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اگز دارای ٔثالگ ٔ یب ٔة طبیت ْظتیذ يطًئًُب ثبیذ ْ feedبی ثّ رٔس رطبَی يبَُذ ْRSSب داػتّ ثبػیذ؛ ایٍ
ًْبٌ فبیهی اطت کّ ظبْز آٌ دکًّء ػجیت ٔ غزیت ثب خطٕط يُحُی َبرَجی رَگ يی ثبػذ کّ در ثظیبری اس
ٔة طبیت ْبی ثّ رٔس رطبَی ػذِ ٔ یب ٔثالگ ْب يی ثیُیذ.
ایٍ َکبت ثزای ْز دٔ َٕع اسْ Feedب کبرثزی دارد .کبرْ feedب ایٍ اطت کّ ثب دیگز رثبت ْب در يٕرد ٔة طبیت
ػًب ٔ اس طزق ػًب صحجت يی کُذ .ایٍ يکبنًبت ثیٍ رثبت ْب ثبػث افشایغ تزافیک ٔة طبیت ػًب خٕاْذ ػذ
ٔ ثّ افزاد کًک يی کُذ کّ ٔة طبیت ػًب را ثجیُُذ؛ چّ ثّ صٕرت يظتمیى اس طزیك خٕاَُذگبٌ ْ feedب ٔ
نیظت يؼتزکیٍ ٔ چّ ثّ صٕرت غیز يظتمیى اس طزیك کًک ثّ رتجّ ثُذی ٔة طبیت در يٕتٕر جظتجٕ .ثزای
يزالجت اسْ feedبی ٔة طبیت خٕد حذالم ثبیذ اس ایٍ اصٕل پیزٔی کُیذ:


ْیچ کض ْ RSSب را سیبد دٔطت َذاردَ ،ظز ػًب در ایٍ يٕرد چیظت؟ اکثز صبحجبٌ ٔة طبیت ٔالؼًب ْیچ
ٔلت تًبیهی ثّْ RSSب َذارَذ ايب ًْیٍ ٔة يظتزْب ًْیؼّ يی داَُذ کّ ْ RSSب َیبس ٔة طبیت ثزای
رػذ ٔ تٕطؼّ يی ثبػذ .پض دطت اس تالع ثزای تٕلف آٌ ثزداریذ ٔ طؼی کُیذ کّ درک کهی اسْ RSSب
پیذا کزدِ تب ثذاَیذ کّ ایٍْ Feedب چگَّٕ ثّ کظت ٔ کبر ایُتزَتی ػًب کًک خٕاْذ کزد.



اگز ٔة طبیت ػًب ثخغ خجزَبيّ َذارد ،يی تٕاَیذ اس  RSSاطتفبدِ کزدِ تب يطبنت ارطبنی ٔثالگ تبٌ را
ثب ایًیم خجز َبيّ ارطبل کُیذ ،طپض در ثبالی طًت راطت ٔة طبیت خٕد کبدر ػضٕیت در خجزَبيّ را
تؼجیّ ًَبییذ .در غیز ایٍ صٕرت ثّ گَّٕ ای ػخصی تز ٔ در صٕرتی کّ يشاحًتی ثزای افزاد ایجبد َکُذ،

ثّ آَٓب یبدآٔری کُیذ کّ در خجزَبيّ ٔة طبیت ػًب ػضٕ ػَٕذ .تزجیحبً فزو ػضٕیت در خجزَبيّ ٔ فزو
تًبص ثزای اتٕيبتیک ػذٌ ایٍ جزیبٌ ایجبد ًَبییذ.



تمزیجبً ْز یک ْفتّ یک ثبر اس اػتجبر ْ Feedبی خٕد اطًیُبٌ حبصم فزيبییذ .گبْی ألبت السو اطت اس یک
کبراکتزی کّ ثّ َذرت در ػُٕاٌ اطتفبدِ يی ػٕد ثزای ػکظتٍ  feedخٕد اطتفبدِ کُیذ .
Feedvalidator.orgدر ایٍ يٕرد ثّ صٕرت رایگبٌ ثّ ػًب کًک يی کُذ.



ْFeedبی ٔة طبیت خٕد را در ثزتزیٍ ْ RSSبی يٕتٕر جظتجٕ ٔ دایزکتٕری ْب ثجت کُیذ .یکی اس ًََّٕ
ْبی خٕثی کّ ٔجٕد دارد  Link syndic8ثٕدِ ٔ جشء نیُک ْبیی اطت کّ ثّ ٔة طبیت ػًب ْیچ صذيّ
ای َخٕاْذ سد.



RSSچیشی اطت کّ ثّ ٔة طبیت ػًب کًک يی کُذ تب ثب ٔة طبیت ْبی رطبَّ اجتًبػی ثّ طٕر
خٕدکبر صحجت کُذ .ايب ػبیذ ػًب يطًئٍ َیظتیذ کّ ایٍ ْ Feedب چگَّٕ ٔ تب چّ حذ ثّ ػًب کًک يی
کُذ؟ يی تٕاَیذ اس  feedBurnerاطتفبدِ کُیذَ .ظز يٍ ایٍ اطت کّ اس سيبَی ثیغ اس یک طبل پیغ کّ
گٕگم آٌ را در دطت گزفت ،خذيبت آٌ رٔ ثّ کبْغ اطت .ايب لجم اس ایُکّ دٔثبرِ آٌ لضبٔت کُیذ،
حظبة کبرثزی در آٌ ایجبد ًَبییذ .خذيبت  FeedBurnerثّ صٕرتی اطت کّ ثّ خٕثی تزافیک ٔة طبیت
ػًب را ثّ خٕثی ثزرطی يی کُذ ٔ انجتّ اگز ػًب تًبیهی َذاػتّ ثبػیذ َیبسی َیظت کّ تًبيی تزافیک
خٕد را ثّ صٕرت يظتمیى اس طزیك  FeedBurnerثزرطی کُیذ .يی تٕاَیذ اس آٌ ثزای ثزرطی ٔ ردیبثی

طبیت ْبیی کّ ػًب ثّ آَٓب اجبسِ يی دْیذ کّ ْ feedبی ػًب را دٔثبرِ يٕرد ْذف لزار ثذُْذ ،يبَُذ
تٕیتز ٔ فیض ثٕک اطتفبدِ ًَبییذ.



َGoogle readerکتّء اصهی در ایٍ يمٕنّ يی ثبػذ .تؼذاد کًی اس افزاد کّ اس  feed readerثزای دَجبل
کزدٌ ٔثالگ ْب ثّ جبی ایًیم اطتفبدِ يی کُُذ .در ایٍ يٕرد گٕگم  readerگشیُّء ثظیبر خٕثی ثزای آَٓب
خٕاْذ ثٕد .دکًّء آٌ را در ٔة طبیت خٕد انصبق ًَبییذ .در گٕگم  readerثّ طزفصم ْبی خٕد چُذ ثبر
َگبْی ثیبَذاسیذ .يطًئٍ ثبػیذ ثب ثّ اػتزاک گذاری ثزخی يٕارد اصالً آطیجی ثّ ٔة طبیت ػًب
َخٕاْذ رطیذ.



فکز يی کُیذ ثبیذ اس ْ feedبی کبيم اطتفبدِ کُیذ یب ْ feedبی جشئی؟ ایٍ یک يظئهّء ثحث ثزاَگیش
يی ثبػذ .راِ حم يٍ ثزای طبیت ْبی جذیذ پیؼُٓبد ْز دٔ َٕع ْ feedب يی ثبػذ ،ثّ خٕاَُذگبٌ
اجبسِ دْیذ ُْگبو ٔرٔد ثّ ٔة طبیت ػًب حك اَتخبة داػتّ تب ْز ػخصی ثتٕاَذ ْ feedبی کٕتبِ تز را
ثّ صٕرت ًْشيبٌ اطتفبدِ کزدِ ٔ اس طزیك نیُکی کّ در پبییٍ ْز  feedارطبل يی کُیذ ،ثّ خٕاَُذگبٌ
اجبسِ يی دْیذ کّ يتٍ کبيم ارائّ ػذِ را ثجیُذ .یبدگیزی در يٕرد  RSSيًکٍ اطت يبَُذ یک يؼبيهّ
ثشرگ َجبػذ ايب ثّ خبطز داػتّ ثبػیذ ٔ فزايٕع َکُیذ کّ ْ Feedبی طبیت ػًب در ٔالغ ٔطیهّ ای
اطت کّ ثّ رػذ ٔ تٕطؼّ ٔة طبیت ػًب کًک سیبدی يی ًَبیذ.

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
120- 88610402

