کتاب دیجیتال چیست؟
ن
ت
e-bookیاکتاب ت
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الک�ونیک،پدیده  ایستنوکه ب
م� ،تصویر ،فایل صو�ت
تنها شامل نسخههای دیجیتال کتابهای مکتوب نیست ،بلکه مجموعه ای از اطالعات وسیع اعم از ت ن
گ
گ
ساد� جستوجو در ت ن
م� ،قالب زیباتر ،منسجم بودن مطالب ،امکان عرضه یا فروش
و یغ�ه را شامل میشود .ساد� اجرا،
گ
یژ�های کتاب ت
ساده تر و رسیع تر ،قابلیت افزودن ت
الک�ونیک به عنوان یک رسانه  ی رو به رشد است.
مال� مدیا و  ....از جمله و
الک�ونیک هم اکنون در دو فرمت  PDFو  ePubبرای زبان فاریس در ت
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فایل  ePubچیست؟
ت
( )epubکوتـاه شـده  electronic publicationو یـک اسـتاندارد بـاز بـرای کتـاب الک�ونیکی اسـت کـه توسـط انجمـن
ین
ب�المللی انتشـارات دیجیتـال بوجـود آمـده اسـت .پسـوند ایـن نـوع فایلهـا  .epubاسـت.
فرمـت «ایپـاب» طوری طراحی شـده اسـت که دسـتگاههای خوانندهی ایـن فرمت بتوانند نحوهی نمایـش ت ن
م� موجود
در فایـل را بـرای صفحه نمایـش خود بهینه کنند.
فرق پ� دی اف ( )Pdfبا ای پاب ( )ePubچیست؟
فرمـت پ�دیاف بـرای یـک نمایـش ثابـت طراحـی شـده و سـایز صفحـه نمایـش و سیسـتمی کـه آن را حمایـت میکنـد
مدنظر نیسـت.
ت
ن
فایـل پ� دی اف بـرای پرینـت گرفـ� ایـدهآل اسـت ،چراکـه صفحـهآر یا� را بههـم نمیریـزد و دقیقـا همانطـور کـه
در صفحـه کامپیوتـر نمایـش داده میشـود چـاپ میشـود .امـا ی ن
همـ� خصوصیـت فایـل پ�دیاف را بـرای اسـتفاده در
کتابخوانهـای ت
الک�ونیـک نامناسـب میکنـد.
فرمـت «ایپـاب» ت
ن
ن
عـ� حـال صفحـهآر یا� را بـه هـم نمیریـزد.
مـ� را بـا سـایز صفحـه نمایـش تطبیـق میدهـد و در ی
«ایپـاب» بـه شـما اجـازه میدهـد انـدازه ت ن
م� را بدون افت کیفیت عـوض کنید و فونت دلخواه خـود را انتخاب کنید.
نرم افزار کتابخوان«خط» چیست:
ت
اه�دی خاک» است که به شما این امکان را میدهد تا با آن بتوانید نسخههای الک�ونیک
«خط» نرمافزار ویژه «گروه ر ب
ت
به�ین کتابهای موجود در بازار را در هر مکان که باشید خریداری و در همهجا همراه خود داشته و بتوانید آن را بخوانید.

در «خط» میتوان هزاران نسخه کتاب نمونه را تهیه و آن را مطالعه کرد .میتوان بر کتابها حاشیه نوشت ،نشانهگذاری
کرد و فونتها و اندازه قلمها را کموزیاد نمود .شما می توانید در خط حالت روز و شب را برای مطالعه انتخاب نمایید و
م� کتابها جستوجو کنید .تنها ف
ب هر ت
اح� در ت ن
کا� ست یکبار نرمافزار خط را بر روی ش
گو� یا تبلت خود نصب کرده تا
لذت مطالعه را در دنیای دیجیتال بچشید.
نرم افزار کتابخوان«خط» چگونه دریافت کنیم:
برای دریافت نرم افزار کتاب خوان به صورت رایگان بر روی عبارت «دریافت کتاب خوان» از نوار باالی سایت کلیک نمایید تا
به صفحه دانلود نرم افزار منتقل شوید .در این صفحه میتوانید با کلیک بر روی دکمه مربوطه نرمافزار را دانلود کنید و یا
در صورتیکه روی تلفن همراه یا تبلت خود ییک از انواع نرم افزارهای  QR-Readerرا نصب نمودهباشید با استفاده از تصویر
 QRقرار داده شده نرم افزار را به صورت مستقیم روی دستگاه مورد استفاده خود دانلود نمایید.
چا� را خریداری نماییم:
چگونه کتاب ای پاب و یا کتاب پ
ن
چا� با استفاده از سایت ابتدا باید بر روی کتاب مورد نظر کلیک
های
ب
کتا
همچن�
برای خرید کتاب های «ایپاب» و
ی
پ
نمایید سپس در پنجره باز شده بر روی دکمه اضافه به «سبد خرید» کلیک کنید تا به صفحه سبد خرید منتقل شوید در
صورتیکه قصد خرید کتابهای ت
بیش�ی هستید این مراحل را تکرار کنید.
برای ادامه فرآیند خرید میتوانید بر روی ییک از دکمه های «پرداخت از درگاه بانیک» و یا «پرداخت اعتباری» کلیک نمایید.

+

روش افزودن اعتبار:
از نوار باالی سایت بر روی عبارت «اعتبار» کلیک نمایید تا به صفحه افزایش اعتبار منتقل شوید در این صفحه مبلغ مورد
نظر را وارد نمایید و بر روی دکمه مربوطه کلیک کنید تا به درگاه بانک منتقل شوید پس از انجام عملیات پرداخت حساب
کاربری شما در سایت فروشگاه افزایش پیدا می کند.
روش مطالعه کتاب در نرم افزار کتاب خوان:
ابتدا از اتصال خود به ت
این�نت ئ ن
مطم� شوید و با حساب کاربری که در سایت ایجاد نموده اید وارد نرم افزار کتاب خوان
ها� که با استفاده از سایت و یا نرم افزار خریداری نموده اید را
شوید .در بخش «کتاب های من» می توانید لیست کتاب ی
مشاهده نمایید .حال برای مطالعه کتاب ف
کا� است روی دکمه «دانلود» کلیک نمایید تا کتاب روی دستگاه شما دانلود شود
و سپس ت ن
تغی� نام داده شود.
م� دکمه به «خواندن» ی
ت
در نهایت می توانید روی دکمه «خواندن» کلیک کنید و از مطالعه کتاب الک�ونییک خود لذت بب�ید.
یک فایل  epubرا روی چند دستگاه میتوان مطالعه نمود:
ت
جلوگ�ی از سواستفاده از یک حساب کاربری خاص تعداد دفعات دانلود کتاب الک�ونییک معموال دارای محدودیت
برای
ی
متغ� است.
می باشد و با توجه به کتاب انتخاب شده این عدد ی

