
  فید چیست و نحوه استفاده از فید

 
 +  + مقاله آموزشی

تواند گشت و گذار شما را  ای است که می اند، فناوری هم ترجمه کرده« خبرمایه»یا « خوراک»که آن را در فارسی  feed فیدفناوری 
 های سایت و وبالگهاست. . فید راهی برای دسترسی سریع و بدون دردسر به آخرین اخبار و نوشتهدر اینترنت متحول کند

گردی یک روزتان را صرف آشنایی با آن کنید، مطمئنا  کردید، این نوشته را بخوانید و وقت وب اگر تا به حال از فید استفاده نمی
 آشنا شدید به نیکی یاد خواهید کرد! پشیمان نخواهید شد و در آینده از روزی که در آن با فید

 چرا باید فید بخوانیم؟!
تصور کنید که دوست دارید همیشه مطالب چند وبالگ به خصوص را بخوانید و یا از آخرین اخبار روز دنیا مثال در مورد سیاست و اخبار 

های خبری بازید کنید. این  ها و سایت ن وبالگروز، پزشکی یا فناوری مطلع باشید. برای این کار مجبور هستید که هر روز از همه ای
بنشینید و تازه اصال هم  اینترنتیگیر است. شما باید هر روز زمان زیادی در انتظار باز شدن صفحات  کار چندان ساده نیست و وقت

 روز شده باشد! یست که وبالگ مورد نظر شما بهمعلوم ن
 شود. ها بسیار ساده می ها و وبالگ مطالب تازه سایت  آید. به کمک فید، مرور فید دقیقا چیزی است که به کار شما می

  

  

 

  

 

    

 از فید نترسیم؟
خورد و  های کامپیوتر می د، فقط به درد خورهکنند که کار کردن با فی خورد، با خودشان فکر می ها تا اسم فید به گوششان می خیلی

شان، چیز دشواری است و فواید  گردی قدیمی کنند که خو کردن به فید و ترک عادات وب بس. آنها از تغییر واهمه دارند و تصور می
ای که باشد به  رشته ارزد! در صورتی که هر کس با هر میان تحصیالت و در هر استفاده از فید به تحمل زحمات آشنایی با آن، نمی

 تواند از فناوری از فید بهره ببرد. تناسب نیاز خود می
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 چطور از فید استفاده کنیم و فید بخوانیم؟
اگر لوگو و اضافات گرافیکی و تبلیغات هر سایت را حذف کنیم و فقط مطالب جدید هر سایت را باقی بگذاریم، چیزی که باقی 

 ها هست. ها و وبالگ یگر فید، نسخه فقط متن سایتماند، فید سایت است، به عبارت د می

هایی بخوانید یا اینکه فید را از طریق ایمیلتان بخوانید. با  توانید فید را با نصب برنامه های خواندن فید، خیلی زیاد هستند. شما می راه
دهند که روز  دارد و آمارها هم نشان می محبوبیت زیادی  ها ، در میان فیدخوانGoogle Readerاین همه فیدخوان یا خبرخوان گوگل 

 آورند. روی می Google Readerبه استفاده از   به روز تعداد بیشتری از مردم

 خوب! حاال چطور فیدها را با گوگل ریدر بخوانیم؟
 بخوانید.  توانید به راحتی فیدها را با گوگل ریدر اگر مراحل زیر را قدم به قدم طی کنید، می

کند که اینترنت  توان از گوگل ریدر استفاده کرد، تفاوتی نمی با همه مرورگرهای رایج می ترنتی خود را باز کنید:مرورگر این -۱
کنیم. با  را به شما توصیه می فایرفاکساکسپلورر داشته باشید یا اپرا یا کروم یا فایرفاکس! با این همه استفاده از مرورگر 

 اینجاتوانید از  دهیم. مرورگر فایرفاکس را می خواهید شد که چرا فایرفاکس را ترجیح میتوضیحاتی که بعدا خواهیم داد، متوجه 
 کنید. دانلود

اید، یک حساب برای خود باز  به حال حسابی در گوگل برای خود حساب باز نکرده  اگر تا بروید. گوگل ریدربا مرورگرتان به  -۲
 کنید.

 

 نام کاربری و پسورد خودتان را بدهید تا وارد گوگل ریدر بشوید.

ها مورد  ها و وبالگ ای رسیدیم که باید آدرس فید سایت حاال به مرحله :آدرس فید سایت یا وبالگ مورد نطر را پیدا کنید -۳
نظرتان را به گوگل ریدر بدهید. اما چگونه باید آدرس فید را پیدا کرد؟ برای پیدا کردن آدرس فید یک سایت یکی از این کارها را انجام 

 دهید:

ایت آدرس خروجی فید سایت را پیدا خواهید کرد. در سایت مورد شما اگر به سایت یا وبالگ مورد نظرتان بروید، در صفحه س-الف 
 ، خوراک یا تصاویری مثل این:RSSنظرتان، دقت کنید، ببینید که کلماتی مثل فید، 

  

 یا این:
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کپی  ها به آن اشاره دارند را خورد؟ اگر چنین چیزهایی پیدا کردید، کافی است، آدرسی را که این تصاویر یا لینک به چشمتان می
 کنید و به صورتی که خواهیم گفت وارد گوگل ریدر کنید.

توانید، فید سایت را پیدا کنید، اگر از مرورگر فایرفاکس یا اپر استفاده می کنید، به نوار آدرس توجه کنید،  با یک روش دیگر هم می -ب
 فید سایت را در آنجا خواهید دید. کافی است، روی این آیگون کلیک کنید و به فید سایت برسید. آیکون

 

)مرحله  ۴تواند به صورت خودکار، آدرس فید را برایتان پیدا کند. کافی است در مرحله  خود گوگل ریدر هم در موارد زیادی می -ج
 الگ را به گوگل ریدر بدهید.بعدی( به جای آدرس فید، آدرس وب

 کلیک کنید: Add a Subcriptionگوگل ریدر و در قسمت باال روی   حاال باید فید را به خورد گوگل ریدر بدهیم، در ستون سمت چپ -۴

 

یا اینکه  شود، در این کادر می توانید آدرس سایت را وارد کنید تا خود گوگل ریدر دنبال آدرس فید بگردد و چنین کادری ظاهر می
 تر آدرس فید را وارد کنید: سرراست

 

 کنید.  کلیک کنید و کمی صبر Addحاال روی 
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ها تازه به صورت  های و پست اید. از این به بعد نوشته اید و قسمت بیشتر کار را انجام داده شما مشترک فید سایت مورد نظر شده
 توانید آنها را به راحتی مطالعه کنید. شوند و شما می خودکار وارد گوگل ریدر می

د عالقه خودتان انجام بدهید. قبول دارم! شاید مشترک شدن های مور ها و وبالگ حاال مراحلی را که توضیح دادم برای دیگر سایت
های شما در مرورگرتان قرار دارند، در روز اول  هایی که دوست دارید و احیانا در لیست عالقه مندی ها و وبالگ فید همه سایت

در وقت و انرژی و هزینه خودتان  توانید گیر باشد، اما به نتیجه کار فکر کنید، تصور کنید که چه میزان در روزهای بعدی می وقت
 جویی کنید!  صرفه

 حاال بیایید جزئیات بیشتری را با هم بررسی کنیم!:

دهید تا  های جدا قرار می های مختلف را پوشه همان طور که در کامپیوترتان، فایل های جدا قرار بدهید: فیدهایتان را در پوشه
توانید  های جدا بچینید. با این کار می خیلی خوب است که فیدهایتان را در پوشه تر باشد، همه چیز مرتب باشد و پیدا کردنش راحت

های فناوری را در  های خبری را در یک پوشه و فید وبالگ توانید فید همه سایت خیلی منظم فیدها را مطالعه کنید. مثال شما می
های فناوری را خواهید خواند و به شیوه مشابه  ما آخرین پستپوشه دیگر قرار بدهید. با این کار با کلیک روی پوشه اخبار فناوری، ش

 با کلیک روی پوشه اخبار روز، فقط اخبار را مطالعه خواهید کرد.

 کلیک کنید: Feed  Settingبرای این کار بعد از مرحله اشتراک هر فید، روی 

 

 انتخاب کنید:جدید درست کنید و نامی برای ان   ، یک پوشهNew Folderحاال با کلیک روی 

 

بیند که پوشه جدیدی  شود. حاال اگر به ستون سمت چپ گوگل ریدر نگاه کنید، می با این کار، فید مورد نظرتان وارد یک پوشه می
 درست شده و فیدتان داخل پوشه قرار دارد:

 

کنند و برای مطالعه هر دسته از  دا میهای متناسب، فیدهایتان سرو سامان پی با تکرار این کار برای فیدها دیگر و درست کردن پوشه
 فیدها کافی است روی پوشه آنها در ستون سمت چپ گوگل ریدر کلیک کنید.



 شوند، چه کار کنم که فقط مطالب تازه را ببینم؟ می  ام، دوباره دیده در گوگل ریدر مطالبی که قبال مطالعه کرده سؤال:
 کلیک کنید: new itemsپاسخ: روی 

 

 ا بفهمم که چند مطلب خوانده نشده دارم؟از کج سؤال:
نشده، به صورت یک عدد مشخص است. همچنین اگر فیدی حاوی مطلب تازه  در کنار کنار هر پوشه و هر فید، تعداد مطالب خوانده

 شود، در غیر این صورت فونت آن معمولی است. باشد، به صورت بولد دیده می
 فید خوانده نشده دارد. ۶پریانا، برای مثال در تصویر باال مجله اینترنتی 

آینده بتوانم دوباره به آنها مراجعه کنم و یا سر فرصت آنها را   چگونه مطالب جالب را برای خودم ذخیره کنم، طوری که در سؤال:
 بخوانم؟

 دار کردن مطالب جالب وجود دارد: ای برای ستاره پاسخ: در قسمت زیر هر پست، گزینه

 

اید با کلیک بر روی  دار کرده کلی مطالب جالبی را که آنها را ستاره  توانید شود. شما می دار می ره، مطلب ستارهبا کلیک بر روی ستا
Starred  items :ببینید 

 

توانند آن  کنید، می در زیر هر مطلب، کسانی که با آنها در گوگل تاک چت می Shareبا کلیک بر روی  به اشتراک گذاشتن مطالب:
خواهید توانست مطالب به اشتراک  Friend’s shared itemsگوگل ریدر خود ببینند. متقابال شما هم با کلیک روی  مطلب را در

 گذاشته توسط آنها را ببینید.

توانید مختصری در مورد هر مطلب اظهار نظر کنید. مثال بنویسید که چرا مطلب برایتان جالب  ، میshare with noteبا کلیک بر روی 
 اینکه مثال با نظر نویسنده مخالف هستید. دوستان شما می توانند این نظرات شما را در کنار مطلب ببینید. بوده یا

 شد فونت را تاهوما کرد! کوچک است. کاش می  سؤال: فونت و ظاهر گوگل ریدر را دوست ندارم. اندازه فونت خیلی
شود به راحتی ظاهر یک صفحه را به  ده کنید! با کمک فایرفاکس میآید به شما توصیه کردیم از فایرفاکس استفا یادتان می پاسخ:

 کار باید انجام بدهید:۲میل خود تغییر داد. برای اینکه گوگل ریدر زیباتر و خواناتری داشته باشید، 

 نصب کنید. «استایلیش»نام   مکی یا افزونه را بهبروید و یک برنامه ک اینجابه  -الف 

 کلیک کنید: Add to  stylish، روی این صفحهبرای نصب استایلیش بعد از رفتن به 
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 کلیک کنید: Installشود، کی صبر کنید و بعد روی  ای ظاهر می پنجره

 

 کلیک کنید: Restart Firefoxعد از تکمیل نصب، روی ب



 

 رسد. حاال به مرحله ب بروید. می  بعد از باز شدن مجدد فایرفاکس، نصب افزونه استایلیش به اتمام

 کلیک کنید: Load in stylishبروید و  اینجابه  -ب

 

 کلیک کنید:   saveشود، روی  که ظاهر می ای حاال در پنجره

http://userstyles.org/styles/2375


 

 رسد و گوگل ریدر شما کامال خوانا شده است!: کار به اتمام می

 

گردی یک روز برای انجام دادن همه کارهای باال کافی است. از فید  مطمئن باشید که اختصاص دادن زمان وب سخن پایانی:
ار با گوگل ریدر و فید، چنان با فید خو خواهید گرفت که نمی توانید کنارش نترسید، اطمینان داشته باشید که بعد از چند روز ک

ریدر جزئیات  تر و ضروری برای کار با فید و گوگل ریدر بود. کار با گوگل بگذارید. راهنمایی که نوشته شد، تنها حاوی مطالب مهم
 های دیگری هم برای مطالعه فید وجود دارد. بیشتری دارد و به عالوه راه

 

 


