«ناکجا» ،نارش کتابهای فارس��ی در کش��ور فرانس��ه اس��ت که با رعایت
قوانین کنوانسیون بیناملللی کپ یرایت به انتشار کتاب میپردازد .مخاطب
ناکج��ا در هر نقطهی دنیا که باش��د میتواند از امکانات این وبس��ایت
استفاده مناید.
ناکج��ا خود را به اصل بنیادینِ آزادی انتش��ارات وفادار میداند و در این
راس��تا پذیرای هیچ محدودیت ویژهای نیست .یگانه معیار ما در انتخاب
آثار ،کیفیت آنهاس��ت .ش��هرت و س��ابقهی کاریِ پدیدآورن��دگان ،نقش
ِ
باکیفیت
تعیینکنندهای در انتخاب و انتش��ار کتابها ندارد؛ انتش��ا ِر آثار
مهم نرش
مؤلفان و مرتجامن جوان و کمرت ش��ناخته ش��ده ،یکی از اهداف ِ
ناکجا به شامر میآید.
«ناکجا آباد» عنوان بخش��ی اس��ت که مجموعههای منترش ش��ده توسط
نرش ناکجا را معرفی میکند .این مجموعهها ،گونههای متنوعی از ش��عر
و داس��تان و منایشنامه را شامل میشوند که با طبقهبندیهای مختلف در
دسرتس مخاطبان قرار خواهند گرفت.

کتاب الکرتونیک چیست؟
 e-bookیا کتاب الکرتونیک ،پدیدهای است نو که انقالبی در نظام آموزش و اطالع
ب الکرتونیک ،تنها شامل نسخههای دیجیتال
رس��انی جهان ایجاد کرده اس��ت .کتا 
کتابهای مکتوب نیست ،بلکه مجموعهای از اطالعات وسیع اعم از منت ،تصویر،
فای��ل صوتی و غیره را ش��امل میش��ود .به ع�لاوه میتوان��د در قالبهایی مانند
 HTML، PDF، WORDو  TEXTاجرا ش��ود .س��ادگی اجرا ،سادگی جستجو در
منت ،قالب زیباتر ،منسجم بودن مطالب ،امکان عرضه یا فروش سادهتر و رسیعتر،
قابلی��ت افزودن امکانات مالتی مدی��ا و ...از جمله ویژگیهای کتاب الکرتونیک به
عنوان یک رسانهی رو به رشد هستند.
در حال حارض بیش از دو میلیون عنوان کتاب الکرتونیک بر روی ش��بکهی جهانی
وجود دارد که برخی را میتوان به صورت رایگان دانلود کرد اما برای باقی عنوانها
باید پول پرداخت کنید ،و البته قیمت آن از کتابهای معمولی ارزانتر است.
کتاب دیجیتال فضای زیادی اش��غال منیکند ،در یک دستگاه کتابخوان میتوانید
تعداد هزار و پانصد کتاب را یکجا داشته باشید ،و بدیهی است که با یک حافظهی
جانبی میتوانید این تعداد را چندین برابر کنید.
کت��اب الکرتونی��ک هماکن��ون در دو فرمت  PDFو  ePubبرای زبان فارس��ی در
دسرتس است.

فرمت  ePubچیست؟
 ePubیا ِ Electronic Publication
فرمت مخصوص کتاب الکرتونیک است .کاربر
میتواند در محیطی بسیار زیبا کتاب را به صورت آنالین خریداری کرده و مطالعه
منای��د .با نصب اپلیکیش��نِ  ibooksب��ر روی  iPadو  iphoneمیتوانید به راحتی
کت��اب مورد نظر خود را از  iBookstoreدریاف��ت منایید .این نرمافزار برای آیفون
و آیپاد که مجهز به سیستم عاملِ  4.2 IOSبه باال هستند قابل نصب میباشد.
با اس��تفاده از نرمافزار  ibooksمیتوانید تغییرات دلخواه را در کتاب الکرتونیک
ایج��اد کنی��د .برای مثال میتوانید کت��اب را با فونت مورد عالق��هی خود بخوانید.
همچنین میتوانید کلامت را جس��توجو کنید یا قطعاتی را هایالیت کنید .ش�ما
میتوانی��د ان��دازهی فونت کتاب را نیز بزرگتر یا کوچکت��ر کنید .تعداد صفحات
کتاب بر حسب ابعاد بزرگتر یا کوچکتری که برای کاراکرتها انتخاب کردید بیشرت
یا کمرت میش��ود .در ضمن ش�ما به آسانی میتوانید مطالعه را از آخرین صفحهای
که خواندهاید از رس بگیرید .تاریکی مطلق مانع مطالعه منیشود.

ب��رای منونه ،تصور کنید که در اتاق خ��ود در حال خواندن کتاب از طریق  iPadیا
 iphoneهس��تید و در این میان باید برای کاری به بیرون از منزل بروید .در چنین
موقعیتی با قرار دادنِ یک نشانه (بوک مارک) بر روی کتاب ،محل قطعِ مطالعه را
مش��خص میکنید و س��پس در تاکسی در پشت ترافیک دستگاه خود را باز کرده و
خواندن کتاب را از هامن جایی که نشانه گذاشته بودید از رس میگیرید.
قابلیت جالب دیگر این است که وقتی یک کتاب را از فروشگا ِه  iTunesخریداری
یا دانلود میکنید این کتاب به صورت خودکار وارد آیفون و آیپا ِد شام نیز میشود
و عالوه بر هامهنگس��ازی فایلها ،اطالعات اختصاصی شام بر روی کتاب نیز بین
این دستگاهها مشرتک میشود.

با گسرتش تبلتها و کتابخوانها و استفادهی هرچه بیشرت از گوشیهای هوشمند،
این فرمت لذت مطالعهی کتاب بر روی این دستگاهها را فراهم کرده است.
همچنین ابزارهایی که از سیستم عامل آندروید استفاده میکنند میتوانند به مد ِد
برنامهی از پیش نصب شده توسط ِ
رشکت سازندهی ابزار و یا نصب یک کتابخوان،
به سادگی از کتابهایی که با این فرمت در دسرتس هستند استفاده کنند« .سونی
ریدر» و «آمازون کیندل» و س��ایر کتابخوانها نیز به صورت کامل از این فرمت
پش��تیبانی میکنند .رشکت های ا َپل و گوگل با توس��عهی سیستم عاملهای خود و
ارائ��هی تبلتها ،ی��ک کتابخانهی دیجیتال بر روی ای��ن ابزارها به وجود آوردهاند.
پاب فارس��ی نیز بر روی تبلتهای
ب��ه زودی ب��ا همکاری گوگل امکان خواندن ای ِ
آندرویدی فراهم خواهد شد.
پاب فارسی سه ابزار وجود دارد:
در حال حارض برای خواندنِ ای ِ
• iPad
• iphone
پاب فارس��ی بر روی رایانهی ش��خصی خ��ود باید از Firefox
• برای مطالعهی ای ِ
استفاده کنید .برای این کار باید برنامهی  EPUBReaderرا دانلود کنید.

فرمت  PDFچیست؟
قابلیت خواندن کتاب الکرتونیک به صورت فایل  pdfتقریباً بر روی متام دستگاهها
از جمل��ه  ،MAC، PC، Linux، Android، iPad، iphoneگوش��یهای مجه��ز به
سیس��تم عاملهای  ،Symbian، Blackberry، Java، Windows Mobileو نیز بر
روی کلیهی دستگاههای کتابخوان وجود دارد.
با اس��تفاده از کتابخوانها میتوانید صدها کتاب را همیش��ه همراه خود داشته
باش��ید و در هر لحظه با اس��تفاده از جستجوی قوی به مطالب خود دسرتسی پیدا
کنید .باتریِ دس��تگاه نیز با هر بار ش��ارژ معموالً به مدت یک هفته دوام خواهد
داشت.

یک کتابخوان الکرتونیک دارای صفحاتی است که کاغذ الکرتونیک نامیده میشود،
یعنی کاغذی که با استفاده از فناوری میتواند تصویر جوهر بر روی کاغذ معمولی
را تقلید کند .برای س��اخت کاغذ الکرتونیک فناوریه��ای مختلفی وجود دارد ،اما
همهی آنها وجوه مشرتکی دارند که از آن جمله میتوان به قابلیت خوانده شدن
در نور مستقیم آفتاب اشاره کرد.
جوه��ر الکرنونی��ک ( )e-Inkکه در ای��ن کتابخوان ها ب��ه کار رفته به هیچ وجه
باعث آزار چشم منیشود و بازتاب ( )reflectنور ندارد و بر خالف مانیتور ،میتوان
س��اعتها بر روی این دستگاه ها مطالعه کرد بدون آن که چشم احساس خستگی
کند .این ابزار حس��ی ش��بیه به کاغذ را به خواننده منتقل میکند .به همین دلیل
کتابخوانهایی که با سیستم  e-Inkکار میکنند فقط در حضور نور خارجی قابل
استقاده هستند.
مهمترین مزایای ابزارهای کتابخوان الکرتونیک ،قابل حمل بودن ،قابلیت مطالعه
حت��ی در نور آفتاب ،و نیز عمر طوالنیِ باتری اس��ت .در حال حارض بازار این نوع
دستگاهها دراختیار رشکتهای سونی ،آمازون و سامسونگ است.
امکان خواندن فایلهای  pdfدر نرمافزارهای  iBooksنیز وجود دارد.
کتابخوانهای پیشنهادیِ ما:
• Sony Reader Touch Edition
• Sumsung ebook reader
• Bookeen Cybook Opus

