
  1 تواند داشته باشد  چيست و چه كاربردي مي)RSS(آر اس اس 
  قالبي.مي باشد Rich site summary  يا Really simple syndication سرنام عبارت  آر اس اس

، به عبارت است براي انتشار و جمع آوري مطالب از منابع اينترنتي شامل روزنامه ها، مجالت و وبالگ ها
 است كه به سايت هاي اطالعاتي اجازه مي xml فرمتي از نگهداري و ارسال اطالعات بر اساس زبان ديگر

  .سادگي به اطالعات يكديگر دسترسي داشته باشنددهد به 
با گسترش روز افزون حجم اطالعات در وب، دستيابي به محتوي مورد نياز و روز آمد  كار مشكل و 

آر اس اس اين امكان را مي دهد كه به راحتي و بدون نياز به مشاهده روزانه سايتهاي .  مي باشديزمانبر
در واقع با استفاده از اين امكان مي توانيد آخرين . ساني آنها مطلع شويدمورد عالقه از محتوي و به روز ر

وقتي  كه سايتها . عناوين خبري  سايت هاي ديگر را با به روز رساني خودكار در سايت خود قرار دهيد
 اخبار و گزارش ها ي خود را در طول روز به هنگام مي نمايند ، فايل آر اس اس  در خبر خوان شما نيز به

بدين ترتيب تازه ترين عناوين خبري همرا ه با  چكيده اي از هر گزارش يا خبر و نيز پيوند  به . روز مي شود
  .متن كامل خبر يا گزارش براي شما قابل مشاهده خواهد بود

  :فوايد استفاده از آر اس اس
  )Spam(جلوگيري از انتقال برنامه هاي مزاحم  -1
 سادگي -2

 سرعت -3

 صرفه جويي در زمان -4

 ش هزينه اينترنتكاه -5

از اين طريق  يكي از اصلي ترين دغدغه هاي مديران سايت كه پس از داشتن يك سايت پويا به هنگام 
سايت هاي اطالع رساني و پرتال هاي خبري مي توانند با رعايت . سازي آن  است  ممكن و ميسر مي شود

 در اختيار ديگر سايت ها يا  xml آخرين اخبار و اطالعات خود را به صورت RSSمفاد استاندارد 
  .ها قرار دهند خبرخوان
   RSSهاي استفاده از  روش

  اس در سايت هاي خبر خوان. اس.  دريافت آر-1

                                                 
١ )کارشناس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسي مشهد(فاطمه هراتيان   -  



براي جمع ) اس. اس.جمع آوري كننده خروجي هاي آر (RSS Aggregator استفاده از برنامه هاي -2
  RSSروز رساني خروجي هاي  آوري، به

  خودشخصي ه اينترنتي مثال در وبالگ  در يك صفحRSS نمايش -3
  :سايت هاي خبرخوان

 هاي مورد نظر خودتان را در آن جا RSSدر اين سايت ها مي توانيد يك صفحه شخصي ايجاد كنيد و 
هنگام انتخاب خبرخوان در نظر داشته باشيد كه برخي از آنها از بعضي  (google readerجمله  از. بخوانيد

مي كنند براي دريافت خبرخوان با قابليت پشتيباني از زبان فارسي به عنوان نمونه مي زبان ها پشتيباني ن از
  ). استفاده كنيدgoogle readerتوانيد از 

  :yahooاس  در . راهنماي اضافه كردن آر اس
 كنيد الزم به توضيح sign in انتخاب و Yahoo را از گوشه صفحه اصلي my yahooابتدا گزينه  .1

اي كه   مي توانيد از نام كاربر و گذرواژهyahooشتن پست الكترونيكي در محيط است در صورت دا
  .داريد استفاده كنيد در غير اين صورت نياز به ايجاد يك پست الكترونيكي داريد

 كه در گوشه چپ باالي صفحه نام my yahooپس از وارد كردن نام كاربر و گذرواژه وارد صفحه  .2
در اين صفحه اطالعاتي مثال تجاري، آب و هوا، برنامه هاي . دكاربري شما قيد شده، مي شوي

 در صفحه چيده شده است، حال شما مي توانيد اطالعات موجود در .... تلويزيوني وهاي  شبكه
 .صفحه را با توجه به عالقه، نياز و سليقه شخصي خود حذف، اضافه و يا تغيير دهيد

 :براي انجام تغييرات الزم است .3

 از سمت چپ ستون حذف هر كدام از گزينه هاي خبري يا تجاري مي توانيد با انتخاب  براي - الف
  .خبر مربوطه، آن راحذف نمائيد

 در ستون محل درج خبر editگزينه  براي تغيير محل درج هر خبر در صفحه مي توان با انتخاب -ب
 گزينه را به پست الكترونيكي مورد  صفحه بفرستيد و يا اين يا پايين جاي آن را تغيير دهيد مثال به باال

 نيز در سمت Change layout. (نظر ارسال نمائيد و در محتويات آن تغييرات مورد نظر را اعمال كنيد
  ).چپ صفحه براي انجام تغييرات مربوط به چيدمان در صفحه است

ل هاي خبري بديهي است سايت هاي اطالع رساني و پرتا( براي اضافه كردن سايت هاي مورد نظر -4
  : خودتان كافي استmy yahooبه صفحه ). دداراي ماهيتي هستند كه به روز بودن آنها اهميت ويژه دار



 را از سمت چپ صفحه انتخاب و در صفحه بعد نشاني اينترنتي صفحه را در Add content گزينه - الف
اب كنيد، از اين پس در  را انتخadd RSS by URLكنيد و سپس   ) Paste و  Copy( وارد findقسمت 
  . اخبار مربوط به سايت مورد نظر خود را مي بينيدmy yahooصفحه 

  .اس را به داخل خبر خوان خود بكشيد. اس.  دكمه نارنجي رنگ آر-ب
 .اس را به خبر خوان خود بکشيد. اس.  نشانی اينترنتی آر-ج
 
 اس به صفحه گوگل. اس.  راهنمای اضافه کردن آر-
 . را مي آوريم com.google.www://http ابتدا  -١

2- igoogleرا از گزينه هاي چپ در باالي صفحه انتخاب مي كنيم  

 3- sing in نمائيدوارد را  را انتخاب و نام كاربري و گذر واژه خود (gmail) 

 و در صفحه بعد نشاني صفحه  كردهانتخاب را از سمت راست مياني صفحه Add stuffگزينه  -4
 وارد Search home page content را در بخش BBC از  Footballمثال اخبار (اس مورد نظر . اس.آر
 )Copy و past ( و گزينهAdd by url را انتخاب مي كنيم و مرحله بعد را ok مي كنيم از اين پس اخبار 

 . مي شود شما اضافهmy googleمربوط به فوتبال در صفحه 

 نيز موجود است كه مي توانيد google پيشنهادي خود   در همين صفحه گزينه هاي خبري و تجاري
 .بسته به نياز يا عالقه آنها را به صفحه خود اضافه كنيد

 . مورد نظر را به صفحه خود اضافه كنيدUrl مي توانيد igoogle نيز در صفحه add a tabبا گزينه 

 آنها را به محل drag and dropكدام از گزينه هاي صفحه كافي است با امكان براي جابجا كردن هر 
 .مورد نظر در صفحه بكشيد

 googleمثال از يک صفحه تشکيل شده در 

   




