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Even from a technical standpoint, Xerophilia is not an online magazine, like all the others. 
Our team tried constantly to implement new improvements leading to an easier information 
intake by our readers.

As different new features were added to existent ones, the magazine has become more 
difficult to handle for our new fans, who were forced to seek for explanations. Therefore, 
from now on page 4 of this magazine will be reserved for an extremely simple tutorial. Thank 
you all for the patience to read it.

Reading of the layers
The Xerophilia magazine is built as an interactive pdf document, composed of several layers of which, 
while reading, only two of them can be seen at once, at the reader’s choice, which is the graphical layer 
that remains constantly visible and one of the several text layers that can be switched on alternatively 
by using one of the following buttons:

of which the      button selects the English language, the      button the Romanian language, and the 
Bla  button for the language the original article was written in. The document will automatically open in 
English.

To switch to the desired language, we recommend that the document is downloaded to your hard drive 
and to be opened with Adobe Acrobat Reader, which can be found free HERE. Also worth mentioning 
that Chrome has developed a pdf reading platform that enable interactive reading of pdf documents 
directly from the browser, but only in the as default layer, in our case, English.

If you try to read with the default reader of the operating system or any browser other than Chrome, 
it is possible to see all layers stacked and unreadable, the document interactivity being not recognized 
accordingly.

Flags
At the beginning of each article, you will find some small flags. Their meaning is the following:

                                     The nationality of the author - in this case, an author from Mexico.

                                     Three languages layers: English, Romanian and, in this case, Spanish. 

                                     The fourth flag indicates that besides English, Romanian and original language,                                                                   
                                     there is another version available, in this case, in Spanish.

Pictures
All or almost all photos are linked to maximum resolution version, which, if you are connected to the 
internet when you read, this will allow you to see them uncropped and full size, in case you want to 
examine details that cannot be seen in the usual illustration of a magazine.

Links
In the magazine there are several other types of links: leading to the presentation of the authors; leading 
to the eventual appendices not included directly in the magazine; to various video sources, authors or 
specific sites; or to some form of alternative information.

Except for the author’s names, for which the font colour can vary depending on the layout, and the 
titles in the summary, always written in black, in all other cases the links are written in bold letters in 
same colour as the current issue’s colour theme, that colour being the same with the titles background 
or the first capital letter in the article. 

Titles of summary categories keep colour theme, but do not have links. 
Icons linking to movie clips and relevant pdf annexes will be placed where the layout demands, for 

aesthetic and ergonomic comfort of the reader.
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Nici din punct de vedere tehnic, Xerophilia nu este o revistă online, ca toate 
celelalte. Echipa a căutat constant, să introducă îmbunătățiri care să ducă la ușurarea 
primirii informației de către cititorii noștri.

Pe măsură ce diferite facilități s-au adăugat altora, revista a devenit mai greu de 
manipulat pentru noii noștri fani care s-au văzut nevoiți să ceară explicații. De aceea, 
de acum încolo, pagina 4 a revistei va fi rezervată acestui tutorial extrem de simplu. Vă 
mulțumim pentru răbdarea de a-l citi! 

Lecturarea layer-elor
Revista Xerophilia este construită ca  document PDF interactiv, compus din mai multe layer-e din care, 
la lectură, pot fi vizionate doar două o dată, la alegerea cititorului, acestea fiind layer-ul de grafică, care 
rămâne constant vizibil și layer-ele de text care pot fi alternate prin folosirea unuia dintre următoarele 
trei butoane:

în care butonul en este pentru limba engleză, butonul ro este pentru limba română și butonul or 
pentru limba în care a fost scris articolul original. Documentul se va deschide automat în limba engleză.

Pentru a putea citi layer-ul dorit, recomandăm ca documentul să fie descărcat în terminalul 
dumneavoastră și să fie deschis cu Adobe Acrobat Reader, care poate fi găsit gratuit AICI. De asemenea, 
menționăm că browser-ul Chrome permite citirea documentelor PDF interactive, direct din browser, 
fără ca descărcarea să fie necesară, dar doar în layer-ul de deschidere prestabilit, adică în limba engleză. 

În cazul în care veți încerca să citiți cu lectorul "as default" al sistemului de operare sau cu lectorul unui 
alt browser decât Chrome, este posibil să vedeti toate layer-ele suprapuse, interactivitatea documentului 
nefiind înțeleasă de acestea.

Steagurile
La începutul fiecărui capitol, veți găsi câteva stegulețe mici. Seminificația lor este următoarea:

                                     Naționalitatea autorului - în cazul de față, un autor din Mexic.

                                     Limbile celor trei layer-e: engleză, română și, în acest caz, spaniolă.

                                     Al patrulea steag indică faptul că pe lângă limba engleză, romană și limba de                                                                     
             origine, mai există o versiune disponibilă, în acest caz, în limba spaniolă.

Fotografiile
Toate sau aproape toate fotografiile sunt link-uri spre versiunea lor la maximă rezoluție, ceea ce, dacă 
sunteti legați la internet când citiți, vă va permite să le vedeți necropate și la dimensiune mare, dacă 
doriți să urmăriți detaliile care nu se pot vedea într-o ilustrație proprie unei reviste.

Linkuri
În revistă mai există câteva tipuri de link-uri: cele care duc la prezentarea autorilor; cele care duc la 
eventuale anexe de dimensiuni nepaginabile în revistă; cele către diverse surse video, ale autorilor sau 
de pe anumite site-uri; sau cele către anumite forme de informare alternativă. 

Cu excepția numelor autorilor, la care culoarea numelui poate varia în funcție de paginație și a titlurilor 
de la sumar, care sunt scrise cu negru, în celelalte cazuri, toate link-urile scrise sunt bolduite și sunt de 
culoarea temei numărului, această culoare fiind și cea a fondului titlurilor sau a primei majuscule din 
articol.

Titlurile categoriilor de la sumar sunt de culoarea temei, dar nu sunt link-uri.
Filmele și anexele PDF vor avea iconițe relevante, introduse acolo unde paginarea o cere pentru 

confortul estetic și ergonomic al cititorului. 
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Incluso desde un punto de vista técnico, Xerophilia no es una revista como las demás. 
Nuestro equipo trata constantemente de implementar nuevas mejoras dirigidas a un mejor 
entendimiento de los artículos por los lectores.

Conforme nuevas adaptaciones han sido agregadas a las existentes, la revista se ha tornado cada 
vez más difícil de manejar por nuestros nuevos seguidores, quienes se han visto forzados a pedir 
explicaciones. Por lo tanto, desde ahora la página 4 de nuestra revista se reservará para un simple 
tutorial. Gracias por revisarlo! 

Lectura de las capas de texto
Xerophilia está constituida como un documento interactivo en .pdf, compuesto de varias capas de 
texto en las que, al leerse, solo dos de ellas se pueden ver al mismo tiempo, el resto de las capas de 
texto se pueden activar utilizando alguno de los siguientes íconos:

en los que el ícono en  selecciona el idioma inglés, el ícono ro  el idioma rumano y el ícono or se 
utiliza para leer en el idioma original del documento. El documento se abre automáticamente en inglés. 

Para cambiar entre las capas de texto deseadas te recomendamos que descargues el documento 
y lo abras con el programa Adobe Acrobar Reader, el cual se puede encontrar gratuito AQUÍ. Cabe 
también mencionar que Chrome ha desarrollado una plataforma para leer documentos .pdf nteractivas, 
directamente desde el navegador, sin tener que descargar el archivo, pero sólo en la capa como 
predeterminada, en nuestro caso, inglés. Si intentas leer el  archivo desde el lector del sistema operativo 
de Windows, o de algún otro sistema de Chrome más antiguo o algún otro navegador es posible que 
veas todas las capas de texto empalmadas haciendo ilegible la información.

Banderas
 Al inicio de cada artículo verás pequeñas banderas, su significado es el siguiente:

                                     La nacionalidad del autor – en éste caso, un autor de México.

                                     Tres capas de texto: inglés, rumano y en éste caso español.

                                     Una bandera adicional indicaría que existe alguna otra versión disponible, en   
             éste caso español.

Imágenes
Todas o casi todas las fotos están ligadas a versiones de máxima resolución, en las que si estás conectado 
a internet mientras lo lees, te permitirá ver las imágenes en su tamaño original, esto en caso que desees 
ver mejor los detalles que en el tamaño original no se aprecie.

Ligas (links)
Entre los artículos encontrarás muchos tipos de ligas: algunas dirigen a la presentación de los autores; 
otras dirigen a apéndices no incluidos directamente en la revista; a varias fuentes de video, autoría o 
sitios específicos o alguna otra forma para de compartir información relativa a la revista. 

A excepción de los nombres de los autores, en los que el color de la fuente puede variar dependiendo 
del fondo de la hoja, y los títulos en los resúmenes, siempre escritos en negro, en todos los otros casos 
los links son escritos en negritas, con el color de fuente acorde a el color utilizado en la temática de la 
revista, éste color corresponde al fondo de los títulos y la primera letra capital de los artículos.

Los títulos de las categorías mantienen el color de tema, pero no cuentan con ligas.
Los iconos ligando a videos y anexos relevantes se colocarán dónde la edición lo demande, por 

estética, comodidad y mejor accesibilidad para el lector. 
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