ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ؛ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۳
“ﮐﭙﯽ راﯾﺖ” ﯾﺎ ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ،ﻫﻤﻮاره واژه ﻏﺮﯾﺐ و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﺳﺮﺳﺮی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻫﻨﺮی و … در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﻀﺮات آن ﺑﯿﺶ از ﻧﺎﺷﺮ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،اﻫﻤﯿﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺮﮐﺎت
ﺧﻮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزی داﻧﻠﻮدﻫﺎ ﺑﻮده اﯾﻢ .ﺑﯿﭗ ﺗﻮﻧﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺜﺎل ﺑﺎرزی از اﯾﻦ

ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ ،در زﻣﯿﻨﻪ داﻧﻠﻮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭘﺮوژه ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ ،در ﺳﺎل 2013
راه اﻧﺪازی ﺷﺪ .از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ  137ﻧﺎﺷﺮ داﺧﻠﯽ ،ﮐﺘﺎب
ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای  iOSو ﻫﻢ اﻧﺪروﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ،ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ از  3000ﮐﺘﺎب راﯾﮕﺎن و
ﻓﺮوﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ادﺑﯿﺎت ،آﻣﻮزش ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،دﯾﻦ ،رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ،
ﻋﺮﻓﺎن و ﻫﻨﺮ و دﺳﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
در ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ،از رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ ﻓﯿﺮوزه ای ،ﻣﺸﮑﯽ و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻠﻮت و ﻣﻨﻈﻤﯽ را در آن ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺴﺨﻪ
اﻧﺪروﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺨﻪ  iOSﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻇﺮاﻓﺘﯽ در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎ و آﯾﮑﻦ ﻫﺎ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪ  iOSﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ دارد ،اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روی آن ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺎﺷﺮ اﺛﺮ ،ﺣﺠﻢ ﮐﺘﺎب و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﺎﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ،اﻣﮑﺎن داﻧﻠﻮد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ از ﮐﺘﺎب

اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ،از ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻔﯽ وﺟﻮد دارد و آن ﻫﻢ ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮوم ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد .از اﯾﻦ رو اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ درون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﮐﺎﻣﻠﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺬﺗﺒﺨﺸﯽ را از ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب در ﺻﻔﺤﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر ﺻﻔﺤﻪ ،ﺗﻐﺮ ﻗﻠﻢ )ﻧﺴﺦ ،اﯾﺮان ﺳﻨﺲ و
ﻧﺎزﻧﯿﻦ( و اﻧﺪازه آن ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ،ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب و ﺗﻐﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺐ از
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮب آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ورق زدن ﺑﺎ ﺳﻮاﯾﭗ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎی ﺻﺪای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﻮب دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮور ﺧﻮدﮐﺎر وﺟﻮد دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ را از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﻦ ﻣﺮور ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر

ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و از اﯾﻦ رو ،ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را از ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺘﺎن را ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ در ﻓﺮﻣﺖ  PDFﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روﯾﺸﺎن
ﺗﻐﺮات اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻮﻧﺖ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﺮ دﻫﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺮ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺰ

ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن آﯾﮑﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ،ﻣﻨﻮﯾﯽ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻣﯽ
ﺗﻮان ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮده اﯾﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
از ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﺑﺮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزی اپ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺠﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮﮐﻤﺎرک ﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

روﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ در ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﮔﺮ در اپ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اپ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪن
ﮐﺘﺎب ﻧﻤﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ در ﻣﯿﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺮﮐﺘﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو داﻧﻠﻮدش را ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان و اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﺣﺘﺮام

ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
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