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  کنيد آسان را وبگرديبا فيد خوانها 

  
روزانه چند ساعت وقت خود را به اينترنت و جستجو و مشاهده سايتها و وبالگها اختصاص ميدهيد؟  آيا شما نيز 

جزو آن دسته از افراد هستيد آه برخي سايتهاي خوب و مفيد و جذاب را شناسايي آرده ايد و عموما هر روزه به 

ز مطالب آن لذت مي بريد؟ خوشبختانه امروزه تعداد اين سايتها آه در بين آنان سايتهاي آنها سري مي زنيد و ا

فارسي زبان نيز آم نيستند فراوان است  و همين امر عاملي است آه باعث ميشود ساعاتي را به مشاهده مطالب اين 

  :عناوين زير شايد در ذهن شما نيز باشد . سايتها اختصاص  دهيد

 ن سايت امروز مطلب جديدي دارد يا نه ؟ نميدانم آيا اي -

همه مطالب اين سايت براي من جالب نيست و من فقط دنبال مشاهده مطالب خاصي هستم آه هر از چندي  -

 بنا بر اين اگر تيتر مطالب آنها را مشاهده آنم در اآثر موارد آافي است. در اين سايت وجود دارد 

 نمايش بنرهاي تبليغاتي صرف ميكنندبرخي وبالگها و سايتها زمان زيادي جهت  -

 من تصاوير سايتها را نميخواهم و برخي موارد فقط متن آن آافي است -

تعداد سايتهايي آه ناچارم هر روز مشاهده آنم زياد است و بايستي تك تك آنها را مشاهده نموده و در  -

 برخي موارد نيز ميبينم مطلب جديدي ندارند

و اشغالي تلفن   Dial Upنت ندارم و اشتراك اينترنت آم سرعت و خط زمان آافي جهت اتصال به اينتر -

 مانع مشاهده تمام سايتهاست

 .ندارم   Off Lineزمان قطع اتصال و پرداختن به آارهاي ديگر ، مطالب را بصورت  -

 ....و  -

  

و خالق ، روش و  يافتن راه حلي آه تمام مشكالت فوق را رفع نمايد بسيار آسان است و خوشبختانه افراد با ذوق

چندين سال است آه اين تكنولوژي بياري برخيها آمده و . را براي آن ارائه آرده اند   RSS تكنولوژي خاصي بنام 

  .امروزه از آن بطور گسترده اي استفاده ميشود 

  :بطور مختصر تعريف آن  اينگونه است 

Really Simple Syndication (RSS) is a lightweight XML format designed for sharing 

headlines and other Web content. 

  

مشاهده ميشود  اينها سايتهايي    يا     در حاشيه برخي سايتها عالئمي مانند 

  .ه از اين تكنولوژي را دارند هستند آه امكان استفاد
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تعداد آنها اندك نيست و در دسته بنديهاي متفاوتي . براي استفاده از اين امكان نرم افزارهاي متفاوتي وجود دارد 

  On Lineبرخيها خاص ويندوز بوده و برخي آز آنها تحت لينوآس آار ميكنند برخي از آنها فقط . قرار ميگيرند

برخي رايگان و براي استفاده آامل از بعضي از آنها . را نيز دارند   Off Line ر بصورت بوده و برخي امكان آا

  بايستي مبلغي پرداخت آنيد

  .شايد معرفي مختصري در مورد دو نوع از اين ابزارها بتواند مفيد باشد

  

  

  : Snarferنرم افزار 

  
مزاياي فراواني دارد . نا انتخاب خوبي خواهد بود براي آساني آه با فيد خوانها آار نكرده اند اين نرم افزار مطمئ

سهولت فوق العاده آار با آن  و امكانات خوب آن  و حجم آم . آه آن را از ساير نرم افزارهاي مشابه متمايز ميكند

برخيها چنان شيفته آن شده اند آه . از امتيازات ويژه اين نرم افزار است ) آيلوبايت 380حدود (آن براي دانلود 

براي افرادي آه در محيط ويندوز آار آرده اند اين نرم .ديگر فيد خوانها را رها آرده و فقط از اين استفاده ميكنند 

  .افزار پيچيدگي زيادي نخواهد داشت

  :خود اين نرم افزار خودش را چنين توصيف آرده است  

Snarfer allows users to Subscribe, Read and Manage RSS feeds and content. A Snarfer is 

a new type of creature on the Internet. Snarfers are hungry little creatures that crave 

information! They consume a steady stream of information feeds and store it for their 

users. Snarfer gets "smart" by accumulating information from many different places and 

then gives users the ability to read and manage it.  

    

  :روش آار بسيار ساده است 

  )استفاده از اين نرم افزار آزاد بوده و نياز به خريد ندارد(نرم افزار را دانلود آنيد و آن را اجرا نمائيد  -

آورده و . ) دارند Rssسايتهايي آه امكان (فه آنيدهر سايتي را آه ميخواهيد به ليست فيد خوان خود اضا -

 Copyآليك راست نموده ) در صورت وجود(روي يكي از  دوعالمت نمايش داده شده در فوق 

ShortCut   را انتخاب و با استفاده از عالمت باضافه در باالي صفحه و  سمت چپ اين نرم افزار  ، آن

 آنيد Pastرا بعنوان يك فيد 

سايتها وجود  RSSي اشاره شده در فوق را مشاهده نكرديد روشهاي مختلفي براي پيدا نمودن اگر دآمه ها -

ميباشد و يا براي     http://example.blogfa.com/rss.aspxبصورت  Blogfaمثال براي . دارد 

روش ديگر . است  http://Example.wordpress.com/feed بصورت    Wordpressوبالگ 
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براي برخي سايتها نيز آافي است آدرس سايت را وارد آنيد . ر جستجوگر فيد گوگل است استفاده از موتو

 .خود نرم افزار آن را تكميل مي آند 

 را آليك آنيد Refreshبعد از اضافه شدن سايتها دآمه  -

 همه چيز آماده است -

بايستي به   Refreshي بديهي است برا. نيز از اين نرم افزار ميتوانيد استفاده آنيد  Off Lineدر حالت  -

 اينترنت وصل شويد

 نمايشي از آن را در تصوير ميبينيد -

  

  
  

  

  

  :Google readerمختصري در مورد  

  

استفاده ننمايد يكي از آنها   Googleامروزه آمتر آسي است آه از ابزارها و امكانات بسيار خوب و مفيد و آامل 

google reader   آه برخيها آن را خبر خوان ناميده اند ميتوان ليست سايتهاي مورد  با استفاده از اين ابزار. است
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نظر را به آن اضافه نموده و با هر بار مراجعه به اين سايت از آخرين مطالب ايجاد شده در سايتهايي آه به اين 

  : روش آار بسيار ساده است. خبر خوان اضافه شده ،  اطالع پيدا آرد

 شويد  http://www.google.com/reader  وارد سايت  -

  خود شروع آنيد  Gmailميتوانيد با استفاده از اآانت   -

 استفاده نموده و به روش زير عمل آنيد  Subscribtion  Addاز دآمه  -

عالمت نمايش هر سايتي را آه ميخواهيد به ليست خبرخوان خود اضافه آنيد آورده و روي يكي از  دو -

را انتخاب ودر خبرخوان   Copy ShortCutآليك راست نموده ) در صورت وجود(داده شده در فوق 

   آنيد  Pastگوگل 

خود گوگل زمان . بايستي نرم افزار خاص آن را دانلود آنيد  Off Lineبراي استفاده از آن بصورت  -

 واهد داددانلود و نصب اين نرم افزار را انجام خ  Off Lineانتخاب 

  

  

            

              

  

  
  


