 RSSچیست ،چگونه تولید میشود و چه کاربردی دارد؟

آیــا میدانیــد  RSSچیســت ،چگونــه تولیــد میشــود و چــه کاربردهایــی دارد؟ در
ایــن مطلــب بــا هرآنچــه کــه بایــد دربــاره  RSSبدانیــد آشــنا خواهیــد شــد .پــس بــا
ایــن نوشــته از مدیــروب همــراه باشــید.
احتمــاال ً در هنــگام بازدیــد از وب ســایتهای مختلــف چشــمتان بــه دکمههــا یــا
لینکهایــی بــا مضمــون «اشــتراک در  »RSSخــورده اســت .امــا آیــا دقیقـ ً
ـا میدانیــد
کــه منظــور از آنهــا چیســت؟ آیــا میدانیــد کــه  RSSچیســت ،فیــد  RSSچیســت و
چطــور میتوانیــد مشــترک آن شــوید یــا از آن بــه نفــع خودتــان بهــره بــرداری کنیــد؟
بــا مطالعــه ادامــه ایــن مطلــب بــه پاســخ همــه پرس ـشهایتان در رابطــه بــا RSS
دســت پیــدا خواهیــد کــرد.
بیشتر بدانید :کوکی چیست و چگونه میتوان آن را غیرفعال کرد؟

 RSSچیست؟

 RSSمخفــف یــا شــکل کوتــاه شــده عبــارت  Really Simple Syndicationیــا Rich
 Site Summaryاســت و در عمــل ،روشــی بــرای توزیــع آســان فهرســتی از عناویــن،
اعــان خبرهــای جدیــد و بهروزرســانیها ،و گاهــی محتــوا بــه گــروه گســتردهای
از مــردم محســوب میشــود .اساسـ ً
ـا  RSSچیــز پیچیــدهای نیســت ،امــا بــا تمــام
ســادگیاش نحــوه تعامــل کاربــران بــا محتــوای اینترنتــی را دگرگــون کــرده اســت.
بــه لطــف وجــود  ،RSSبــدون اینکــه نیــاز باشــد هــر روز چندیــن بــار بــرای بررســی
تازهتریــن تغییــرات و بهروزرســانیها بــه ســایتهای مختلــف ســر بزنیــد میتوانیــد
اشــتراک  RSSســایت یــا ســایتهای مــورد نظــر را فعــال کنیــد و ســپس آخریــن
بهروزرســانیهای ســایت را از در قالــب یــک «فیــد ( »RSSخــوراک یــا خبرمایــه
 )RSSو از طریــق یــک خبرخــوان  RSSیــا فیــد ریــدر ( )feed readerدریافــت کنیــد.
معمــوال ً وب ســایتهای مختلــف فیــد  RSSخــود را بــه رایــگان در اختیــار کاربــران
قــرار میدهنــد ،چــرا کــه از ایــن طریــق میتواننــد تازهتریــن محتــوای منتشرشــده
را در اســرع وقــت بــه دســت مخاطبــان عالقهمنــد برســانند.
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طرز کار RSS

هــر ســایت میتوانــد یــک فیــد  RSSیــا چندیــن فیــد بــا موضوعــات مختلــف
داشــته باشــد .ایــن فیدهــای  RSSدر واقــع فایلهــای متنــی ســاده بــا فرمــت XML
هســتند کــه پــس از ارســال بــه دایرکتور یهــا ،ســرویسها یــا پلتفرمهــای RSS
ایــن اجــازه را بــه مشــترک میدهنــد تــا در فاصلــه زمانــی بســیار کوتــاه پــس از هــر
بهروزرســانی ،محتــوای آنهــا را دریافــت و مشــاهده کنــد.
 RSSاطالعــات بســیار ابتدایــی و ســادهای را فراهــم میکنــد کــه در قالــب یــک
فهرســت از جدیدتریــن بــه قدیمیتریــن مرتــب شــده اســت .معمــوال ً هــر آیتــم در
ایــن فهرســت دربردارنــده یــک عنــوان ســاده بــا یــک توضیــح بــه همــراه یــک لینــک
بــه مطلــب مــورد نظــر اســت .گاهــی ایــن توضیــح حــاوی همــه اطالعــات الزم اســت
(مثــاً کل محتــوای پســت وبــاگ) و گاهــی تنهــا خالصــهای از محتــوای آن ارائــه
میشــود.
اطالعــات  RSSدر یــک فایــل شــبیه بــه یــک صفحــه وب قــرار میگیــرد؛ امــا محتــوای
ایــن صفحــه بــه شــکل کــد و بــه زبــان کامپیوتــری  XMLنوشــته شــده و لــذا ماننــد
صفحــات معمولــی قابــل خوانــدن و اســتفاده نخواهــد بــود؛ بنابرایــن بــرای اســتفاده
از  RSSبــه ابــزار مخصوصــی نیــاز خواهیــد داشــت کــه بــه آن  RSSخــوان (RSS
 )Readerیــا گردآورنــده  )RSS (RSS Aggregatorمیگوییــم.

2

www.modireweb.com

 RSSچیست ،چگونه تولید میشود و چه کاربردی دارد؟

 RSSخوان چیست؟

طــرز کار و هــدف همــه  RSSخوانهــا کمابیــش یکســان اســت :همگــی آنهــا بــه
شــما ایــن امــکان را میدهنــد تــا محتــوای  RSSرا بخوانیــد و در صــورت اشــتراک در
چندیــن فیــد  RSSبتوانیــد عناویــن یــا کل محتــوای ســایتهای مختلــف را از یــک
مــکان واحــد زیــر نظــر بگیریــد.
 RSSخوانهــای رایــگان متنوعــی در دســترس هســتند کــه معمــوال ً در یکــی از پنــج
دســته بنــدی زیــر قــرار میگیرنــد .شــما بــه فراخــور ســلیقه و نیازتــان میتوانیــد
بــرای نمایــش فیدهــای  RSSســایتهایی کــه در آنهــا اشــتراک داریــد از یــک یــا
چنــد مــورد از آنهــا اســتفاده کنیــد:
•  RSSخوانهــای مبتنــی بــر وب :اگــر میخواهیــد کــه همــه فیدهــای  RSSخــود
را در همــان مرورگــری بخوانیــد کــه بــرای گشــت و گــذار در اینترنــت از آن اســتفاده
میکنیــد بایــد بــه ســراغ  RSSخوانهــای وب محــور برویــد .مزیــت ایــن RSS
خوانهــا ســهولت تنظیــم و پیکربنــدی آنهاســت .بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه
نســخه تحــت وب  RSSخــوان  Feedlyاشــاره کــرد.
•  RSSخوانهــای نــرم افــزاری :اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه فیدهــای  RSSتــان
را در یــک محیــط مجــزا مشــاهده کنیــد و دوســت داریــد کــه بــرای هــر کاری یــک
نــرم افــزار بــر روی سیســتم خانگــی یــا لپتاپتــان داشــته باشــید بایــد از یــک RSS
خــوان دســکتاپ یــا نــرم افــزاری اســتفاده کنیــد .ایــن  RSSخوانهــا قابلیتهــای
متنوعتــری دارنــد ،امــا معمــوال ً تنظیمــات پیشــرفتهتری هــم دارنــد کــه آنهــا را بــه
گزینههــای مناســبتری بــرای افــراد حرفهایتــر تبدیــل میکنــد.
•  RSSخوانهــای داخلــی مرورگرهــا :برخــی از مرورگرهــا بــه  RSSخــوان داخلــی
مخصــوص خودشــان مجهــز شــدهاند و اغلــب آنهــا نیــز افزونههــای اختصاصــی
 RSSخــوان دارنــد .بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه افزونــه RSS Feed Reader
بــرای گــوگل کــروم و افزونــه  Feedbroبــرای فایرفاکــس اشــاره کــرد.
• فیدخوانهــای ایمیلــی :اگــر بــه ایمیــل عالقــه داریــد میتوانیــد بــا اســتفاده از
فیدخوانهــای ایمیلــی همــه فیدهــای مــورد نظــر خــود را در اینباکــس ایمیلتــان
مشــاهده کنیــد .یکــی از ابزارهایــی کــه چنیــن امکانــی را بــرای شــما فراهــم میکنــد
 Google Alertsاســت.
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•  RSSخوانهــای موبایلــی :اگــر شــما هــم از آن دســته از افــرادی هســتید کــه
در امــور شــخصی یــا کاری خــود زیــاد بــه گوشــی هوشمندشــان وابســته هســتند
میتوانیــد از  RSSخوانهــا و ســرویسهایی اســتفاده کنیــد کــه مخصوصـ ً
ـا بــرای
اســتفاده در موبایــل طراحــی شــدهاند .بــه عنــوان مثــال میتــوان بــه اپ موبایلــی
 Feedlyاشــاره کــرد.
مقالــه مرتبــط :راهنمــای ســاخت ســایت؛ همــه آنچــه کــه دربــاره طراحــی یــک
وبســایت بایــد بدانیــد

 RSSچگونه تولید میشود؟

فرمــت خــاص  XMLکــه  RSSوبســایت یــا وبــاگ را میســازد بــه دو روش خــودکار
یــا دســتی تولیــد میشــود.
مدیریــت اکثریــت قریــب بــه اتفــاق وب ســایتهای بــزرگ و وبالگهــا از طریــق
سیســتمها یــا نــرم افزارهــای مدیریــت محتــوا ( )CMSانجــام میگیــرد؛ بــه ایــن
ترتیــب کــه نویســندهها بــا اســتفاده از ایــن برنامههــا مطالــب مــورد نظــر خــود
را وارد کــرده و بــا فشــردن دکمــه انتشــار ،کدهــای الزم بــرای ایجــاد صفحــه یــا
بخــش مــورد نظــر ایجــاد میشــود .معمــوال ً در همیــن حیــن ،فایــل  XMLفیــد RSS
وبســایت نیــز بــا افــزودن آیتمهــای جدیــدی کــه بــه پســت جدیــد اشــاره دارنــد
و حــذف مــوارد قدیمیتــر بــه روز میشــود .اغلــب پلتفرمهــای وبــاگ نویســی،
ماننــد بالگــر نیــز بــه طــور خــودکار و بــدون نیــاز بــه دخالــت کاربــر فیــد  RSSرا تولیــد
و بــه روز میکننــد.
از طــرف دیگــر ،در برخــی از وبســایتهایی کــه بــه صــورت کامــاً سفارشــی بــا
اســتفاده از ابزارهایــی ماننــد  Dreamweaverیــا ویرایشــگرهای متنــی ســاخته و
پرداختــه میشــوند امــکان تولیــد خــودکار  RSSتعبیــه نمیشــود .در ایــن حالــت،
نویســنده یــا مدیــر ســایت بایــد فایلهــای  XMLرا بــه صــورت دســتی بــه روز کنــد
یــا اینکــه از ابزارهــا و ســرویسهایی اســتفاده کنــد کــه بــه صــورت دورهای وبســایت
را بررســی کــرده و تغییــرات ایجــاد شــده را شناســایی میکننــد.
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چطور مشترک یک فید  RSSشویم؟

فــرض را بــر ایــن بگیریــم کــه بــه ده ســایت عالقــه داریــد و میخواهیــد همیشــه
و هــر روز در جریــان آخریــن مطالــب و اخبــار آنهــا قــرار داشــته باشــید .در حالــت
عــادی بــه امیــد مشــاهده یــک مطلــب تــازه بــه ســایت اول مراجعــه میکنیــد ،امــا
از آخریــن بــاری کــه بــه آن ســرزدهاید چیــز جدیــدی منتشــر نشــده و بنابرایــن بایــد
بعـ ً
ـدا بــه ایــن وبســایت مراجعــه کنیــد و آنقــدر ایــن رونــد را ادامــه بدهیــد تــا
صاحــب آن وبســایت ،ســایتش را بــه روز کنــد .طبیعتـ ً
ـا چنیــن کاری چــه بــرای یــک
ســایت و چــه بــرای ده ســایت ،خســته کننــده ،وقتگیــر و ناکارآمــد اســت؛ بنابرایــن
بــه جــای اینکــه وقــت خــود را اینطــور هــدر بدهیــد میتوانیــد از موضــوع ایــن
مطلــب ،یعنــی  RSSکمــک بگیریــد؛ بــه ایــن ترتیــب:
 .1ابتــدا وارد ســایتی بشــوید کــه میخواهیــد در جریــان آخریــن بهروزرســانیهای
آن قــرار داشــته باشــید؛
 .2آیکــن ( RSSمعمــوال ً بــه رنــگ نارنجــی) یــا لینــک اشــتراک در  RSSرا پیــدا و روی
آن کلیــک کنیــد؛
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 .3معمــوال ً بــا کلیــک بــر روی آیکــن یــا لینــک اشــتراک  RSSآدرس فیــد  RSSســایت
در اختیــار شــما قــرار میگیــرد .البتــه اغلــب وبســایتهایی کــه موضوعــات گوناگونــی
را پوشــش میدهنــد بــرای هــر موضــوع یــک فیــد جداگانــه دارنــد کــه میتوانیــد
متناســب بــا عالیــق خــود فیدهــای موضوعــات مــورد نظرتــان را انتخــاب کنیــد .در
ایــن مرحلــه بایــد آدرس یــا آدرسهــای فیــد یــا فیدهــای  RSSمــورد عالقــه خــود را
کپــی کنیــد؛
 .4آدرسهایــی کــه کپــی کردهایــد را در  RSSخــوان مــورد عالقــه خــود وارد کنیــد.
حــاال شــما مشــترک آن فیدهــای  RSSشــدهاید و هــر زمــان کــه بخواهیــد بــا مراجعه
بــه  RSSخــوان میتوانیــد همــه آنهــا را مشــاهده کنیــد .توجــه داشــته باشــید
کــه بســیاری از  RSSخوانهــا فعالســازی اشــتراک در فیدهــای  RSSمختلــف و
معمــوال ً متناســب بــا اطالعاتــی کــه از شــما گرفتهانــد را نیــز پیشــنهاد میدهنــد کــه
میتوانــد یــک قابلیــت کاربــردی و مفیــد بــه شــمار بیایــد.
بیشتر بخوانید :اسکیما چیست؛ معرفی ابزارها و نحوه ساخت آن

کاربردهای RSS

عــاوه بــر آگاهــی از عناویــن جدیــد و آخریــن بهروزرســانیهای وبســایتهای
مــورد عالقــه خــود میتوانیــد بــا مقاصــد و اهــداف دیگــری نیــز از  RSSاســتفاده
کنیــد .در ایــن راســتا دقــت داشــته باشــید کــه گاهــی همــه اطالعــات الزم در عناویــن
و توضیحــات  RSSوجــود دارد و حتــی بــه وجــود یــک صفحــه مســتقل بــرای آیتمــی
کــه در فهرســت قــرار میگیــرد نیــازی نیســت.
از جمله برخی از سایر کاربردهای  RSSمیتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• اطالع رسانی نسبت به عرضه محصوالت جدید در فروشگاه؛
• اطــاع رســانی نســبت بــه انتشــار خبرنامههــای جدیــد ،از جملــه خبرنامههــای
ایمیلــی؛
• هشدارهای مربوط به آب و هوا و سایر تغییرات مهم یا اضطراری؛
• اطــاع رســانی دربــاره اضافــه شــدن اطالعــات جدیــد بــه بانــک اطالعاتــی یــا یــک
عضــو تــازه بــه یــک گــروه.

6

www.modireweb.com

 RSSچیست ،چگونه تولید میشود و چه کاربردی دارد؟

حرف آخر

اســتفاده از فیدهــای  RSSدر ســالهای اخیــر رونــد صعــودی پیــدا کــرده اســت.
دلیــل ایــن رشــد نیــز واضــح اســت RSS :بــرای کاربــران وبســایتها یــک ابــزار
ســاده و کارآمــد در جهــت دریافــت ســریع و گلچیــن شــده محتــوا محســوب میشــود
و بــرای صاحبــان وبســایتها نیــز روش مؤثــر و آســانی بــرای ترویــج محتــوا بــدون
نیــاز بــه تبلیــغ یــا اســتفاده از اســتراتژ یهای هزینهبــر یــا پیچیــده اســت .بــا توجــه
بــه ایــن ســادگی و کارآمــدی ،وجــود فیــد  RSSدر وبســایتها ضرورتــی اســت
کــه نبایــد نســبت بــه آن ســهل انــگاری کــرد .بنابرایــن اگــر تاکنــون توجــه ویــژهای
بــه جایــگاه  RSSدر اســتراتژ یهای خــود نداشــتهاید بایــد دســت بــه کار شــوید و
اقدامــات الزم بــرای ترویــج هــر چــه بیشــتر اســتفاده از آن را انجــام بدهیــد.
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