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Notícies

Diferències entre el iPad i l'Ebook

Seguidament us parlarem de dues de  les  tablets de 
darrera generació que han revolucionat el món digital 
i que ens monstren que en aquest camp la innovació 
està a l'ordre del dia. Aquests instruments entren a 
les nostres vides i ens fan canviar els nostres hàbits 
amb molta rapidesa.

Les diferències de iPad i l'Ebook:

La principal  diferència  és el  fet  que la  pantalla  de 
l'iPad  ofereix  una  gamma  de  colors,  mentre  els 
Ebooks són en blanc i negre. A més, es pot utilitzar 
tant  en  vertical  com  en  horitzontal  (la  majoria 
d'Ebooks només funcionen vertical-ment). Finalment, 
l'iPad permet adquirir  els  llibres que posteriorment 
seran llegits, mentre els eBooks només serveixen per 
a la seva lectura. 

L'iPad és un ordinador, i l'Ebook només és un petit 
ordinador (però no té les mateixes funcions que un 
ordinador  de  veritat  nomes  té  un  disc  dur)  que 
només serveix per llegir llibres.

Ipad

L'ipad  serveix  per  llegir  llibres  com  l'Ebook  ,les 
funcions són similars a la resta de dispositius portàtils 
d'Apple,  com és  el  cas  de  l'iPhone  o  iPod  Touch, 
encara  que  la  pantalla  és  més  gran  i  la  seva 
maquinària més potent. Funciona a través d'una NUI 
(Interfície Natural d'Usuari). 

Aquesta  interfície  d'usuari  esta   redissenyada  per 
aprofitar la mida més gran del dispositiu i la capacitat 
d'utilitzar  programari  per  a  lectura  de  llibres 
electrònics i diaris, navegació web i correu electrònic, 
a més de permetre l'accés a l'usuari a altres activitats 
d'entreteniment com pel·lícules, música i videojocs.
 L'iPad, a més, té un sistema operatiu iOS 5.

Ebook

El  terme  significa liibre  electrònic,  llibre digital, 
ciberllibre i se l'anomena també e-book,  eBook, o 
ecollibre,  constitueix  una versió electrònica  o 
digitalelectrónica d'un  llibre  o  text  publuicat  a  la 
World Wide Web o  o en  altres formats electrònics. 
També  es pot  anomenar així  al  dispositiu  usat per 
llegir aquests llibres, que és conegut també com e-
reader o lector de llibres electrònics. 

Es tracta d'una  publicació digital basada en imatges i 
text  i que  és  produïda,  publicada  i  llegible  en 
ordinadors o altres aparells digitals.

Es  poden  usar  diversos  dispositius  com  a  llibre 
digital: un  PC, una  PDA, un  ordinador portàtil, i en 
general qualsevol dispositiu que disposi de pantalla i 
memòria. 

Entre  els  formats  més  utilitzats  pels  llibres 
electrònics, i  citats segons l'extensió d'arxiu, hi ha: 
l'.EPUB,  el  .PRC  (Mobipocket),  el  .PDF,  l'.HTLM,  el 
.TXT  i  el  .DOC.  Aquests  formats  es  visualitzen 
mitjançant programes específics que en permeten la 
lectura en pantalla en el dispositiu escollit.El format 
més  utilitzat  és  el  .PDF  (llegible  utilitzant 
principalment el programa propietari Adobe Reader). 
Entre  els  seus  avantatges  es  pot  citar  la  seva 
portabilitat i la seva estandardització  ISO. Entre els 
seus inconvenients hi ha el fet que no és repaginable 
o  líquid,  a  diferència  d'altres  com  ara  el  PRC  de 
Mobipocket o l'estàndard EPUB, que sí que ho són.
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