder koppelingen is niet
zinvol voor Kindle-apparaten.

•

Maak geen inhoudsopgave met de HTML-tags <table>. Tabellen zijn alleen voor
tabelgegevens, niet voor opmaak.

•

Gebruik geen paginanummers in de inhoudsopgave. De paginanummers in een Kindle-boek
komen niet altijd precies overeen met de paginanummers in de gedrukte versie van het boek.

•

Als je het document importeert vanuit Word, gebruik je de koptekststijlen en de functie
Inhoudsopgave van Microsoft Word. De inhoudsopgave van Word wordt correct geïmporteerd en
geconverteerd naar een inhoudsopgave die voldoet aan deze richtlijnen.

•

Neem voor gebundelde edities met meer dan één individueel boek een overkoepelende
inhoudsopgave op aan het begin van het bestand.

•

Als de inhoudsopgave een lijst met kaarten of illustraties bevat, moet je een HTML-koppeling
naar elke kaart of illustratie opgeven.

5.1.1 Een geneste HTML-inhoudsopgave gebruiken
Als je nuttige, geneste inhoudsopgave-items wilt maken waardoor de gebruiker kan navigeren, raadt
Amazon aan om de volgende syntaxis te gebruiken in de HTML-inhoudsopgave. De onderstaande
voorbeelden bevatten twee manieren om dezelfde voorbeeldcode te schrijven: stijlkenmerken en CSSklassen.
Als je stijlkenmerken gebruikt:
<div>Sectie 1</div>
<div style="margin-left:2%;">Hoofdstuk 1</div>
<div style="margin-left:2%;">Hoofdstuk 2</div>
<div style="margin-left:2%;">Hoofdstuk 3</div>
<div style="margin-left:4%;">Subhoofdstuk 1</div>
<div style="margin-left:4%;">Subhoofdstuk 2</div>
<div style="margin-left:2%;">Hoofdstuk 4</div>
<div style="margin-left:4%;">Subhoofdstuk 1</div>
<div>Sectie 2</div>
...

Als je CSS-klassen gebruikt:
<style>
div.chapter { margin-left: 1em}
div.subchapter { margin-left: 2em}
</style>
<div>Sectie 1</div>
<div class="chapter">Hoofdstuk 1</div>
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<div class="chapter">Hoofdstuk 2</div>
<div class="chapter">Hoofdstuk 3</div>
<div class="subchapter">Subhoofdstuk 1</div>
<div class="subchapter">Subhoofdstuk 2</div>
<div class="chapter">Hoofdstuk 4</div>
<div class="subchapter">Subhoofdstuk 1</div>
<div>Sectie 2</div>
...

NCX-richtlijnen

Logische inhoudsopgaven worden gegenereerd met toc nav-elementen of een besturingselement
voor navigatie voor XML-toepassingen (.NCX). Als je een logische inhoudsopgave maakt, bied je een
hiërarchische structuur van een Kindle-boek en kan de gebruiker via het Kindle-menu door het boek
navigeren. Een logische inhoudsopgave is met name belangrijk voor boeken die langer dan twintig
pagina's zijn.
In boeken met een logische inhoudsopgave kunnen gebruikers zien waar ze in het boek zijn omdat het
gedeelte, het hoofdstuk of de sectie wordt weergegeven. De voortgangsindicatie laat ook zien hoe ver de
lezer relatief is gevorderd in het boek.
Zie voor aanwijzingen voor het maken van een logische inhoudsopgave met een toc nav-element
sectie 5.2.1.
Zie voor aanwijzingen voor het maken van een logische inhoudsopgave met NCX sectie 5.2.2.
Belangrijk: Kindle-apparaten en -toepassingen ondersteunen twee nestniveaus.
5.2.1 Een logische inhoudsopgave maken met een toc nav-element
Het toc nav-element is een onderdeel van de IDPF 3.0-specificatie en wordt beschreven in
http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs-20111011.html#sec-xhtml-nav-def-model en
http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs-20111011.html#sec-xhtml-nav-def-types-toc.
Als je toc nav-element maakt, krijg je een logische inhoudsopgave en een HTML-inhoudsopgave. Het
toc nav-element moet een ander HTML-document zijn dan de HTML-inhoudsopgave.
Voorbeeld:
<nav epub:type="toc">
<ol>
<li><a href="Sway_body.html#preface_1">OPMERKING VAN AUTEUR</a></li>
<li><a href="Sway_body.html#part_1">DEEL ÉÉN</a>
<ol>
<li><a href="Sway_body.html#chapter_1">THE HOUSES, 1969</a></li>
<li><a href="Sway_body.html#chapter_2">ROCK AND ROLL, 1962</a></li>
<li><a href="Sway_body.html#chapter_3">THE EMPRESS, 1928–1947</a></li>
</ol>
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</li>
</ol>
</nav>

In het bovenstaande voorbeeld wordt de volgende hiërarchie voor de inhoudsopgave gedefinieerd:
OPMERKING VAN AUTEUR
DEEL ÉÉN
THE HOUSES, 1969
ROCK AND ROLL, 1962
THE EMPRESS, 1928–1947
Dit fragment van het OPF-bestand (headerbestand voor publicatie) laat zien hoe je het toc nav-element
declareert in <manifest>:
Voorbeeld:
<manifest>
<item id="toc" properties="nav" href="xhtml/toc.xhtml" mediatype="application/xhtml+xml"/>

Dit in de <spine> gebruiken is optioneel als het wordt gebruikt als HTML-inhoudsopgave.
Voorbeeld:
<spine>
<itemref idref="toc"/>

5.2.2 Een logische inhoudsopgave maken met NCX
NCX is onderdeel van de IDPF 2.0-specificatie en wordt beschreven in
http://www.idpf.org/epub/20/spec/OPF_2.0_latest.htm#Section2.4.1.
Voorbeeld van NCX:
<navMap>
<navPoint class="titlepage” id="L1T" playOrder="1">
<navLabel><text>OPMERKING VAN AUTEUR</text></navLabel>
<content src="Sway_body.html#preface_1" />
</navPoint>
<navPoint class="book" id="level1-book1" playOrder="2">
<navLabel><text>DEEL ÉÉN</text></navLabel>
<content src="Sway_body.html#part_1" />
<navPoint class="chapter" id="level2-book1chap01" playOrder="3">
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<navLabel><text>THE HOUSES, 1969</text></navLabel>
<content src="Sway_body.html#chapter_1" />
</navPoint>
<navPoint class="chapter" id="level2-book1chap02" playOrder="4">
<navLabel><text>ROCK AND ROLL, 1962</text></navLabel>
<content src="Sway_body.html#chapter_2" />
</navPoint>
<navPoint class="chapter" id="level2-book1chap03" playOrder="5">
<navLabel><text>THE EMPRESS, 1928–1947</text></navLabel>
<content src="Sway_body.html#chapter_3" />
</navPoint>
</navPoint>
</navMap>

In het bovenstaande voorbeeld van NCX wordt de volgende hiërarchie voor de inhoudsopgave
gedefinieerd:
OPMERKING VAN AUTEUR
DEEL ÉÉN
THE HOUSES, 1969
ROCK AND ROLL, 1962
THE EMPRESS, 1928–1947
Amazon vereist dat de NCX-elementen in dezelfde volgorde staan als in het boek. (De koppeling naar
hoofdstuk 2 mag bijvoorbeeld niet voor de koppeling naar hoofdstuk 1 staan.) Dit fragment van het
OPF-bestand (headerbestand voor publicatie) laat zien hoe je een NCX-inhoudsopgave toevoegt aan
een boek.
Declareer de NCX in <manifest>:
<manifest>
<item id="toc" media-type="application/x-dtbncx+xml"
href="toc.ncx"/>

En verwijs ernaar in <spine>:
<spine toc="toc">
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Navigatie-items

Navigatie-items zijn een optionele functie in de EPUB-indeling, maar worden ten zeerste aanbevolen.
Kindle biedt ondersteuning voor de navigatie-items voor de omslag, de inhoudsopgave en de beginlocatie
voor lezen ('Naar begin'). Je kunt de navigatie-items voor de omslag en de inhoudsopgave definiëren,
zoals wordt uitgelegd in sectie 5.3.1. De beginlocatie voor lezen wordt door Amazon gedefinieerd. Als je
ervoor kiest om geen navigatie-items op te nemen voor de omslag en de inhoudsopgave, verschijnen
deze lijstitems nog wel in de Kindle-menu's, maar worden ze grijs weergegeven en kunnen ze niet
worden geselecteerd.
5.3.1 Omslag en inhoudsopgave definiëren
Op het Kindle-platform kun je met zowel landmarks nav-elementen als navigatie-items de omslag en
de inhoudsopgave definiëren. Deze elementen dienen als aanvulling op de inhoudsopgave, maar ze
kunnen deze niet vervangen.
De landmarks nav-elementen zijn onderdeel van de IDPF 3.0-specificatie en worden beschreven op:
http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs-20111011.html#sec-xhtml-nav-def-model en
http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-contentdocs-20111011.html#sec-xhtml-nav-def-types-landmarks.
Dit is een voorbeeld van een gidsitem voor een inhoudsopgave (onderstreepte elementen zijn verplicht):
<guide> <reference type="toc" title="Inhoudsopgave" href="toc.html"/> </guide>

Dit is een voorbeeld van een landmarks nav-element voor een inhoudsopgave (onderstreepte
elementen zijn verplicht):
<nav epub:type="landmarks">
<ol><li><a epub:type="toc" href="toc.html">Inhoudsopgave</a></li></ol>
</nav>

6 HTML- en CSS-richtlijnen
Zie sectie 18.1 voor een lijst met ondersteunde HTML-elementen. Zie sectie 18.2 voor een lijst met
ondersteunde CSS-elementen. Zie sectie 17 voor een lijst met kenmerken en tags die worden
ondersteund door Verbeterde typografie.

Goed opgemaakte HTML-documenten maken (XHTML)

Kindle Format 8 ondersteunt de meeste HTML 5.0-functies, hoewel de volgende HTML-functies niet
volledig worden ondersteund: formulieren, frames en JavaScript.
Raadpleeg een van de volgende bronnen als inleiding tot het maken van goed opgemaakte HTMLdocumenten wanneer je bron-HTML of -XHTML voor de Kindle maakt:
•

International Digital Publishing Forum (IDPF) EPUB-normen: http://idpf.org/epub

•

W3C-normen (World Wide Web Consortium): https://www.w3.org/standards/

•

World Wide Web Consortium (W3C) HTML- en CSS-richtlijnen:
https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss
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Om ervoor te zorgen dat je HTML- of XHTML-documenten geschikt zijn voor mensen met een beperking,
raden we aan dat ze voldoen aan de volgende normen voor documenttoegankelijkheid:
•
•

De W3C-richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent
EPUB 3-normen voor toegankelijkheid van The International Digital Publishing Forum

Geen negatieve waarden gebruiken

Gebruik geen negatieve waarden voor het positioneren van tekst en marges. Als je positioneert met
negatieve waarden zonder dat je padding voor compensatie toevoegt, kan de rand van de tekst worden
afgekapt. Als je bijvoorbeeld text-indent: -2em wilt gebruiken, moet je ook padding-left: 2em toepassen.
Gebruik geen negatieve waarden voor het kenmerk line-height. Ze worden niet ondersteund.

Geen scripts gebruiken

Scripts worden niet ondersteund. Alle scripts worden tijdens conversie verwijderd uit de bron.

Ingenestelde <p>-tags vermijden

Vermijd ingenestelde <p>-tags om te voldoen aan W3C-standaarden. Bestanden met ingenestelde <p>tags worden niet correct geconverteerd.

Bestandsverwijzingen moeten overeenkomen met de hoofdletters/kleine
letters en de spelling van de bron

Volgens W3C HTML-standaarden moeten alle bestandsverwijzingen (lettertypen, afbeeldingen enz.)
precies zo zijn geschreven als de naam van het bronbestand, inclusief hoofdlettergebruik. (Voorbeeld:
'audiovideo/ThisFile.mp4' verschilt van 'audiovideo/Thisfile.mp4'.)
Ter aanduiding van een bestand in een map gebruik je het teken ‘/’ en niet het teken ‘\’. (Voorbeeld:
'multimedia/ThisFile.mp4' is geldig, maar 'multimedia\ThisFile.mp4' is niet geldig.)

Andere coderingen worden ondersteund

De bron van een Kindle-boek kan op allerlei manieren worden gecodeerd. Alle coderingen worden
ondersteund, op voorwaarde dat:
•

de codering van de HTML-bestanden duidelijk in de HTML is vermeld; en

•

de computer die voor de compilatie van de bronnen wordt gebruikt, de codering ondersteunt en
weet hoe deze naar Unicode moet worden geconverteerd.

Amazon raadt aan de codering van de HTML te specificeren met de tag <meta> in de sectie <head> of
door een XML-declaratie te gebruiken.
Methode 1:
<html>
<head>
…
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
…
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Methode 2:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Ondersteunde tekens en spaties gebruiken

Tekens moeten worden vertegenwoordigd door onopgemaakte UTF-8-tekens, behalve waar XMLentiteiten vereist zijn of door de mens eenvoudiger te lezen zijn dan hun tekenequivalent. Voorbeeld: in
plaats van de entiteit "&copy;” gebruik je het teken ©.
XML-entiteiten zijn vereist voor '<' (&lt;), '>' (&gt;) en '&' (&amp;).
De enige ondersteunde spaties zijn normale spaties, vaste spaties (&nbsp;) en verdelingselementen met
lengte nul (&zwnj;). Als je een andere spatie gebruikt, kunnen de algoritmes voor de selectie, de
opzoekfunctie voor woordenboeken en de regelterugloop worden verstoord.
Gebruik GEEN Unicode-opmaaktekens omdat deze problemen kunnen veroorzaken.

Voor een goede e-book-ervaring zorgen

Kindle ondersteunt zweven via CSS, maar dat garandeert niet dat het zweven van tekst en afbeeldingen
op alle Kindle-apparaten en toepassingen een exact duplicaat van de afgedrukte opmaak oplevert. Als
zweven niet het gewenste resultaat oplevert, raadt Amazon aan het ontwerp en de opmaak aan te
passen en zo voor een zo goed mogelijke e-bookervaring te zorgen in plaats van vast te houden aan een
duplicatie van het gedrukte boek op een apparaat. Het gebruik van een vaste opmaak alleen om de layout van het gedrukte boek na te bootsen, is niet toegestaan in Kindle-boeken omdat klanten melden dat
ze dit een slechte leeservaring vinden.

7 Richtlijnen voor het gebruik van hyperlinks
Richtlijnen voor het gebruik van interne koppelingen

Interne koppelingen: kunnen worden gebruikt om te koppelen naar aparte content in het boek. Enkele
voorbeelden hiervan zijn:
•

Koppelingen vanuit de inhoudsopgave op boekniveau naar de individuele hoofdstukken (zie
secties 5.1 en 5.1.1)

•

Hoofdstukken vanuit een inhoudsopgave:op hoofdstukniveau naar subhoofdstukken of secties
van hoofdstukken.

•

Koppelingen naar een bijlage of woordenlijst

•

Voetnoten (zie sectie 10.3.11)

Amazon vereist dat voetnoten worden opgemaakt als bidirectionele hyperlinks (de tekst wordt aan de
voetnoot gekoppeld en de voetnoot wordt aan de tekst gekoppeld). Klanten kunnen dan eenvoudiger
terugkeren naar de tekst nadat ze de voetnoot hebben gelezen. Op sommige apparaten worden
voetnoten weergegeven in een pop-upvenster.
Om ongewenste voetnootpop-ups te voorkomen, moeten interne koppelingen die geen voetnoten zijn niet
worden opgemaakt met bidirectionele hyperlinks (A is een koppeling naar B en B is een koppeling naar).
Koppelingen die geen koppelingen naar voetnoten zijn, moeten de volgende opmaak hebben: A is een
koppeling naar B en B is een koppeling naar C. Koppelingen van een inhoudsopgave op hoofdstukniveau
naar een sectie van een hoofdstuk moet weer een koppeling zijn naar de hoofdstukkop.
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Interne hyperlinks worden momenteel niet ondersteund op e-readers voor boeken met een vaste
opmaak.

Richtlijnen voor externe koppelingen

Externe koppelingen in Kindle-boeken moeten alleen worden gebruikt als hiermee de ervaring van lezers
en de content van het boek direct worden verbeterd, dit ter beoordeling door Amazon. Enkele
voorbeelden hiervan zijn:
•

Koppelingen naar eerdere of latere boeken in een serie

•

Koppelingen naar multimediacontent die rechtstreeks verband houdt met de content van het boek

•

Koppelingen naar aanvullend hulpmateriaal (zoals controlelijsten, beoordelingsformulieren,
hobbypatronen en soortgelijk afdrukbaar materiaal)

•

Koppelingen naar actuele websites (zoals koppeling naar Whitehouse.gov in een Kindle-boek
over de Amerikaanse regering)

•

Sociale media die verband houden met het boek of de auteur (zoals Twitter-hashtag)

Om er zeker van te zijn dat de toegang tot het referentiemateriaal in de toekomst behouden blijft, raadt
Amazon ten zeerste aan deze typen koppelingen bij een archiveringsservice onder te brengen en de
gearchiveerde koppeling op te nemen in het e-book.
•

Opties voor het presenteren van archiefkoppelingen zijn onder andere het volgen van de
hoofdkoppeling als 'webarchief' of 'gearchiveerde webcontent'. Archiefkoppelingen kunnen ook in
een voetnoot of eindnoot worden opgenomen.

Om ervoor te zorgen dat koppelingen begrijpelijk zijn voor alle lezers, dien je naast de URL ook een
zelfbeschrijvende titel voor de koppeling op te nemen. Zelfbeschrijvende titels voor koppelingen geven de
lezer een specifieke context van de inhoud van de koppeling. Vermijd zinsdelen zoals 'klik hier', 'meer
informatie' of 'aanvullende details'. Vermijd ook herhalende koppelingen op dezelfde pagina met content.
Enkele voorbeelden van verboden koppelingen zijn:
•

Koppelingen naar pornografie

•

Koppelingen naar andere commerciële webwinkels voor e-books dan Amazon

•

Koppelingen naar webformulieren waarin naar klantgegevens wordt gevraagd (zoals e-mail- of
woonadres)

•

Koppelingen naar illegale, schadelijke, inbreukmakende of aanstootgevende content

•

Koppelingen met kwaadwillende bedoelingen (zoals een virus of phishing)

Externe hyperlinks worden momenteel niet ondersteund op e-readers voor boeken met een vaste
opmaak. Amazon behoudt zich het recht voor om koppelingen naar eigen inzicht te verwijderen.
Deactiveer externe hyperlinks die buiten jouw invloed worden verbroken en voeg tekst toe zoals '(URL
inactief)' na de koppelingstekst. .

8 Richtlijnen voor toegankelijkheid
Om ervoor te zorgen dat je boek toegankelijk is voor alle lezers, ook voor blinden, slechtzienden of voor
mensen met een leeshandicap zoals dyslexie, heeft Amazon de volgende aanbevelingen opgesteld:

1. Definieer de primaire taal van het boek en eventuele taalwijzigingen in de content.
2. Maak goed gestructureerde content (zie sectie 6.1) met HTML-, EPUB- of .doc(x)-indelingen
(Opmerking: .doc(x) is alleen voor KDP):
a. Gebruik hiërarchische koppen om hoofdstukken, secties en subsecties te ordenen.
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3.
4.
5.
6.
7.

b. Gebruik geordende en ongeordende lijsten om items te groeperen en voor structuur te
zorgen.
c. Zorg voor bijschriften, rijkoppen en kolomkoppen voor alle tabellen (zie sectie 10.5).
Gebruik geen afbeeldingen voor tabellen.
Zorg ervoor dat alle betekenisvolle afbeeldingen tekstalternatieven hebben of worden
beschreven door de omringende tekst. Stel het alt-kenmerk van decoratieve afbeeldingen in
op null en vermijd het gebruik van afbeeldingen van tekst.
Voeg zelfbeschrijvende titels toe aan alle koppelingen en vermijd het gebruik van herhaalde
koppelingen op dezelfde pagina.
Zorg ervoor dat de tekst voldoende contrast heeft met de achtergrondkleuren (zie de
sectie 10.3.2). Gebruik geen dunne, lichtgekleurde lettertypen.
Houd rekening met de leesvolgorde van inhoudselementen in boeken met een vaste indeling.
Gebruik MathML-opmaak om wiskundige content of andere vergelijkingen te presenteren (zie
sectie 10.6).

9 Normen voor kwaliteitscontroles
Amazon raadt je ten zeerste aan geëxporteerde content te controleren voordat je deze converteert naar
een Kindle-boek, omdat sommige programma's content anders opmaken wanneer deze naar HTML
wordt geëxporteerd.
Daarnaast raadt Amazon je aan het hele boek te controleren op:
•

Ontbrekende content

•

Onjuiste content

•

Typefouten en volledige tekenondersteuning

•

Uitlijningsfouten

•

Vast gedefinieerd lettertype in het hele boek (voor boeken met een aanpasbare opmaak) of
correct lettertype (voor boeken met een vaste opmaak)

•

Afbeeldingskwaliteit

•

Correcte alinea-afstand en inspringing

•

Vast gedefinieerde letterkleur of achtergrondkleur (alleen voor boeken met een aanpasbare
opmaak)

•

Fouten in de toegankelijkheid van content, waaronder:
o

Ontbrekende of onjuist geneste koppen

o

Onjuist beschreven koppelingen

o

Onvoldoende contrast tussen tekst- en achtergrondkleuren (WCAG-normen adviseren
een minimale contrastverhouding van 4,5:1)

o

Onjuist gestructureerde gegevenstabellen (zie sectie 10.5.2, Eenvoudige HTML-tabellen
maken voor meer informatie)

o

Afbeeldingen met ontbrekende tekstalternatieven (zie sectie 10.4.1, ,Ondersteunde
invoerbestanden gebruiken voor meer informatie)

Deze fouten beïnvloeden de leesbaarheid nadelig en kunnen ertoe leiden dat het Amazon-team het boek
weigert.

Publiceringsrichtlijnen voor de Kindle

Amazon.com

24

Publiceren voor Kindle: Richtlijnen voor uitgevers

Kindle-boeken testen

Er zijn drie manieren om je Kindle-boek te testen voordat je het toevoegt aan de Kindle Store.
1. Gebruik van Kindle Previewer 3. Uitgevers en auteurs die publiceren in eigen beheer kunnen
e-books testen met Kindle Previewer 3, dat zowel voor Windows als Mac OS X beschikbaar is.
Kindle Previewer is een handige manier om je e-books te testen op opmaakproblemen en om te
bekijken hoe deze bij de nieuwste Kindle-apparaten en -apps worden weergegeven. De meest
recente versie van Kindle Previewer kun je gratis downloaden vanaf
www.amazon.com/kindleformat/kindlepreviewer.
•

Opmerking: Oudere versies van Kindle Previewer bieden geen ondersteuning voor
Verbeterde typografie.

2. Met KDP. Voor mensen die in eigen beheer uitgeven, accepteert het Kindle Direct Publishingplatform diverse boekindelingen en biedt het de mogelijkheid een voorbeeld van het boek op de
website te bekijken. Als je meer wilt weten of je wilt registreren, ga je naar
http://kdp.amazon.com.
3. Gebruik van Kindle Create. Als je in eigen beheer publiceert en Kindle Create gebruikt om je
e-book samen te stellen, kun je een voorbeeld in de tool bekijken.
Als je een e-book met aanpasbare opmaak test dat Verbeterde typografie ondersteunt, kun je de
miniatuurweergave in Kindle Previewer gebruiken om de algehele lay-out te controleren of met
Automatisch navigeren automatisch door het boek bladeren. Je kunt ook selectief een preview bekijken
van pagina's die afbeeldingen, lijsten, decoratieve initialen en koppelingen bevatten, met de optie Alles
bekijken in het bovenste venster van Kindle Previewer om te garanderen dat deze elementen worden
getoond en zich gedragen zoals de bedoeling is. Raadpleeg de gebruikershandleiding in het menu
Help voor meer informatie over het gebruik van Kindle Previewer.
Opmerking: Amazon raadt het sideloaden van e-books naar apparaten voor testen niet meer aan, omdat
het sideloaden geen nauwkeurig voorbeeld van de Verbeterde typografie-functies biedt.
Wanneer je een preview van je boek bekijkt, kun je deze controlelijst gebruiken om te controleren of je
Kindle-boek geen opvallende fouten bevat.
1. Open het boek voor het eerst en ga naar de omslag.
o

Omslag: Een Kindle-boek moet een omslag hebben.

o

Eén omslag: Blader vanaf de omslag naar de volgende pagina. Er mag geen andere
afbeelding van de omslag aanwezig zijn.

2. Ga naar de inhoudsopgave (indien van toepassing).
o

Je moet kunnen klikken op elk item in de inhoudsopgave van je e-book en elk item moet
een koppeling zijn naar de juiste locatie in het boek. De inhoudsopgave mag geen
paginanummers bevatten.

o

Herhaal dit proces in de inhoudsopgave die in het linkerscherm van de previewer wordt
weergegeven.
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3. Ga naar een willekeurige locatie in het boek (alleen bij e-books met een aanpasbare opmaak).
o

Tekengrootte: Wijzig de tekengrootte. De tekengrootte van het boek hoort zich aan te
passen. Gewone tekst mag niet vet of cursief zijn.

o

Lettertype: Wijzig het lettertype. Het lettertype van het boek hoort zich aan te passen.
Als er in je boek alleen een specifiek lettertypebestand wordt gebruikt, moet je
controleren of je de richtlijnen in sectie 10.3.8Ingesloten lettertypen gebruiken hebt
gevolgd. Als je je niet aan deze richtlijnen houdt, kan dit ertoe leiden dat de Kindleinstellingen teruggaan naar het voorkeurslettertype van de klant.

4. Ga terug naar de eerste pagina en blader door elke pagina van het boek.
o

Afbeeldingen: Afbeeldingen mogen niet te klein zijn. Controleer of alle tekst in
afbeeldingen leesbaar is. Grote afbeeldingen moeten paginavullend worden gemaakt en
in hun geheel op één scherm worden weergegeven.

o

Tabellen: Tabellen moeten correct worden weergegeven. Controleer of alle tekst in
tabellen leesbaar is.

o

Materiaal dat alleen bij het fysieke boek wordt geleverd: Er mogen geen
verwijzingen zijn naar materiaal (zoals een cd of dvd) dat alleen bij het fysieke boek
wordt geleverd.

o

Achtergrondinstellingen (alleen e-books met aanpasbare opmaak): Controleer of de
tekst leesbaar is bij alle achtergrondkleuren (wit, zwart, mintgroen en sepia).

o

Vergroting (alleen vaste opmaak): Activeer pop-ups/paneelweergave en controleer of
alle tekst en/of deelvensters de juiste vergroting hebben, of er geen content voorbij de
rand van het scherm loopt en of de vergrote leesvolgorde correct is.

5. Om ervoor te zorgen dat alle lezers met plezier kunnen lezen, raadt Amazon aan de
toegankelijkheid van je boek te testen. Hulpmiddelen voor het controleren van de
toegankelijkheid van content zijn afhankelijk van de indeling van je boek.
o
o
o
o

Word - gebruik de ingebouwdeToegankelijkheidscontrole in Microsoft Word
PDF - gebruik de ingebouwdeToegankelijkheidscontrole in Adobe Acrobat Pro
EPUB - gebruik de ACE Accessibility Checker van het DAISY Consortium
HTML - converteer je HTML-bestand naar een Word-bestand en controleer de
toegankelijkheid van de content met de Toegankelijkheidscontrole van Microsoft.

Amazon raadt aan alle toegankelijkheidsfouten op te lossen voordat je je manuscript naar Kindle
uploadt.
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Deel III. Richtlijnen voor specifieke
typen e-books
Gebruik de volgende hyperlinks om bepaalde e-book-indelingen over te slaan:
•

Sectie 10: Fictie en non-fictie met veel tekst (e-books met aanpasbare opmaak) maken

•

Sectie 11: Boeken met vaste opmaak en tekstpop-ups maken

•

Sectie 12: Boeken met vaste opmaak en afbeeldingspop-ups of virtuele panelen maken

•

Sectie 13: Boeken met vaste opmaak en zonder pop-ups maken

•

Sectie 14: Kindle-editie met audio-/videocontent maken

•

Sectie 15: Woordenboeken maken

10 Fictie en non-fictie met veel tekst (e-books met aanpasbare
opmaak) maken
Amazon noemt deze fictie en non-fictie met veel tekst 'e-books met aanpasbare opmaak' omdat de
indeling verandert wanneer de tekstinstellingen van een e-book worden gewijzigd. Over het algemeen kun
je een boek converteren naar een e-book met aanpasbare opmaak wanneer de hoofdtekst eenvoudig kan
worden gescheiden van de afbeeldingen zonder dat er context of belangrijke opmaak verloren gaat.
De aanpasbare opmaak ondersteunt Verbeterde typografie, evenals diverse functies waarmee lezers de
manier waarop de tekst wordt getoond op hun apparaten kunnen aanpassen. Deze functies zijn onder
meer: woordenboek, X-Ray (indien beschikbaar), tekst-naar-spraak (indien beschikbaar), Word Wise
(indien beschikbaar), werkelijke paginanummers voor Kindle (indien beschikbaar) en de mogelijkheid
om tekst- en opmaakinstellingen te wijzigen.

Richtlijnen voor metagegevens

E-books hebben standaard een aanpasbare opmaak. Voor e-books met een aanpasbare opmaak
hoef je meta name="book-type" niet op te geven in het OPF-bestand, maar <dc:language> en
<dc:title> zijn verplicht.
Als de leesrichting niet van links naar rechts is, moet de richting worden opgegeven in de metagegevens
of op de rug. (Voorbeeld: <meta name="primary-writing-mode" content="horizontalrl"/>).

Richtlijnen voor opmaak

Maak de content met een opmaak met één kolom. Gebruik de CSS-eigenschap position: niet voor de
uitlijning.

Richtlijnen voor tekst
10.3.1 Uitlijning van koppen en tekst opgeven
Aangezien tekst in e-books met een aanpasbare opmaak standaard volledig is uitgelijnd (d.w.z. textalign: justify;), raadt Amazon ten zeerste aan de juiste CSS-uitlijning op te geven voor alle koppen
om te voorkomen dat er te veel ruimte tussen woorden komt (d.w.z. text-align: left; textalign: right; text-align: center;).
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10.3.2 In hoofdtekst moeten standaarden worden gebruikt
De hoofdtekst in een reflowable Kindle-boek (fictie en non-fictie) moet volledig standaard zijn. Amazon
adviseert contentmakers om creatieve stijlen te gebruiken voor bijvoorbeeld koppen, speciale alinea's,
voetteksten en inhoudsopgaven, maar niet voor hoofdtekst. Richtlijnen voor het gebruik van ingesloten
lettertypen vind je in sectie 10.3.8. De reden hiervoor is dat de standaardleesinstellingen die de gebruiker
als voorkeur heeft ingesteld, worden overschreven door de stijl voor de hoofdtekst in de HTML.
Gebruikers geven aan dat ze dit onprettig vinden. Dit zijn de belangrijkste punten:
•

Het lettertype van de hoofdtekst moet worden ingesteld in de CSS met het kenmerk fontfamily. In hoofdtekst moeten de standaardtekengrootte (1em) en -regelhoogte worden gebruikt.
In de hoofdtekst mag de tag <font size="…"> niet worden gebruikt, evenmin als de
kenmerken font-size en line-height.

•

De hoofdtekst mag niet voornamelijk vet of cursief zijn. Sommige delen van de tekst mogen
worden benadrukt met vet of cursief. Deze richtlijn voorkomt dat de tekst in een boek bijvoorbeeld
volledig vetgedrukt is.

•

In de hoofdtekst mag geen tekstkleur zijn ingesteld voor het hele boek. Als je voor sommige
gedeelten van het boek wel een tekstkleur wilt instellen, kun je het beste niet een te lichte of te
donkere kleur kiezen. Lichte kleuren worden met onvoldoende contrast weergegeven op
apparaten met een witte achtergrond of op e-readers. Donkere kleuren worden niet goed
weergegeven op apparaten met een zwarte achtergrond. Zie de W3C-aanbeveling als je
voldoende contrast wilt tussen de tekst- en de achtergrondkleur zodat de tekst goed leesbaar
blijft. Gebruik voor grijstinten de kleuren binnen het hexadecimale waardebereik #666 tot en met
#999.
o

Om te bepalen of een kleur binnen dit bereik valt, converteer je de kleur naar RGBwaarden met een hulpmiddel zoals
http://www.w3schools.com/colors/colors_converter.asp. Plaats de uitkomst van drie
cijfers in de volgende formule: 𝑌𝑌 = (0.2126 ∗ 𝑅𝑅) + (0.7152 ∗ 𝐺𝐺) + (0.0722 ∗ 𝐵𝐵). Als de
waarde Y binnen het bereik van 102 en 153 valt, zorgt deze kleur bij alle Kindleapparaten en -toepassingen voor een goede klantervaring.

In een boek waarin Verbeterde typografie is ingeschakeld, kunnen Kindle-lezers er zeker van zijn
dat tekst van welke kleur dan ook die op een achtergrondkleur wordt getoond, goed leesbaar is.
Tekstkleuren worden automatisch aangepast zodat het contrast met het door de lezer gekozen
kleurenthema van het apparaat of de achtergrondkleur van een element voldoende groot is. In het
onderstaande voorbeeld zijn dezelfde kleuren toegepast (geel, zwart en oranje) op het lettertype
en de achtergrond. Merk op hoe de tekenkleur wordt gewijzigd om ervoor te zorgen dat het contrast
met de achtergrond groot genoeg is. Zie sectie 15 voor meer informatie over Verbeterde typografie.
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•

De achtergrondkleur van de hoofdtekst mag niet zwart of wit zijn. Klanten geven aan dat ze dit
onprettig vinden omdat de tekst er soms vreemd en blokkerig uitziet als de achtergrond van het
apparaat op een andere kleur is ingesteld en omdat de tekst onzichtbaar kan worden als ze de
achtergrondkleur op het apparaat wijzigen en de tekstkleur automatisch wordt omgekeerd.

•

Hoofdtekst mag geen vast gedefinieerd letterbeeld hebben. Zorg ervoor dat je de richtlijnen in
sectie 10.3.8 Ingesloten lettertypen gebruiken volgt. Als je je niet aan deze richtlijnen houdt, kan
dit ertoe leiden dat klanten hun voorkeurslettertype niet kunnen wijzigen.

•

Plaats in de hoofdtekst geen vaste spaties in plaats van normale spaties tussen woorden in
alinea's.

•

De hoofdtekst van het boek mag nergens een vaste linker- of rechtermarge of opvulling
hebben. Als er alinea's zijn die wel een linker- of rechtermarge nodig hebben om ze visueel
te onderscheiden van hoofdtekst, zoals een receptenlijsten of een citaatblok, moet je marges
die op deze alinea's worden toegepast, opgeven als een percentage in plaats van in em- of
puntwaarden.

•

De volgende lettertypeverbeteringen worden toegepast tijdens het uploadproces:
o

De lettergrootte die in het grootste deel van de content is gebruikt, wordt genormaliseerd
op 1 em.

o

De font-family die in het grootste deel van de content is gebruikt, wordt naar de roottag
verplaatst (hoofdtekst).

o

Vast gedefinieerde letterkleuren die in de hoofdtekst worden gebruikt, worden verwijderd,
zodat de gebruiker de kleur van de tekst kan wijzigen.

10.3.3 Alinea's opmaken
Voor de hoofdtekst moet inspringing of extra regelafstand worden gebruikt, zodat klanten de alinea's
goed van elkaar kunnen onderscheiden. Amazon raadt je aan het kenmerk text-indent in de CSS
te gebruiken om inspringingswaarden in te stellen van maximaal 4 em voor tekstalinea's.
Als je de ruimte voor of na elke alinea wilt wijzigen, gebruik je respectievelijk de stijlen margin-top- of
margin-bottom in de CSS. We raden je aan em-waarden te gebruiken voor deze kenmerken.
Gebruik nooit de hoogte-eigenschap om het formaat van elementen die tekst bevatten in te stellen,
anders kan er overlappende tekst voorkomen in je boek. Gebruik de hoogte-eigenschap alleen voor
afbeeldingen in boeken met een aanpasbare opmaak.

Publiceringsrichtlijnen voor de Kindle

Amazon.com

29

Publiceren voor Kindle: Richtlijnen voor uitgevers
10.3.4 Gebruik geen vaste waarden voor de meeste elementen
Gebruik geen vaste waarden zoals punten en pixels voor CSS-eigenschappen zoals font-size, width,
height, margin, padding en text-indent Geef deze waarden in em-waarden of percentages op als
je weergave op verschillende schermgrootten en in verschillende resoluties mogelijk wilt maken.
10.3.5 Opmaak van marges en opvullingen
Wanneer je de CSS-eigenschappen margin en padding gebruikt voor een linker- of rechtermarge of
linker- of rechteropvulling, moet je de waarden opgeven in percentages (%) in plaats van em-eenheden.
Zodoende zorg je ervoor dat de marges niet te breed worden bij grote lettertypen en de tekst hierdoor
moeilijker te lezen is. Aan marges kan het beste een waarde van 0 of hoger worden toegewezen om te
voorkomen dat content buiten het scherm valt of andere content overlapt. Stel de linker- en rechtermarge
altijd in op 0 voor normale hoofdtekst, zodat gebruikers altijd het volledige margebereik kunnen
selecteren in de standaardinstellingen van het apparaat. Geef boven- en ondermarges op in em-waarden,
zodat de ruimte tussen alinea's bij elke tekengrootte en op apparaten van elk formaat duidelijk te zien is.
10.3.6 Decoratieve initialen
Elementen zoals decoratieve initialen moeten als percentage of relatieve eenheid (positief of negatief)
worden opgegeven en niet als vaste waarden zoals punten en pixels. De bovenkant van de decoratieve
initiaal moet worden uitgelijnd op de hoofdtekst. Als je decoratieve initialen wilt maken, beveelt Amazon
de volgende voorbeeld-CSS aan:
Voorbeeld:
p.para {
font-size: 1em;
margin-bottom: 0;
margin-top: 0;
text-align: justify;
text-indent: 0;
}
@media

amzn-kf8

{
span.dropcaps
{
font-weight:normal;
font-size:320%;
float:left;
margin-top:-0.3225em;
margin-bottom:-0.3245em;
}
}
@media

amzn-mobi

{
span.dropcaps
{
font-size:3em;
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font-weight: bold;
}
}
<p class="para"><span class="dropcaps">D</span>it is een voorbeeld

Test het boek zoals wordt beschreven in paragraaf 9.1, Kindle-boeken testen, als je wilt controleren of
decoratieve initialen worden weergegeven zoals je voor ogen hebt. Hier volgt een voorbeeld van een
decoratieve initiaal die met deze methode is opgemaakt in een boek waarin Verbeterde typografie is
ingeschakeld (zie voor meer informatie over Verbeterde typografie sectie 15):

Bij klein lettertype

Bij groot lettertype

10.3.7 CSS gebruiken voor pagina-einden
Gebruik de CSS-kenmerken page-break-before en page-break-after om secties van elkaar te
scheiden. Of plaats elke sectie met inhoud die je wilt weergeven na een pagina-einde, in een nieuw
HTML-document. Voeg geen lege tekstregels in om pagina-einden te maken.
10.3.8 Ingesloten lettertypen gebruiken
Kindle ondersteunt ingesloten lettertypen binnen het e-book. Deze lettertypen kunnen Open Type (OTF)
of True Type (TTF) zijn. Op de Kindle kun je beter geen Type 1-lettertypen (Postscript) gebruiken. Voor
een optimale leeservaring voor Kindle-klanten worden reflowable boeken waarin Type 1-lettertypen
worden gebruikt, standaard weergegeven met Kindle-lettertypen. Op KF8-apparaten en in KF8toepassingen kunnen klanten lettertypen van de uitgever in- of uitschakelen.
Het is de verantwoordelijkheid van de uitgever om de desbetreffende licentierechten voor lettertypen te
bemachtigen. Tenzij ingesloten lettertypen noodzakelijk zijn, raadt Amazon het gebruik van de
standaardset lettertypen op Kindle-apparaten en in Kindle-toepassingen aan omdat die voor
hoogwaardige weergave zorgen.
Wanneer je een lettertype kiest, moet je rekening houden of dit geschikt is voor lezers met een
gemiddelde gezichtsbeperking. Kies een eenvoudig en duidelijk lettertype dat goed contrast biedt met alle
achtergronden van tablets en e-readers.
Toegankelijkheidstip: Dunne lettertypen zijn moeilijker te lezen en kunnen van invloed zijn op het
waargenomen contrast tussen de tekst en de achtergrond. Amazon raadt aan om dunne lettertypen voor
de hoofdtekst van je manuscript te vermijden.
Kindle ondersteunt ook een lettertype met een vaste tekenbreedte. Content in de volgende tags wordt
weergegeven in een lettertype met een vaste tekenbreedte: <pre>, <code>, <samp>, <kbd>,
<tt>, <font face="courier">, <font face="monospace">.
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Met de bovenstaande tags wordt de tekstuitlijning niet gewijzigd, behalve met <pre>. Als de content in
deze tags rechts moet worden uitgelijnd, plaats je de hierboven vermelde tags in een <div>-stijl met
CSS door text-align:right te gebruiken.
10.3.9 Lettertypeselectie aanpassen
Het primaire lettertype of hoofdlettertype in een boek moet worden ingesteld op <body>-niveau. Als je
aanvullende tekststijlen wilt gebruiken, zoals vet of cursief, moet je de stijlen instellen voor de tekst en
niet voor het lettertype, zodat deze stijlelementen correct worden weergegeven voor de lettertypen die de
klant selecteert. Hieronder zie je voorbeelden van een juiste en onjuiste aanpassing van lettertypen in
een Kindle-boek.
Onjuiste HTML-code

Juiste HTML-code

<html>
<body>

<html>
<body style="font-family:PrimaryFont">

<p style="font-family:PrimaryFont"> Content <p>Content in primair lettertype</p>
in primair lettertype</p>
<p style="font-family:SecondaryFont">
Content in secundair lettertype</p>
<p style="font-family:SecondaryFont">
Content in secundair lettertype</p>
<p>Content in primair lettertype</p>
<p style="font-family:PrimaryFont"> Content
<p>Content in primair lettertype</p>
in primair lettertype</p>
<p style="font-family:PrimaryFont"> Content </body>
</html>
in primair lettertype</p>
</body>
</html>

Hetzelfde gedrag kan worden gerealiseerd met CSS-klassen, zoals hieronder wordt weergegeven.
Onjuiste CSS-code

Juiste CSS-code

body{
font-size: asize;
}

body {
font-family: PrimaryFont;
font-size: asize;
}

.indent {
font-size: asize;
font-family: PrimaryFont;
}
.sidebar-text {
font-family: SecondaryFont;
font-weight: bold;
}
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Bij het coderen van lettertypen moet je ervoor zorgen dat HTML-tags correct worden afgesloten om te
voorkomen dat waarden worden overschreven. Als er tegenstrijdige waarden zijn, worden de
lettertypebestanden in het boek verwijderd om te garanderen dat Kindle-klanten de best mogelijke
leeservaring krijgen als ze een lettertype selecteren.
Voorbeeld:
Onjuiste HTML-code

Juiste HTML-code

<html>

<html>

<body style="fontfamily:PrimaryFont">

<body style="font-family:PrimaryFont">
<p>Content in primair lettertype</p>

<p>Content in primair lettertype</p>

<div style="fontfamily:SecondaryFont">

<div style="fontfamily:SecondaryFont">

Content in secundair lettertype.

Content in secundair lettertype.
<div style="font-family:ThirdFont">
Content in tertiair lettertype
</div>

</div>
<div style="font-family:ThirdFont">
Content in tertiair lettertype
</div>

</div>
<p>Content in primair lettertype</p>
</body>

<p>Content in primair lettertype</p>
</body>
</html>

</html>

Onjuiste CSS-code

Juiste CSS-code

h2.title, h3.title {

h2.title

{

text-indent:0;

text-indent:0;

text-align:center;

text-align:center;

font-family:'PrimaryFont';

font-family:’PrimaryFont’;

}

}

h3.title

{

h3.title

{

font-family:'SecondaryFont';

text-indent:0;

font-size:2em;

text-align:center;
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Onjuiste CSS-code

Juiste CSS-code

font-weight:bold;

font-size:2em;

}

font-weight:bold;
font-family:’SecondaryFont’;
}

10.3.10 Richtlijnen voor paginanummers
De paginanummers in een Kindle-boek komen niet altijd precies overeen met de paginanummers in de
gedrukte versie van het boek. Zelfs als de Kindle-functie voor werkelijke paginanummers is geactiveerd in
het menu Ga naar, moeten verwijzingen in het e-book als volgt worden verwerkt:
•

Inhoudsopgave: als de inhoudsopgave van de gedrukte bron paginanummers bevat, moet je
deze verwijderen bij de digitale conversie. Je moet de naam van de sectie aanhouden en een
hyperlink naar de desbetreffende locatie in het e-book toevoegen. Een voorbeeld: als in de
inhoudsopgave van een gedrukte bron 'Hoofdstuk 1 ... pag. 36' staat, moet in het e-book alleen
'Hoofdstuk 1' worden weergegeven, inclusief een hyperlink naar de juiste digitale locatie.

•

Interne koppelingen: als er tekst is die verwijst naar een andere pagina in het e-book,
bijvoorbeeld 'zie pagina XX', moet je een koppeling toevoegen naar de desbetreffende alinea in
het e-book.

•

Index: koppel elk paginanummer in de index aan de desbetreffende alinea in het e-book (of aan
de desbetreffende illustratie, tabel of grafiek).

•

Koppelingen in de index: als er tekst is die verwijst naar een ander onderdeel van de index,
bijvoorbeeld 'zie ook XXX', moet je een koppeling toevoegen naar het desbetreffende onderdeel
in de index.

10.3.11 Werkelijke paginanummers inschakelen
Lezers vinden paginanummers prettig, want het is een vertrouwde navigatiemethode en stelt ze in staat
de voortgang in het boek te vergelijken met anderen die de gedrukte versie van het boek hebben, zoals in
een klaslokaal of leesclub. Auteurs en uitgevers kunnen de functie 'Werkelijke paginanummers' van
Amazon invoegen in hun Kindle-boeken door paginanummers toe te voegen aan het EPUB-bestand, die
worden weergegeven op Kindle-apparaten en -apps.
Uitgevers moeten de werkelijke paginanummers in het e-book vermelden voor de gedrukte versie
(hardcover, paperback, enz.) die het beste overeenkomt met het e-book en het ISBN opgeven in de
metagegevens zoals beschreven op http://kb.daisy.org/publishing/docs/navigation/pagelist.html#desc.
Momenteel kunnen werkelijke paginanummers niet worden opgenomen in de preview in Kindle Previewer
of door te sideloaden, maar ze worden weergegeven zodra je e-book wordt gepubliceerd en ze worden
vermeld op de gegevenspagina.
Ondersteuning voor werkelijke paginanummers inschakelen:
•

EPUB 3: Volg de EPUB 3-toegankelijkheidsrichtlijnen voor paginanummers:
http://kb.daisy.org/publishing/docs/navigation/pagelist.html

•

EPUB 2: Volg de NCX-vereisten in OPF 2.0, sectie 2.4.1.2:
http://www.idpf.org/epub/20/spec/OPF_2.0_latest.htm#Section2.4.1.2

Extra opmerkingen:
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•

Gebruik voor paginanummers alleen Romeinse of Arabische cijfers. (voorbeeld: i, ii, iii etc. en/of
1, 2, 3, 4 etc.)

•

Voeg geen extra tekst toe zoals 'Pagina' in het naamkenmerk van de paginatags (voorbeeld:
Pagina 1, Pagina 2). Kindle voegt het woord Pagina standaard toe vóór het paginanummer.

•

Zorg ervoor dat er geen dubbele HTML-locaties verwijzen naar verschillende pagina's.

•

Zorg ervoor dat er geen dubbele paginalabels verwijzen naar verschillende HTML-locaties.

•

Zorg ervoor dat er geen lege paginalabels zijn (zelfs niet voor blanco pagina's).

•

Zorg ervoor dat er geen ankers zijn zonder juiste verwijzing.

•

Zorg ervoor dat alle paden naar de HTML-pagina's relatief zijn.

10.3.12 Richtlijnen voor voetnoten
Amazon raadt je ten zeerste aan om het HTML5 aside-element te gebruiken, samen met
het epub:type-kenmerk. Hiermee kunnen toegankelijke leessystemen voetnoten negeren, tenzij die
voetnoten worden gevolgd door de referenten, en kunnen leessystemen de voetnoten op een slimmere
wijze verwerken (bijvoorbeeld als pop-ups). Hiermee zorg je ervoor dat voetnoten altijd als secundaire
content worden behandeld, zelfs als EPUB-semantiek niet wordt herkend, vanwege de werking van het
HTML5 aside-element.
Los van het feit of het aside-element al dan niet wordt gebruikt, vereist Amazon dat voetnoten worden
opgemaakt als bidirectionele hyperlinks (de tekst wordt aan de voetnoot gekoppeld en de voetnoot wordt
aan de tekst gekoppeld). Klanten kunnen dan eenvoudiger terugkeren naar de tekst nadat ze de voetnoot
hebben gelezen. Op sommige Kindle-apparaten, zoals Kindle Paperwhite, worden bidirectionele
hyperlinks weergegeven in een pop-up.
Amazon raadt je ten zeerste aan om voetnoottekst aan het einde van een hoofdstuk of van het boek te
plaatsen, omdat dat voor een betere leeservaring zorgt.
Definieer voetnoten op een van de volgende manieren:
Methode 1 (voorkeur):
<p>Dit voetnootvoorbeeld gebruikt het aside-element met het epub:type-kenmerk en bidirectionele
hyperlinks.<sup><a id="source" href="#ft-1-1" epub:type="noteref">1</a></sup></p>
...
<aside id="ft-1-1" epub:type="footnote">
<p><a epub:type="noteref" href="#source">1.</a> Dit is de voetnoottekst die aan het einde van het
hoofdstuk of aan het einde van het boek moet worden geplaatst.</p>
</aside>

Methode 2:
<p>Deze voetnoot maakt alleen gebruik van bidirectionele hyperlinks.<sup><a href="footnotes.html#fn1"
id="r1">[2]</a></sup></p>
...
<p id="fn1"><a href="chapter01.html#r1">2.</a> Dit is de voetnoottekst die aan het einde van het
hoofdstuk of aan het einde van het boek moet worden geplaatst.</p>
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Als je boek voet- of eindnoten zonder nummers of symbolen bevat, raadt Amazon aan één koppeling van
de voet- of eindnoot naar de relevante tekst in het boek te maken.
Voorbeeld:
<p>Met dit voorbeeld wordt een <a id="fn1"/>-gebeurtenis beschreven die heeft plaatsgevonden.</p>
...
<p><a href="chapter01.html#fn1">gebeurtenis die heeft plaatsgevonden</a> Dit is de eindnoottekst die
informatie over de gebeurtenis biedt.</p>

Richtlijnen voor afbeeldingen

Deze richtlijnen zijn van toepassing op fictie en non-fictie met aanpasbare opmaak, maar niet op
kinderboeken met een vaste opmaak en met veel afbeeldingen (zie sectie 11) en graphic
novels/manga/stripboeken met een vaste opmaak (zie sectie 12). Zie sectie 4 voor richtlijnen voor
omslagafbeeldingen.
10.4.1 Ondersteunde invoerbestanden gebruiken
Kindle-apparaten en leesapps ondersteunen geen TIFF-, GIF- en transparante afbeeldingen.
•

GIF-, BMP-, JPEG-, PNG- en SVG-afbeeldingen (Scalable Vector Graphics) worden ondersteund
door KF8.

•

GIF, JPEG en PNG worden ondersteund door Verbeterde typografie. SVG-afbeeldingen worden
niet ondersteund door Verbeterde typografie, maar SVG-rasterafbeeldingen worden wel deels
ondersteund.

Let vooral op de leesbaarheid van de eindafbeelding wanneer je afbeeldingen gebruikt voor schema's,
grafieken, tabellen, kaarten of alles met tekst.
Voeg afbeeldingen toe aan de bron met de standaard HTML-tag <img>. Gebruik het alt-kenmerk als de
afbeelding belangrijk is voor de content, om zo een tekst te bieden die de betekenis van de afbeelding
overbrengt voor lezers die ondersteunende technologie gebruiken. De alt-tekst moet minder dan 140
tekens bevatten en moet de afbeelding en de bijbehorende betekenis beschrijven. Als de afbeelding
alleen decoratief is en geen betekenis heeft voor de content of als de omliggende tekst op de pagina
voldoende context biedt voor de content, moet je het alt -kenmerk instellen op 'null' door middel van alt
="". Zo kan de afbeelding worden genegeerd door ondersteunende technologie.
Belangrijk: Gebruik RGB als kleurprofiel wanneer je je bestanden opslaat. Kindle biedt geen
ondersteuning voor sRGB of CMYK.
10.4.2 Normen voor afbeeldingsgrootte en -kwaliteit
Afbeeldingen moeten voldoen aan de minimale kwaliteitsnorm van 300 ppi voor de weer te geven grootte.
De minimale afbeeldingsgrootte voor een afbeelding die een hele pagina in een boek beslaat is 4'' bij 6'',
inclusief marges, kopregels, paginanummers en bijschriften. Met 300 ppi moet de afbeelding minimaal
1200 x 1800 pixels hebben. Hier volgen specifieke gebruiksinstructies. Ook wordt aan de hand van
voorbeelden uitgelegd hoe je aan deze norm kunt voldoen.

Publiceringsrichtlijnen voor de Kindle

Amazon.com

36

Publiceren voor Kindle: Richtlijnen voor uitgevers
•

Belangrijke afbeeldingen en niet-belangrijke afbeeldingen: Afbeeldingen worden als
belangrijk beschouwd als ze een bijdrage leveren aan de betekenis van de content. Voorbeelden
van belangrijke afbeeldingen zijn afbeeldingen met bijschriften, kaarten, tabellen, vergelijkingen,
illustraties, lijnillustraties en foto's. Alle belangrijke afbeeldingen dienen te voldoen aan de
minimale norm van 300 ppi.
Afbeeldingen worden als niet-belangrijk beschouwd als ze slechts ter decoratie dienen en geen
waarde toevoegen aan de content. Voorbeelden van niet-belangrijke afbeeldingen zijn
achterbladen, fleurons, logo's en sociale-mediasymbolen.

•

Omslagafbeeldingen: Omslagafbeeldingen dienen altijd een volledige pagina te beslaan en
dienen minimaal 1200 pixels breed of 1800 pixels hoog te zijn.

•

Blokafbeeldingen: Amazon raadt je aan afbeeldingen met een hoge resolutie en de grootst
mogelijke lay-out te gebruiken. Amazon meet 300 ppi op een apparaat van 4" x 6" (wat neerkomt
op 1200 x 1800 pixels). Je kunt de grootst mogelijke lay-out van een afbeelding berekenen door
de pixelbreedte of -hoogte van de afbeelding te delen door het scherm van 4" x 6", dus 1200
(breedte) x 1800 (hoogte). Het breedte- of hoogtepercentage van een afbeelding in de
afbeeldingstag is nodig om te berekenen hoeveel ruimte op het scherm de afbeelding in beslag
moet nemen. Raadpleeg de volgende grafiek voor de minimale pixelvereisten om te voldoen aan
de Amazon-norm van 300 ppi.

Breedte of hoogte
van afbeelding

Minimaal vereiste
pixelbreedte

Minimaal vereiste pixelhoogte

100%

1200

1800

80%

960

1440

60%

720

1080

40%

580

720

Opmerking: Amazon raadt je aan belangrijke afbeeldingen op minimaal 40% weer te geven.
Voorbeelden van het coderen van de breedte en/of hoogte van een afbeelding:

•

Je kunt de breedte of hoogte rechtstreeks in de afbeeldingstag typen (zie de vetgedrukte tekst).
Voorbeeld:
<img src="happy.gif" alt="Vroljk gezicht" style="width:70%">

•

Je kunt de breedte of hoogte opgeven in de bovenliggende div-tag (zie de vetgedrukte tekst).
Voorbeeld:
<div style="width:50%">
<img src="image4.png" />
</div>
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De maximale bestandsgrootte van een EPUB is 650 MB. KindleGen voert automatisch
afbeeldingsconversies uit om de content te optimaliseren voor Kindle.
Zie sectie 10.4.5 over uitzonderingen voor afbeeldingen die alleen beschikbaar zijn in een lage resolutie
zoals oude foto's.
10.4.3 Afbeeldingsafmetingen voor responsieve opmaak
Amazon raadt je aan voor de stijl van blokafbeeldingen en zwevende afbeeldingen een percentage in te
stellen voor het stijlkenmerk width. Afbeeldingen nemen dan procentueel evenveel ruimte in beslag op
het scherm, ongeacht de resolutie van elk apparaat.
Stel afbeeldingen in de tekst in em-eenheden in, zodat er rekening met de tekst eromheen wordt
gehouden wanneer gebruikers de tekengrootte op hun apparaat aanpassen.
10.4.4 Kleurafbeeldingen gebruiken
Gebruik kleurenafbeeldingen als dit mogelijk en relevant is voor een optimale klantervaring op Kindleapparaten en -toepassingen. Als een afbeelding een foto is, moet deze de JPEG-indeling hebben.
Zelfs op marketplaces waar momenteel alleen e-readers verkrijgbaar zijn, kun je waar mogelijk het beste
kleurenafbeeldingen gebruiken met het oog op toekomstige ontwikkelingen.
10.4.5 Foto's moeten worden geoptimaliseerd voor apparaten met een hoge resolutie
Gebruik voor foto's de JPEG-indeling en sla ze op met een hoge kwaliteit. Foto's moeten de hoogste
resolutie hebben die beschikbaar is binnen de maximale bestandslimiet.
Foto's met minder dan 300 x 400 pixels worden aangepast aan de resolutie van het apparaat en kunnen
daardoor wazig worden. Om een kleinere afbeelding weer te geven, dien je een grotere afbeelding in en
gebruik je CSS om deze te verkleinen.
Amazon raadt je aan afbeeldingen te gebruiken die op de diverse apparaten nog duidelijk worden
weergegeven wanneer ze twee keer worden vergroot. Dit betekent dat als het de bedoeling is dat een
afbeelding wordt weergegeven over de volledige breedte van een apparaat, de breedte moet worden
ingesteld op 3200 px (dit is tweemaal de breedte van ons apparaat met de hoogste resolutie, de Kindle
Fire HDX 8.9"). Het formaat van kleinere afbeeldingen kan op basis van hetzelfde principe worden
aangepast.
Als de foto’s de GIF-indeling hebben en te klein zijn, wordt de kwaliteit niet wanneer je ze converteert
naar JPEG of de grootte kunstmatig aanpast. Ga terug naar de oorspronkelijke bron om een JPEGafbeelding met voldoende resolutie te maken.
Bepaalde afbeeldingen, zoals oude foto's, zijn mogelijk niet beschikbaar in een kwaliteit van 300 ppi of
meer. In dat geval gebruik je een zo goed mogelijke afbeeldingskwaliteit. Amazon raadt ten zeerste aan
afbeeldingen te gebruiken van minimaal 300 ppi. Als het boek afbeeldingen van minder dan 72 ppi bevat,
kan het niet worden geconverteerd.
10.4.6 GIF of PNG gebruiken voor lijnillustraties en tekst
Lijnillustraties zijn afbeeldingen die zijn getekend met een beperkt aantal effen kleuren (zoals
afbeeldingen die zijn getekend in Adobe Illustrator, Microsoft Paint of Microsoft Power Point, waaronder
zwart-wit tekeningen). Tekst, grafieken, diagrammen en tabellen zijn voorbeelden van lijnillustraties.
Lijnillustraties moeten in GIF- of PNG-indeling zijn. Het JPEG-algoritme probeert onderdelen van de
afbeelding samen te voegen en vervaagt de scherpe randen van de lijnillustratie, waardoor de afbeelding
(en eventuele tekst daarin) onscherp wordt.
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Tekst in lijnillustraties moet scherp en leesbaar zijn.
Optimaliseer GIF’s van lijnillustraties voordat je deze indient bij KindleGen. Een gewijzigde grootte of
JPEG-compressie kan leiden tot wazigheid of ongewenste artefacten in lijnillustraties. Daarom vereist
Amazon de GIF- of PNG-bestandsindeling voor lijnillustraties.
Probeer de volgende tips als je de GIF’s en PNG’s wilt optimaliseren en binnen de limiet van de
afbeeldingsgrootte wilt laten passen:
•

Probeer minder kleuren te gebruiken. Dit kun je meestal doen zonder dat de beeldkwaliteit
hieronder lijdt. Lijnillustraties die zwart-wit lijken, kunnen feitelijk in kleur zijn vanwege bepaalde
algoritmen voor anti-aliasing. Dit is een voorbeeld (let op de rode en blauwe schaduw rond de A
in de linkerafbeelding):

•

Verwijder witte marges rond de afbeelding, indien van toepassing. Bedenk wanneer je de
afbeelding bijsnijdt hoe deze eruit zal zien op apparaten die zijn ingesteld op een witte, sepia,
mintgroene of zwarte achtergrond.

•

Wijzig indien nodig de grootte van de afbeelding, maar zorg er wel voor dat de tekst goed
leesbaar blijft. (Zie sectie 10.4.7, Beeld- en tekengroottevereisten voor lijnillustraties en tekst).

10.4.7 Beeld- en tekengroottevereisten voor lijnillustraties en tekst
Een afbeelding met tekst dient niet veel groter dan een Kindle-scherm te zijn. Op Kindle e-readers kan
een afbeelding worden gedraaid om de ruimte op het scherm beter te benutten. Op de Fire-tablets en in
de app Kindle for iPhone zijn zoomen en pannen mogelijk.
•

De MINIMUMgrootte voor tekst bedraagt 6 pixels voor de hoogte van een kleine letter 'a'. De
afbeelding zelf moet groter zijn dan 6 pixels in de hoogte als er extra ruimte boven of onder de 'a'
is. Voor een afbeelding met slechts één regel tekst, zoals in het onderstaande voorbeeld, moet
de afbeelding minstens 45 pixels hoog zijn zodat het in de juiste verhouding ten opzichte van de
omringende tekst wordt weergegeven.

Toegankelijkheidstip: Tekst in afbeeldingen kan niet worden gelezen met een schermlezer of
vernieuwbare brailleleesregel. Als de afbeelding alleen tekst bevat, raadt Amazon het gebruik van HTML
aan in plaats van een afbeelding om de tekst weer te geven. Dit is van toepassing op eenvoudige
afbeeldingen en afbeeldingen met veel tekst. (Zie sectie 10.4.8, Liever HTML dan afbeeldingen.)
10.4.8 Liever HTML dan afbeeldingen
Geef grote tekstfragmenten niet weer als afbeelding. Als tekst van de omliggende illustraties kan worden
gescheiden, hoort deze geen afbeelding te zijn maar HTML.
Het volgende voorbeeld bevat een afbeelding met veel tekst die HTML zou moeten zijn.
Opmerking: de afbeelding zou worden verkleind om op het scherm te passen en daardoor onleesbaar
worden, terwijl een HTML-versie zou worden gepagineerd.
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10.4.9 Bijschriften bij afbeeldingen plaatsen
Amazon raadt aan om een bijschrift onder de bijbehorende afbeelding te plaatsen, zodat de lezer eerst
de afbeelding ziet en daarna het bijschrift. Plaats het bijschrift in een afzonderlijke <div>-tag zodat het
bijschrift onder de afbeelding wordt weergegeven.
Voorbeeld:
<img src="test.jpg" style="display:block" />
<div>Dit is een bijschrift</div>

10.4.10 Regeling van de beeldverhouding van afbeeldingen
Als je de beeldverhouding van afbeeldingen wilt behouden, kun je niet zowel de breedte als de hoogte
instellen op een vast percentage. Je kunt ofwel de breedte of de hoogte instellen op het vaste percentage
(zoals 100%), maar dan moet je de andere eigenschap instellen op 'auto' om de beeldverhouding te
behouden.
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10.4.11 Ondersteunde SVG-tags en -elementen gebruiken
Verbeterde typografie biedt momenteel minimale ondersteuning voor SVG-afbeeldingen (Scalable Vector
Graphics).
Verplicht:
•

viewBox is verplicht en moet vier waarden hebben (min. x, min. y, breedte, hoogte). Alle vier de
waarden moeten bestaan uit gehele getallen en de eerste twee waarden moeten 0 zijn.

•

Geef breedte en hoogte bij voorkeur op in percentages of anders in gehele getallen.

•

Geef waar nodig zinvolle alternatieve tekst op met het kenmerk <alt=> op bij SVGafbeeldingen (zie sectie 10.4.1 voor meer informatie).

Ondersteund:
•

Block- en inline-SVG-afbeeldingen worden ondersteund.

•

Gebruik voor SVG-afbeeldingen altijd alleen <svg:> zonder naamruimtes.

•

<svg> met slechts één onderliggende <image>-tag wordt ondersteund.

•

<img> met .svg in het href-kenmerk wordt ondersteund.

•

Achtergrondafbeelding als .svg wordt ondersteund. In deze gebruikssituatie ondersteunt
Amazon alleen bepaalde elementen in het SVG-bestand: <svg>, <path>, <g>,
<polyline>, <polygon>, <rect>, <line>, <circle>, <ellipse>,
<radialGradient>, <linearGradient>, <stop>, feGaussianBlur, filter,
<defs>, <clipPath>, <use>, title.

Niet ondersteund:
•

<svg> met <text> wordt niet ondersteund.

•

<svg> met preserveAspectRatio="slice" wordt niet ondersteund. Zonder specificatie
wordt de standaardwaarde automatisch toegepast.

•

Als het transform-kenmerk wordt gebruikt, moet het "translate(0 0)" bevatten. Andere
complexe transform-kenmerkwaarden worden niet ondersteund.

•

Als het visibility-kenmerk wordt gebruikt, moet het "visible" als waarde hebben.
Boekconversie is anders niet mogelijk.

•

Gebruik de <a>-tag alleen binnen <rect> en met fill-opacity="0.0". <a> wordt
verwijderd.

Probleemoplossing:
•

Open de HTML-pagina met een SVG-afbeelding in een browser. Als deze niet zichtbaar is in de
browser, wordt die SVG-afbeelding niet ondersteund door Verbeterde typografie.

•

E-books met meer dan 25 SVG-afbeeldingen worden niet ondersteund door Verbeterde typografie.

Richtlijnen voor tabellen
10.5.1 Grote tabellen voorkomen
Amazon raadt aan om opmaak met de HTML-tag <table> voor tabelcontent te gebruiken in plaats van
de tabellen als afbeeldingen weer te geven.
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Een tabel die als afbeelding wordt weergegeven, kan niet worden gepagineerd omdat de volledige
afbeelding op één scherm wordt weergegeven. Tabellen die worden weergegeven als afbeeldingen,
kunnen niet worden gelezen door klanten die ondersteunende technologie gebruiken. Als de tabel wordt
weergegeven met <table>-tags van HTML, is paginering beschikbaar en kan de inhoud van de tabel
beschikbaar worden gemaakt voor schermlezers en vernieuwbare brailleleesregels. Lezers kunnen ook
door de cellen in de tabel navigeren. Als de tabel aanzienlijk breder is dan het scherm zodat pannen
noodzakelijk is, is dit minder prettig leesbaar voor de gebruiker.
Voor de beste gebruikerservaring moeten tabellen geen volledige tekstalinea's of grote afbeeldingen in
een cel bevatten.
Als een tabel te groot is of er te veel tekst in de cellen staat, overweeg dan de tabel opnieuw op te maken
zodat de tekst beter leesbaar is. Enkele kolommen met HTML-tekst zijn het prettigst te lezen voor klanten
die verschillende tekengrootten gebruiken. Amazon raadt aan tabellen voor alle apparaten te beperken
tot 100 rijen en 10 kolommen.
Als de tabel als afbeelding moet worden weergegeven, kun je secties 10.4 Richtlijnen voor afbeeldingen
en 10.5.3 Tabellen waar nodig splitsen raadplegen.
10.5.2 Eenvoudige HTML-tabellen maken
Gebruik de tag <table> om eenvoudige tabellen met standaardrijen en -kolommen te maken die op de
Kindle-apparaten en -toepassingen als tabellen kunnen worden weergegeven. KF8 biedt ondersteuning
voor geneste tabellen en samengevoegde cellen, maar Amazon raadt uitgevers aan om dit spaarzaam en
alleen waar nodig te gebruiken. Geneste tabellen worden niet ondersteund door Verbeterde typografie.
Het aantal Colspan- en rowspan-kenmerken moet lager dan of gelijk zijn aan het aantal kolommen of
rijen (zoals nodig) in de tabel.
Gebruik geen negatieve marges in de tabelcontent om leesbaarheid te verbeteren. Negatieve marges
worden niet ondersteund door Verbeterde typografie.
Voeg kolom- en rijkoppen en tabelbijschriften toe om ervoor te zorgen dat de inhoud in tabellen efficiënt
kan worden gebruikt door klanten met ondersteunende technologie. Schermlezerondersteuning voor
tabelnavigatie is momenteel niet beschikbaar op alle apparaten of leestoepassingen. We raden u aan
toegankelijke HTML-tabellen te maken voor toekomstige compatibiliteit.
10.5.3 Tabellen waar nodig splitsen
Soms kan het nodig zijn om een tabel als afbeelding op te maken, maar de afbeelding kan dan te groot
zijn, zodat deze niet leesbaar is op het Kindle-scherm. In dergelijke gevallen is het een goed idee om de
afbeelding te splitsen. Het volgende voorbeeld is een richtlijn voor wanneer je een tabel die op twee
pagina’s staat, wilt splitsen. Deze logica geldt ook voor tabelafbeeldingen op meerdere pagina's.
Voorbeeld: splits de afbeelding ter hoogte van 60% horizontaal in tweeën, splits de koptekst, kopieer
deze naar de onderste helft van de afbeelding en voeg deze samen tot een nieuwe afbeelding. De
uiteindelijke twee afbeeldingen zouden even groot moeten zijn, met tabelkoppen.
Bewerk de bronafbeelding, niet het geconverteerde GIF-bestand; anders wordt de afbeelding tweemaal
naar de GIF-indeling geconverteerd, waardoor de kwaliteit mogelijk afneemt.
10.5.4 Tabelfuncties met Verbeterde typografie
Als voor een e-book Verbeterde typografie is ingeschakeld, kun je de verbeterde tabelweergave voor
tabellen met meer dan drie kolommen openen door op de tabel te dubbeltikken. Tabelfuncties met
Verbeterde typografie:
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•

Klanten verliezen geen gegevens tijdens het lezen van tabellen. Tekst in tabellen wordt opnieuw
ingedeeld als deze niet op de pagina past en wordt aan de rand van het scherm niet bijgesneden.

•

Met Verbeterde typografie kun je overmatige tekstterugloop voorkomen door extra witruimte op
de pagina te gebruiken om de kolombreedte opnieuw in te stellen op basis van de schermgrootte.
Er wordt altijd een minimale hoeveelheid opvulling tussen rijen en kolommen behouden om
ervoor te zorgen dat de randen van rijen en kolommen in verhouding blijven bij alle tekengrootten
en voor alle soorten apparaten.

•

Klanten kunnen eenvoudig bladeren door tabellen die meerdere pagina's beslaan met een
doorloopindicator.

•

Klanten kunnen een tabel die meerdere pagina's beslaat in één weergave in de Verbeterde
typografie-viewer beheren met de mogelijkheid om te pannen, in-/uitzoomen, tekst te highlighten
en tekst op te zoeken.

Praktische tips voor het gebruik van Verbeterde typografie met tabellen:

•

Gebruik de tabelstructuur <thead>, <tbody>, <tfoot>.

•

Voeg geen lege kolommen toe voor extra opvulling.

•

Gebruik afbeeldingen in de tekst in plaats van blokafbeeldingen.

•

Boeken met grote tabellen bieden mogelijk geen ondersteuning voor Verbeterde typografie.
Gebruik Kindle Previewer om te zien of je boek Verbeterde typografie ondersteunt (zie
sectie 16.4).

Voorbeeld:
<table class="defaultcontent" bordercolor="#E66C2C" border="1" cellpadding="4" p
align="left">
<caption>Ipsum lorem sit dolor</caption>
<thead>
<tr>
<th align="left"><i>Lorem ipsum</i></th>
<th align="left"><i>Dolor sit</i></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><b>amet</b> amerit</td>
<td><b>amat</b> amerat</td>
</tr>
...
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</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td><b>sedi</b> sed</td>
<td><b>seda</b> sad</td>
</tr>
</tfoot>
</table>

Met verbeterde typografie wordt de ruimte op de pagina gebruikt om tekstterugloop te voorkomen en een
duidelijk leesbare tabel te maken.

Ondersteuning voor MathML

MathML wordt ondersteund door Verbeterde typografie.
Ondersteunde tags:

maligngroup
malignmark
math
menclose
mfenced
mfrac
mi
mlabeledtr
mmultiscripts

mrow
ms
mspace
msqrt
mstyle
msub
msubsup
msup
mtable
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mn
mo
mover
mpadded
mphantom
mroot

mtd
mtext
mtr
munder
munderover

Niet-ondersteunde tags:

annotation
maction
mglyph
mlongdiv
msgroup
mstack
semantics
Probleemoplossing:
Open de HTML-pagina met MathJax. Als MathML probleemloos wordt weergegeven, wordt het
ondersteund door Verbeterde typografie.

11 Boeken met vaste opmaak en tekstpop-ups maken
Sommige boeken hebben elementen met een vaste afmeting en tekstpositie waardoor lettertypen niet
kunnen worden vergroot en verkleind of tekst niet zoals gewenst kan teruglopen. Koffietafelboeken en
plaatjesboeken voor kinderen hebben bijvoorbeeld paginagrote afbeeldingen met tekst die precies in
relatie tot de achtergrondillustraties is geplaatst. Dit geldt echter niet alleen voor dit soort boeken.
In boeken met een vaste opmaak wordt tekst met aanpasbare opmaak niet ondersteund. Vaste opmaak
dient alleen te worden gebruikt wanneer het hele boek een vaste opmaak heeft; boeken kunnen niet
gedeeltelijk een aanpasbare of gedeeltelijk een vaste opmaak hebben. Zie sectie 2.2.4 voor meer
informatie over het maken van dit type e-book met Kindle Kid's Book Creator.
Verbeterde typografie wordt momenteel niet ondersteund door deze indeling.
Belangrijk: geneste ankertags worden niet ondersteund in boeken met een vaste opmaak. Boeken met
een vaste opmaak en geneste ankertags worden onderdrukt.

Richtlijnen voor metagegevens

Het OPF-bestand specificeert de metagegevens die noodzakelijk zijn voor boeken met een vaste
opmaak. Hoewel ze op elkaar lijken, zijn er belangrijke verschillen tussen de diverse indelingen met een
vaste opmaak. Tenzij anders aangegeven, moeten de richtlijnen voor boeken met een vaste opmaak met
tekstpop-ups niet worden toegepast op andere boeken, zoals boeken met een vaste opmaak met
afbeeldingspop-ups of virtuele panelen.
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Metagegevens

Beschrijving

Je kunt de opmaak opgeven met een van de
volgende metagegevensvelden:

Verplicht. Geeft aan dat het boek een vaste
opmaak heeft.

1) <meta
property="rendition:layout">prepaginated</meta>

Geldige waarden voor rendition:layoutmetagegevens zijn reflowable of prepaginated. De standaardwaarde is reflowable.

2) <meta name="fixed-layout"
content="true"/>

Geldige waarden voor fixed-layoutmetagegevens zijn true of false. De
standaardwaarde is false.

<meta name="original-resolution"
content="1024x600"/>

Verplicht. Geeft de resolutie van het originele
ontwerp van de content aan ('1024x600' is slechts
een voorbeeld). De afmetingen in pixels kunnen elk
positieve gehele getal zijn. Deze waarden moeten
in verhouding zijn tot de algemene beeldverhouding
van de oorspronkelijke content.

Je kunt de afdrukstand opgeven met een van de
volgende metagegevensvelden:

Optioneel (maar aanbevolen).

Opmerking: dit wordt momenteel niet ondersteund
in iOS.

Geldige waarden voor orientation-lockmetagegevens zijn portrait, landscape of
none. Zet de afdrukstand van het boek vast op
staand (portret) of liggend (landschap). Als de
waarde none is, worden zowel staand als liggend
ondersteund. De standaardwaarde is none.

Geldige waarden voor rendition:layout1) <meta
metagegevens zijn portrait, landscape of
property="rendition:orientation">lands auto. Zet de afdrukstand van het boek vast op
cape</meta>
staand (portret) of liggend (landschap). Als de
waarde auto is, worden zowel staand als liggend
2) <meta name="orientation-lock"
ondersteund.
De standaardwaarde is auto.
content="landscape"/>
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Metagegevens

Beschrijving

<meta name="primary-writing-mode"
content="horizontal-rl"/>

Optioneel. Definieert de weergavevolgorde van de
pagina's, de leesmodus en de navigatie van de
reader (inclusief Kindle Tekstpop-Up, Kindle
Paneelweergave en Kindle Virtuele panelen).
Geldige waarden zijn horizontal-lr,
horizontal-rl, vertical-lr en verticalrl.
Als de paginarichting van-links-naar-rechts
is of niet is opgegeven, is het standaardgedrag
horizontal-lr. Gebruik de waarde
horizontal-rl om de paginarichting
in te stellen op van rechts naar links.
Gebruik de waarde vertical-rl om de
paginarichting in te stellen op van rechts naar links
voor Chinese, Japanse en Koreaanse boeken.

<meta name="book-type"
content="children"/>

Optioneel voor kinderboeken. Verwijdert ereaderfuncties (bijvoorbeeld delen) die wellicht
niet relevant zijn voor bepaalde boeken zoals
kinderboeken. Geldige waarden zijn children
of comic.

Richtlijnen voor omslagafbeelding: Achterblad toevoegen aan content voor
kinderen

Kindle-boeken met een aanpasbare opmaak gebruiken geen achterblad, maar een achterblad vormt bij
kinderboeken een soort afsluiting van het verhaal. Het is een goed idee om een achteromslag op te
nemen als onderdeel van het ontwerp van kinderboeken. (Andere boeken die deze indeling gebruiken,
hoeven geen achteromslag te verstrekken.) Verwijder streepjescodes, prijsvermeldingen en reclame van
het achterblad. Tekstpop-ups zijn vereist voor de verhaaltekst op de achteromslag en aanbevolen, maar
niet vereist voor andere tekst op de achteromslag.

Richtlijnen voor tekst
11.3.1 Minimale tekstgrootte
Hoofdletters in pop-ups moeten ten minste 4 mm hoog zijn voor content voor kinderen, of 2 mm hoog
voor andere content, wanneer ze worden bekeken op een 7-inch apparaat. Als de basistekst buiten de
pop-ups aan deze regel voldoet, zijn pop-ups mogelijk niet nodig. Zie sectie 11.4.2 ,Vereiste 2:
Gebiedsvergroting (pop-ups) gebruiken voor meer informatie over het gebruik van pop-ups.
11.3.2 specifieke lettertypen opnemen
Bij boeken met een vaste opmaak kunnen gebruikers geen verschillende lettertypen kiezen. Door CSS
@font-face te gebruiken en lettertypen mee te leveren bij het boek, wordt gewaarborgd dat het uiterlijk
van het boekontwerp op alle apparaten en schermen consistent is. Dit zorgt ervoor dat de exacte
lettertypen die voor de bron zijn gebruikt ook in het boek met een vaste opmaak worden gebruikt. Ook
wordt de HTML-tekst vloeiender weergegeven wanneer wordt geschakeld tussen de paginaweergave en
de weergave voor gebiedsvergroting.
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Voorbeeld:
@font-face {
font-family: "Arial"; /* hiermee wordt de naam van het te gebruiken lettertype
toegewezen */
src: url(../fonts/arial.otf); /* voegt het bestand voor het juiste lettertype toe */
}

Toegankelijkheidstip: Dunne lettertypen zijn moeilijker te lezen en kunnen van invloed zijn op het
waargenomen contrast tussen de tekst en de achtergrond. Amazon raadt aan om dunne lettertypen voor
de hoofdtekst van je manuscript te vermijden.

Vereisten voor content
11.4.1 Vereiste 1: HTML-bestandsstructuur gebruiken
Content met een vaste opmaak moet één HTML-bestand hebben voor elke pagina die wordt
weergegeven op een Kindle-apparaat. Dit kun je bereiken door één afbeelding in het HTML-bestand te
gebruiken of door het HTML-bestand te gebruiken om twee afbeeldingen samen te voegen tot één pagina
als de vergrendelde weergaverichting is ingesteld op liggend.
Vergrendeling van staande afdrukstand:
1 afdrukpagina = 1 HTML-bestand
Voorbeeld:

Vergrendeling van liggende afdrukstand:
2 afdrukpagina's (1 afbeelding van 2 pagina's) = 1 HTML-bestand
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Voorbeeld:

11.4.2 Vereiste 2: Gebiedsvergroting (pop-ups) gebruiken
Bij content met een vaste opmaak kan de gebruiker de tekengrootte niet wijzigen; als je toestaat dat de
tekengrootte wordt gewijzigd, kan content wegvallen die belangrijk is voor het verhaal. Op de Kindle
wordt gebiedsvergroting (pop-ups) gebruikt om tekst met een vaste opmaak te vergroten zonder dat de
oorspronkelijke opmaak wordt aangepast. Zie de afbeelding aan het einde van deze sectie voor een
voorbeeld van gebiedsvergroting.
De gebruiker activeert gebiedsvergroting door tweemaal te tikken op een 'actief gebied' op apparaten met
een touchscreen. (Als de gebruiker op apparaten zonder touchscreen op de pijl-omhoog van de
vijfrichtingsknop drukt en op de middelste knop drukt, wordt de weergave Kindle Tekstpop-Up of Kindle
Paneelweergave geactiveerd.) Tijdens gebiedsvergroting wordt het actieve gebied (bronelement)
verborgen en het vergrotingsgebied (doelelement) weergegeven. Als een e-book gebiedsvergroting
ondersteunt, detecteert KindleGen automatisch de code voor gebiedsvergroting en wordt de
metagegevenswaarde voor gebiedsvergroting in het OPF-bestand ingesteld op 'true'.
Voor de ondersteuning van gebiedsvergroting zijn de volgende stappen vereist:
1. Stel het actieve gebied in door een goed gedefinieerd HTML-ankerelement (<a>) te maken rond
de tekst die je wilt vergroten. Met het anker moet de klasse app-amzn-magnify worden
gedefinieerd. De volgende kenmerken van het anker moeten ook in een JSON-object
(http://www.w3schools.com/json/json_syntax.asp) zijn opgeslagen als onderdeel van de waarde
data-app-amzn-magnify:
a. “targetId":"<string:elementId>” = unieke element-id van het vergrotingsgebied
(positie en tekengrootte worden ingesteld in CSS-bestand)
b. "sourceId":"<string:elementId>” = unieke element-id van de bron die wordt
vergroot
c.

"ordinal":<integer:reading order> = leesvolgorde van de vergrote gebieden
(de volgorde waarin panelen worden weergegeven als onderdeel van de doorlopende
leesvolgorde). Dit is vereist voor alle tekst waarvoor gebiedsvergroting wordt gebruikt.

2. Wanneer vergroting is geactiveerd, wordt de brontekst niet meer weergegeven. Maak een
<div>-doelelement dat zodanig is uitgelijnd dat de tekst die wordt vergroot en geplaatst, volledig
wordt bedekt om de achtergrondillustratie van de pagina zo min mogelijk te bedekken. Wanneer
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een gebruiker dan gebiedsvergroting activeert, verdwijnt de brontekst niet uit de paginaweergave.
Het is ook belangrijk om een pop-upvenster niet direct tegen de rechter- of onderrand van het
scherm te plaatsen. Door verschillen tussen apparaattypen kan een fout wegens contentoverflow
optreden als pop-upvensters te dicht bij deze randen staan. Controleer de content vóór publicatie
op zoveel mogelijk apparaten.
3. De tekengrootte van tekst in <div> van gebiedsvergroting moet worden ingesteld op 150% van
de normale tekengrootte op de pagina. Hiervoor gelden diverse uitzonderingen:
•

Eén uitzondering is wanneer de tekst op de pagina zo groot is dat een vergroting tot 150% de
leesbaarheid verslechtert in plaats van verbetert. Gebiedsvergroting is niet noodzakelijk voor
een tekst met een minimale hoogte van 4 mm in content voor kinderen of voor tekst met een
minimale hoogte van 2 mm in content die niet voor kinderen is op een apparaat van 7".

•

Een andere uitzondering is wanneer de tekst op de pagina met meer dan 150% moet worden
vergroot om de leesbaarheid in <div> van gebiedsvergroting te verbeteren. Als bijvoorbeeld
de tekengrootte van de tekst op de pagina 45% is, moet de tekengrootte van de tekst in
<div> van gebiedsvergroting mogelijk worden vergroot tot 225% om de tekst leesbaar te
maken.

Zelfde voorbeeldpagina met gebiedsvergroting
geactiveerd

Voorbeeldpagina met vaste opmaak

Voorbeeld:
<div id="fs3-1-org" class="txt fs3-txt1">
<a class="app-amzn-magnify" data-app-amzn-magnify='{"targetId":"fs3-txt1-magTarget",
"sourceId":"fs3-1-txt", "ordinal":2}'>
<p id="fs3-1-txt">Lorem Ipsum dolor sit amet.</p></a></div>
…
<div id="fs3-txt1-magTarget" class="target-mag fs3-txt1"></div>
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HTML- en CSS-richtlijnen
11.5.1 CSS-reset toepassen
Pas een CSS-reset toe op boeken met een vaste opmaak. Met een CSS-reset worden de inconsistente
stijlen verwijderd die automatisch in browsers worden toegepast, zoals tekengrootten en marges. Als je
een CSS-reset toevoegt, zoals de YUI-reset (http://yuilibrary.com/ui/dos/cssreset), worden deze
inconsistenties verwijderd zodat ontwerpers een betrouwbare stijlsjabloon kunnen toepassen.
11.5.2 CSS-bestanden voor boeken met een vaste opmaak
Om de prestaties bij het omslaan van pagina's in boeken met een vaste opmaak te verbeteren, kunnen
CSS-bestanden worden gesplitst, zodat elke groep HTML-pagina's een eigen CSS-bestand heeft. CSSbestanden dienen alleen informatie te bevatten die rechtstreeks wordt gebruikt door de bijbehorende
HTML-bestanden.
11.5.3 Content voor volledig scherm optimaliseren
Kindle-boeken worden gelezen op allerlei apparaten (zoals Fire-tablets en smartphones en tablets van
andere fabrikanten) en op allerlei schermafmetingen. De 2013 Kindle Fire HD 8.9" heeft een resolutie van
1920 x 1200 pixels. Geef de content waar mogelijk dusdanig vorm dat deze beeldverhouding behouden blijft.
Voor een optimale gebruikerservaring raadt Amazon uitgevers aan om content met een vaste opmaak
zo vorm te geven dat de beschikbare schermruimte zo goed mogelijk wordt benut. Als de content een
andere beeldverhouding of grootte heeft, wordt deze op de Kindle-apparaten en in Kindle-toepassingen
aangepast aan het scherm, gecentreerd en omgeven door een witte marge (letterbox).
Het is waarschijnlijker dat content met een vaste opmaak en andere content met veel afbeeldingen wordt
vergroot, omdat klanten liever met Kindle Paneelweergave of op apparaten met een groot scherm lezen.
Het is het beste om afbeeldingen met een zo hoog mogelijke resolutie te gebruiken. Amazon raadt aan
om afbeeldingen in te dienen die geschaald zijn om minimaal 2x te kunnen vergroten met een hoge
kwaliteit. Als je bijvoorbeeld content opmaakt voor de 2013 Kindle Fire HD 8.9”, moeten afbeeldingen
minimaal 3840 x 2400 pixels groot zijn. (Dit komt overeen met de beeldverhouding en zou 2x-zoom
ondersteunen.) Gebruik altijd Kindle Previewer om de kwaliteit van de content te controleren.
11.5.4 Grote tikbestemmingen voor gebiedsvergroting gebruiken in boeken met een vaste opmaak
met tekstpop-ups
Gebiedsvergroting is primair bedoeld om de toegankelijkheid te verbeteren en is effectiever wanneer de
tikbestemming groter is dan het gebied dat wordt vergroot. Als je een groter gebied mogelijk wilt maken,
kun je een opvulling van 20 tot 40 pixels toevoegen aan de ankerelementen app-amzn-magnify, maar
zorg dat de tikbestemmingen elkaar niet overlappen.
11.5.5 Gebruik van position:absolute voor tekst op afbeeldingen
Gebruik het kenmerk position:absolute als je tekst precies op een afbeelding wilt plaatsen. Gebruik
dit kenmerk alleen voor boeken die een vaste opmaak nodig hebben, zoals plaatjesboeken voor kinderen
waarin tekst een specifieke plaats inneemt ten opzichte van afbeeldingselementen op de achtergrond.
11.5.6 Het toekomstbestendig maken van content met een vaste opmaak met tekstpop-ups
Per definitie wordt vaste opmaak ontworpen voor één schermgrootte. Om ervoor te zorgen dat je content
ook in de toekomst goed functioneert, raadt Amazon aan pixels te gebruiken voor tekstgrootte en het
plaatsen van tekstblokken. Door de lettergrootte of tekstpositie te definiëren in percentages kan leiden tot
het gebruik van gedeelten van pixels en dit kan op verschillende apparaten anders worden
geïnterpreteerd.
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Boeken met vaste opmaak en tekstpop-ups maken met meerdere
achtergrondafbeeldingen en tekst

In deze sectie wordt de juiste manier uitgelegd om pagina's met één achtergrondafbeelding en tekst te
maken. Hiervoor zijn veel mogelijke oplossingen, maar Amazon wil ervoor zorgen dat de codering
gemakkelijk en met een minimum aan inspanning overgezet kan worden. De meegeleverde sjabloon
voldoet hieraan doordat de CSS-regels worden bijgewerkt zonder de HTML-code te wijzigen.
11.6.1 Pagina's met twee afbeeldingen naast elkaar gebruiken als de vergrendelde
weergaverichting is ingesteld op liggend
Veel boeken hebben een liggende weergave die uit één afbeelding bestaat. Bij andere boeken bestaat de
liggende weergave uit twee afbeeldingen naast elkaar die samengevoegd zijn.
In onderstaand voorbeeld is de liggende weergave 1024 x 600 pixels, wat de resolutie van het volledige
scherm voor de Kindle Fire (1e generatie) is. De afbeeldingen voor elke pagina moeten exact de halve
breedte van het volledige scherm hebben: 512 x 600 pixels. De unieke onderdelen van elk element
worden met behulp van CSS-id's van een label voorzien; de gemeenschappelijke onderdelen gebruiken
CSS-klassen. De linkerafbeelding wordt op de linkerpagina van de twee weergegeven. De
rechterafbeelding wordt naar de rechterkant van de pagina verplaatst als je een margin-left-stijl
definieert die is ingesteld op de breedte van de linkerafbeelding.

Het eindresultaat is twee pagina's die samengevoegd zijn tot één afbeelding die in de modus Liggend kan
worden bekeken. Dit verschilt van een synthetische dubbele-paginaweergave, waarbij één pagina
zichtbaar is in de modus Staand en twee pagina's naast elkaar in de modus Liggend. Deze indeling is
uniek voor stripboeken. Meer informatie over synthetische dubbele-paginaweergaven vind je in
sectie 12.4.1.
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HTML:
<div class="fs">
<div id="fs9-img" class="lPage"></div>
<div id="fs10-img" class="rPage"></div>
</div>

CSS:
/* Gebiedsvergroting van toepassing voor beide pagina's */
#fs9-img {
background-image: url("../images/005a.jpg");
background-size:100% 100%;
}
#fs10-img {
background-image: url("../images/005b.jpg");
background-size:100% 100%;
}
div.fs {
height: 600px;
width: 1024px; /* 2x paginabreedte */
position: relative;
}
div.lPage {
position: absolute;
background-repeat: no-repeat;
height: 600px;
width: 512px; /* 1x schermbreedte */
}
div.rPage {
position: absolute;
background-repeat: no-repeat;
height: 600px;
width: 512px; /* 1x schermbreedte /
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margin-left: 512px; /* deze waarde is gelijk aan de waarde van de breedte van de
linkerafbeelding */
}

11.6.2 Tekstblokken plaatsen
Geef de juiste positie en tekengrootte op in percentages. Hierdoor kan de positie consistent worden
geschaald bij verschillende resoluties en wordt compatibiliteit bij meer verschillende apparaten en
schermen gewaarborgd. Elke alinea moet worden gegroepeerd binnen één <div>-element, terwijl
meerdere regels van elkaar worden gescheiden door <br/>-elementen. Als een aangepaste
regelafstand nodig is, kun je deze via CSS-stijldefinities toewijzen in plaats van extra codering toe te
voegen zoals meerdere <div>-containers of extra tags voor regeleinden.
Het voorbeeld in sectie 11.4.2, Vereiste 2: Gebiedsvergroting (pop-ups) gebruiken, wordt uitgebreid op
het voorbeeld van de afbeelding van 2 pagina's en laat ziet hoe tekst moet worden geplaatst op een
achtergrondafbeelding: tekst wordt binnen een blok met vaste dubbele pagina's geplaatst, gebruikt
percentages voor het marge-kenmerk en wordt uitgelijnd en afgespatieerd via CSS. Tekstpop-ups
moeten zo worden geplaatst dat ze de bijbehorende tekst op de achtergrond bedekken.
11.6.3 Tekst uitlijnen
Tekst wordt standaard uitgelijnd ten opzichte van de linkerbovenhoek van het HTML-element dat de tekst
bevat. Maar veel boeken hebben tekst die rechts of onder is uitgelijnd, of is uitgevuld. De gemakkelijkste
manier om de uitlijning vast te stellen, is een kader rond de tekst voor te stellen en te bepalen welke
randen van de alinea bij een marge horen (boven, links, rechts, onder).
Gebruik nooit vaste spaties (&nbsp;) voor tekstuitlijning. Plaats in plaats daarvan <div>-elementen die
tekst met een vaste positie bevatten door de CSS-elementen voor boven, rechts, onder en links te
gebruiken. Gebruik twee aansluitende kanten om elk <div>-element te plaatsen. Gebruik bijvoorbeeld
boven en links, maar nooit boven, links en onder. CSS text-indent en line-height zijn nuttig bij het
uitlijnen van tekst binnen HTML-blokelementen.

12 Boeken met vaste opmaak en afbeeldingspop-ups of virtuele
panelen maken
Graphic novels, manga en stripboeken (hierna graphic novels genoemd) zijn de meest gebruikelijke
boeken met een vaste opmaak met afbeeldingspop-ups of virtuele panelen. Ze lijken op kinderboeken,
maar vormen een unieke uitdaging omdat ze vaak langer zijn en complexere content bevatten.
Graphic novels bevatten veel details in afbeeldingen die op een scherm van 1920 x 1200 moeten worden
weergegeven. Om dit probleem en andere problemen met de toegankelijkheid op te lossen, raadt
Amazon het gebruik van afgestemde content en onze Kindle Paneelweergave-functie aan, waardoor de
content wordt geoptimaliseerd voor weergave op een scherm met een hoge resolutie. Zie sectie 2.2.3
voor meer informatie over Kindle Comic Creator.
Verbeterde typografie wordt ondersteund door deze indeling zolang het e-book geen hybride tekst bevat
(zie sectie 11.6).
Belangrijk: geneste ankertags worden niet ondersteund in boeken met een vaste opmaak. Boeken met
een vaste opmaak en geneste ankertags worden onderdrukt.
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Richtlijnen voor metagegevens

Het OPF-bestand specificeert de metagegevens die noodzakelijk zijn voor boeken met een vaste
opmaak. Bekijk voor een demonstratie het graphic novel-voorbeeld op www.amazon.com/kindleformat
(onder het kopje KindleGen-voorbeelden op de zijbalk).
Hoewel ze op elkaar lijken, zijn er belangrijke verschillen tussen de diverse indelingen met een vaste
opmaak. Tenzij anders aangegeven, moeten de richtlijnen voor boeken met een vaste opmaak met
afbeeldingspop-ups of virtuele panelen niet worden toegepast op andere boeken, zoals boeken met een
vaste opmaak met tekstpop-ups.
Metagegevens

Beschrijving

Je kunt de opmaak opgeven met een van de
volgende metagegevensvelden:

Verplicht. Geeft aan dat het boek een vaste
opmaak heeft.

1) <meta
property="rendition:layout">prepaginated</meta>

Geldige waarden voor rendition:layoutmetagegevens zijn reflowable of prepaginated. De standaardwaarde is reflowable.

2) <meta name="fixed-layout"
content="true"/>

Geldige waarden voor fixed-layoutmetagegevens zijn true of false. De
standaardwaarde is false.

<meta name="original-resolution"
content="1024x600"/>

Verplicht. Geeft de resolutie van het originele
ontwerp van de content aan ('1024x600' is slechts
een voorbeeld). De afmetingen in pixels kunnen elk
positieve gehele getal zijn. Deze waarden moeten
in verhouding zijn tot de algemene beeldverhouding
van de oorspronkelijke content.

Je kunt de afdrukstand opgeven met een van de
volgende metagegevensvelden:

Optioneel (maar aanbevolen).

Opmerking: dit wordt momenteel niet ondersteund
in iOS.

Geldige waarden voor orientation-lockmetagegevens zijn portrait, landscape of
none. Zet de afdrukstand van het boek vast op
staand (portret) of liggend (landschap). Als de
waarde none is, worden zowel staand als liggend
ondersteund. De standaardwaarde is none.

Geldige waarden voor rendition:orientation1) <meta
metagegevens zijn portrait, landscape of
property="rendition:orientation">lands auto. Zet de afdrukstand van het boek vast op
cape</meta>
staand (portret) of liggend (landschap). Als de
waarde auto is, worden zowel staand als liggend
2) <meta name="orientation-lock"
ondersteund.
De standaardwaarde is auto.
content="landscape"/>
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Metagegevens

Beschrijving

<meta name="primary-writing-mode"
content="horizontal-rl"/>

Vereist voor virtuele panelen bij manga met de
leesrichting van rechts naar links; optioneel voor
andere boeken met een vaste opmaak. Definieert
de weergavevolgorde van de pagina's, de
leesmodus en de navigatie van de reader (inclusief
Kindle Tekstpop-Up, Kindle Paneelweergave en
Kindle Virtuele panelen). Geldige waarden zijn
horizontal-lr, horizontal-rl, verticallr en vertical-rl. De standaardwaarde is
horizontal-lr.
Als de paginarichting van-links-naar-rechts
is of niet is opgegeven, is het standaardgedrag
horizontal-lr. Gebruik de waarde
horizontal-rl om de paginarichting
in te stellen op van rechts naar links.
Gebruik de waarde vertical-rl om de
paginarichting in te stellen op van rechts naar links
voor Chinese, Japanse en Koreaanse boeken.

<itemref idref="page-id"
properties="page-spread-left"/>

Vereist voor virtuele panelen bij stripboeken en
manga; optioneel voor andere boeken met een
vaste opmaak. Hiermee kunnen uitgevers de
paginaopmaak (synthetische dubbelepaginaweergaven) op paginaniveau opgeven
en binnen het boek variëren. De paginaeigenschappen moeten worden opgegeven
via de itemref-elementen (onderliggend element
van het <spine>-element in het OPF-bestand).
Geldige waarden zijn page-spread-left, pagespread-right, page-spread-center,
facing-page-left, facing-page-right
en layout-blank. De waarde layout-blank
kan onafhankelijk of samen met andere geldige
waarden worden gebruikt.
De standaardwaarde is page-spread-center.

<meta name="book-type"
content="comic"/>
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Richtlijnen voor afbeeldingen

Voor een optimale instelling voor de 2013 Kindle Fire HD 8.9” moet bij graphic novels een
beeldverhouding van 1920 x 1200 gehandhaafd blijven. De beeldresolutie verschilt afhankelijk van de
vereiste zoomfactor voor Kindle Paneelweergave. Amazon raadt echter aan om ervoor te zorgen dat de
weergave van hoge kwaliteit blijft bij een vergroting van 2x. Afbeeldingen moeten de JPEG-indeling
hebben. Amazon raadt aan om een afbeeldingsresolutie van minimaal 300 ppi te gebruiken.
Er zijn vijf standaardzoomfactoren:
Zoomfactor Wanneer gebruiken

Vereiste
afbeeldingsresolutie

100%

Vermijd het gebruik van deze zoomfactor. Deze biedt geen
vergroting en bezorgt gebruikers toegankelijkheidsproblemen.

1920 x 1200 pixels

125%

Gebruik deze zoomfactor alleen wanneer het absoluut
2400 x 1500 pixels
noodzakelijk is om een zeer groot venster te vergroten. Met
deze zoomfactor kunnen gebruikers een grote actiescène in
zijn geheel zien, maar het nadeel is dat de vergroting beperkt is.

150%

Dit is de standaardinstelling en de voorkeurszoomfactor.
Gebruik deze zoomfactor wanneer dat mogelijk is.

2880 x 1800 pixels

200%

Gebruik deze zoomfactor voor kleine tekst.

3840 x 2400 pixels

250%

Gebruik deze zoomfactor alleen als twee fysieke pagina's
zijn samengevoegd in het HTML-bestand en tegelijk worden
weergegeven, waardoor de content erg klein lijkt. Het nadeel
is dat het vergrote venster slechts een klein gedeelte van de
originele pagina weergeeft.

4800 x 3000 pixels

Voor een goede beeldkwaliteit voor graphic novels is het nodig dat voor afbeeldingen de
resolutiestandaarden uit deze sectie worden toegepast en dat een consistente beeldverhouding
gehandhaafd blijft. Vooral van belang is dat beelden geoptimaliseerd worden, zodat
achtergrondafbeeldingen duidelijk zijn en tekst goed leesbaar is. Deze twee factoren waarborgen de
hoogste kwaliteit voor graphic novels.

Paneelweergave (gebiedsvergroting)

Paneelweergave voor graphic novels biedt een unieke leesweergave. Paneelweergave verbetert de
toegankelijkheid en laat gebruikers de doorlopende actie op elke pagina op een gebruiksvriendelijke
manier en met een hoge resolutie ervaren. Gebruikers kunnen paneelweergave op elk gewenst moment
uitschakelen om de volledige pagina te bekijken. Zie de afbeeldingen in deze sectie voor een voorbeeld
van paneelweergave.
De gebruiker activeert paneelweergave door te dubbeltikken op een 'tikbestemming'. Het actieve gebied
(bronelement) wordt verborgen en paneelweergave (doelelement) wordt weergegeven.
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Om paneelweergave te ondersteunen, zijn de volgende stappen vereist:
1. Stel de tikbestemming in met een juist gedefinieerd containerelement (<div>) dat een
ankerelement (<a>) bevat. Het element <div> bepaalt de grootte en de positie van de
tikbestemming. <a> wordt vergroot/verkleind, zodat het element <div> wordt gevuld, en de klasse
app-amzn-magnify moet worden gespecificeerd. De volgende kenmerken van het anker
moeten ook in een JSON-object zijn opgeslagen als onderdeel van de waarde data-appamzn-magnify:
a. "targetId":"<string:elementId>" = unieke element-id van het HTML-element van
paneelweergave dat het vergrote gebied vertegenwoordigt
b. "ordinal":<integer:reading order> = leesvolgorde van de vergrote gebieden (de
volgorde waarin panelen worden weergegeven als onderdeel van de doorlopende
leesvolgorde)
2. Maak een <div>-element voor het bestemmingsvenster dat door zijn grootte en positie de actie
kan weergeven die het beste de tikbestemming weerspiegelt.

Plaatje van content met een vaste opmaak

Plaatje van dezelfde content terwijl
paneelweergave is geactiveerd

Voorbeeld:
<div>
<img src="images/page_002.jpg" alt="Stripboekafbeeldingen" class="singlePage" />
</div>
<div id="page_002-1">
<a class="app-amzn-magnify" data-app-amzn-magnify='{"targetId":"page_002-1magTargetParent", "ordinal":1}'></a>
</div>
…
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<div id="page_002-1-magTargetParent" class="target-mag-parent">
<div class="target-mag-lb">
</div>
<div id="page_002-1-magTarget" class="target-mag">
<img

src="images/page_002.jpg" alt="Comic Book Images"/>

</div>
</div>

Virtuele panelen bij stripboeken en manga

De functie Virtuele panelen wordt voor stripboeken en mangaboeken geactiveerd wanneer er geen door
de uitgever geleverde panelen zijn. De RegionMagnification-metagegevens worden gebruikt om aan
te geven of de uitgever vensterinformatie heeft geleverd. Als de uitgever panelen voor gebiedsvergroting
op een pagina heeft opgenomen, zijn Kindle Virtuele panelen uitgeschakeld.
Elke pagina is standaard verdeeld in vier panelen op basis van de waarde voor primary-writingmode. Onderstaande voorbeelden geven de volgorde van de panelen aan.
Voorbeeld:
Staande afdrukstand:

Horizontal-lr
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Vertical-rl

Vertical-lr

Liggende afdrukstand:

Vertical-lr en Horizontal-lr

Horizontal-rl en Vertical-rl

Sommige apparaten ondersteunen synthetische dubbele-paginaweergaven:

Vertical-lr en Horizontal-lr
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12.4.1 Vereiste 1: Een synthetische dubbele-paginaweergave gebruiken als de vergrendelde
weergaverichting gelijk is aan nul
Als de afdrukstand niet is vergrendeld, moet de content worden ontworpen voor zowel de staande als de
liggende afdrukstand. Sommige apparaten tonen een synthetische dubbele-paginaweergave met twee
pagina's naast elkaar in de modus Liggend. Elke pagina die in een synthetische dubbele-paginaweergave
wordt gebruikt, moet zijn gekoppeld aan een pagina in de liggende stand. In de staande afdrukstand
worden de paginaparen genegeerd.
Pagina's die in synthetische dubbele-paginaweergaven worden gebruikt, moeten worden getagd met de
eigenschappen page-spread-left of page-spread-right. Aan elke linkerpagina moet een
rechterpagina zijn gekoppeld en vice versa. Enkele pagina's kunnen worden gecentreerd op het apparaat
in de modus Liggend door de eigenschap page-spread-center te gebruiken.

In de staande afdrukstand worden de twee pagina’s apart weergegeven, zoals je hieronder kunt zien:
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Als deze eigenschappen niet zijn opgegeven of als een pagina is getagd als page-spread-left zonder
een bijbehorende page-spread-right (of omgekeerd), gaat Kindle uit van page-spread-center en
worden de pagina's in de modus Liggend gecentreerd zonder de eigenschap page-spread.
In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat primary-writing-mode gelijk is aan
horizontal-lr of vertical-lr.
Voorbeeld:
<spine>
<itemref idref="page1" /> <!—OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn="pagespread-center" -->
<itemref idref="page2" /> <!— OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn="pagespread-center" -->
<itemref idref="page3" properties="page-spread-left"/> <!— OPMERKING:
linkerweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->
<itemref idref="page4" properties="page-spread-right"/> <!— OPMERKING:
rechterweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->
</spine>

In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat primary-writing-mode gelijk is aan
horizontal-rl of vertical-rl.
Voorbeeld:
<spine>
<itemref idref="page1" /> <!— OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen
zijn="facing-page-right" -->
<itemref idref="page2" /> <!— OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen
zijn="facing-page-left" -->
<itemref idref="page3" properties="page-spread-right"/> <!— OPMERKING:
rechterweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->
<itemref idref="page4" properties="page-spread-left"/> <!— OPMERKING:
linkerweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->
</spine>

In gevallen waarin een linkerpagina geen equivalente rechterpagina heeft (of omgekeerd), kan de
uitgever een lege HTML-pagina invoegen en aan deze pagina de eigenschap layout-blank
toevoegen, tenzij de linkerpagina de laatste pagina is. De lege pagina kan desgewenst de boektitel en het
watermerk van het ontwerp bevatten.
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Pagina's met de eigenschap layout-blank worden alleen in de liggende afdrukstand weergegeven en
worden in de staande afdrukstand genegeerd.
In sommige gevallen wil de uitgever wellicht een lege pagina invoegen die altijd wordt getoond, dus zowel
in de staande als in de liggende afdrukstand. In dat geval mag de eigenschap layout-blank niet
worden gebruikt. Gebruik dezelfde regels voor dubbele-paginaweergaven die eerder zijn besproken en
verwijs naar een afbeeldingsbestand dat een 'lege' jpeg-afbeelding bevat.
In het volgende voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat primary-writing-mode gelijk is aan
horizontal-lr of vertical-lr.
Voorbeeld:
<spine>
<itemref idref="page1" /> <!— OPMERKING: aangenomen dat dit eigenschappen zijn" -->
<itemref idref="blank-page" properties="layout-blank"/> <!— OPMERKING: aangenomen dat
dit eigenschappen zijn="page-spread-right". Genegeerd in staande afdrukstand. -->
<itemref idref="page2" properties="page-spread-left"/> <!— OPMERKING:
linkerweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->
<itemref idref="page3" properties="page-spread-right"/> <!—OPMERKING:
rechterweergavevenster van synthetische dubbele-paginaweergaven -->
</spine>

Content optimaliseren voor het lezen van graphic novels
12.5.1 Tikdoelen optimaliseren
Tikbestemmingen moeten effectief 100% van het scherm dekken. Dit waarborgt dat gebruikers een
vergrote weergave te zien krijgen wanneer ze dubbeltikken op de graphic novel.
12.5.2 Weergavepanelen optimaliseren
Weergavepanelen moeten standaard 150% van de tikbestemming zijn. Een ander formaat
weergavevenster kan worden gebruikt om een specifieke actiescène binnen de tikbestemming te
benadrukken.
Plaats weergavepanelen op een wijze waardoor ze de bijbehorende afbeelding in de achtergrond
bedekken. Plaats ze over de basispanelen en lijn ze indien mogelijk uit tegen de marges.
Voor het behoud van context tussen meerdere panelen is het toegestaan dat weergavepanelen elkaar
enigszins overlappen.
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Als je de standaardzoomfactor van 150% wilt gebruiken, moet een actiescène vaak worden verdeeld in
twee weergavepanelen (meestal een linker- en rechtervenster of een boven- en ondervenster). Dit zorgt
voor een duidelijkere weergave dan wanneer je een kleinere zoomfactor gebruikt, omdat de
toegankelijkheid behouden blijft en de gebruiker met een hogere resolutie kan lezen.
Splits de tikbestemmingen, zodat de eerste bestemming een breedte heeft van 50 tot 75% van de
breedte van het gehele gebied en de tweede bestemming een breedte heeft van het resterende
percentage tot 100%. Dit zorgt ervoor dat wanneer gebruikers op een gebied ongeveer in het midden van
het actievenster dubbeltikken, ze eerst het eerste weergavevenster te zien krijgen en het tweede venster
pas als ze doorgaan.
Voor het behoud van de doorlopende actie moeten weergavepanelen een klein stukje overlappende actie
weergeven.

Eerste weergavevenster van een actiescène,
verdeeld in twee weergavepanelen
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Richtlijnen voor tekst

Voor vaste opmaak met afbeeldingspop-ups Afbeeldingen moeten ten minste 300 ppi zijn en tekst moet
duidelijk en leesbaar zijn, zonder korreligheid of vervaging, en hoofdletters moeten minimaal 2 mm hoog
zijn in pop-ups, wanneer ze worden bekeken op een 7-inch apparaat. Dit betekent meestal vergroting van
150% of meer.
Voor vaste opmaak met virtuele panelen: Afbeeldingen moeten ten minste 300 ppi zijn en tekst moet
duidelijk en leesbaar zijn, zonder korreligheid of vervaging, wanneer vergroot tot 2 mm hoog, wanneer ze
worden bekeken op een 7-inch apparaat.
Als je grote stukken tekst wilt weergeven, raadt Amazon een hybride tekstbehandeling aan die een
combinatie vormt van de aanpak voor graphic novels en kinderboeken. Amazon raadt aan om de hybride
tekstbehandeling alleen te gebruiken voor stukken tekst die te breed zijn om goed te kunnen worden
vergroot. De hybride tekstbehandeling dient de opmaak van de desbetreffende tekst te imiteren wat
betreft regelhoogte, cursief en/of vet en de algemene uiterlijk. Dit biedt een betere leeservaring.
Om ervoor te zorgen dat je content ook in de toekomst goed functioneert, raadt Amazon aan pixels te
gebruiken voor tekstgrootte en het plaatsen van tekstblokken. Door de lettergrootte of tekstpositie te
definiëren in percentages kan leiden tot het gebruik van gedeelten van pixels en dit kan op verschillende
apparaten anders worden geïnterpreteerd.
Graphic novels met hybride tekst worden niet ondersteund door Verbeterde typografie.

HTML-voorbeeld van hybride tekst:
<div id="Title_page-2-magTargetParent" class="target-mag-parent">
<div class="target-mag-lb"></div>
<div id="Title_page-2-magTarget" class="target-mag" amzn-ke-id-rtbar="amzn-ke-idrtbar">
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<div class="target-mag-text" id="amzn-ke-id-rtbar-Title_page-2-magTarget">
<span id="amzn-ke-id-rtbar-Title_page-2-magTarget-2"></span>
<span class="" id="amzn-ke-id-rtbar-Title_page-2-magTarget-3">Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ab aquiline regem. Duis
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat
cupidatat non proident, sunt in culpa qui official deserunt mollit anim id est laborum.</span>

CSS-voorbeeld van hybride tekst:
div.target-mag div.text{
height: 100%;
padding: 5px;
background-color: #000000;
font-size: 150%;
font-family: "Arial";
}

Guided View
12.7.1 Over Guided View
Guided View is een reeks verbeteringen voor het lezen van stripboeken in e-bookformaat die nu voor
sommige Kindle-stripboeken beschikbaar zijn. Dankzij deze verbeteringen kunnen lezers een stripboek
op een mobiel apparaat paneelsgewijs bekijken op een manier die past bij de manier waarop lezers
normaal gezien een stripboek bekijken. Dankzij Guided View wordt de beweging van het ene paneel naar
het andere bij elke beweging weergegeven zodat de lezer duidelijk kan zien hoe het verhaal op de pagina
verloopt. Functies van Guided View zijn:
•

Een paneelsgewijze leeservaring waarbij de paneelvolgorde die door de uitgever is ingesteld,
wordt aangehouden

•

Panelen worden vergroot tot het formaat van de pagina en verschijnen in het midden

•

Aangepaste kleuren rond elk paneel dat wordt vergroot

De speciale leeservaring van Guided View is ontwikkeld door Comixology. Je kunt hier een demo van de
Guided View bekijken: https://support.comixology.com/customer/portal/articles/768035-what-iscomixology-s-guided-view%E2%84%A2-technologyBegeleide weergave wordt automatisch toegepast op compatibele Kindle-stripboeken en maakt gebruik
van de bestaande Paneelweergave-code om de panelen correct te plaatsen in Begeleide weergave.
Amazon werkt er hard aan om Begeleide weergave compatibel te maken met meer boeken. Begeleide
weergave-verbeteringen worden automatisch ingeschakeld voor je Kindle-stripboek als dat mogelijk is.
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13 Boeken met vaste opmaak en zonder pop-ups maken
Wanneer er een vaste opmaak nodig is om de indeling van het originele boek te behouden, maar ook de
functies voor tekstselectie, woordenboek en highlighten beschikbaar moeten zijn, kun je gebruikmaken
van een vaste opmaak zonder pop-ups. Deze conversiemethode is zeer geschikt voor content die bestaat
uit tekst die groot genoeg is om eenvoudig te kunnen worden gelezen zonder vergroting. Dit kun je ook
bereiken door het ontwerp van het e-book aan te passen om de digitale leesbaarheid te verbeteren (op 7"
tablets moeten hoofdletters in de hoofdtekst van boeken voor volwassenen minimaal 2mm hoog zijn en in
kinderboeken 4mm).
De HTML en CSS van deze opmaak hanteren de specificaties van sectie 11, Boeken met vaste opmaak
en tekstpop-ups maken waaronder CSS-reset en ingesloten lettertypen. Lettertypen moeten worden
ingesloten, wat voor alle boeken met een vaste opmaak geldt.
Verbeterde typografie wordt momenteel niet ondersteund door deze indeling.

Richtlijnen voor metagegevens

Het OPF-bestand specificeert de metagegevens die noodzakelijk zijn voor boeken met een vaste
opmaak. In tegenstelling tot de opmaak van andere boeken met een vaste opmaak bevat deze opmaak
geen meta name="book-type" of meta name="RegionMagnification".
Metagegevens

Beschrijving

Je kunt de opmaak opgeven met een van de
volgende metagegevensvelden:

Verplicht. Geeft aan dat het boek een vaste
opmaak heeft.

1) <meta
property="rendition:layout">prepaginated</meta>

Geldige waarden voor rendition:layoutmetagegevens zijn reflowable of prepaginated. De standaardwaarde is reflowable.

2) <meta name="fixed-layout"
content="true"/>

Geldige waarden voor fixed-layoutmetagegevens zijn true of false. De
standaardwaarde is false.

<meta name="original-resolution"
content="1024x600"/>

Verplicht. Geeft de resolutie van het originele
ontwerp van de content aan ('1024x600' is slechts
een voorbeeld). De afmetingen in pixels kunnen elk
positieve gehele getal zijn. Deze waarden moeten
in verhouding zijn tot de algemene beeldverhouding
van de oorspronkelijke content.
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Metagegevens

Beschrijving

Je kunt de afdrukstand opgeven met een van de
volgende metagegevensvelden:

Optioneel.

Geldige waarden voor rendition:layout1) <meta
metagegevens zijn portrait, landscape of
property="rendition:orientation">lands auto. Zet de afdrukstand van het boek vast op
cape</meta>
staand (portret) of liggend (landschap). Als de
waarde auto is, worden zowel staand als liggend
2) <meta name="orientation-lock"
ondersteund. De standaardwaarde is auto.
content="landscape"/>
Geldige waarden voor orientation-lockmetagegevens zijn portrait, landscape of
none. Zet de afdrukstand van het boek vast op
staand (portret) of liggend (landschap). Als de
waarde none is, worden zowel staand als liggend
ondersteund. De standaardwaarde is none.
Amazon raadt je aan de afdrukstand alleen te
ontgrendelen wanneer de tekst zowel in de staande
als de liggende afdrukstand goed leesbaar is.
<meta name="primary-writing-mode"
content="horizontal-rl"/>

Optioneel. Definieert de weergavevolgorde van de
pagina's, de leesmodus en de navigatie van de
reader (inclusief Kindle Tekstpop-Up, Kindle
Paneelweergave en Kindle Virtuele panelen).
Geldige waarden zijn horizontal-lr,
horizontal-rl, vertical-lr en verticalrl. De standaardwaarde is horizontal-lr.

Richtlijnen voor tekst

In deze indeling bevat elke pagina een achtergrondafbeelding die groter is dan het scherm, waardoor er
een goed leesbare afbeelding van hoge kwaliteit wordt getoond. Vervolgens kun je met een van de
volgende twee methoden tekst maken en je kunt beide methoden in hetzelfde boek gebruiken. Bij beide
methoden moeten hoofdletters in de hoofdtekst ten minste 4 mm hoog zijn voor content voor kinderen, of
2 mm hoog voor andere content, wanneer ze worden bekeken op een 7-inch apparaat.
Live HTML-tekst
Met deze methode verwijder je alle tekst uit de achtergrondafbeelding en wordt het merendeel van de
tekst in het boek getoond als live HTML-tekst. Je kunt de tekst verplaatsen om een optimale ebookervaring te creëren. Bij deze methode beschik je ook over zoek- en woordenboekfunctionaliteit.
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HTML:
<div class="page" id="p3">
<div class="pimg" id="img_003"/>
<p id="p3_2" class="ptxt">Soms ga ik naar buiten
<br /> om dingen te onderzoeken. Ik controleer alles.
<br/> Ik besnuffel stenen.

Ik bijt in bladeren. Je

<br /> weet het nooit.
<br/> Ik moet altijd waakzaam zijn.</></p>
</div>
</div>

CSS:
.ptxt{
font-family: "billy";
font-size: 450%;
line-height: 95%;
position: absolute;
top: 0%;
left: 2.35%; }

Overlay van onzichtbare tekst
Tekst die deel uitmaakt van een afbeelding, die een onregelmatig formaat heeft of waar hoeken in zitten,
kun je vastleggen als onderdeel van de achtergrond. Vervolgens kun je onzichtbare overlaytekst
gebruiken (met de eigenschap opacity:0 in het CSS-bestand) om de selectiefunctie, de opzoekfunctie
voor woordenboeken en de zoekfunctie in te schakelen. Plaats de onzichtbare overlaytekst precies op de
overeenkomstige tekst in de basisafbeelding en stel het formaat van deze tekst zo in dat het
gemarkeerde gebied met de onzichtbare tekst precies past op de tekst in de basisafbeelding.
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HTML:
<div class="page" id="p3">
<div class="overlay" id="o3_1">Hoi,</div>
<div class="overlay" id="o3_2">mijn</div>
<div class="overlay" id="o3_3">naam</div>
<div class="overlay" id="o3_4">is</div>
<div class="overlay" id="o3_5">Honey!</div>
</div>

Vanwege de hoeken moet elk woord afzonderlijk worden geplaatst, zodat de onzichtbare HTML-tekst
over het juiste woord ligt.
CSS:
.overlay{
position: absolute;
font-family: "billy";
opacity: 0;
color: red;
font-size: 500%;
line-height: 107%;
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text-align: center;
}
…
#o3_1{top: 39.5%; left: 6.7%; font-size: 450%; }
#o3_2{top: 41.5%; left: 15.5%; font-size: 450%; }
#o3_3{top: 44.2%; left: 24.5%; font-size: 500%; }
#o3_4{top: 44.1%; left: 4.2%; font-size: 450%; }
#o3_5{top: 46.6%; left: 9.9%; font-size: 500%; }

14 Kindle-editie met audio-/videocontent maken
Momenteel is Kindle Edition met audio-/videocontent beschikbaar op de Fire-tablets (2e generatie en
hoger), iPad, iPhone en iPod Touch. Audio- en videocontent wordt niet ondersteund op Kindle e-readers
(klanten kunnen het boek lezen, maar audio- of videocontent wordt vervangen door een bericht dat deze
content op dit apparaat niet wordt ondersteund).
KF8-functies worden momenteel niet ondersteund in Kindle Edition met audio-/videocontent (zie
secties 14.5 en 14.6 voor meer informatie). Het aan Amazon geleverde bestand moet een Mobi 7 EPUBbestand met zelfstandige audio en video zijn of een Mobi 7 .prc-bestand met zelfstandige audio en video.
Uitgevers moeten de nieuwste versie van Kindle Gen gebruiken om een .prc-bestand te maken.
KindleGen is beschikbaar op www.amazon.com/kindleformat.
Het Kindle Direct Publishing-platform (KDP) van Amazon accepteert Kindle Edition met audio/videocontent momenteel niet. Verbeterde typografie wordt momenteel niet ondersteund door deze
indeling.
Amazon accepteert momenteel geen audio- of videoboeken met ingesloten audio als voorleescontent; dit
is content waarbij iemand de volledige tekst of meerdere tekstpagina's uit het boek voorleest en deze
content wordt opgeslagen in audio- of video-indeling.
Bij het testen van Kindle Edition met audio-/videocontent kan er geen voorbeeld van de audio en/of
video worden weergegeven in Kindle Previewer, op Kindle-apparaten of in Kindle-toepassingen.
Volg onderstaande richtlijnen en bekijk de voorbeelden als je audio- en/of videocontent aan je
Kindle-boek wilt toevoegen.

Vereisten voor audio

Amazon raadt je aan om indien mogelijk stereokanalen in de MP3-bron te gebruiken, omdat Kindle het
afspelen van audiobestanden in stereo ondersteunt. Gebruik een zo hoog mogelijke bitsnelheid die nodig
is om de audiocontent goed te kunnen horen; dit zul je zelf moeten beoordelen. Voor goede resultaten
raden we bitsnelheden tussen 128 Kbps en 256 Kbps (kilobits per seconde) aan. Kindle ondersteunt
maximaal 320 Kbps bij een variabele bitsnelheid.

Vereisten voor video

Aangezien audiocontent deel kan uitmaken van videocontent, raadt Amazon aan om indien mogelijk
stereokanalen in je audiobron te gebruiken. Kindle ondersteunt het afspelen van audiobestanden in
stereo.
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Dit zijn de ideale bronspecificaties:
Kenmerk

Instelling

Afmetingen

Breedbeeld: 704 x 396 (of een andere
breedbeeldverhouding); volledig scherm: 640 x
480

Interliniëring

Progressief

Kleurruimte

4:2:0 YUV

Videocodec

H.264 (aanbevolen), MPEG-2

Videomodus

VBR (aanbevolen) of CBR

Bitsnelheid video

2500 Kbps of hoger aanbevolen

Keyframe-interval

2 of 4 seconden aanbevolen

Audiocodec

MP3

Bitsnelheid audio

256 Kbps of hoger aanbevolen

Audiosamplefrequentie

48 kHz (aanbevolen), 44,1 kHz

De volgende containerindelingen worden geaccepteerd:
Container

Bestandsextensies Type MIME

RFC

MP4

.mp4

video/h264

RFC3984

MPEG-2
videobestand

.mpg, .mpeg

video/mpeg

RFC2045,
RFC2046

MPEG-2
programmastream

.ps

video/mp2p

RFC3555

MPEG-2
transportstream

.ts

video/mp2t

RFC3555

Dit werkt niet: elke andere videocodec (zoals Windows Media, Apple ProRes), AC3-audio, audio met
meer dan 2 kanalen
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Bestandsvereisten
14.3.1 Multimediamap
Wanneer je audio- en videobestanden aan een e-book toevoegt, moet je een map 'audiovideo' voor het
opslaan van deze bestanden maken. Wanneer je verwijst naar het audio- of videobestand, geef je daarbij
in de HTML-code de mapnaam op (voorbeeld: "audiovideo/bestandsnaam').
14.3.2 Het juiste MIME-type bevestigen
Wanneer je video- en audiobestanden in het OPF-bestand opgeeft, moet je ervoor zorgen dat deze
afhankelijk van de gebruikte extensies het juiste MIME-type hebben. (Voorbeeld: MP4-videobestanden
moeten als MIME-type 'video/mp4' hebben en niet 'audio/mpeg'.)
14.3.3 Bestandsgrootte
Zorg dat de totale bestandsgrootte van alle audio- en videobestanden voor elk boek beperkt blijft tot 600
MB of minder. Als de bestanden groter zijn dan 600 MB, moet je ze handmatig transcoderen om de
bestandsgrootte te verkleinen.
Zorg dat het aantal afzonderlijke audio- en videobestanden binnen elk boek beperkt blijft tot 1000 of
minder.

Richtlijnen voor navigatie
14.4.1 Een inhoudsopgave voor audio en video opnemen
Alle Kindle-edities met audio-/videocontent moeten een inhoudsopgave hebben die begint met 'Lijst van
audio en video'. Deze regel moet een vet lettertype hebben. Op de volgende regel begin je een
ingesprongen lijst met hyperlinks naar elk audio- en videobestand. De tekst van de koppelingen moet de
beschrijving van het bestand bevatten, met de duur van het bestand tussen haakjes.
Volg deze richtlijnen voor alle video- en audiobestanden die langer dan 10 seconden duren en die een
gebruiker wellicht vermeld wil zien. Zie sectie 5 voor algemene aanwijzingen voor navigeren en
inhoudsopgaven.
Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop onderstaande code in een inhoudsopgave wordt
weergegeven:
Lijst van audio en video
Dit is mijn video (5:01)
Dit is mijn audio (1:10)
Dit is de bijbehorende code voor bovenstaand voorbeeld:
<video id="video_1" src=" audiovideo//movie.mp4" controls poster="start.jpg"
title="Dit is mijn video (5:01)">
<br/><br/><br/>“Op deze locatie bevindt zich videocontent die momenteel niet op je apparaat wordt
ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.”<br/><br/><br/>
</video>
<br>Dit is mijn video (5:01)</br>
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<audio id="audio_1" src=" audiovideo//audio.mp3" controls title="Dit is mijn audio
(1:10)">
<br/><br/><br/>“Op deze locatie bevindt zich audiocontent die momenteel niet op je apparaat wordt
ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.” <br/><br/><br/>
</audio>
<strong>Dit is mijn audio (1:10)</strong>

14.4.2 Audio- en videocontent opnemen in NCX-bestand
Wanneer je e-books met audio- en videocontent maakt, raadt Amazon je aan dat je een NCX-bestand
maakt dat naar de audio- en videocontent verwijst. In dit bestand moeten alle video- en audiobestanden
in hun leesvolgorde worden vermeld, met koppelingen naar waar ze in het boek voorkomen. Voor
beschrijvingen van de audio- en videobestanden kun je dezelfde metagegevens hergebruiken.
(Voorbeeld: een koppeling naar de videoclip in sectie 14.7.3 kan als tekst hebben 'Kindle-content maken
(5:01)'.) Deze informatie moet worden ingesloten in het gedeelte NavList van het NCX-bestand.

Richtlijnen voor tekst

KF8-functies worden momenteel niet ondersteund in Kindle Edition met audio-/videocontent. Dit omvat
onder andere maar niet uitsluitend:
•

Randen

•

Decoratieve initialen

•

Slagschaduw

•

Ingesloten lettertypen

•

Zwevende elementen

•

Geneste tabellen en samengevoegde cellen

Richtlijnen voor afbeeldingen

KF8-functies worden momenteel niet ondersteund in Kindle Edition met audio-/videocontent. Dit omvat
onder andere maar niet uitsluitend:
•

Achtergrondafbeeldingen

•

Zwevende afbeeldingen

•

SVG-afbeeldingen (Scalable Vector Graphics)

Richtlijnen voor audio en video
14.7.1 Audio toevoegen
Streaming audio wordt momenteel niet ondersteund. Gebruik in plaats daarvan ingesloten audio.
Als je een audio-bestand in een Kindle-boek wilt insluiten, moet je een standaardtag van HTML 5
invoegen, bijvoorbeeld:
Voorbeeld:
<audio id="audio_1" src="audio.mp3" controls title="Audio over ...">
<br/><br/><br/>“Op deze locatie bevindt zich audiocontent die momenteel niet op je apparaat wordt
ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.”<br/><br/><br/>
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</audio>

•

src-tag: (vereist) Geeft het ingesloten audiobestand aan, dat de indeling MP3 moet hebben.

•

title-tag: (optioneel) Geeft de beschrijving van het audiobestand aan.

•

controls-tag: (vereist, tenzij je een afbeelding verstrekt die wordt gebruikt om het afspelen van
het audiobestand te starten.) Geeft de Kindle-toepassing opdracht om knoppen voor het
ingesloten audiobestand weer te geven.

•

tekstcontent: (vereist) Bij apparaten die geen audiocontent ondersteunen, wordt de tekst
weergegeven tussen de tags <audio> en </audio>. Als gebruikers dit e-book bekijken op een
apparaat dat geen audio ondersteunt, zien ze deze tekst in plaats van het audiobestand.
(Voorbeeld: "Op deze locatie bevindt zich content die momenteel niet op je apparaat wordt
ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.')

•

id-tag: (optioneel) Als deze tag wordt gebruikt, moet deze uniek zijn voor het document.

14.7.2 Video toevoegen
Streaming video wordt momenteel niet ondersteund. Gebruik in plaats daarvan ingesloten video.
Als je een video in een Kindle-boek wilt insluiten, moet je een standaardtag van HTML 5 invoegen,
bijvoorbeeld:
Voorbeeld:
<video id="video_1" src="movie.mp4" controls poster="start.jpg" title="Video over
...">
<br/><br/><br/>“Op deze locatie bevindt zich videocontent die momenteel niet op je apparaat wordt
ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.”<br/><br/><br/>
</video>

•

src-tag: (vereist) Geeft het ingesloten videobestand aan.

•

title-tag: (vereist) Geeft de beschrijving van de video aan.

•

poster-tag: (vereist) Geeft het afbeeldingsbestand aan dat als tijdelijke aanduiding wordt
gebruikt. Gebruikers zien de tijdelijke aanduiding in het e-book voordat de video wordt
afgespeeld. De tijdelijke aanduiding kan desgewenst bestaan uit het eerste beeld van de video of
een representatief beeld. (Als dit bestand niet is opgegeven, wordt de video niet afgespeeld.)

•

controls-tag: (vereist, tenzij je een afbeelding verstrekt die wordt gebruikt om het afspelen van
de video te starten) Geeft de Kindle-toepassing opdracht om knoppen voor de ingesloten video
weer te geven.
Opmerking: Mogelijk geeft de Kindle-toepassing een afspeelknop weer op het posterbeeld. De
knop wordt midden op het beeld weergegeven.

•

tekstcontent: (vereist) Bij apparaten die geen videocontent ondersteunen, wordt de tekst
weergegeven tussen de tags <video> en </video>. Als gebruikers dit e-book bekijken op een
apparaat dat geen video ondersteunt, zien ze deze tekst in plaats van de video. (Voorbeeld: "Op
deze locatie bevindt zich content die momenteel niet op je apparaat wordt ondersteund. Het
bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.')

•

id-tag: (optioneel) Als deze tag wordt gebruikt, moet deze uniek zijn voor het document.
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14.7.3 Metagegevens voor audio en video vereist
Amazon raadt uitgevers (of hun conversiebedrijf) aan direct na opgave van het audio- en videobestand in
de HTML-code een beschrijving van het audio- en videobestand en de duur van het bestand in minuten
en seconden opgeven.
Voorbeeld:
<p align="center" style="text-indent:0px">
<video id="video_1" src="movie.mp4" controls poster="start.jpg" title="Kindle-content
maken (5:01)">
<br/><br/><br/>“Op deze locatie bevindt zich videocontent die momenteel niet op je apparaat wordt
ondersteund. Het bijschrift voor deze content wordt hieronder weergegeven.”<br/><br/><br/>
</video>
<strong>Kindle-content maken (5:01)</strong>
</p>

14.7.4 Beschrijvende mediabijschriften opgeven
Mediabijschriften geven de gebruiker een beschrijving van de audio- en videobestanden. Hier volgen
enkele richtlijnen voor mediabijschriften:
•

Bijschriften mogen niet te algemeen zijn. Ze moeten de mediacontent beschrijven waar ze naar
verwijzen.
De volgende mediabijschriften geven de gebruiker onvoldoende informatie:
1. Media 1
2. Nummer 1
3. Audio 1
4. Video 1
De volgende mediabijschriften beschrijven de content:
1. Introductie door de auteur
2. Hoe de film werd gemaakt

•

Mediabijschriften mogen geen bestandsextensies (.mp3, .mp4, etc.) bevatten.

14.7.5 Afbeeldingen met afspeelknoppen toevoegen
Afbeeldingen kunnen van tags worden voorzien, zodat ze kunnen worden afgespeeld door erop te
klikken. De minimale breedte en hoogte in pixels voor dergelijke afbeeldingen is 45 x 45.
Als je afspeelknoppen aan een afbeelding wilt toevoegen, moet je het afspeelpictogram van Amazon met
behulp van Adobe Photoshop of een vergelijkbaar programma aan de rechteronderzijde over de
afbeelding heen plaatsen. Vervolgens voeg je de volgende tag aan de HTML-code toe (in dit voorbeeld
heeft het audiobestand het kenmerk id van "audio1" en geen controls-tag):
Voorbeeld:
<a onclick="play(this);" data-AmznAudioTag="audio1"><img src="play.jpg"/></a>
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Aangepast voorbeeldbestand vereist

Amazon vereist dat uitgevers voor elke Kindle Edition met audio/video een aangepast voorbeeldbestand
maken en leveren. Het voorbeeldbestand moet een volledige inhoudsopgave en een lijst van audio/video
bevatten met actieve koppelingen naar uitsluitend de content in het voorbeeldbestand.
Het voorbeeldbestand moet ten minste één exemplaar bevatten van elk mediatype dat in het volledige
bestand beschikbaar is, dus zowel video als audio als beide beschikbaar zijn.
Aan het eind van het voorbeeldbestand of op een andere geschikte plek moet een ‘Nu kopen’-koppeling
zijn toegevoegd.

15 Woordenboeken maken
Een woordenboek is een Kindle-e-book (.mobi-bestand) met extra tags die zijn toegevoegd om
(op)zoekfunctionaliteit te ondersteunen. Woordenboeken als e-books:
•

Bevatten een primaire index: een lijst met woorden of zinnen die alfabetisch zijn gesorteerd.
Lezers kunnen deze lijst snel doorzoeken door het begin van het gezochte woord te typen
en de gewenste term te selecteren.

•

Zijn gemarkeerd als woordenboeken. De bron- en doeltaal van het woordenboek moeten
correct zijn gedefinieerd, zodat Kindle-apparaten het woordenboek kunnen gebruiken voor
zoekopdrachten in het boek.

Een Engels (ééntalig) woordenboek vermeldt bijvoorbeeld Engels als brontaal én als doeltaal. Een
Frans-Engels woordenboek vermeldt Frans als brontaal en Engels als doeltaal. Als je een bidirectioneel
tweetalig woordenboek (bijvoorbeeld: Spaans-Frans en Frans-Spaans) wilt maken, moet je twee aparte
e-books maken: één voor Spaans-Frans en één voor Frans-Spaans.
Een Kindle-woordenboek moet dezelfde componenten bevatten als een normaal Kindle-boek. Er moet
een OPF-bestand zijn en er moeten HTML-bestanden met CSS-codes zijn. Elk woordenboek moet onder
meer bestaan uit:
•

Een omslagafbeelding

•

Een copyrightpagina

•

Relevant materiaal vooraan of achteraan (uitleg van symbolen, bijlagen, etc.)

•

Definities van woorden (dit vormt het grootste gedeelte van het bestand)

Verbeterde typografie wordt momenteel niet ondersteund door deze indeling.

Richtlijnen voor metagegevens
Het OPF-bestand van een woordenboek lijkt op het OPF-bestand van andere Kindle-boeken, maar
verschilt daarvan doordat het in de sectie <x-metadata> speciale metagegevenstags bevat. Met deze
extra tags in het OPF-bestand worden de brontaal en de doeltaal van het woordenboek ingesteld.
Als het woordenboek meerdere indexen bevat, wordt in het OPF-bestand ook de naam van de primaire
zoekindex gedefinieerd.
•

Het element <DictionaryInLanguage> bevat de ISO 639-1-taalcode voor de taal van de
boeken waarbij dit woordenboek moet worden gebruikt. Bij een Spaans-Frans woordenboek
is de brontaal Spaans.

•

Het element <DictionaryOutLanguage> bevat de ISO 639-1-taalcode voor de taal van de
definities die het woordenboek als zoekresultaat toont. Bij een Spaans-Frans woordenboek is
de doeltaal Frans.
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•

Het element <DefaultLookupIndex> geeft de index aan die als eerste wordt geopend
wanneer het woordenboek vanuit een ander e-book voor opzoeken wordt gebruikt. Als het
woordenboek meer dan één index bevat, moet de standaardindex worden opgegeven. De
indexnaam die tussen de <DefaultLookupIndex>-tags in het OPF-bestand staat, moet
ook vermeld zijn als waarde van het kenmerk name in de <idx:entry>-elementen in de
inhoud van het woordenboek (zie sectie 15.3.3).

Voor een Spaans-Frans woordenboek zou de brontaalcode bijvoorbeeld es zijn; de doeltaalcode zou fr
zijn en de primaire index kan Spanish als naam hebben. Een lijst met landcodes kun je vinden op:
http://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp.
Voorbeeld: (metagegevens voor een tweetalig woordenboek)
<x-metadata>
<DictionaryInLanguage>es</DictionaryInLanguage>
<DictionaryOutLanguage>fr</DictionaryOutLanguage>
<DefaultLookupIndex>Spanish</DefaultLookupIndex>
...
</x-metadata>

Voor een ééntalig woordenboek moet twee keer dezelfde taalcode worden gebruikt: eenmaal om de
brontaal aan te geven en nogmaals om dezelfde taal als doeltaal aan te geven. Als je een regionale
variant van de bron- en/of de doeltaal wilt aangeven, kun je een regionaal suffix aan de ISO 639-1-code
toevoegen. Bijvoorbeeld: en-gb geeft Brits-Engels aan, terwijl en-us Amerikaans-Engels aangeeft.
Voorbeeld: (metagegevens voor een ééntalig woordenboek in een regionale variant)
<x-metadata>
<DictionaryInLanguage>en-us</DictionaryInLanguage>
<DictionaryOutLanguage>en-us</DictionaryOutLanguage>
<DefaultLookupIndex>trefwoord</DefaultLookupIndex>
...
</x-metadata>

Richtlijnen voor tekst – Sjabloon voor woordenboekterm

Een eenvoudige, duidelijke indeling werkt het beste voor opzoekacties in het boek. Voor het meeste
gebruiksgemak raadt Amazon de volgende woordenboekinhoud en opmaakkenmerken aan:
•

Het trefwoord (het woord dat wordt gedefinieerd) moet als eerste vermeld worden en moet
van de omringende content worden onderscheiden (op een eigen regel, links uitgelijnd, in
een vet lettertype).

•

Elke woordenboekterm moet een definitie bevatten (of een vertaling, bij tweetalige
woordenboeken)

•

Tussen twee termen moet telkens een horizontale lijn komen.
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•

Elke sectie voor een volgende letter van het alfabet moet op een nieuwe pagina beginnen.

•

Afbeeldingen moeten worden vermeden (zie sectie 10.4 voor informatie over beperkingen bij
afbeeldingen).

•

Er mogen geen tabellen worden gebruikt (zie sectie 10.5 voor informatie over beperkingen bij
tabellen).

•

Letterkleur, tekengrootte en lettertype mogen niet vast gedefinieerd zijn (zie sectie 10.3 voor
richtlijnen voor tekst).

Basis-HTML voor woordenboeken
15.3.1 Indeling
Woordenboeken voor Kindle moeten de Mobi 7-indeling hebben en niet de KF8-indeling. Daarom moet
het woordenboek een opmaak met één kolom hebben. Meerdere kolommen en zijbalken worden niet
ondersteund in de Mobi 7-indeling.
15.3.2 Frameset-element
Alle woordenboeken moeten een <mbp:frameset>-element hebben als eerste onderliggende element
van het <body>-element. Dit frameset-element bevat alle <idx:entry>-elementen van het
woordenboek.
De naamruimte voor dit <mbp:frameset>-element is
xmlns:mbp="https://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuideline
s.pdf" en het moet worden gedeclareerd in het <html>-hoofdelement van het XHTML-document.
Voorbeeld:
<html xmlns:math="http://exslt.org/math" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:tl="https://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf"
xmlns:saxon="http://saxon.sf.net/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cx="https://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:mbp="https://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf"
xmlns:mmc="https://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf"
xmlns:idx="https://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines.pdf">
<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head>
<body>
<mbp:frameset>
<idx:entry name="Engels" scriptable="yes" spell="yes">
<idx:short><a id="1"></a>
<idx:orth value="aardvarken"><b>aard•var•ken</b>
<idx:infl>
<idx:iform value="aardvarkens"></idx:iform>
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<idx:iform value="aardvarkentje"></idx:iform>
<idx:iform value="aardvarkens’"></idx:iform>
</idx:infl>
</idx:orth>
<P> Een nacht-/zoogdier dat voorkomt in Afrika ten zuiden van de Sahara en zich uitsluitend voedt met mieren en
termieten. </p>
</idx:short>
</idx:entry>

[...andere termen…]
</mbp:frameset>
</body>
</html>

15.3.3 Trefwoordenindex
Als je een alfabetische index van trefwoorden wilt maken, moet je speciale tags gebruiken die geen
standaard-HTML zijn. De bron bestaat nog steeds uit normale XHTML met deze toegevoegde <idx>markeringen.
<idx:entry>..</idx:entry>
De tag <idx:entry> geeft het bereik van elke te indexeren term aan. In een woordenboek moet elk
trefwoord met de bijbehorende definitie(s) worden geplaatst tussen <idx:entry> en </idx:entry>.
Elk type HTML mag binnen deze tag worden geplaatst.
De tag <idx:entry> kan de kenmerken name, scriptable en spell hebben. De kenmerk name
geeft de index aan waartoe het trefwoord behoort. De waarde van het kenmerk name moet hetzelfde
zijn als de naam voor Default Lookup Index in de OPF. Het kenmerk scriptable zorgt dat de term
toegankelijk is vanuit de index. De enige mogelijke waarde voor het kenmerk scriptable is "yes". Met
het kenmerk spell kan worden gezocht met jokertekens en kan een spellingcorrectie worden uitgevoerd
tijdens het opzoeken van woorden. De enige mogelijke waarde voor het kenmerk spell is "yes".
Voorbeeld:
<idx:entry name="Engels" scriptable="yes" spell="yes">

De tag <idx:entry> kan ook het kenmerk id hebben met een opeenvolgend id-nummer voor de term.
Dit nummer moet overeenkomen met de waarde van het kenmerk id in een anker-tag die wordt gebruikt
voor koppelingen met kruisverwijzingen:
Voorbeeld:
<idx:entry name="Japans" scriptable="yes" spell="yes" id="12345">
<a id="12345"></a>
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Het id-nummer van de term wordt niet gebruikt om in het boek te zoeken. In plaats daarvan moet de
woordvorm die moet worden geïndexeerd in het <idx:orth>-element worden opgenomen zoals
beschreven in de volgende secties.
<idx:orth>..</idx:orth>
De tag <idx:orth> wordt gebruikt om het label aan te geven dat in de indexlijst wordt weergegeven en
dat als trefwoord kan worden gezocht. Dit is de tekst die gebruikers in het zoekvak kunnen invoeren om
een term te vinden.
Voorbeeld:
<idx:orth>Label van term in index</idx:orth>

Hier volgt een voorbeeld van een zeer eenvoudige term die deel kan uitmaken van een Nederlands
woordenboek. In dit voorbeeld wordt het woord 'stoel' weergegeven in de indexlijst en kan het door
gebruikers worden gezocht.
Voorbeeld:
<idx:entry>
<idx:orth>stoel</idx:orth>
Een zetel voor één persoon met een rugleuning, meestal vier poten en soms twee armsteunen.
<idx:entry>

Het kenmerk value kan worden gebruikt in de tag <idx:orth> om een verborgen label in de term op te
nemen. Dit kenmerk zorgt ervoor dat de opzoekfunctie werkt in het geval van speciale opmaak die vaak
wordt gebruikt voor trefwoorden in woordenboeken.
Voorbeeld:
<idx:orth value="Verborgen label van term in index">Weergaveformaat</orth>

Als het trefwoord in het woordenboek moet worden weergegeven met een cijfer in superscript om
homoniemen aan te geven, met een symbool voor geregistreerd handelsmerk, met punten die
lettergrepen scheiden of met andere toegevoegde symbolen, moet deze speciale opmaak worden
weergegeven in de tekst tussen de <idx:orth>-tags, maar niet in de tekst van het value-kenmerk .
De tekst in het kenmerk value moet precies overeenkomen met de vorm die voor opzoeken wordt
gebruikt. Als het kenmerk value niet is opgegeven, wordt de term tussen de <idx:orth>-tags
geïndexeerd voor de zoekfunctie. Als de tekst tussen de <idx:orth>-tags punten, cijfers in superscript
of andere symbolen bevat, werkt de zoekfunctie in het boek niet tenzij een verborgen label met de
opzoekvorm wordt opgegeven in het kenmerk value.
Voorbeeld:
<idx:orth value="Amazon">A•ma•zon®<sup>3</sup></orth>

Als het woordenboek gebruikmaakt van meer dan een orthografisch script, kan het kenmerk format van
de <orth>-tag worden gebruikt om elk script te identificeren en de index te maken.
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Voorbeeld:
<idx:orth format="scriptnaam">

Naast deze primaire index van trefwoorden voor alle termen in het woordenboek, is voor zoeken in een
boek ook een aanvullende index met verbogen vormen van elk trefwoord vereist. Als je een verborgen
index met verbuigingen wilt bouwen, moet je aanvullende gegevens als volgt nesten in de tag
<idx:orth>.

Verbuigingen voor woordenboeken

Woordenboeken moeten zo worden opgebouwd dat meerdere verbogen vormen van één basiswoord
naar dezelfde term leiden. Er moet een volledige lijst van verbogen woordvormen voor elk trefwoord
worden gegeven. Als een term meerdere schrijfwijzen gebruikt, moet je aparte verbuigingen geven voor
elke schrijfwijze.
15.4.1 Verbuigingsindex
Je maakt de verborgen verbuigingsindex door de gegevens voor de verbogen woordvormen te plaatsen
tussen de tags <idx:infl> en <idx:iform /> die zijn genest in het element <idx:orth>. Deze
index is niet rechtstreeks doorzoekbaar door de gebruiker, maar wordt gebruikt om te zoeken in het boek.
<idx:infl>..</idx:infl>
Het <idx:infl>-element kan meerdere <idx:iform />-elementen bevatten. De <idx:iform />elementen zijn altijd lege elementen en worden alleen gebruikt voor kenmerken, niet voor zichtbare
content. Het kenmerk value geeft de verbogen vormen aan die samen de verbuigingsindex vormen.
Voorbeeld:
<idx:orth>openen
<idx:infl>
<idx:iform value="open" />
<idx:iform value="opent" />
<idx:iform value="geopend" />
</idx:infl>
</idx:orth>

De tags <idx:infl> en <idx:iform /> en het kenmerk value zijn verplicht. Het <idx:infl>element kan ook een optioneel inflgrp-kenmerk hebben om de woordsoort aan te geven, en het
<idx:iform />-element kan een optioneel name-kenmerk hebben om verbogen vormen aan te geven.
Voor talen die uitgebreide verbuigingen gebruiken, zal de grootte van de verbuigingsindex toenemen als
al deze optionele categorieën worden toegevoegd, waardoor het opzoeken van woorden langer duurt.
Voorbeeld:
<idx:orth>openen
<idx:infl inflgrp="zelfstandig naamwoord">
<idx:iform name="meervoud" value="openingen" />
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</idx:infl>
<idx:infl inflgrp="werkwoord">
<idx:iform name="tegenwoordig deelwoord" value="openend" />
<idx:iform name="voltooid deelwoord" value="geopend" />
<idx:iform name="tegenwoordige tijd 3e persoon enkelvoud" value="opent" />
</idx:infl>
</idx:orth>

De vermelde kenmerken van de tag <idx:iform /> zijn onzichtbaar voor de gebruiker, maar bieden de
informatie die nodig is om tijdens het zoeken van verbogen vormen te verwijzen naar de bijbehorende
trefwoorden. Als je informatie over de woordsoort of verbogen vormen aan de gebruiker wilt geven, moet
je aanvullende tekst opnemen in de hoofdtekst van de term (bijvoorbeeld naast de definities en
voorbeelden).
<idx:key>..</idx:key> (AFGERADEN)
Net als de tag <idx:infl> is de tag <idx:key> bedoeld om een term in de index te kunnen opzoeken
door te zoeken naar een alternatieve woordvorm. Als er echter <idx:key>-tags in een Kindlewoordenboek staan, kan dit leiden tot instabiliteit van de opzoekfunctie en kan dit de werking van de
parameter voor exacte overeenkomst (zie sectie 15.4.2) verstoren. Daarom wordt het gebruik van de tag
<idx:key> in Kindle-woordenboeken afgeraden. Plaats de alternatieve opzoekvormen in plaats hiervan
tussen de tags <idx:infl> en <idx:iform />.
15.4.2 Parameter voor exacte overeenkomst
Standaard gebruikt het Kindle-apparaat een 'fuzzy' algoritme voor het zoeken naar diakritische tekens
tijdens het opzoeken van woorden. Talen die diakritische tekens gebruiken om onderscheid te maken
tussen verschillende woordvormen, moeten het kenmerk exact="yes” in de tag <idx:iform />
gebruiken om een exacte overeenkomst van diakritische tekens tijdens het opzoeken af te dwingen.
Voorbeeld:
<idx:entry name="Spaans" scriptable="yes" spell="yes">
<a id="12345"></a>
<idx:orth value="uña"><b>uña</b>
<idx:infl>
<idx:iform value="uñas" exact="yes" />
</idx:infl>
</idx:orth>

Door de parameter exact in te stellen op "yes", dwing je het apparaat uñas te koppelen aan het
trefwoord uña (vingernagel) en niet aan het woord una (één).
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Een woordenboek opbouwen met KindleGen

Wanneer je een woordenboek opbouwt met KindleGen via de opdrachtregel, gebruik je de volgende
syntaxis:
kindlegen.exe [filename.opf] -c2 –verbose -dont_append_source

Als de woordenboektermen zijn opgeslagen in één zeer groot XHTML-bestand, kan KindleGen het
woordenboek mogelijk niet maken. Als het woordenboek niet kan worden gemaakt, kun je dit probleem
waarschijnlijk oplossen door de inhoud van het woordenboek te splitsen in twee of meer XHTMLbestanden.
Voor meer hulp bij het gebruik van KindleGen raadpleeg je sectie 2.2.1.

Normen voor kwaliteitscontroles - Kindle-woordenboeken testen
15.6.1 Opmaak testen
Amazon raadt aan te controleren of het geconverteerde woordenboek correct is opgemaakt, zodat de
gebruiker een goede visuele ervaring krijgt:
•

Controleer de opmaak van de definities door het woordenboek door te bladeren en verschillende
definities te lezen. (Je kunt de opmaak van het woordenboek controleren met Kindle Previewer of
op een Kindle-apparaat. Om de opzoekfunctie te testen, moet je wel een e-reader gebruiken.)

•

Controleer of er geen woorden zijn met niet-ondersteunde tekens, woorden niet onjuist worden
afgebroken of samengevoegd en kijk of tekens met accenten, symbolen en
uitspraakaanwijzingen correct worden weergegeven, enzovoort.

•

Controleer of er geen typefouten zijn.

•

Controleer of koppelingen (indien aanwezig) correct werken. (Koppelingen zijn uitgeschakeld in
het opzoekvenster in het boek, maar horen te werken in het woordenboek zelf.)

•

Als er afbeeldingen worden gebruikt, moet je controleren of deze afbeeldingen duidelijk en
leesbaar zijn.

•

Controleer of de letterkleur en het lettertype niet vast zijn gedefinieerd.

15.6.2 Zoekfunctie testen
Amazon raadt aan te controleren of definities correct worden weergegeven wanneer het woordenboek
wordt gebruikt om woorden op te zoeken in andere boeken. Dit testonderdeel kan alleen worden
uitgevoerd op e-readers (niet met Previewer), omdat de gebruiker alleen op een e-reader het
standaardwoordenboek voor opzoeken kan instellen.
•

Laad het woordenboek op de e-reader. Sluit hiervoor de Kindle met een USB-naar-mini-USBkabel aan op je computer. De computer moet het apparaat detecteren. In het venster dat
verschijnt, moet je een map genaamd Documents zien. Plaats het woordenboekbestand in
deze map en koppel de Kindle los van de computer.

•

Stel het testwoordenboek in als standaardwoordenboek voor de opzoekfunctie:
o

•

Kindle Paperwhite: Ga naar Startscherm > Menu > Instellingen > Apparaatopties
> Taal en woordenboeken > Woordenboeken > [Brontaal]

Zoek diverse woorden op om te kijken of een definitie wordt weergegeven. Open een ander
boek dan het woordenboek, selecteer een woord en bekijk de definitie in het opzoekvenster.
Als het opzoeken mislukt, moet je de HTML-tags op fouten controleren.
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Suggesties voor op te zoeken woorden:
o

Vervoegingen van regelmatige en onregelmatige werkwoorden
§

o

Zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden en hun
vervoegingen/verbuigingen
§

o

Voorbeeld: bureau, bureaus; wolf, wolven; warm, warmer, warmst

Gangbare grammaticale conventies en leestekens
§

•

Voorbeeld: wandel, wandelt, wandelen, gewandeld; ga, gaat, gaan, gegaan,
ging, gingen

Voorbeeld: samentrekkingen, weglatingen van een of meer klanken,
werkwoorden met onbeklemtoonde voornaamwoorden

Controleer de indexweergave van het woordenboek. Open hiervoor het woordenboek
en begin een woord te typen in het vak Zoeken. Er wordt nu een alfabetische lijst met
trefwoorden weergegeven die dynamisch wordt bijgewerkt op basis van de getypte letters.
Als de gebruiker een trefwoord selecteert in de indexlijst, wordt de woordenboekterm
voor dat trefwoord weergegeven.
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Deel IV. Bijlagen
16 Bijlage A: Verbeterde typografie en Page Flip
Over Verbeterde typografie

Verbeterde typografie is een reeks typografische en opmaakfuncties die automatisch worden
ingeschakeld in Kindle-boeken. Verbeterde typografie van Kindle geeft tekst dynamisch weer voor
prachtige pagina's op verschillende apparaten en met verschillende lettergrootten. Deze verbeteringen
zorgen voor een betere leeservaring en consistentere weergave op verschillende Kindle-apparaten en apps.
Met verbeterde tekenafstand (afspatiëring en ligaturen) en afstand tussen woorden (voor betere
woordafbreking en tekstuitlijning) helpt onze toonaangevende typografie klanten sneller te lezen en zorgt
het er bovendien voor dat ze hun ogen minder belasten. Kindle-boeken met Verbeterde typografie
bevatten de volgende verbeteringen op het gebied van tekst en opmaak:
•

Decoratieve initialen: We stellen de meeste decoratieve initialen vast aan de hand van
bestaande brontekst om deze op elk apparaat typografisch correct weer te geven.

•

Woordafbreking en een meer vloeiende afstand tussen woorden: Geavanceerde
woordafbreking en tekstuitlijning zorgen voor consistentere afstand tussen woorden en minder
afleidende witte ruimtes tussen tekst.

•

Afspatiëring en ligaturen: Afspatiëring maakt het herkennen van woorden gemakkelijker door
automatisch afleidende ruimtes tussen specifieke letterparen te verwijderen.

•

Verbeteringen op het gebied van tekstregelhoogte en marge: We hebben onze normalisering
van tekstregelhoogte verbeterd zodat klanten deze instelling kunnen beheren in alle boeken (met
weergave-instellingen) en om uitzonderingen te voorkomen waarbij de weergave niet goed was
op kleinere apparaten. Marges worden beter verwerkt zodat die goed aansluiten op stukken tekst,
zonder onhandige pagina-eindes bij grotere lettertypen.

•

Dynamisch kleurcontrast: We hebben dynamisch contrast van de tekstkleur toegevoegd voor
een duidelijker verschil tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur van de pagina. De tekstkleur
blijft behouden om het gewenste onderscheid te blijven maken, maar we passen de helderheid
van de tekst aan waar nodig bij verschillende leesmodi, waaronder nacht, sepia en groen.

•

Verbeteringen op het gebied van de opmaak van afbeeldingen: We hebben het behoud van
de gewenste afbeeldingsgrootte en -plaatsing binnen tekst verbeterd in verhouding tot de bron of
afdrukpagina en paginagrootte van het apparaat.

•

Verbeteringen op het gebied van tekenopmaak: Kindle met Verbeterde typografie past zelf
het lettertype aan op basis van tekengrootte of regellengte, om de leesbaarheid te verbeteren
door grote ruimtes tussen woorden of door samengedrukte tekst te vermijden. Bij grotere
tekstformaten lijnt Kindle de tekst bijvoorbeeld links uit of wordt liggende tekst in twee kolommen
gewijzigd naar één kolom.

•

Verbeterde tabelopmaak: Met Verbeterde typografie kunnen lezers de hele tekst in tabellen
zien, aangepast voor slimme opmaak op verschillende apparaten. Grotere tabellen worden
geopend met tekst op volledige grootte in een geüpgradede viewer met pan- en zoomfuncties.
Je kunt tekst in tabellen selecteren voor markeringen en opmerkingen.

•

MathML: MathML wordt ondersteund door Verbeterde typografie (zie sectie 10.6). MathML kan
worden gebruikt om zowel wiskundige notatie als wiskundige content te coderen.
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Waarom is Verbeterde typografie belangrijk voor klanten?

Kindle-boeken met Verbeterde typografie zorgen ervoor dat klanten prettiger kunnen lezen, meer controle
hebben en kunnen genieten van betere kwaliteit dankzij exclusieve nieuwe functies, waaronder:
•

Page Flip: Page Flip is een nieuwe navigatiefunctie van Kindle waarmee klanten in
vogelvlucht je boek kunnen bekijken zonder hun huidige locatie kwijt te raken.
Lees hier meer over Page Flip.

•

Progressief downloaden: Met progressief downloaden kunnen klanten al beginnen met
lezen terwijl het boek nog wordt gedownload. Zodra klanten het boek beginnen te lezen,
kunnen ze naar elke locatie in het boek navigeren. De download gaat verder bij hun huidige
locatie.

•

Ondersteuning voor HDV-beelden (met hoge resolutie): Afbeeldingen maken een
belangrijk deel uit van de leeservaring en helpen auteurs hun verhaal te vertellen en lezers
aan te spreken. Amazon biedt ondersteuning voor beelden met hoge resolutie voor een
unieke e-bookervaring, zoals afbeeldingen in- en uitzoomen, knijpen en pannen, en maakt
gebruik van nieuwe displaytechnologieën en apparaatmogelijkheden.

•

Tekstuitlijning links: Tekst met uitlijning links leest natuurlijker en vereist minder
aanpassingen voor optimale kwaliteit. Hierdoor kunnen klanten de bestaande
standaardinstelling (volledig uitgelijnd) wijzigen naar uitlijning links.

Boeken met Verbeterde typografie identificeren op de Amazongegevenspagina

Als Verbeterde typografie is ingeschakeld voor je boek, staat er op de gegevenspagina 'Verbeterde
typografie: Ingeschakeld' en 'Page Flip: Ingeschakeld', zodat jij en je klanten weten dat deze functies
beschikbaar zijn. Amazon werkt er continu hard aan om Verbeterde typografie geschikt te maken voor
meer boeken en zodra dit mogelijk is, schakelen we typografische verbeteringen automatisch in voor je
boek.
Lees meer over Verbeterde typografie op http://www.amazon.com/betterreading.

Previewer gebruiken om boeken te identificeren die Verbeterde typografie
ondersteunen

Je kunt Kindle Previewer 3 (hier te vinden) gebruiken om na te gaan of je boek al ondersteuning biedt
voor Verbeterde typografie. Importeer eerst je e-book in Kindle Previewer. Als je e-book Verbeterde
typografie ondersteunt, wordt het label Verbeterde typografie getoond in het venster Preview- en
navigatieopties zoals hieronder wordt getoond.
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Kindle Previewer 3--Verbeterde typografie ingeschakeld

Ondersteunde talen

De volgende talen worden momenteel ondersteund door Verbeterde typografie: Afrikaans, Elzassisch,
Arabisch, Baskisch, Bretons, Catalaans, Chinees (Vereenvoudigd), Cornish, Corsicaans, Deens, Duits,
Engels, Fins, Frans, Fries, Galicisch, IJslands, Iers, Italiaans, Luxemburgs, Manx, Nederlands, NoordFries, Noors, Noors (Bokmål), Noors (Nynorsk), Oost-Fries, Portugees, Provençaals, Romaans, Russisch,
Schots, Schots Gaelic, Spaans, Swahili, Welsh, Zweeds en de Indiase talen Malayalam, Tamil, Hindi,
Gujarati en Marathi.
Belangrijk: Kindle Enterprise Publishing en Kindle Direct Publishing bieden geen ondersteuning voor
Russisch en Swahili.

Ondersteunde apparaten

Verbeterde typografie wordt ondersteund op de volgende apparaten en apps:

•

Kindle e-readers van de 6e generatie en hoger

•

Fire-tablets van de 3e generatie en hoger

•

Kindle voor iOS v4.9 of hoger (iOS-versies: iOS 7, iOS 8 en iOS 9)

•

Kindle voor Android v4.18.0 of hoger (Android-versies: Jelly Bean, KitKat, Lollipop en
Marshmallow)

•

Kindle voor pc v1.1 of hoger en Kindle voor Mac v1.1 of hoger

De meeste klanten lezen op apparaten die ondersteuning bieden voor Verbeterde typografie. Klanten met
oudere apparaten ontvangen de KF8-versie van het boek.
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Over Page Flip

Page Flip is een nieuwe navigatiefunctie van Kindle waarmee je makkelijker door je boek kunt bladeren
zonder je huidige locatie kwijt te raken. Page Flip is beschikbaar op bepaalde Kindle e-readers, Firetablets en de gratis Kindle-app voor iOS en Android.

Page Flip slaat automatisch op waar je bent
gebleven terwijl je door het boek bladert

Met Page Flip kunnen lezers meerdere pagina's
tegelijkertijd bekijken waardoor het gemakkelijker
is een grafiek of afbeelding te zoeken

Ondersteuning voor Page Flip

Als Page Flip is ingeschakeld voor je boek, zie je 'Page Flip: ingeschakeld' op de gegevenspagina van dat
boek. Amazon werkt er continu hard aan om Page Flip geschikt te maken voor meer boeken en zodra dit
mogelijk is, schakelen we Page Flip-verbeteringen automatisch in voor je boek.
Lees meer over Page Flip op https://www.amazon.com/b?node=13632018011.
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17 Bijlage B: Kenmerken en tags ondersteund door Verbeterde
typografie
Er worden diverse tags en kenmerken ondersteund door Verbeterde typografie.

Ondersteunde kenmerken

De volgende kenmerken worden momenteel ondersteund met de vermelde waarden.
Kenmerk HTML-tag

Ondersteunde waarden

background-clip

border-box, padding-box, content-box

background-color

elke geldende waarde

background-origin

border-box, padding-box, content-box

background-position

elke geldende waarde

background-position-x

elke geldende waarde

background-position-y

elke geldende waarde

background-repeat

elke geldende waarde

background-repeat-x

elke geldende waarde

background-repeat-y

elke geldende waarde

background-size

contain ,cover ,initial ,inherit ,px ,pt ,cm ,mm ,em ,ex ,%,
in

background-sizex

px, pt, cm, mm, em, ex, %, in

background-sizey

px, pt, cm, mm, em, ex, %, in

border-bottom-color

elke geldende waarde

border-bottom-leftradius

pt, px, cm, %, ex, in, mm, em, rem

border-bottom-rightradius

in, px, ex, pt, %, em, cm, mm, rem

border-bottom-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset,
outset

border-bottom-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

border-collapse

collapse, separate

border-color

elke geldende waarde

border-left-color

elke geldende waarde

border-left-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset,
outset

border-left-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

border-right-color

elke geldende waarde

border-right-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset,
outset

border-right-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem
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Kenmerk HTML-tag

Ondersteunde waarden

border-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset,
outset

border-top-color

elke geldende waarde

border-top-left-radius

pt, px, ex, cm, mm, em, %, in, rem

border-top-right-radius %, cm, em, pt, ex, px, in, mm
border-top-style

hidden, solid, dotted, dashed, double, ridge, groove, inset,
outset

border-top-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

border-vertical-spacing mm, in, ex, em, cm, px, pt, %, rem
border-width

mm, in, ex, px, pt, em, cm, rem

box-align

right, left, center

box-shadow

elke geldende waarde

box-sizing

border-box, padding-box, content-box

clear

left, right, both

color

elke geldende waarde

column-rule-color

elke geldende waarde

dir

rtl, ltr

display

inline, block, flex, inline flex, table cell, inherit, listitem

empty-cells

hide

float

left, right

font-family

elke geldende waarde

font-size

mm, in, ex, em, rem, cm, px, pt, %

font-style

normal, italic, oblique

font-variant

normal, small-caps

font-weight

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, normal, bold,
bolder, lighter

height

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %, rem

hyphens

auto, manual

letter-spacing

normal, mm, in, ex, em, rem, cm, px, pt

line-height

normal, mm, in, em, cm, px, pt, %

list-style-position

outside, inside

list-style-type

disc, square, circle, decimal, lower-roman, upper-roman,
lower-latin, upper-latin, lower-alpha, upper-alpha

margin

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

margin-after

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem
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Kenmerk HTML-tag

Ondersteunde waarden

margin-before

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

margin-bottom

mm, in, em, cm, px, pt, %, auto, rem

margin-left

mm, in, em, cm, px, pt, %, auto, rem

margin-right

mm, in, em, cm, px, pt, %, auto, rem

margin-top

mm, in, em, cm, px, pt, %, auto, rem

min-height

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

opacity

elke geldende waarde

outline-color

elke geldende waarde

outline-offset

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %

outline-style

solid, dotted, dashed, double, ridge

outline-width

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %

overflow

hidden

overflow-x

hidden

overflow-y

hidden

padding

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

padding-bottom

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

padding-left

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

padding-right

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

padding-top

mm, in, em, cm, px, pt, %, rem

page-break-after

left, right, always

page-break-before

left, right, always

text-align

left, right, center, justify

text-decoration

line-through, overline, underline

text-fill-color

elke geldende waarde

text-indent

mm, in, ex, em, cm, px, pt, %, rem

text-shadow

elke geldende waarde

text-stroke-color

elke geldende waarde

text-transform

lowercase, uppercase, capitalize

transform

elke geldende waarde

unicode-bidi

bidi-override, normal, embed, initial, isolate, isolateoverride & plaintext

vertical-align

sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom,
baseline, mm, in, ex, px, pt, em, cm, %

visibility

visible
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Kenmerk HTML-tag

Ondersteunde waarden

white-space

nowrap, normal

width

auto, mm, in, ex, em, cm, px, pt, %, rem

word-break

normal, keep-all, break-all

word-spacing

normal, mm, in, ex, em, rem, cm, px, pt

Ondersteunde tags

Tags met de tekst 'elk geldend kenmerk' of 'elke geldende waarde' ondersteunen de kenmerken en
waarden vermeld in sectie 17.1.
HTML-tag

HTML-kenmerk

Ondersteunde waarden

a

epub:type, data-app-amznmagnify, href

noteref

address

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

aside

epub:type

footnote

b

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

bdi

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

bdo

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

blockquote

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

body

bgcolor

elke geldende waarde

body

text

elke geldende waarde

caption

align

center, justify

center

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

cite

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

code

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

col

span

elke geldende waarde

col

width

%, px

dd

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

del

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

div

align

center, left, right, justify

div

epub:type

footnote

dl

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

em

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

figure

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

h1

align

center, left, right, justify

h2

align

center, left, right, justify

h3

align

center, left, right, justify
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HTML-tag

HTML-kenmerk

Ondersteunde waarden

h4

align

center, left, right, justify

h5

align

center, left, right, justify

h6

align

center, left, right, justify

hr

align

center, left, right

hr

noshade

elke geldende waarde

hr

size

px

hr

width

px, %

i

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

image

height

%, px, em, pt

image

width

%, px, em, pt

img

align

center, middle, top, bottom,
absbottom, absmiddle

Img

alt

elke geldende waarde

img

border

px, pt, cm, mm, em, rem, ex, in, %

img

height

%, px, em, pt

img

hspace

px

img

vspace

px

img

width

%, px, em, pt

li

type

a, i, disc, square, circle

li

value

elke geldende waarde

listing

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

mark

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

ol

start

elke geldende waarde

ol

type

a, i

p

align

center, left, right, justify

p

epub:type

footnote

plaintext

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

pre

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

s

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

samp

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

strike

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

strong

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

table

align

center, left, right

table

bgcolor

elke geldende waarde

table

width

%, px
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HTML-tag

HTML-kenmerk

Ondersteunde waarden

tbody

align

center, left, right, justify

td

align

center, left, right, justify

td

bgcolor

elke geldende waarde

td

colspan

elke geldende waarde

td

height

%, px

td

rowspan

elke geldende waarde

td

vertical-align

center, middle, top, bottom

td

width

%, px

tfoot

align

center, left, right, justify

th

align

center, left, right, justify

th

bgcolor

elke geldende waarde

th

colspan

elke geldende waarde

th

height

%, px

th

rowspan

elke geldende waarde

th

vertical-align

center, middle, top, bottom

th

Breedte

%, px

thead

Align

center, left, right, justify

thead

Bgcolor

elke geldende waarde

tr

Align

center, left, right, justify

tr

Bgcolor

elke geldende waarde

tt

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

ul

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

var

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

xmp

elk geldend kenmerk

elke geldende waarde

Genegeerde tags

Genegeerde tags blokkeren Verbeterde typografie niet, maar worden genegeerd wanneer een boek
Verbeterde typografie bevat.
17.3.1 Genegeerde HTML-tags
De volgende tags worden momenteel genegeerd ongeacht toegepaste kenmerken, eenheden en
waarden.
area

kbd

max-width

ins

max-height

reference

big

map

mbp:nu

small
time
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17.3.2 Genegeerde kenmerken
De volgende kenmerken worden momenteel genegeerd wanneer ze worden toegepast op HTML-tags.
accesskey

dropcap

page

animation

dropcap_chars

page-break-inside

animation-delay

dropcap_lines

pointer-events

animation-direction

font-smoothing

speak

animation-duration

handlersprocessed

src

animation-fill-mode

hyphenate-character

tabindex

animation-iteration-count

hyphenate-limit-after

table-layout

animation-name

hyphenate-limit-before text-combine

animation-play-state

initial

text-decorations-in-effect

animation-timing-function

line-box-contain

text-rendering

background-attachment

line-break

text-size-adjust

class

min-width

title

column-break-before

nbsp-mode

transition-delay

column-count

none

transition-duration

column-gap

onclick

transition-property

column-width

onload

transition-timing-function

cursor

onreset

user-select

data-ichitaro-para-stylename onsubmit

widows

data-mappingid

ordinal

word-wrap

datetime

orphans

17.3.3 Kenmerken genegeerd voor specifieke HTML-tags

HTML-tag

Stijlkenmerk

a

rel, rev, shape, name, target, type

applet

hspace, height, name, width, vspace, align, alt

body

bottommargin, link, rightmargin, vlink

button

value, name, type
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HTML-tag

Stijlkenmerk

div

node-type, type

frame

name

html

xmlns, encoding, version

iframe

name, align, width, height

image

xlink:href

img

name, usemap

input

align

link

type, media, rel, href

meta

name, http-equiv

object

name, width, hspace, align, type, border, vspace, height

param

value, type, name

script

type, for

style

type, media
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18 Bijlage C: HTML- en CSS-tags ondersteund in Kindle Format 8
Als een conversie-indeling geen ondersteuning biedt voor Verbeterde typografie, ontvangen klanten de
KF8-versie van het e-book. Zie sectie 3 voor gedetailleerde informatie over welke conversie-indelingen
geen ondersteuning bieden voor Verbeterde typografie.
Zie sectie 6 voor richtlijnen voor het gebruik van HTML of CSS.

HTML-ondersteuningstabel
HTML-tag

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

<!--...-->

Ja

<!DOCTYPE>

Ja (niet op e-reader)

<?xml?>

Ja

<a>

Ja

<address>

Ja

<article>

Ja

<aside>

Ja

<audio>

Nee

<b>

Ja

<base>

Nee

<bdi>

Ja

<bdo>

Ja

<big>

Ja (afgeraden; gebruik van CSS wordt aanbevolen)

<blockquote>

Ja

<body>

Ja

<br>

Ja

<canvas>

Nee

<caption>

Ja

<center>

Ja (afgeraden; gebruik van de CSS-stijl textalign:center wordt aanbevolen)

<cite>

Ja

<code>

Ja

<col>

Ja

<command>

Nee

<datalist>

Nee
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HTML-tag

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

<dd>

Ja

<del>

Ja

<dfn>

Ja

<div>

Ja

<dl>

Ja

<dt>

Ja

<em>

Ja

<embed>

Alleen SVG wordt ondersteund

<eventsource>

Nee

<figcaption>

Ja

<figure>

Ja

<font>

Ja (afgeraden; gebruik van CSS wordt aanbevolen)

<footer>

Ja

<form>

Nee

<h1>

Ja

<h2>

Ja

<h3>

Ja

<h4>

Ja

<h5>

Ja

<h6>

Ja

<head>

Ja

<header>

Ja

<hgroup>

Ja

<hr>

Ja

<html>

Ja

<i>

Ja

<iframe>

Nee

<img>

Ja

<input>

Nee

<ins>

Ja
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HTML-tag

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

<kbd>

Ja

<keygen>

Nee

<li>

Ja

<link>

Ja

<mark>

Ja

<marquee>

Nee

<menu>

Ja

<nav>

Ja

<noscript>

Nee

<object>

Alleen SVG wordt ondersteund

<ol>

Ja

<output>

Ja

<p>

Ja

<param>

Nee

<pre>

Ja

<q>

Ja

<rp>

Ja

<rt>

Ja

<samp>

Ja

<script>

Alleen gereserveerd voor Amazon-gebruik

<section>

Ja

<small>

Ja

<source>

Ja

<span>

Ja

<strike>

Ja

<strong>

Ja

<style>

Ja

<sub>

Ja

<summary>

Ja

<sup>

Ja
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HTML-tag

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

<table>

Ja

<tbody>

Ja

<td>

Ja

<tfoot>

Ja

<th>

Ja

<thead>

Ja

<time>

Ja

<title>

Ja

<tr>

Ja

<u>

Ja

<ul>

Ja

<var>

Ja

<video>

Nee

<wbr>

Ja

CSS-ondersteuningstabel
CSS-kenmerk

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

/*Opmerking*/

Ja

@import

Ja

@charset

Ja

@font-face

Ja

*

Ja

background

Ja

background-attachment

Ja

background-color

Ja

background-image

Ja

background-position

Ja

background-repeat

Ja

background-clip

Ja

background-origin

Ja
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CSS-kenmerk

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

background-size

Ja

border

Ja

border-bottom

Ja

border-collapse

Ja

border-color

Ja

border-left

Ja

border-radius

Ja

border-right

Ja

border-spacing

Ja

border-style

Ja

border-top

Ja

border-width

Ja

bottom

Ja

caption-side

Ja

clear

Ja

clip

Ja

color

Ja

color-index

Ja

counter-increment

Nee

counter-reset

Nee

device-aspect-ratio

Ja

device-height

Ja

device-width

Ja

direction

Ja

display

Ja

E

Ja

E + F (Direct
aangrenzend)

Nee

E ~ F (Indirect
aangrenzend)

Nee

E.class

Ja
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CSS-kenmerk

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

E#id

Ja

E::after

Nee

E::before

Nee

E::first-letter

Nee

E::first-line

Nee

E:first-child

Nee

E:first-of-type

Nee

E:last-child

Nee

E:last-of-type

Nee

E:link

Ja

E:nth-child

Nee

E:nth-last-child

Nee

E:nth-last-of-type

Nee

E:nth-of-type

Nee

E:only-child

Nee

E:only-of-type

Nee

E:visited

Nee

empty-cells

Ja

float

Ja

font

Ja

font-family

Ja

font-size

Ja

font-style

Ja

font-variant

Ja

font-weight

Ja

height

Ja

left

Ja

letter-spacing

Ja

line-height

Ja

list-style

Ja
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CSS-kenmerk

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

list-style-image

Ja

list-style-position

Ja

list-style-type

Ja

margin

Ja

max-height

Nee

max-width

Nee

min-height

Ja

min-width

Ja

monochrome

Ja

opacity

Ja

outline

Nee

outline-color

Nee

outline-offset

Ja

outline-style

Nee

outline-width

Nee

padding

Ja

position

Ja

right

Ja

text-align

Ja

text-align-last

Ja

text-decoration

Ja

text-indent

Ja

text-overflow

Ja

text-shadow

Ja

text-transform

Ja

top

Ja

unicode-bidi

Ja

vertical-align

Ja

visibility

Ja

white-space

Ja
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CSS-kenmerk

Ondersteund op KF8-apparaten en in KF8-toepassingen

width

Ja

word-spacing

Ja

word-wrap

Ja

z-index

Ja

19 Bijlage D: Mediaquery's
Mediaquery’s zijn blokken CSS-code waarmee contentmakers met slechts één enkel opmaakmodel
verschillende stijlen op bepaalde Kindle-apparaten (of een groep apparaten) kunnen toepassen. Amazon
heeft mediaquery’s geïmplementeerd om contentmakers te helpen een betere klantervaring te leveren op
alle apparaten.
Amazon beveelt contentmakers aan om alleen mediaquery’s te gebruiken om een probleem op te lossen
of een betere klantervaring te bieden. Je kunt mediaquery’s bijvoorbeeld gebruiken om:
•

Aangepaste oplossingen voor decoratieve initialen voor bepaalde apparaten of groepen
apparaten te maken.

•

Licht gekleurde tekst (geel, zachtblauw, roze, enzovoort) in donkerder kleuren te wijzigen om een
beter contrast op e-readers te bieden terwijl de oorspronkelijke kleur op tablets behouden blijft.

•

De lettertypegrootte voor tekstpop-ups met een vaste opmaak te vergroten op e-readers maar
niet, of anders, op tablets, om rekening te houden met de verschillen in schermgrootte.

•

Gekleurde randen op e-readers en gekleurde achtergronden op tablets onafhankelijk van elkaar
weer te geven, zodat je de gedrukte weergave beter kunt repliceren op tablets zonder dat de
leeservaring op e-readers eronder lijdt.

In deze sectie worden manieren beschreven waarop je met mediaquery's de leeservaring op Kindle ereaders, Fire-tablets en iPads kunt aanpassen. Je kunt dezelfde methoden gebruiken voor alle Kindleplatforms en voor alle apparaten met alle beeldverhoudingen.
Opmerking: Bepaalde mediaquery's functioneren anders bij e-books met Verbeterde typografie dan bij
KF8 of Mobi e-books.
Mediaquery's maken deel uit van de W3-standaard. Ga voor meer informatie naar
http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/

Richtlijnen voor mediaquery's

Dankzij de ondersteuning voor twee nieuwe mediatypen kunnen makers van content specifieke CSSstijlen gebruiken, al naar gelang de Mobi- of KF8-bestandsindeling: amzn-mobi en amzn-kf8.
•

Gebruik voor KF8 CSS-stijlen de mediaquery @media amzn-kf8. Deze is alleen van toepassing
op de KF8-indeling.

•

Gebruik voor KF8 CSS-stijlen de mediaquery @media amzn-mobi. Deze is alleen van
toepassing op de Mobi-indeling.

De stijlen @media screen en @media all blijven van toepassing op zowel KF8 als Mobi.
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19.1.1 Correcte CSS-syntaxis gebruiken
Mediaquery’s bestaan uit twee delen: (1) de selector die de voorwaarden van de mediaquery specificeert;
en (2) het verklaringsblok dat wordt weergegeven wanneer aan de voorwaarden van de mediaquery
wordt voldaan.
In het volgende voorbeeld wordt de blauwe kleur alleen toegepast als de indeling van het boek KF8 is en
de beeldverhouding van het apparaat 1280 x 800 is.
Voorbeeld:
/* Kindle Fire-opmaak (alle). */
@media amzn-kf8 and (device-aspect-ratio:1280/800) {
.blue_background {
background-color: blue;
}
}

19.1.2 Een CSS-opmerking toevoegen voor elke mediaquery
Amazon raadt je aan een CSS-opmerking voor elke mediaquery toe te voegen om duidelijk te maken
welk apparaat wordt bedoeld. (Een CSS-opmerking begint met /* en eindigt met */.)
Voorbeeld:
/* Kindle Fire-opmaak (alle) */

CSS-opmerkingen zijn voor de klanten onzichtbaar, maar maken het voor degene die aan het bestand
werkt eenvoudiger om de code te doorlopen en problemen op te lossen.
19.1.3 Altijd niet-mediaquerycode gebruiken voor doelapparaten als e-readers
Optimaliseer altijd niet-mediaquerycode (standaard) voor Kindle e-readers (inclusief Kindle Voyage en
Kindle Paperwhite). De standaardcode bevat de CSS-waarden die op een e-reader verschijnen wanneer
geen enkele mediaquery met dat bepaalde apparaat overeenkomt.
19.1.4 Mediaquery’s moeten achter de niet-mediaquerycode staan
Aangezien CSS wordt toegepast in de volgorde waarin ze worden weergegeven, moet code die gericht is
op meerdere apparaten (zoals de code device-aspect-ratio, die gericht is op alle Fire-tablets)
worden weergegeven na eventuele niet-mediaquerycode.
In het volgende voorbeeld maakt de standaardcode een zwarte rand op elk apparaat voor elk element dat
de klasse blue_background gebruikt. De mediaquery’s die volgen, verwijderen de rand en tonen een
blauwe achtergrond op Fire-tablets en iPads voor elk element dat de klasse blue_background
gebruikt. Op alle andere apparaten wordt alleen de zwarte rand weergegeven
Voorbeeld:
/* Standaardopmaak. Gebruik deze voor Kindle e-reader. Geen mediaquery's vereist. */
.blue_background {
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border: 1px solid black;
}
/* Kindle Fire-opmaak (alle). Gebruik dit voor alle Fire-tablets. */
@media amzn-kf8 and (device-aspect-ratio:1280/800) {
.blue_background {
background-color: blue;
border: none;
}
}
/* iPad-opmaak (3, Air, Mini). Gebruik deze voor iPads. */
@media (device-width: 768px) {
.blue_background {
background-color: blue;
border: none;
}
}

In het bovenstaande voorbeeld verschijnt de zwarte rand die in de code voor de klasse
blue_background is gedefinieerd nog wel op Fire-tablets als de border-eigenschap niet wordt
overschreven. Als je de border in de mediaquery's voor Fire-tablets en iPads op none instelt, ben je er
zeker van dat de standaardwaarden voor deze eigenschappen worden overschreven. Dit is handig als je
niet-mediaquerycode gebruikt voor Kindle e-readers en geen gekleurde rand naar een Fire-tablet wilt
overbrengen.
19.1.5 Dubbele code voorkomen
Als je mediaquery’s schrijft, neem dan alleen de CSS-klassen en -code op die je voor een bepaald
apparaat moet wijzigen. Elke niet-mediaquerycode die je gebruikt, verschijnt automatisch op alle
apparaten tenzij deze door een mediaquery wordt overschreven, zodat je de code die je op alle
apparaten wilt toepassen, niet hoeft te herhalen.
In het volgende voorbeeld is het de bedoeling een gekleurde rand op Fire-tablets te vervangen door een
gekleurde achtergrond terwijl de tekst voor alle apparaten rood blijft. Het linkervoorbeeld is onjuist omdat
het herhalen van de klasse .red_font in de mediaquerycode niet nodig is.
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Voorbeeld:
Onjuiste mediaquery

Juiste mediaquery

/* Standaardopmaak. */

/* Standaardopmaak. */

.blue_background {
border: 1px solid blue;
}

.blue_background {
border: 1px solid blue;
}

.red_font {
color: red;
}

.red_font {
color: red;
}

/* Kindle Fire-opmaak (alle).

/* Kindle Fire-opmaak (alle).

@media amzn-kf8 and (device-aspectratio:1280/800) {

@media amzn-kf8 and (device-aspectratio:1280/800) {

.blue_background {
background-color: blue;
border: none;
}

}

}

.red_font {
color: red;
}

.blue_background {
background-color: blue;
border: none;
}

Mediaquery's gebruiken

De volgende tabel bevat voorbeelden van ondersteunde mediaquery's en de CSS die wordt toegepast op
KF8, Mobi en andere readers.
Mediaquery's in CSS
@media amzn-mobi
{
.class1
{
font=size:3em;
font-weight: bold;
}
}
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Mediaquery's in CSS

CSS toegepast op
KF8

CSS toegepast
op Mobi

CSS toegepast op
andere readers

.class1
{
font-style: italic;
font-size:2em;
}

font-style:
italic;
font-size: 2em;

font-style:
italic;
font-size:
3em;
font-weight:
bold;

font-style:
italic;
font-size:2em;

@media amzn-mobi
{
.class1
{
font-size:3em;
font-weight: bold;
}
}
@media amzn-mobi
{
.class1
{
font-size:3em
!important;
font-weight: bold
!important;
}
}

font-style:
italic;
font-size:2em;

font-style:
italic;
fontsize:3em;
font-weight:
bold;

font-style:
italic;
font-size:2em;

.class1
{
font-style: italic;
font-size:2em;
}
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Mediaquery's in CSS

CSS toegepast op
KF8

CSS toegepast
op Mobi

CSS toegepast op
andere readers

@media not amzn-mobi
{
.firstletter
{
float: left;
font-size: 3em;
line-height: 1;
font-weight: bold;
padding-right: .2em;
margin: 10px
}
}

.firstletter
{
float: left;
font-size:
3em;
line-height:
1;
font-weight:
bold;
padding-right:
.2em;
margin: 10px
}

.firstletter
{
font-size:
3em;
}

.firstletter
{
float: left;
font-size:
3em;
line-height:
1;
font-weight:
bold;
padding-right:
.2em;
margin: 10px
}
}

@media amzn-mobi
{
.firstletter {
font-size: 3em;
}
}
@media amzn-kf8
{
p {
color: red;
}
}

p {
color: red;
}

Mediaquery's gebruiken voor neerwaartse compatibiliteit met Mobi

Mediaquery's maken het mogelijk dat één CSS-bestand zowel complexe CSS voor KF8 als eenvoudige
CSS voor de Mobi-indeling levert. Enkele richtlijnen:
•

Complexe CSS kan worden genegeerd voor de Mobi-indeling als dezelfde klasse opnieuw wordt
gedefinieerd binnen de mediaquery @media amzn-mobi.

•

Volgens de W3C-standaard moet voor mediaquery's het volgende gelden:
o

Het zijn individuele query's die worden opgegeven na de gemeenschappelijke CSS; of
Voorbeeld:
class1 {font-size: 2em;}
@media amzn-mobi {.class1 {font-size: 3em;}}

o

Voeg !important aan elke eigenschap toe om ervoor te zorgen dat deze voorrang
krijgt.
Voorbeeld:
@media amzn-mobi {.class1 {font-size: 3em !important;}}
.class1 {font-size: 2em;}
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CSS

CSS-stijlen toegepast op Mobi

CSS-stijlen toegepast op KF8

p {
font-style: normal;
}

p {
font-style: normal;
}

p {
font-style: normal;
}

h {
font-weight: bold;
}

h {
font-weight: bold;
}

h {
font-weight: bold;
}

div.example {
margin: 10px
}

div.example {
margin: 10px
}

div.example {
margin: 10px
}

ul {
margin: 20px;
padding-left: 30px;
}

ul {
margin: 20px;
padding-left: 30px;
}

ul {
margin: 20px;
padding-left: 30px;
}

.firstletter {
float: left;
font-size: 3em;
line-height: 1;
font-weight: bold;
padding-right: .2em;
}

.firstletter {
float: left;
font-size: 3em;
line-height: 0;
font-weight: bold;
padding-right: 0;
)

.firstletter {
float: left;
font-size: 3em;
line-height: 1;
font-weight: bold;
padding-right: .2em;
}

@media amzn-mobi {
.firstletter {
float: left;
font-size: 3em;
line-height: 0;
font-weight: bold;
padding-right: 0;
}
}
19.3.1 Een mediaquery aanleveren
Er zijn vier opties om mediaquery's aan te leveren:
•

Eén CSS-bestand

•

Verschillende CSS-bestanden

•

Style-tags

•

@import

19.3.1.1 Optie 1: één CSS-bestand gebruiken
Mediaquery's kunnen verschillende CSS voor de Mobi- en KF8-indeling specificeren in hetzelfde CSSbestand. In het onderstaande voorbeeld is een andere .class1-klasse opgegeven voor de Mobi-indeling
dan voor de andere indelingen in hetzelfde CSS-bestand.
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Voorbeeld:
.class1 {
font-style: italic;
font-size:2em;
}
@media amzn-mobi {
.class1 {
font-size:3em;
font-weight: bold;
}
}

19.3.1.2 Optie 2: verschillende CSS-bestanden gebruiken
Mediaquery's kunnen verschillende CSS-bestanden voor de Mobi- en KF8-indeling specificeren in
verschillende CSS-bestanden. In het onderstaande voorbeeld gebruiken de Mobi- en KF8-indelingen
verschillende CSS-opmaakmodellen en worden de gemeenschappelijke CSS-stijlen toegepast op alle
media.
Voorbeeld:
<link href="common.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="kf8.css" media="amzn-kf8" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="mobi.css" media="amzn-mobi" rel="stylesheet" type="text/css">

19.3.1.3 Optie 3: style-tags gebruiken
Mediaquery's kunnen verschillende CSS-bestanden voor de Mobi- en KF8-indelingen rechtstreeks
specificeren via <style>-tags.
Voorbeeld:
<style type="text/css">
<style type="text/css" media="amzn-kf8">
<style type="text/css" media="amzn-mobi">

19.3.1.4 Optie 4: @import gebruiken
Mediaquery's kunnen verschillende CSS-bestanden voor de Mobi- en KF8-indeling direct specificeren
met @import om verschillende CSS-bestanden op te nemen.
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Voorbeeld:
@import
@import url(common.css);
@import url(kf8.css) amzn-kf8;
@import url(mobi7.css) amzn-mobi;

19.3.2 De eigenschap display:none gebruiken met mediaquery's
Als je verschillende CSS wilt opgeven voor content in de Mobi 7- en de KF8-indeling, gebruik je de
eigenschap display:none met mediaquery's. Ondersteuning voor de eigenschap display:none in de
Mobi 7-indeling is beschikbaar in KindleGen 2.4 en hogere versies.
Voorbeeld:
.defaultcontent {
display: block;
}
.mobicontent {
display: none;
}
@media amzn-mobi {
.defaultcontent {
display: none;
}
.mobicontent {
display: block;
}
}

19.3.2.1 Beperking bij het gebruik van de eigenschap display:none
Kindle beperkt het gebruik van de eigenschap display:none voor contentblokken van meer dan 10.000
tekens. Als de eigenschap display:none wordt toegepast op een contentblok van meer dan 10.000
tekens, retourneert KindleGen een fout.
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20 Bijlage E: Richtlijnen voor het converteren van XMDF naar KF8
KindleGen-opdracht

KindleGen accepteert de map met het XMDF-bronbestand als invoer. KindleGen accepteert ook zipbestanden. Gebruik hiervoor de volgende opdracht:
kindlegen <folder name>

Je kunt de aanvullende opdrachtregeloptie (-intermediate_only) gebruiken om tussentijdse
OPF/HTML-bestanden te genereren:
kindlegen -intermediate_only <folder name>

Deze optie genereert tussentijdse bestanden als OPF/HTML-bestanden in een nieuwe map naast de
invoermap. KindleGen geeft deze map de naam van de invoermap, gevolgd door ._dump. Als je iets wilt
wijzigen in de tussentijdse bestanden, gebruik je deze tussentijdse HTML- of OPF-bestanden. De
tussentijdse HTML- of OPF-bestanden moeten voldoen aan de aanwijzingen elders in dit document.
Het OPF-bestand heet current_content.opf en bevindt zich op dezelfde locatie als het bestand
main.xml.
Gebruik de volgende opdracht om de KF8 te genereren op basis van OPF/HTML-bestanden:
kindlegen <OPF File>

Problemen met bron

Een XMDF-bronbestand kan meerdere problemen ondervinden die een nadelig effect hebben op de
leeservaring met Kindle. Je kunt deze problemen verhelpen om de leeservaring te verbeteren. In de
volgende paragrafen staan enkele bronproblemen die zich regelmatig voordeden tijdens onze tests.
20.2.1 Slechte afbeeldingskwaliteit
Afbeeldingen van slechte kwaliteit leiden ertoe dat de omslag of andere afbeeldingen te klein worden
weergegeven. Je voorkomt dit door afbeeldingen van goede kwaliteit aan te leveren. Raadpleeg voor
kwaliteitsvereisten secties 4 Richtlijnen voor omslagafbeelding en 10.4 Richtlijnen voor afbeeldingen.
20.2.2 Onscherpe Gaiji-tekens
Vervang Gaiji-tekens door de overeenkomstige codetekens of lever afbeeldingen van hoge kwaliteit van
ten minste 64 x 64 aan om wazigheid te voorkomen.
Vereisten voor Gaiji-afbeeldingsbestanden:
•

Afbeeldingsindeling: Afbeeldingsindeling:

•

Grootte: 128 x 128 pixels of groter wordt aanbevolen

20.2.3 Items in inhoudsopgave niet gekoppeld
Alle items in de inhoudsopgave moeten zijn gekoppeld aan het overeenkomstige hoofdstuk.
20.2.4 Onjuiste nummerstand in inhoudsopgave
Pas de stijl tate-chu-yoko toe voor indexnummers in de inhoudsopgave om een onjuiste nummerstand te
voorkomen.
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Juist:
<char_id char_id = "CR0020">
<yoko>10</yoko>
</char_id>
HOOFDSTUK X

Onjuist:
<char_id char_id = "CR0020">10</char_id>
HOOFDSTUK X

20.2.5 Vetgedrukte Kanji-tekens
Vermijd de vetgedrukte stijl voor Kanji-tekens. Hierdoor zien de tekens er onscherp uit.
Juist:
遺
Onjuist:
<font bold = "yes">遺</font>

20.2.6 Verbleekte tekst
Geef geen vaste tekstkleur op. Bij gebruik van lichte kleuren ziet tekst er verbleekt uit.
Op sommige Kindle-apparaten kan de lezer de achtergrondkleur veranderen in zwart. Als tekst is
gedefinieerd als zwart, is deze niet leesbaar in deze modus en wordt het boek niet uitgegeven.
20.2.7 Geen ruimte tussen afbeeldingen
Gebruik regeleinden (<br/>) om te voorkomen dat afbeeldingen worden weergegeven zonder ruimte
ertussen.
Voorbeeld:
<object type="image/png" src="image1.png"/>
<br/>
<object type="image/png" src="image2.png"/>

20.2.8 Afbeeldingen worden niet weergegeven op aparte pagina's
Als je afbeeldingen wilt weergeven op aparte pagina’s, moet je voor elke afbeelding een apart hoofdstuk
gebruiken.
20.2.9 Inhoudsopgave wordt niet weergegeven
Je zorgt ervoor dat de inhoudsopgave wordt weergegeven door alle belangrijke koppelingen in de tag
<special_page_link> te plaatsen.
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Voorbeeld:
<special_page_link>
<special_page title="Hoofdstuk 1">PG1111</special_page>
<special_page title="Hoofdstuk 2">PG1112</special_page>
...
</special_page_link>

20.2.10 Grote stukken tekst worden niet gecentreerd
Gebruik de stijl valign="middle" niet voor grote hoeveelheden tekst.
20.2.11 Dubbele id's
Gebruik niet dezelfde flow-id/pagina-id in dezelfde bron. Gebruik unieke id-namen.
20.2.12 Vereisten voor bestandspaden en -namen
Gebruik geen backslash (\) om het bestandspad aan te geven, maar gebruik altijd de gewone schuine
streep (/). Gebruik geen speciale tekens (zoals !, @, #, $) in het bestandspad of de bestandsnaam.

Niet-ondersteunde functies

Sommige XMDF-functies worden niet ondersteund door Kindle. Als het bestand dergelijke functies
gebruikt, geeft KindleGen een foutbericht weer en mislukt de conversie. De volgende functies worden niet
ondersteund.
Nummer

Functie

Tag

Voorbeeld

1

Afbeeldingsanimaties

flip_animation

<flip_animation renewal_time="500ms" >
<flip_animation_source src="aaa9.jpg"
type="image/jpeg"/>
<flip_animation_source src="aaa2.jpg"
type="image/jpeg"/>
...
</flip_animation>

2

Stripboeken

comic_object_entry

<parts_module>
<object_table>
...
<comic_object_entry src="comic9.xml"
type="application/x-bvf-comic"
object_id="OB0001"/>
</object_table>
</parts_module>

3

Geluidsmedia sound_object_entry

<parts_module>
<object_table>
...
<sound_object_entry src="movie9.3g2"
type="video/3gpp2" object_id="OBmv00"/>
</object_table>
</parts_module>

4

Filmmedia

<parts_module>

movie_object_entry
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Nummer

Functie

Tag

Voorbeeld
<object_table>
...
<movie_object_entry src="movie9.3g2"
type="video/3gpp2" object_id="OBmv00"/>
</object_table>
</parts_module>

5

Zoekpagina's

search_page_object_entry

<parts_module>
<object_table>
...
<search_page_object_entry src="spage9.xml"
type="text/x-bvf-search-page"
object_id="OBSP01" />
</object_table>
</parts_module>

6

Klikbare
gebieden in
afbeeldingen

pointer_region

<event>
<trigger>
<trigger_pointer id="OB003k/CR0001"
action_flag="klik">
<pointer_region>
<vertex position="(0,0)"/>
<vertex position="(100,0)"/>
<vertex position="(100.100)"/>
<vertex position="(0.100)"/>
</pointer_region>
</trigger_pointer>
</trigger>
<action>
<action_page_jump page_id="PG0043"/>
</action>
</event>

7

Activeringsaction_page_jump
actie die wijst
naar een
URL waarvan
het HTMLadres het
teken & bevat

<event>
<trigger>
<trigger_pointer id="OB0006/CR0015"
action_flag="klik"/>
</trigger>
<action>
<action_page_jump
book="http://www.japanvisitor.com/index.php?c
ID=359&amp;pID=986" book_type="text/html"/>
</action>
</event>

20.3.1 Genegeerde functies
Bij sommige functies die niet worden ondersteund, geeft KindleGen geen fout weer. In plaats daarvan
negeert KindleGen de functie en wordt de conversie vervolgd. De volgende functies worden genegeerd.
Nummer Functie

Tag/kenmerk

Voorbeeld

1

Kenmerk Reading

<title reading="PI">π</title>

Uitspraak
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Nummer Functie

Tag/kenmerk

Voorbeeld

2

Alternatieve code
en set voor Gaiji

Kenmerk alt_set en
alt_code van tag
external_char

<external_char alt_set="sh_extchars"
alt_code="0x2345" alt="間"/>

3

Informatie over
machtigingen

permission_info

<permission_info>
<print_permission
permission="authorized"/>
</permission_info>

4

Methode voor
regelafbreking

line_breaking_method

<line_breaking_method
method="word_wrap">

5

Afspelen

action_play

<event>
<trigger>
<trigger_pointer id="OB0006/CR0015"
action_flag="klik"/>
</trigger>
<action>
<action_play object_id="OBkj23"/>
...
</action>
</event>

6

Ondoorschijnendheid van
lettertype,
achtergrond en
andere elementen

opacity

<font color="#FF0000" opacity="100"/>

7

Achtergrondmuziek

text_default_background
_music

<text_default_attribute>
<text_default_background_music
src="9.mp3" type="application/x-smaf"
loop="yes"/>
...
</text_default_attribute>

8

Decoratieve initiaal drop_cap

<p drop_cap="2">Alice was...</p>

9

Voorbijschuivende
tekstcontent

scrolling_text

<scrolling_text>
Deze tekst blijft continu voorbijschuiven
</scrolling_text>

10

Maskering van
content

Masker

<mask>42 </mask>

11

Trefwoorden voor
zoekfunctie

key_entry

<key_entry>
<key_item search_word="color"
table_id="ST0001">
Kleur
</key_item>
<key_item search_word="colour"
table_id="ST0002">
Kleur
</key_item>
</key_entry>
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