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Programowe czytniki Amazon Kindle
Musisz wiedzieÊ, ĝe firma Amazon poza swoimi doskonaïymi sprzÚtowymi czytnikami Kindle posiada równieĝ w ofercie dedykowane
aplikacje, które moĝna zainstalowaÊ na komputerze, smartfonie lub
tablecie. Czytniki programowe sÈ bezpïatne i wyposaĝone we wszystko,
co jest niezbÚdne do wygodnego czytania.

Kindle for PC oraz Kindle Previewer

To wersja czytnika (Kindle for PC) oraz emulatora i konwertera
e-booków w formacie ePUB (Kindle Previewer). Czytnik ten znajdziesz na stronie http://dp.do/81457. Po otwarciu strony naleĝy kliknÈÊ
przycisk Download for PC & Mac. Rozpocznie siÚ automatyczne pobieranie odpowiedniej wersji pliku. Warto tutaj podkreĂliÊ, ĝe dostÚpne sÈ
wersje dla systemów Windows oraz Mac.
Proces instalacji czytnika ogranicza siÚ do uruchomienia pobranego pliku i postÚpowania zgodnie z komunikatami pojawiajÈcymi siÚ
na ekranie monitora. Po zainstalowaniu czytnika zostaniemy poproszeni o zalogowanie siÚ na swoim koncie na serwerze firmy Amazon.
Innymi sïowy, musimy podaÊ ten sam login i to samo hasïo co
w przypadku sprzÚtowego czytnika Kindle. Rysunek 3.33 przedstawia
widok gïównego ekranu czytnika bezpoĂrednio po uruchomieniu.
ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe pobrane zostaïy e-booki, które znajdujÈ siÚ
w chmurze Amazona (zostaïy one wysïane e-mailem).
Gïówne okno programu zawiera listÚ ksiÈĝek, które posiadamy.
DomyĂlnie pojawiajÈ siÚ miniatury okïadek, ale moĝemy to zmieniÊ
za pomocÈ przycisku widocznego bezpoĂrednio pod menu Help.
Podwójne klikniÚcie w miniaturÚ okïadki pozwoli na otwarcie
wskazanego e-booka. Na rysunku 3.34 widaÊ przykïadowy e-book,
który otworzyïem w swoim czytniku dla systemu Windows.
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Rysunek 3.33. Kindle for PC — widok gïównego ekranu

Po otwarciu e-booka zmianie ulegï widok górnej i lewej krawÚdzi
okna. Po prawej stronie znajdujÈ siÚ przyciski, które pozwolÈ Ci otworzyÊ spis treĂci, przeszukaÊ e-book i otworzyÊ notatki. Natomiast na
górze ulokowano opcje odpowiedzialne m.in. za zmianÚ czcionki
i szybkie przejĂcie do zdefiniowanych elementów e-booka (np. okïadki,
wstÚpu czy spisu treĂci osadzonego bezpoĂrednio w strukturze ksiÈĝki).
Uzupeïnieniem caïoĂci jest moĝliwoĂÊ wïÈczenia trybu peïnoekranowego.
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Rysunek 3.34. Widok przykïadowego e-booka

Zmiana stron w przypadku czytnika programowego jest moĝliwa
bÈdě to za pomocÈ klawiszy strzaïek (prawo lub lewo), bÈdě przycisków
PageUp/PageDown albo ikonek umieszczonych przy prawej lub lewej krawÚdzi okna czytnika.
Powrót do póïki z wykazem posiadanych e-booków odbywa siÚ
przy pomocy klawisza Library.
Na poczÈtku niniejszego podrozdziaïu wspomniaïem, ĝe Amazon
udostÚpnia równieĝ drugie narzÚdzie — Kindle Previewer — które
jest emulatorem czytników sprzÚtowych i daje moĝliwoĂÊ wygodnej
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konwersji plików ePUB na Mobi. Bardziej szczegóïowy opis czytnika
Kindle Previewer znajdziesz w rozdziale 5.

Kindle for Android i Kindle for iOS

Uĝytkownicy smartfonów lub tabletów pracujÈcych pod kontrolÈ
systemów Android bÈdě iOS w dedykowanych sklepach z aplikacjami
znajdÈ odpowiednie wersje czytników przeznaczonych na ich platformy. Proces instalacji ogranicza siÚ do:
1. otwarcia sklepu — Play (platforma Android) lub AppStore
(platforma iOS);
2. wpisania sïowa Kindle w oknie wyszukiwania;
3. wybrania odpowiedniej pozycji z listy wyników wyszukiwania;
4. klikniÚcia przycisku Zainstaluj.
Na rysunku 3.35 przedstawiïem widok karty aplikacji Kindle for
Android na moim smartfonie.

Rysunek 3.35. Widok karty aplikacji Kindle for Android w sklepie Google
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Przy pierwszym uruchomieniu czytnika zostaniemy poproszeni o zalogowanie siÚ na koncie na serwerach firmy Amazon. Równieĝ tym
razem uĝywamy tego samego loginu i hasïa co w przypadku czytnika
sprzÚtowego lub aplikacji dla komputera.
Rysunek 3.36 przedstawia widok gïównego okna czytnika. Centralna czÚĂÊ ekranu to ksiÈĝki, które masz zapisane na swoim koncie
Amazon (np. poprzez wysïanie ich tam). Przy dolnej krawÚdzi znajdziesz listÚ ksiÈĝek, które poleca Ci firma Amazon.

Rysunek 3.36. Czytnik Amazon Kindle for Android — ekran gïówny

Natomiast lewy górny naroĝnik zawiera przycisk, którego naciĂniÚcie
powoduje wysuniÚcie siÚ menu (patrz rysunek 3.37). Na liĂcie menu
znajdziesz kilka opcji nawigacyjnych (np. odpowiedzialnych za synchronizacjÚ czytnika z chmurÈ firmy Amazon).
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Rysunek 3.37. Czytnik Amazon Kindle for Android — menu gïównego ekranu

NastÚpny ekran (patrz rysunek 3.38) to widok otwartej ksiÈĝki. Zmiana stron odbywa siÚ przez przesuniÚcie palcem:



od prawej do lewej — przejĂcie do nastÚpnej strony;
od lewej do prawej — powrót do poprzedniej strony.

DotkniÚcie centralnej czÚĂci ekranu otwiera górne menu (patrz rysunek 3.38), w którym znajdziesz m.in. opcjÚ zmiany wyglÈdu czcionki
oraz przycisk otwierajÈcy boczne menu. Pod symbolem trzech kropek
umieszczony jest dostÚp do opcji notatek.
Boczne menu w widoku ksiÈĝki (patrz rysunek 3.39) zawiera
skróty, które pozwolÈ Ci przejĂÊ do konkretnego miejsca w ksiÈĝce
(np. strony z okïadkÈ, spisu treĂci).
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Rysunek 3.38. Czytnik Amazon Kindle for Android
— górne menu w widoku ksiÈĝki

Rysunek 3.39. Czytnik Amazon Kindle for Android
— boczne menu w widoku ksiÈĝki
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CiekawostkÈ zwiÈzanÈ z mobilnymi czytnikami jest to, ĝe przy pierwszym logowaniu na koncie Amazon jest im przypisywany unikalny
adres e-mail. Znajdziesz go na stronie https://www.amazon.com/mn/dcw/
myx.html#/home/settings/, w sekcji Send-to-Kindle E-Mail Settings (patrz
rysunek 3.40). Adres ten moĝesz podaÊ w wybranych ksiÚgarniach
i dziÚki temu kupione przez Ciebie e-booki automatycznie trafiÈ na
Twoje urzÈdzenie, dokïadnie tak samo jak w przypadku sprzÚtowego
czytnika Kindle.

Rysunek 3.40. Mobilny czytnik posiada unikalny adres e-mail, dziÚki czemu e-booki
moĝna przesyïaÊ na ten czytnik za pomocÈ maila

Niezaleĝnie od uĝywanej przez Ciebie platformy sprzÚtowej obsïuga
mobilnych czytników jest prosta i intuicyjna. Tak naprawdÚ juĝ po kilku chwilach obcowania z kolejnÈ aplikacjÈ nie bÚdziesz miaï z tym
ĝadnych problemów.
Warto tutaj podkreĂliÊ, ĝe funkcjonalnoĂci zapewniane przez mobilne czytniki zaliczajÈ siÚ do grupy tych podstawowych i róĝniÈ siÚ
od funkcjonalnoĂci oferowanych przez czytniki sprzÚtowe. Jednak do
zwykïego czytania mobilne aplikacje sÈ zupeïnie wystarczajÈce.

Kup książkę

Poleć książkę

91

Skorowidz

A
Adobe Digital Edition, 18
dodawanie e-booków, 136
gïówne okno, 136
opcje, 137
widok kolekcji, 137
Amazon Kindle, 23, 55
czytniki programowe, 84
modele, 56
ustawienia czytnika, 72
usuwanie e-booków, 64
wgrywanie e-booków, 64
wstÚpna konfiguracja, 60
aplikacja Empik, 131
aplikacje dedykowane, 123
automatyczna wysyïka e-booków,
149

C
Calibre, 18
chmura
Dropbox, 148
Google Drive, 153
Cool Reader, 19

Kup książkę

czytnik
Adobe Digital Edition, 135
Amazon Kindle, 55
PocketBook, 93
czytniki
programowe, 18, 58, 84
sprzÚtowe, 23

D
darmowy e-book, 30
dopasowywanie e-booka, 81
DRM, 15

E
e-book, 8
Ebookpoint, 124
dodawanie e-booków, 145, 148
gïówny ekran, 127
instalacja aplikacji, 124
zakup e-booków, 130
e-ink, 23
elektroniczny papier, 23
Empik
logowanie, 133
menu nawigacyjne, 133

Poleć książkę

166

E-booki. Poradnik dla poczĎtkujĎcych e-czytelników

F
format
ePUB, 8, 141
Mobi, 9, 141
PDF, 9
funkcje czytnika PocketBook, 116

I
iBooks, 19
instalacja aplikacji
Ebookpoint, 124
Empik, 131

K
karta tytuïu, 134
Kindle for Android, 22, 87, 88
Kindle for iOS, 22, 87
Kindle for MAC, 19
Kindle for PC, 19, 84
Kindle Previewer, 84
konfiguracja
automatycznej wysyïki, 76, 78,
149–151
konta, 27, 69
PocketBook, 95
wysyïki do chmury, 155–159
wysyïki e-booków, 103, 106–108
konto klienckie, 27
konwersja
formatu, 141
pliku ePUB, 142–144
ksiÚgarnie, 124
Empik, 132

Kup książkę

L
logowanie, 29, 132
Lucidor, 19

M
menu czytnika, 121

O
ochrona e-booków, 15
oznaczanie tekstu, 118

P
pobieranie darmowego e-booka,
32–35
PocketBook, 24, 93
funkcje czytnika, 116
menu czytnika, 121
rÚczne pobieranie, 110
usuwanie e-booków, 97
wgrywanie e-booka, 97–101
wïaĂciwoĂci wyĂwietlanego
tekstu, 113–115
wstÚpna konfiguracja, 95
wysyïka e-booków, 103
zakup czytnika, 95
PocketBook Touch Lux 2, 94
porównywarka cen, 52
program
Adobe Digital Edition, 18
Amazon Kindle, 23, 55
Calibre, 18
Cool Reader, 19
iBooks, 19

Poleć książkę

Skorowidz

Kindle for Android, 22
Kindle for iOS, 22
Kindle for MAC, 19
Kindle for PC, 19
Lucidor, 19
PocketBook, 24
promocje, 52

R
rejestracja konta, 27
rÚczna wysyïka, 74

S
synchronizacja
e-booków, 148
postÚpu czytania, 129

T
tworzenie
kategorii ksiÈĝek, 139
notatek, 118
zakïadek, 120, 129

Kup książkę

U
ustawienia
wyglÈdu e-booka, 83
wysyïki, 73

W
wady ksiÈĝek elektronicznych, 11
wyglÈd e-booka, 82
wysyïka
automatyczna, 76, 149
do chmury, 153–159
e-booków, 103
rÚczna, 78

Z
zakïadanie konta, 28
zakup e-booka, 36–51
zalety ksiÈĝek elektronicznych, 11
znak wodny, 16

Poleć książkę

167

Kup książkę

Poleć książkę

