راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺑﺎ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺧﺮﯾﺪ
آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ رﺷﺪی دو ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺖ .ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮی از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪ
ﮐﺮوﻧﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮا از روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮔﺬر ﮐﺮدﯾﻢ؛ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .در وﻫﻠﻪ اول ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ

اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺎﻻت آﺗﯽ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

 -۱ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب آﻧﻼﯾﻦ

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب ﮔﺮه ﺧﻮرده ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﻌﺒﻪ دارﻧﺪ و در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ داﯾﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب
آﻧﻼﯾﻦ در واﻗﻊ وﺑﮕﺎه رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب ،آﻟﺒﻮمﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار و دﺳﺖﺳﺎزهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﯽﭘﺮدازد .آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﻫﺰار ﻣﺤﺼﻮل در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ دارد.
اﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺘﺐ ﯾﮏ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﺎص را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﯾﮏ ﻧﺎﺷﺮ ﺧﺎص را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﮓ ﮐﺮدن اﺳﺎﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺎﺷﺮان و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺣﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﺛﺎر
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺒﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای وﺑﮕﺮدی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺘﺎب ﮐﺎر را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان آﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرت ﻫﺪﯾﻪ ﻣﺠﺎزی ﺷﻬﺮ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺘﺎب از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﺪﯾﻪ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ:
ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب آﻧﻼﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺧﻮد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﮑﻼت
ﻓﻨﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺘﺎب ﮐﺎرﺑﺮ را ﮔﯿﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﯾﺖ
آﻧﭽﻨﺎن ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب،
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات در ﺷﻬﺮ

ﮐﺘﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮی درﺑﺎره ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﭘﯽ
ﺑﺮد .ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺲ از ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﺪن ﺧﺒﺮم ﮐﻦ در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰی آن ﻧﯿﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻧﺪارد.
ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل:
ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب آﻧﻼﯾﻦ از ﻣﻌﺪود ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ را ﺑﻪ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﭘﺴﺖ و ﭘﯿﮏ )در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان( در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ارﺳﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻی  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ارﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﮏ
از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﺳﻪ روز ﮐﺎری زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ اﺧﯿﺮا ﺑﺮای
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۲ﺳﯽ ﺑﻮک

ﺳﯽﺑﻮک از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎزهﻧﻔﺲ در ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻣﯽﮔﺬرد ﺧﻮدش را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮب در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،آرﺷﯿﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ارﺳﺎل ﯾﮏ
روزه ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻟﺒﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﯽﺑﻮک ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﺳﯽﺑﻮک ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﻟﻮازم ﻫﻨﺮی و ﻧﻮﺷﺖ اﻓﺰار ﻫﻢ دارد وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
آﻧﭽﻨﺎن ﭘﺮرﻧﮓ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را روی ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺪﻫﺎی
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺳﯽ ﺑﻮک در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار زﯾﺎدی
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﯽﺑﻮک ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی اﯾﻦ ﻧﻘﺺ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﺑﻼگ ﻣﺠﺰای ﺳﯽﺑﻮک وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ زﯾﺎد ﮐﺮده و ﻣﻘﺎﻻت و ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮐﺘﺎب ﺗﺪارک دﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ درد ﺑﺨﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ:
ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﺳﯽﺑﻮک زود ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺷﺎرژ ﺷﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روزی ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وبﮔﺮدی در آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺎر راﺣﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯽﺑﻮک ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻢ ﻋﺒﺎرات درﺷﺘﯽ ﭼﻮن ۳۰
درﺻﺪ و  ۴۰درﺻﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺪک ﻣﯽﮐﺸﺪ و در واﻗﻌﯿﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ ﺑﻪ ۱۰
درﺻﺪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺑﺎزه زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻞ روز را ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اورﺟﯿﻨﺎل ﺳﯽﺑﻮک ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ
ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارد.
ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل:
ﺳﯽﺑﻮک ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﮏ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و روز ﮐﺎری ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ و

ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ.

 -۳دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ

ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﺎﻣﯽ از ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﻢ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزارﭼﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺪه از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻻی ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎ در دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽﺷﺎن در دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ ﻧﺴﺨﻪ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺷﺎن در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﺎن
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻤﺘﺮ ،ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ را راﺿﯽ ﻧﮕﻪدارد.
ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ از دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﻫﻢ
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ:
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر در دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ
ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺎپ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﻦﺗﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﮔﻨﮓ ﺑﻮده و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺐ ﻧﯿﺰ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .آرﺷﯿﻮ ﭼﻨﺪان ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ در دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺘﺎب در دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮان

ﮔﯿﺞﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب را ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب در ﻧﻮار ﺟﺴﺘﺠﻮی
دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮابﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺳﯿﺪ.
ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ:
روﯾﻪ ارﺳﺎل در دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد
دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ارﺳﺎل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 -۴آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک

ﺳﺎﯾﺖ آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک از ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﺎن از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ آﺷﻨﺎﺳﺖ.
آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارد.
آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺘﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﻮد ﮐﺘﺎبﺑﺎزﻫﺎ
»ﭼﺎپ ﻗﺪﯾﻢ« ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﻣﺖ آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک ،ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﺧﻞ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮای دوﺳﺘﺪاران ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن در ﭼﻪ ﺳﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻧﺎﺷﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻫﻨﻮز در ﺑﺎزار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﮐﺘﺎبﻫﺎی دﺳﺖ دوم در آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﻃﺮح ﻗﻔﺴﻪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻌﺪودی را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ:
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک ﺑﺎ ﺑﯽﺳﻠﯿﻘﮕﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی
اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭼﻨﮕﯽ ﺑﻪ دل ﻧﻤﯽزﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﮐﺘﺎبﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ:
ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ در آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﻫﻢ از
ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ و ﻫﻢ ﭘﯿﮏ ﺑﺎ رﻗﻤﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .آدﯾﻨﻪ ﺑﻮک ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺘﺎب اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ از وﺑﺴﺎﯾﺖ آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻧﻤﺎﺪ.

 -۵ﺑﺎﻫﻮک

ﺑﺎﻫﻮک ﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﺣﻮزه ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎﻫﻮک ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺘﺎب داﺷﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ .ﺑﺎﻫﻮک ﻟﯿﺴﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺘﺎبﺧﻮانﻫﺎ ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺑﺎﻫﻮک ﻧﯿﺰ ﮐﺎری راﺣﺖ ﺑﻮده و
راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی وﺑﺴﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺮ دو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻇﺮاﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ:
ﺑﺎﻫﻮک آرﺷﯿﻮ ﭼﻨﺪان ﻏﻨﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﺪارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﻫﻢ روی

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺤﻮه ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎب دارﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ.
ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ:
ﺧﺒﺮی از ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ ارﺳﺎل ﺑﺎ ﭘﯿﮏ در ﺑﺎﻫﻮک ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،اﯾﻦ ارﺳﺎل راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -۶ﮐﺘﺎب ﮔﯿﺴﻮم
ﮐﺘﺎب ﮔﯿﺴﻮم ﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻮده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن از
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﻣﺠﺰاﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب ﮔﯿﺴﻮم ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب و ﻧﺎﯾﺎب ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب ﺑﮕﺮدﯾﺪ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار در ﻫﺮ

ﺳﺎﻟﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﺗﯿﻢ ﮔﯿﺴﻮم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .آﻧﻬﺎ
ﮐﺘﺎب را از زﯾﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﻢ ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب دﺳﺖ دوم ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﭘﺎرﮔﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺧﺮﯾﺪاری

ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮐﺘﺎب ﮔﯿﺴﻮم ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل اﺛﺮی ﮔﺸﺘﻨﺪ
و ﻫﺮﺟﺎ ﺳﺮ زدﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ
 -۱ﻃﺎﻗﭽﻪ

ﻃﺎﻗﭽﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺎدی را روی ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده و اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪ
وب و وﯾﻨﺪوز در ﮐﻨﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺎﻗﭽﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﮐﺘﺎب راﯾﮕﺎن و ﻏﯿﺮراﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبﻫﺎ را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺸﺮ
و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻧﺸﺮ ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻼگ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻔﯿﺪی
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮانﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﺶ اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﺎﺷﺮان در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﻣﺪت
زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪﺗﻬﺎی ﻣﺪﯾﺪی ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺧﺒﺮ از ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮانﻫﺎی  BOOXﺑﺎﻧﺪل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﺎزار ﻣﯽداد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ
ارز در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﻮرد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻗﺼﺪ
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-۲ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ

ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮوه دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮدش را در ﺑﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮانﻫﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺘﺎب در ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻨﺮﻫﺎ و ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻧﺎﺷﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺷﺮﯾﻦ
ﭼﺎﭘﯽ ﻗﺪری در ﺑﺎزار ﮐﺘﺎب ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮕﺮان و ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﻄﺮح
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ داﺷﺘﻪ و اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی

وﯾﮋهای ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ اﺧﯿﺮا ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﺪیﭘﻼس ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ« ﻃﺎﻗﭽﻪ راهاﻧﺪازی ﮐﺮده

و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد در ﻣﯽآورد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮک را از دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﺪﯾﺒﻮ و

ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﺘﺎن در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را در اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﻮان ﻧﺴﺒﺘﺎ ارزان )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﺎزار(
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

-۳ﮐﺘﺎﺑﺮاه

ﮐﺘﺎﺑﺮاه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﻮم ﺣﻮزه ﮐﺘﺎبﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺘﺎﺑﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ زودﺗﺮ از دو
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻦ ﮐﺘﺎبﺑﺎزﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎﺑﺮاه ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺧﻮد

ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

