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ــی دارد؟ در  ــه کاربردهای ــود و چ ــد می ش ــه تولی ــت، چگون ــد RSS چیس ــا می دانی آی
ایــن مطلــب بــا هرآنچــه کــه بایــد دربــاره RSS بدانیــد آشــنا خواهیــد شــد. پــس بــا 

ایــن نوشــته از مدیــروب همــراه باشــید.

ــا  ــا ی ــه دکمه ه ــمتان ب ــف چش ــایت های مختل ــد از وب س ــگام بازدی ــاالً در هن احتم
لینک هایــی بــا مضمــون »اشــتراک در RSS« خــورده اســت. امــا آیــا دقیقــًا می دانیــد 
کــه منظــور از آن هــا چیســت؟ آیــا می دانیــد کــه RSS چیســت، فیــد RSS چیســت و 
چطــور می توانیــد مشــترک آن شــوید یــا از آن بــه نفــع خودتــان بهــره بــرداری کنیــد؟ 
 RSS بــا مطالعــه ادامــه ایــن مطلــب بــه پاســخ همــه پرســش هایتان در رابطــه بــا

دســت پیــدا خواهیــد کــرد.

بیشتر بدانید: کوکی چیست و چگونه می توان آن را غیرفعال کرد؟
 

RSS چیست؟
 Rich یــا Really Simple Syndication مخفــف یــا شــکل کوتــاه شــده عبــارت RSS
Site Summary اســت و در عمــل، روشــی بــرای توزیــع آســان فهرســتی از عناویــن، 
ــترده ای  ــروه گس ــه گ ــوا ب ــی محت ــانی ها، و گاه ــد و به روزرس ــای جدی ــان خبره اع
ــام  ــا تم ــا ب ــت، ام ــده ای نیس ــز پیچی ــًا RSS چی ــود. اساس ــوب می ش ــردم محس از م

ســادگی اش نحــوه تعامــل کاربــران بــا محتــوای اینترنتــی را دگرگــون کــرده اســت.
بــه لطــف وجــود RSS، بــدون اینکــه نیــاز باشــد هــر روز چندیــن بــار بــرای بررســی 
تازه تریــن تغییــرات و به روزرســانی ها بــه ســایت های مختلــف ســر بزنیــد می توانیــد 
ــن  ــد و ســپس آخری ــال کنی ــا ســایت های مــورد نظــر را فع اشــتراک RSS ســایت ی
ــه  ــا خبرمای ــوراک ی ــد RSS« )خ ــک »فی ــب ی ــایت را از در قال ــانی های س به روزرس
RSS( و از طریــق یــک خبرخــوان RSS یــا فیــد ریــدر )feed reader( دریافــت کنیــد.
ــران  ــار کارب ــه رایــگان در اختی معمــوالً وب ســایت های مختلــف فیــد RSS خــود را ب
ــوای منتشرشــده  ــن محت ــد تازه تری ــق می توانن ــن طری ــه از ای ــد، چــرا ک ــرار می دهن ق

را در اســرع وقــت بــه دســت مخاطبــان عاقه منــد برســانند.
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RSS طرز کار
ــف  ــات مختل ــا موضوع ــد ب ــن فی ــا چندی ــد RSS ی ــک فی ــد ی ــایت می توان ــر س ه
 XML در واقــع فایل هــای متنــی ســاده بــا فرمــت RSS داشــته باشــد. ایــن فیدهــای
 RSS ــای ــا پلتفرم ه ــرویس ها ی ــا، س ــه دایرکتوری ه ــال ب ــس از ارس ــه پ ــتند ک هس
ایــن اجــازه را بــه مشــترک می دهنــد تــا در فاصلــه زمانــی بســیار کوتــاه پــس از هــر 

ــد. ــت و مشــاهده کن ــا را دریاف ــوای آن ه به روزرســانی، محت
ــک  ــب ی ــه در قال ــد ک ــم می کن ــاده ای را فراه ــی و س ــیار ابتدای ــات بس RSS اطاع
ــم در  ــه قدیمی تریــن مرتــب شــده اســت. معمــوالً هــر آیت ــن ب فهرســت از جدیدتری
ایــن فهرســت دربردارنــده یــک عنــوان ســاده بــا یــک توضیــح بــه همــراه یــک لینــک 
بــه مطلــب مــورد نظــر اســت. گاهــی ایــن توضیــح حــاوی همــه اطاعــات الزم اســت 
ــه  ــوای آن ارائ ــه ای از محت ــا خاص ــی تنه ــاگ( و گاه ــت وب ــوای پس ــاً کل محت )مث

می شــود.
اطاعــات RSS در یــک فایــل شــبیه بــه یــک صفحــه وب قــرار می گیــرد؛ امــا محتــوای 
ایــن صفحــه بــه شــکل کــد و بــه زبــان کامپیوتــری XML نوشــته شــده و لــذا ماننــد 
صفحــات معمولــی قابــل خوانــدن و اســتفاده نخواهــد بــود؛ بنابرایــن بــرای اســتفاده 
 RSS( خــوان RSS ــه آن ــه ب ــد داشــت ک ــاز خواهی ــزار مخصوصــی نی ــه اب از RSS ب

ــم. ــده RSS )RSS Aggregator( می گویی ــا گردآورن Reader( ی
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RSS خوان چیست؟
طــرز کار و هــدف همــه RSS خوان هــا کمابیــش یکســان اســت: همگــی آن هــا بــه 
شــما ایــن امــکان را می دهنــد تــا محتــوای RSS را بخوانیــد و در صــورت اشــتراک در 
چندیــن فیــد RSS بتوانیــد عناویــن یــا کل محتــوای ســایت های مختلــف را از یــک 

مــکان واحــد زیــر نظــر بگیریــد.
RSS خوان هــای رایــگان متنوعــی در دســترس هســتند کــه معمــوالً در یکــی از پنــج 
ــد  ــان می توانی ــلیقه و نیازت ــور س ــه فراخ ــما ب ــد. ش ــرار می گیرن ــر ق ــدی زی ــته بن دس
بــرای نمایــش فیدهــای RSS ســایت هایی کــه در آن هــا اشــتراک داریــد از یــک یــا 

چنــد مــورد از آن هــا اســتفاده کنیــد:
ــد کــه همــه فیدهــای RSS خــود  ــر وب: اگــر می خواهی ــی ب • RSS خوان هــای مبتن
را در همــان مرورگــری بخوانیــد کــه بــرای گشــت و گــذار در اینترنــت از آن اســتفاده 
 RSS ــن ــت ای ــد. مزی ــور بروی ــای وب مح ــراغ RSS خوان ه ــه س ــد ب ــد بای می کنی
ــه  ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــدی آن هاســت. ب ــم و پیکربن خوان هــا ســهولت تنظی

نســخه تحــت وب RSS خــوان Feedly اشــاره کــرد.
• RSS خوان هــای نــرم افــزاری: اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه فیدهــای RSS تــان 
را در یــک محیــط مجــزا مشــاهده کنیــد و دوســت داریــد کــه بــرای هــر کاری یــک 
 RSS نــرم افــزار بــر روی سیســتم خانگــی یــا لپ تاپتــان داشــته باشــید بایــد از یــک
ــد. ایــن RSS خوان هــا قابلیت هــای  ــرم افــزاری اســتفاده کنی ــا ن خــوان دســکتاپ ی
متنوع تــری دارنــد، امــا معمــوالً تنظیمــات پیشــرفته تری هــم دارنــد کــه آن هــا را بــه 

ــد. ــل می کن ــر تبدی ــراد حرفه ای ت ــرای اف ــب تری ب ــای مناس گزینه ه
ــی  ــوان داخل ــه RSS خ ــا ب ــی از مرورگره ــا: برخ ــی مرورگره ــای داخل • RSS خوان ه
ــی  ــای اختصاص ــز افزونه ه ــا نی ــب آن ه ــده اند و اغل ــز ش ــان مجه ــوص خودش مخص
 RSS Feed Reader ــه ــه افزون ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــوان دارن RSS خ

ــرد. ــرای فایرفاکــس اشــاره ک ــه Feedbro ب ــرای گــوگل کــروم و افزون ب
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــد می توانی ــه داری ــل عاق ــه ایمی ــر ب ــی: اگ ــای ایمیل • فیدخوان ه
ــان  ــس ایمیلت ــود را در اینباک ــر خ ــورد نظ ــای م ــه فیده ــی هم ــای ایمیل فیدخوان ه
مشــاهده کنیــد. یکــی از ابزارهایــی کــه چنیــن امکانــی را بــرای شــما فراهــم می کنــد 

ــت. Google Alerts اس
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ــه  ــتید ک ــرادی هس ــته از اف ــم از آن دس ــما ه ــر ش ــی: اگ ــای موبایل • RSS خوان ه
ــتند  ــته هس ــان وابس ــی هوشمندش ــه گوش ــاد ب ــود زی ــا کاری خ ــخصی ی ــور ش در ام
ــرای  ــًا ب ــه مخصوص ــد ک ــتفاده کنی ــرویس هایی اس ــا و س ــد از RSS خوان ه می توانی
ــی  ــه اپ موبایل ــوان ب ــال می ت ــوان مث ــه عن اســتفاده در موبایــل طراحــی شــده اند. ب

ــرد. Feedly اشــاره ک

ــک  ــی ی ــاره طراح ــه درب ــه ک ــه آنچ ــایت؛ هم ــاخت س ــای س ــط: راهنم ــه مرتب مقال
ــد ــد بدانی ــایت بای وب س

 
RSS چگونه تولید می شود؟

فرمــت خــاص XML کــه RSS وب ســایت یــا وبــاگ را می ســازد بــه دو روش خــودکار 
یــا دســتی تولیــد می شــود.

ــق  ــا از طری ــزرگ و وباگ ه ــایت های ب ــاق وب س ــه اتف ــب ب ــت قری ــت اکثری مدیری
ــن  ــه ای ــرد؛ ب ــام می گی ــوا )CMS( انج ــت محت ــای مدیری ــرم افزاره ــا ن ــتم ها ی سیس
ــود  ــر خ ــورد نظ ــب م ــا مطال ــن برنامه ه ــتفاده از ای ــا اس ــنده ها ب ــه نویس ــب ک ترتی
ــا  ــه ی ــاد صفح ــرای ایج ــای الزم ب ــار، کده ــه انتش ــردن دکم ــا فش ــرده و ب را وارد ک
 RSS فیــد XML بخــش مــورد نظــر ایجــاد می شــود. معمــوالً در همیــن حیــن، فایــل
وب ســایت نیــز بــا افــزودن آیتم هــای جدیــدی کــه بــه پســت جدیــد اشــاره دارنــد 
ــی،  ــاگ نویس ــای وب ــب پلتفرم ه ــود. اغل ــه روز می ش ــر ب ــوارد قدیمی ت ــذف م و ح
ماننــد باگــر نیــز بــه طــور خــودکار و بــدون نیــاز بــه دخالــت کاربــر فیــد RSS را تولیــد 

ــد. ــه روز می کنن و ب
ــا  ــی ب ــاً سفارش ــورت کام ــه ص ــه ب ــایت هایی ک ــی از وب س ــر، در برخ ــرف دیگ از ط
ــاخته و  ــی س ــگرهای متن ــا ویرایش ــد Dreamweaver ی ــی مانن ــتفاده از ابزارهای اس
ــت،  ــن حال ــود. در ای ــه نمی ش ــودکار RSS تعبی ــد خ ــکان تولی ــوند ام ــه می ش پرداخت
نویســنده یــا مدیــر ســایت بایــد فایل هــای XML را بــه صــورت دســتی بــه روز کنــد 
یــا اینکــه از ابزارهــا و ســرویس هایی اســتفاده کنــد کــه بــه صــورت دوره ای وب ســایت 

ــد. ــرده و تغییــرات ایجــاد شــده را شناســایی می کنن را بررســی ک
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چطور مشترک یک فید RSS شویم؟
ــد همیشــه  ــد و می خواهی ــه داری ــه ده ســایت عاق ــه ب ــم ک ــن بگیری ــر ای ــرض را ب ف
و هــر روز در جریــان آخریــن مطالــب و اخبــار آن هــا قــرار داشــته باشــید. در حالــت 
عــادی بــه امیــد مشــاهده یــک مطلــب تــازه بــه ســایت اول مراجعــه می کنیــد، امــا 
از آخریــن بــاری کــه بــه آن ســرزده اید چیــز جدیــدی منتشــر نشــده و بنابرایــن بایــد 
ــا  ــد ت ــد را ادامــه بدهی ــدر ایــن رون ــد و آن ق ــه ایــن وب ســایت مراجعــه کنی بعــدًا ب
صاحــب آن وب ســایت، ســایتش را بــه روز کنــد. طبیعتــًا چنیــن کاری چــه بــرای یــک 
ســایت و چــه بــرای ده ســایت، خســته کننــده، وقت گیــر و ناکارآمــد اســت؛ بنابرایــن 
ــن  ــوع ای ــد از موض ــد می توانی ــدر بدهی ــور ه ــود را این ط ــت خ ــه وق ــای اینک ــه ج ب

مطلــب، یعنــی RSS کمــک بگیریــد؛ بــه ایــن ترتیــب:
ــانی های  ــن به روزرس ــان آخری ــد در جری ــه می خواهی ــوید ک ــایتی بش ــدا وارد س 1. ابت

آن قــرار داشــته باشــید؛
2. آیکــن RSS )معمــوالً بــه رنــگ نارنجــی( یــا لینــک اشــتراک در RSS را پیــدا و روی 

آن کلیــک کنیــد؛
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3. معمــوالً بــا کلیــک بــر روی آیکــن یــا لینــک اشــتراک RSS آدرس فیــد RSS ســایت 
در اختیــار شــما قــرار می گیــرد. البتــه اغلــب وب ســایت هایی کــه موضوعــات گوناگونــی 
ــد  ــد کــه می توانی ــه دارن ــد جداگان ــرای هــر موضــوع یــک فی ــد ب را پوشــش می دهن
متناســب بــا عایــق خــود فیدهــای موضوعــات مــورد نظرتــان را انتخــاب کنیــد. در 
ایــن مرحلــه بایــد آدرس یــا آدرس هــای فیــد یــا فیدهــای RSS مــورد عاقــه خــود را 

کپــی کنیــد؛
ــد.  ــه خــود وارد کنی ــد را در RSS خــوان مــورد عاق ــی کرده ای ــه کپ ــی ک 4. آدرس های
حــاال شــما مشــترک آن فیدهــای RSS شــده اید و هــر زمــان کــه بخواهیــد بــا مراجعه 
ــید  ــته باش ــه داش ــد. توج ــاهده کنی ــا را مش ــه آن ه ــد هم ــوان می توانی ــه RSS خ ب
ــف و  ــای RSS مختل ــتراک در فیده ــازی اش ــا فعال س ــیاری از RSS خوان ه ــه بس ک
معمــوالً متناســب بــا اطاعاتــی کــه از شــما گرفته انــد را نیــز پیشــنهاد می دهنــد کــه 

می توانــد یــک قابلیــت کاربــردی و مفیــد بــه شــمار بیایــد.

بیشتر بخوانید: اسکیما چیست؛ معرفی ابزارها و نحوه ساخت آن
 

RSS کاربردهای
ــایت های  ــانی های وب س ــن به روزرس ــد و آخری ــن جدی ــی از عناوی ــر آگاه ــاوه ب ع
ــز از RSS اســتفاده  ــری نی ــا مقاصــد و اهــداف دیگ ــد ب ــه خــود می توانی ــورد عاق م
کنیــد. در ایــن راســتا دقــت داشــته باشــید کــه گاهــی همــه اطاعــات الزم در عناویــن 
و توضیحــات RSS وجــود دارد و حتــی بــه وجــود یــک صفحــه مســتقل بــرای آیتمــی 

ــازی نیســت. ــرد نی ــرار می گی کــه در فهرســت ق
از جمله برخی از سایر کاربردهای RSS می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اطاع رسانی نسبت به عرضه محصوالت جدید در فروشگاه؛
ــای  ــه خبرنامه ه ــد، از جمل ــای جدی ــار خبرنامه ه ــه انتش ــبت ب ــانی نس ــاع رس • اط

ــی؛ ایمیل
• هشدارهای مربوط به آب و هوا و سایر تغییرات مهم یا اضطراری؛

• اطــاع رســانی دربــاره اضافــه شــدن اطاعــات جدیــد بــه بانــک اطاعاتــی یــا یــک 
عضــو تــازه بــه یــک گــروه.
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حرف آخر
ــت.  ــرده اس ــدا ک ــودی پی ــد صع ــر رون ــال های اخی ــای RSS در س ــتفاده از فیده اس
ــزار  ــک اب ــران وب ســایت ها ی ــرای کارب ــز واضــح اســت: RSS ب ــن رشــد نی ــل ای دلی
ســاده و کارآمــد در جهــت دریافــت ســریع و گلچیــن شــده محتــوا محســوب می شــود 
و بــرای صاحبــان وب ســایت ها نیــز روش مؤثــر و آســانی بــرای ترویــج محتــوا بــدون 
نیــاز بــه تبلیــغ یــا اســتفاده از اســتراتژی های هزینه بــر یــا پیچیــده اســت. بــا توجــه 
ــت  ــی اس ــایت ها ضرورت ــد RSS در وب س ــود فی ــدی، وج ــادگی و کارآم ــن س ــه ای ب
کــه نبایــد نســبت بــه آن ســهل انــگاری کــرد. بنابرایــن اگــر تاکنــون توجــه ویــژه ای 
ــه کار شــوید و  ــد دســت ب ــگاه RSS در اســتراتژی های خــود نداشــته اید بای ــه جای ب

اقدامــات الزم بــرای ترویــج هــر چــه بیشــتر اســتفاده از آن را انجــام بدهیــد.
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