«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 آنهاست.
کتابهای ناکجا در سه فرمت عرضه میشوند :نسخههای چاپی ،نسخههای
الکرتونی��ک فرمت  ePubویژه  iPadو  iPhoneو نس��خههای الکرتونیک
فرمت  PDFکه در متامی دستگاهها قابلیت خوانده شدن را دارند.
کتابه��ای  PDFنرش ناکجا ب��ه دو صورت بدون قف��ل و قفلدارDRM
فروخته میش��وند .این راهنام به شام کمک میکند که بتوانید کتابهای
قفلدار نرش ناکجا را بخوانید.

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.

چرا باید برنامهی Adobe Digital Edition
یا  ADEرا بر روی رایانهی خود نصب کنم؟
ب��رای خواندن یک فایل  PDFبدون قفل از طری��ق رایانه و تبلت باید از برنامهی
 Adobe readerاستفاده کنید که اغلب از پیش بر روی دستگاه موجود است .برای
خوان��دن یک فایل  PDFقفلدار به برنامهی  Adobe Digital Editionنیاز دارید
که درست مانند  Adobe readerبه صورت رایگان در دسرتس است.
ِ
الکرتونیک
برنامهی نصب  ADEبه شام پیشنهاد میکند که امکان خواندنِ کتابهای
محافظت شده با قفلِ  DRMرا برای رایانهی خود فراهم کنید .این امکان اجباری
نیس��ت و شام میتوانید گزینهی عدم اجازه را انتخاب کنید .با این حال در صورتی
ِ
الکرتونیک بعدی که قصد مطالعهی آن را دارید با قفل  DRMمحافظت
که کتاب
ش��ود ،برای خوان��دن آن ملزم به فعال منودن این امکان برای رایانهی ش��خصیتان
هستید.
در ضمن ،این برنامه سازگار با کلیهی ت َبلِتهای موجود در بازار است و این امکان
را ایجاد میکند که در زمان اتصال تبلت به رایانه ،کتاب را به صورت مس��تقیم از
رایانه به تبلت انتقال دهید.

نصب برنامهی Adobe Digital Edition
ب��رای اینکه بتوانید کتاب الکرتونیک را مطالعه کنید باید برنامهی Adobe Digital
 Editionرا دانلود کرده و بر روی رایانهی خود نصب منایید.

شناسهی :Adobe

هنگام نصب برنامهی  Adobe Digital Editionبرای اولین بار ،باید یک شناسهی
 Adobeایجاد کنید .ارائهی این شناس��ه برای اینک��ه بتوانید کتاب الکرتونیک را بر
روی دستگاههای دیگر مطالعه کنید رضوری است (حداکرث  6دستگاه).
دانلود برنامهی  Adobe Digital Editionو آمادهسازیِ 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 راهاندازی آن دارید.

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

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

و میتوانید از طریق این فرم در وبسایت ثبتنام کنید:

پس از ثبتنام موفقیت آمیز این پیغام را دریافت خواهد کرد:

اکنون نرم افزار آماده استفاده است.

انتقال کتاب از رایانه به تَبلِت یا دستگاه
کتابخوان

 -1ب��ر روی لینک کتاب الکرتونیک کلیک کنید .فایل به صورت خودکار در Adobe
 Digital Editionباز میشود.
 -2تبلت خود را به رایانه وصل کنید .پس از چند لحظه رایانهی شام توسط ADE
شناسایی شده و در ستون سمت چپ ظاهر میشود.
ِ
حرکت نشانگ ِر ماوس از کتابخانه به تبلت منتقل کنید.
 -3کتابها را با
 -4پس از پایان فرایند انتقال میتوانید تبلت خود را از رایانه جدا کنید.

ِ
تعویض رایانه یا آیفون ،چه
در صورت
ِ
الکرتونیک محافظت
اتفاقی برای کتابهای
شده با  DRMمیافتد؟

در صورت��ی که پیش از این امکان خوانش را برای ش��ش دس��تگاه ایجاد نکردهاید،
کافی اس��ت این امکان را برای رایانه یا آیفون جدیدتان ایجاد کنید .اگر کتابها را
ذخیره کردهاید به صورت خودکار شناس��ایی خواهند ش��د .راه دیگر این اس��ت که
مجددا ً کتابهایتان را در بخش سوابق خرید در وب سایت ناکجا دانلود کنید.
در صورتی که قبالً امکان فوق را برای شش دستگاه ایجاد کردهاید ،میتوانید از یک
امکانِ اضافی که  Adobeهر ساله رصفاً به منظور پاسخگویی به مشکالت ناشی از
جایگزینیِ دستگاهها در اختیارتان قرار میدهد استفاده کنید.
اگر پیش از این از امکان اضافی اس��تفاده کردهاید ،ما میتوانیم برایتان یک یا دو
امکان دیگر از  Adobeدرخواست کنیم.

