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»ناکجا«، نارش کتاب های فارس��ی در کش��ور فرانس��ه اس��ت که با رعایت 

قوانین کنوانسیون بین املللی کپی رایت به انتشار کتاب می پردازد. مخاطب 

ناکج��ا در هر نقطه ی دنیا که باش��د می تواند از امکانات این وب س��ایت 

استفاده مناید.

ناکج��ا خود را به اصل بنیادیِن آزادی انتش��ارات وفادار می داند و در این 

راس��تا پذیرای هیچ محدودیت ویژه ای نیست. یگانه معیار ما در انتخاب 

آثار، کیفیت آن هاست. 

کتاب های ناکجا در سه فرمت عرضه می شوند: نسخه های چاپی، نسخه های 

الکرتونی��ک فرمت ePub ویژه iPad و iPhone و نس��خه های الکرتونیک 

فرمت PDF که در متامی دستگاه ها قابلیت خوانده شدن را دارند. 

 DRMنرش ناکجا ب��ه دو صورت بدون قف��ل و قفل دار PDF کتاب ه��ای

فروخته می ش��وند. این راهنام به شام کمک می کند که بتوانید کتاب های 

قفل دار نرش ناکجا را بخوانید.
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کتاب الکرتونیک چیست؟

e-book یا کتاب الکرتونیک، پدیده ای است نو که انقالبی در نظام آموزش و اطالع 

رس��انی جهان ایجاد کرده اس��ت. کتاب  الکرتونیک، تنها شامل نسخه های دیجیتال 

کتاب های مکتوب نیست، بلکه مجموعه ای از اطالعات وسیع اعم از  منت، تصویر، 

فای��ل صوتی و غیره را ش��امل می ش��ود. به ع��الوه می توان��د در قالب هایی مانند 

HTML، PDF، WORD و TEXT اجرا ش��ود. س��ادگی اجرا، سادگی جستجو در 

منت، قالب زیباتر، منسجم بودن مطالب، امکان عرضه یا فروش ساده تر و رسیع تر، 

قابلی��ت افزودن امکانات مالتی مدی��ا و... از جمله ویژگی های کتاب الکرتونیک به 

عنوان یک رسانه ی رو به رشد هستند.

در حال حارض بیش از دو میلیون عنوان کتاب الکرتونیک بر روی ش��بکه ی جهانی 

وجود دارد که برخی را می توان به صورت رایگان دانلود کرد اما برای باقی عنوان ها 

باید پول پرداخت کنید، و البته قیمت آن از کتاب های معمولی ارزان تر است.

کتاب دیجیتال فضای زیادی اش��غال منی  کند، در یک دستگاه کتاب خوان می توانید 

تعداد هزار و پانصد کتاب را یک جا داشته باشید، و بدیهی است که با یک حافظه ی 

جانبی می توانید این تعداد را چندین برابر کنید.

کت��اب الکرتونی��ک هم اکن��ون در دو فرمت PDF  و  ePub برای زبان فارس��ی در 

دسرتس است.



 Adobe Digital Edition چرا باید برنامه ی
یا ADE را بر روی رایانه ی خود نصب کنم؟

ب��رای خواندن یک فایل PDF بدون قفل از طری��ق رایانه و تبلت باید از برنامه ی 

Adobe reader استفاده کنید که اغلب از پیش بر روی دستگاه موجود است. برای 

خوان��دن یک فایل PDF قفل دار به برنامه ی Adobe Digital Edition نیاز دارید 

که درست مانند Adobe reader به صورت رایگان در دسرتس است.

برنامه ی نصب ADE به شام پیشنهاد می کند که امکان خواندِن کتاب های الکرتونیِک 

محافظت شده با قفِل DRM را برای رایانه ی خود فراهم کنید. این امکان اجباری 

نیس��ت و شام می توانید گزینه ی عدم اجازه را انتخاب کنید. با این حال در صورتی 

که کتاب الکرتونیِک بعدی که قصد مطالعه ی آن را دارید با قفل DRM محافظت 

ش��ود، برای خوان��دن آن ملزم به فعال منودن این امکان برای رایانه ی ش��خصی  تان 

هستید.

در ضمن، این برنامه سازگار با کلیه ی تَبلِت های موجود در بازار است و این امکان 

را ایجاد می کند که در زمان اتصال تبلت به رایانه، کتاب را به صورت مس��تقیم از 

رایانه به تبلت انتقال دهید.



Adobe Digital Edition نصب برنامه ی

 Adobe Digital ب��رای اینکه بتوانید کتاب الکرتونیک را مطالعه کنید باید برنامه ی

Edition را دانلود کرده و بر روی رایانه ی خود نصب منایید.

:Adobe شناسه ی
هنگام نصب برنامه ی Adobe Digital Edition برای اولین بار، باید یک شناسه ی 

Adobe ایجاد کنید. ارائه ی این شناس��ه برای اینک��ه بتوانید کتاب الکرتونیک را بر 

روی دستگاه های دیگر مطالعه کنید رضوری است )حداکرث 6 دستگاه(.

دانلود برنامه ی Adobe Digital Edition و آماده سازِی کتاب برای مطالعه را طبق 

تصاویر زیر انجام دهید:

ابتدا از طریق این لینک به صفحه نصب برنامه بروید و برنامه را نصب کنید. پس 

از نصب برنامه، نیاز به راه اندازی آن دارید.

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/?promoid=DTEIO


برای راه اندازی نرم افزار شام نیاز به حساب کاربری در وبسایت ادوبی دارید.

اگر در وبسایت ادوبی حساب کاربری ندارید به این بخش هدایت می شوید:



و می توانید از طریق این فرم در وبسایت ثبت نام کنید:



پس از ثبت نام موفقیت آمیز این پیغام را دریافت خواهد کرد:

اکنون نرم افزار آماده استفاده است.



 Adobe 1- ب��ر روی لینک کتاب الکرتونیک کلیک کنید. فایل به صورت خودکار در

Digital Edition باز می شود.

 ADE 2- تبلت خود را به رایانه وصل کنید. پس از چند لحظه رایانه ی شام توسط

شناسایی شده و در ستون سمت چپ ظاهر می شود.

3- کتاب ها را با حرکِت نشانگِر ماوس از کتابخانه  به تبلت منتقل کنید.

4- پس از پایان فرایند انتقال می توانید تبلت خود را از رایانه جدا کنید.

انتقال کتاب از رایانه به تَبلِت یا دستگاه 
کتاب خوان



در صورت��ی که پیش از این امکان خوانش را برای ش��ش دس��تگاه ایجاد نکرده اید، 

کافی اس��ت این امکان را برای رایانه یا آیفون جدیدتان ایجاد کنید. اگر کتاب ها را 

ذخیره کرده اید به صورت خودکار شناس��ایی خواهند ش��د. راه دیگر این اس��ت که 

مجدداً کتاب های تان را در بخش سوابق خرید در وب سایت ناکجا دانلود کنید.

در صورتی که قبالً امکان فوق را برای شش دستگاه ایجاد کرده اید، می توانید از یک 

امکاِن اضافی که Adobe هر ساله رصفاً به منظور پاسخ گویی به مشکالت ناشی از 

جایگزینِی دستگاه ها در اختیارتان قرار می دهد استفاده کنید.

اگر پیش از این از امکان اضافی اس��تفاده کرده اید، ما می توانیم برای تان یک یا دو 

امکان دیگر از Adobe درخواست کنیم.

در صورت تعویِض رایانه یا آیفون، چه 
اتفاقی برای کتاب های الکرتونیِک محافظت 

شده با DRM می افتد؟
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