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 اگر هنوز جزء كاربران اين موهبت مجازي. يا حداقل نام آنرا شنيده باشيد  فكر مي كنم حتما با گوگل ريدر آشنا هستيد
ولي جلوي ضرر را از هركجا كه بگيريد  ! نيستيد ؛ بايد عرض كنم كه تابحال از موقعيت خارق العاده اي محروم بوده ايد

در مقاله اي كه پيش رو داريد ؛  . پرداختم خالصه به معرفي فيد و گوگل ريدر قبال در يك مطلب به طور. منفعت است 
 بعد از. كه دارم اين سرويس جذاب را به طور كامل به عالقه مندان معرفي كنم  تمام سعيم را به كار بستم تا با دانش اندكي

 . مي توانيد كار خود را با آن آغاز كنيد  خواندن اين مقاله با اكثر بخش ها ؛ ويژگيها و امكانات آن آشنا خواهيد شد و

   

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


  چرا گوگل ريدر ؟: قدم اول 

به كمك گوگل ريدر مي  .(فيد چيست ؟)  گوگل ريدر ؛ يك اپليكيشن تحت وب براي مطالعه فيد يا خوراك اينترنتي است
امكان دسته . مراجعه مستقيم به آنها ؛ به طور مستمر دنبال كنيد  توانيد ؛ سايت ها و وبالگ هاي مورد عالقه مود را بدون

گوگل ريدر در بين رقباي  ي ؛ سرعت باال و بسياري المان هاي ديگر باعث شده استگذاري ؛ به اشتراك گذار بندي ؛ تگ
 . خود ؛ بيشترين تعداد كاربر را داشته باشد

 اين شايد بزرگترين مزيت استفاده از يك فيدخوان. در زمان كمتري مرور كنيد  با گوگل ريدر مي توانيد سايتهاي بيشتري را
داشته باشيد و آنها را دنبال كنيد براي  ك صفحه ؛ صدها سايت را در كنار هم به طور مرتبهمينكه مي توانيد در ي. باشد 

  رسد روي آوردن به آن به نظر كافي مي

  

 چطور مي توانم از گوگل ريدر استفاده كنم ؟: قدم دوم 

 اگر داريد ؛ به جيميل. اكانت در گوگل يا همان جيميل خودمان داشته باشيد  براي استفاده از گوگل ريدر ؛ مي بايست يك
استفاده از گوگل ريدر و ساير سرويس هاي گوگل رايگان و توسط يك  . يكي ايجاد كنيد خود وارد شويد و اگر نداريد ؛

اگر در دسترسي مستقيم به اين . مراجعه كنيد  اين آدرس بعد از ورود يا ساخت اكانت در گوگل ؛ به. اكانت صورت مي گيرد 
قاعدتا مي بايست صفحه اي مطابق . كليك كنيد  Reader آدرس مشكل داشتيد ؛ از منوي باالي جيميل بر روي گزينه

 : شكل زير را مشاهده كنيد
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 شخص كنيد و به گوگل ريدر اضافه كنيدسايت هاي مورد عالقه خود را م: قدم سوم 

 وارد گوگل ريدر شويد و از منوي سمت راست ؛ برروي گزينه. استفاده كنيد  براي شروع مي توانيد از همين يك ميالد
Add A Subscription  در كادري كه ظاهر مي شود ؛ آدرس. كليك كنيد www.1milad.com  يا سايت ديگر

توانستيد اولين سايت مورد عالقه خود را به گوگل ريدر  شما با موفقيت. كليك كنيد ADD را وارد كنيد و روي گزينه
  اضافه كنيد

 

 كرد ؟اگر با خطا روبرو شدم چكار بايد  :سوال 

 اما در برخي مواقع. ها و وبالگهايي كه اين سرويس را ارائه مي كنند را دارست گوگل ريدر توانايي شناسايي فيد اكثر سايت
آدرس فيد سايت مورد نظر را كشف و به طور  را بدرستي انجام دهد ؛ آنوقت است كه بايد ممكن است گوگل نتواند اينكار

 . براي اينكار ؛ سه روش وجود دارد . مستقيم به گوگل ريدر معرفي كنيد

كه سايت مورد نظر فيد  نوار آدرس مرورگر ؛ همانجايي كه آدرس سايت را وارد مي كنيد ؛ در صورتيكه در : روش اول
 . با كليك روي آن به صفحه فيد ان منتقل خواهيد شد كند ؛ يك گزينه نارنجي رنگ اضافه خواهد شد كهارائه 

 

 . كافيست اين آدرس را كپي كنيد و قدم سوم را با اين آدرس برداريد
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بخشي از سايت خود به معرفي فيد سايتشان مي پردازند  در يك ميالد نظير معموال اكثر سايت ها و وبالگها : روش دوم
قسمت در سمت چپ واقع  در يك ميالد ؛ اين. قسمت و كپي آدرس فيد مي توانيد گام دوم را برداريد  با مراجعه به اين. 

 : است شده

 

 

 

فرمت مشخص  يك …و وبالگ ها نظير وردپرس ؛ جومال ، بالگفا و هاي مورد استفاده سايت ها سرويس : روش سوم
 در زير فرمت فيد چند سرويس دهنده مطرح را ميبينيد. آمد  براي ارائه فيد دارند كه با قدري كاركردن با آنها دستتان خواهد

: 

 www.example.com/feed : وردپرس

 www.example.com/feed/rss : جومال

 feed:http://example.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss : بالگ اسپات

 www.example.blogfa.com/rss.aspx : بالگفا

 www.example.mihanblog.com/post/rss : ميهن بالگ
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قابل رويت است كه با كليك روي آن ؛  بعد از اضافه كردن فيد يك سايت به گوگل ريدر ؛ عنوان آن از منوي سمت چپ
 .مطالب آن را مي توانيد مشاهده كنيد

 

  

استفاده مي  فيدبرنر برخي سايت ها و وبالگها براي اينكه آمار مخاطبين فيدشان را مديريت كنند ؛ از : توصيه اخالقي
 ارائه فيدبرنر از همينرو بهتر است به منظور احترام به نويسنده ؛ فيد سايت هاي مورد نظرمان را در صورتي كه آدرس. كنند 

صورتيكه نوسنده ما آدرس سايت خود را عوض كند ؛ مثال  در. البته اينكار مزيني نيز دار . طريق دنبال كنيم كردند ؛ از اين 
 . باقي خواهد ماند مهاجرت كند ؛ آن را از دست نخواهيم داد ؛ چرا كه آدرس فيدبرنر هميشه يكسان از وردپرس به بالگر

 اگر سايتي فيد نداشت ؛ چكار كنيم ؟: سوال 

 البته راههاي براي فيد دار كردن سايت هاي بدون. اين نعمت برخوردار نيستند  انه برخي از سايت ها ؛ هنوز هم ازمتاستف
ولي در حال حاضر بهتر است از همان شيوه  . فيد وجود دارد كه انشاهللا در فرصتي مناسب ؛ راهنماي آنرا نيز خواهم نوشت

 سنتي و بازديد مستقيم استفاده كنيد

 دسته بندي كنيد: قدم چهارم

 ولي وقتي صدهها. ريدرتان زياد نباشند ؛ شايد به اينكار نيازي نداشته باشيد  تا زمانيكه تعداد سايتها و وبالگهاي گوگل
ر كنار هم كمي سخت خواهد شد همه آنها د سايت را با موضوعات و محتواي مختلف دنبال كنيد ؛ آنوقت ديگر دنبال كردن

ديگري  مينيمال ؛ فتوبالگ ؛ علمي يا هر دسته. در دسته بندي هاي مختلف قرار دهيد  در گوگل ريدر مي توانيد سايتها را. 
 .براي اينكار دو راه وجود دارد. كه دوست داريد 
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؛ از منوي باالي صفحه    سمت چپ بعد از ورود به گوگل ريدر و كليك روي نام سايت مورد نظر از منوي : روش اول
سپس مي توانيد نام . كليك كنيد  New folder كليك كنيد و از منوي بازشده ؛ روي Feed Setting روي گزينه

 ؛ اين فولدر در ليست فولدر هاي شما قرار مي OK كردن نام فولدر و فشردن دكمه بعد از وارد. فولدر جديد را وارد كنيد 
 فيد ها را به فولدر هاي دلخواه اضافه كنيد از اين روش مي توانيد تك تك. ر در آن قرار خواهد گرفت گيرد و فيد مورد نظ

. 

 

به محضي كه نشانگر . شاهده مي نمائيداز منوي سمت چپ گوگل ريدر ؛ ليست سايتهاي مشترك شده را م : روش دوم
در سمت راست نام سايت ظاهر ميشود كه با  ( ) آبي رنگ ماوس را روي هركدام از آنها قرار دهيد ؛ يك فلش كوچك

ي فولدرها در ايجا مي توانيد فولدر جديدي ايجاد كنيد يا آنرا به. زير ظاهر خواهد شد  كليك روي آن منويي شبيه به شكل
 . تفكيك سايتها به مراتب باالتر ميرود در اين روش ؛ سرعت عمل شما براي. از قبل ساخته شده اضافه كنيد 

 

 . در آينده از فوايد بسيار اينكار لذت خواهيد برد. ه بندي كنيد شما توانستيد فيدهايتان را به خوبي مديريت و دست! تبريك 
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 ! دوست بداريد ؛ همه خوان كنيد و تگ بگذاريد: قدم پنجم 

بفهمد  مطالب باشيد و گوگل ريدرتان را به يك اتاق دربسته تبديل كنيد كه نه كسي البته مي توانيد مثل خيليها تنها خواننده
ابزارهاي متعدد اجتماعي سازي آن استفاده كنيد و  ولي توصيه مي كنم از! چه ميخوانيد و نه بدانيد ديگران چه مي خوانند 

 ينكار در نظر گرفته استمختلفي را براي ا  ابزارهاي گوگل. برابر كنيد  لذت مطلب خوانيتان را چند

 اين هشت گزينه ؛ هر. در انتهاي كادر مربوطه نوار زير را مشاهده مي كنيد  وقتي يك مطلب از يك سايت را باز مي كنيد ؛
 : كدام كاراييي متفاوتي دارند

 

ADD Star :  مطالب ستاره دار شديتان را  شما مي توانيد تمامي. با فشردن اين لينك ؛ اين مطلب ستاره دار مي شود
. گزينه مي توانيد براي مشخص كردن مطالب برتر استفاده كنيد  از اين. از منوي سمت چپ گوگل ريدر مشاهده كنيد 

 .دمجدد به آنها بسيار ساده خواهد ش اينگونه دسترسي

Like :  بقيه خوانندگاه اين مطلب اين ابراز عالقه شما ! اگر اين مطلب را دوست داشتيد ؛ اين دوست داشتن را اعالم كنيد
 ! را خواهند ديد

Share : در ادامه در . اشتراك بگذاريد  فكر مي كنيد خواندن اين مطلب براي بقيه دوستانتان مفيد است ؛ آنرا به اگر
 .مورد اشتراك گذاري بيشتر توضيح خواهم داد

Share With note : يك متن اضافي  گزينه دقيقه كار گزينه قبل را انجام مي دهد ؛ با اين تفاوت كه مي توانيد اين
 .كنيد كه مي تواند شامل توضيح يا هر چيز ديگري باشد به آن اضافه

Email : اين گزينه ؛ اين مطلب را به ايميل دوستانتان ارسال كنيد با كليك روي. 

Keep unread : آپديت ها حذف مي  گوگل ريدر وقتي مطلبي را باز مي كنيد ؛ يعني آنرا خوانده ايد و از ليست در
 .داشته باشيد روي اين گزينه كليك كنيد اگر مايليد كماكان اين مطلب را در ليست نخوانده ها. شود 

Sent to :  در ادامه درباره اين گزينه . با استفاده از اين گزينه مي توانيد اين مطلب را به شبكه هاي اجتماعي ارسال كنيد
 . بيشتر توضيح خواهم داد

Edit Tags : آن سايت است  طور پيشفرض تمامي مطالب حاوي يك تگ هستند كه اين تگ ؛ نام دسته يا فولدر به .
دسترسي هاي بعدي ؛ تگ هاي دلخواه را به آنها اضافه كنيد  و سهولت در   ت بيشتر روي مطالبشما مي توانيد براي مديري

خوانده شديتان را راحتتر دنبال  امكان را خيلي دوست دارم و اگر به طور مستمر از آن استفاده كنيد ؛ مطالب به شخصه اين. 
  مي كنيد
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 با ديگران رابطه برقرار كنيد: ششم قدم 

در  در واقع صرفا مطالبي را. عالقيتان را با موفقيت به گوگل ريدر اضافه كرديد  تا اينجا شما سايت ها و وبالگهاي مورد
تان شما مي دهد كه عالقه منديهاي خود را با دوس اما گوگل ريدر اين امكان را به. اختيار داريد كه خودتان مفيد مي دانيد 

 . مطالب مورد عالقه دوستانتان را مطالعه كنيد مجازيتان به اشتراك بگذاريد و

 شما مي توانيد افراد رو بر مبناي نام يا آدرس. به گوگل ريدر اضافه كنم  حتما مي پرسيد چگونه مي توانم دوستاني را
در . ت چپ گوگل ريدر كليك كنيد از منوي سم People You Flow براي اينكار روي گزينه. جيميلشان دنبال كنيد 

 . صفحه بعدي روي گزينه اي كه در شكل زير نمايش داده شده است

 

 وانيد افراد مورد نظر خود را جستجودر كادر مشخص شده مي ت. بازخواهد شد  بعد از كليك روي گزينه فوق ؛ صفحه زير
ولي اگر آدرس جيميل وي را وارد . كرد  در صورتيكه نام شخص را وارد كنيد ؛ فرد را در صورت وجود پيدا خواهد. كنيد 

 البته توجه داشته باشيد كه تنها در صورتيكه فرد مورد نظر. اضافه خواهد كرد كنيد ؛ بدون جستجو به ليست دوستانتان
 . اشتراك هاي خود را محدود مي كنند برخي افراد. اشتراك هاي عمومي باشد ؛ شما مي توانيد آنها را ببينيد داراي 
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گوگلي برقرار  اگر هم مايليد با افراد بيشتري رابطه. ميشاسيد به گوگل ريدر اضافه كنيد  ين روش مي توانيد افرادي را كهبا ا
 معموال مطالب خوب و مفيد را افراد زيادي دوست داشته . باشيد كنيد ؛ به مطالبي كه ميخوانيد دقت بيشتري داشته

(Like) يا همه خوان (Share)  در صورت  ا كليك روي نام هر كاربر به صفحه وي هدايت خواهيد شد وب. كرده اند
 . عالقه به مطالب همه خوان شده وي ؛ آنرا دنبال كنيد

شما مفيد باشد و به طور مستمر مطالب مختلف را اليك بزنيد يا همه خوان  در نقطه مقابل ؛ اگر مطالعه همه خوان شده
 شكل خواهد گرفت اينگونه شبكه گوگلي شما. دنبال خواهند كرد بعد از مدتي افرادي نيز شما را  كنيد ؛

 Google Buzz هماهنگ سازي آن با يكي از ويژگيهاي گوگل ريدر كه اينروزها بسيار به آن عالقه مند شدم ؛ : نكته
 .نيز راهنمايي خواهم نوشت انشاهللا بزودي براي اين سرويس گوگل. است 

 

 با ابزار اضافي گوگل ريدر آشنا شويد: قدم هفتم 

 ازشان استفاده كرديد ؛ اجزاي اصلي گوگل ريدر هستند كه هر كاربري ميبايست قسمت هايي كه تابحال با آنها آشنا شديد و
ابزارهاي متعددي ديگري نيز هست كه داشتن  سرويس ديگري ؛ گوگل ريدر هم داراي اما مثل هر. كار با آنها را بلد باشد 

استفاده بهتر و  در ادامه به معرفي نكات حرفه اي تر و تكنيك هاي.شما را ارتقا بخشد  آگاهي از آنها مي تواند سطح كاربري
 . مستمر تر از اين ابزار آنالين خواهم پرداخت

1 – Trends : آمار فعاليت هاي شما در گوگل ريدر 

 . مي توانيد به آمار فعاليت هايتان در گوگل ريدر دست پيدا كنيد Trends از منوي سمت چپ و با كليك روي گزينه
و  تعداد همه خوان كرده ها ؛ مشترك ها نمايش تعداد سايتهاي مشترك ؛ تعداد آيتم هاي خوانده شده در يك ماه و در كل ؛

تعداد  همچنين يه گراف آماري نيز از. كه از اين قسمت مي توانيد به دست آوريد  خيلي چيزهاي ديگر از جمله آمارهائيست
 . قابل دريافت است فيدهاي دريافتي و خوانده شده و مقايسه ايندو با هم نيز از اين قسمت
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2- Explore : مطالب و سايتهاي توصيه شده 

گوگل با بررسي سايت ها و آيتم هاي مورد عالقيتان ؛ سايت . نيز سري بزنيد  پيشنهاد مي كنم هرزچندگاهي به اين قسمت
مي توانيد برترين  Recommended items با كليك روي گزينه. و مطالب مرتبطي را به شما پيشنهاد مي كند  ها

معموال مطالب اين قسمت به زبان انگليسي هستند . مشاهده كنيد  آيتم هاي خوانده شده توسط همه كاربران گوگل ريدر را
همسو با عالقه منديتان را  مي توانيد سايت هاي Recommended sources كليك روي گزينه همچنين با. 

قابل  Explore ايندو گزينه از منوي سمت چپ و قسمت. كنيد  آنها را نيز دنبالمشاهده كنيد و در صورت تمايل ؛ 
 .دسترس هستند

 

  

 تنظيم نحوه نمايش سايت هاي مشترك -3

 براي چيدمان. قرارگيري سايتهاي مشترك شديتان را در گوگل ريدر مديريت كنيد  شما مي توانيد نحوه نمايش و ترتيب
 .كليك كنيد تا شكل زير نمايان شود ( ) ؛ برروي آيكون Subscription دلخواه ؛ از منوي سمت چپ و قسمت
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 : گزينه مختلف وجود دارد كه عملكرد هركدام بدين شرح است 11انطور كه مشاهده مي كنيد هم

Refresh : آنرا به گوگل ريدر شما  ها را بازخواني مي كند و درصورتيكه آپديت جديدي به آنها اضافه شده باشد فيد
 . خودكار صورت مي گيرد البته عمل رفرش هر دقيقه به طور. اضافه مي كند 

Show Unread Counts :  با فعال كردن اين گزينه ؛ تعداد آيتم هاي نخوانده مربوط به هر سايت جلوي نام آن
 نمايش داده مي شود

Hide Unread Counts : اين گزينه تعداد آيتم هاي نخوانده را مخفي مي كرده و نمايش نمي دهد 

Sort Alphabetically :  مبناي حروف الفبا مرتب مي شوندبا انتخاب اين گزينه ؛ سايتها بر . 

Sort Drag and Drop :  تنها كافيست محل . با انتخاب اين گزينه ؛ سايت ها با چيدمان دلخواه مرتب مي شوند
 . آنها را با درگ كردن مشخص كنيد

Show All : ه مي شوندبا فعال كردن اين گزينه ؛ كليه سايتها اعم از خوانده شده و نخوانده در ليست نمايش داد . 

Show Updated :  با فعال كردن اين گزينه ؛ تنها سايتهايي كه داراي مطلب نخوانده و بروز باشند نمايش داده مي
 . شوند

Use Favicons : با انتخاب اين گزينه آيكون سايت هاي مشترك شده در كنار نامشان نمايش داده مي شود. 

Use Default icons : ي سايتها نمايش داده مي شوديك آيكون پيش فرض برا . 

Add a Subscription : سايت جديد اضافه كنيد! 

Manage subscription :  درباره اين گزينه در ادامه بيشتر . مي توانيد سايتهاي مشترك شده را مديريت كنيد
 . توضيح داده خواهد شد
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 تنظيم نحوه چيدمان فيد ها -4

 اگر ميخواهيد اين ترتيب را عوض كنيد ؛ بعد از كليك. انتشار مرتب مي شوند  انبه طور پيش فرض فيد ها به ترتيب زم
 كليك كنيد تا صفحه زير ظاهر شود Feed Setting از منوي باال روي گزينه) يا فولدر مورد نظر(روي سايت مورد نظر 

 

 Sort by) اگر گزينه دوم. معموال گزينه اول به طور پيش فرض فعال است كه فيد ها از به ترتيب انتشار مرتب مي كند 
oldest)  گزينه سوم. مرتب مي شوند ) از آخر به اول(را انتخاب كنيد ؛ فيد ها به طور معكوس (Sort by Magic) 

 . ي كنندفيد ها را به صورت رندم مرتب م

Unsubscribe : با كليك روي اين گزينه ؛ اشتراك اين سايت را لغو مي كنيد 

Rename Subscription : با انتخاب اين گزينه مي توانيد نام اين فيد را تغيير دهيد . 

Translate into My Language : انتخاب اين قسمت مي توانيد فيدها را به زبان پيش فرضي كه در  با
 . اضافه نشده است متاستفانه هنوز زبان فارسي به اين قسمت. ريدر انتخاب كرديد ترجمه كنيد  گوگلتنظيمات 

وجود دارد كه با كليك روي آن تمام فيدها به حالت  Mark All as Read ؛ گزينه Feed Setting در كنار
از يك روز ؛ يك  مريوط به قبلتر همچنين مي توانيد با كليك روي فلش كنار آن ؛ فيدهاي. دهند  خوانده تغيير وضعيت مي

گزينه براي زمانيكه هاي تعداد فيدهاي نخوانديتان خيلي زياد مي  اين. هفته يا دو هفته را به حالت خوانده شده در بياوريد 
 . دارد شود كاربرد
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 تنظيم نحوه نمايش فيدها -5

 . گوگل ريدر به دو حالت نمايش ميدهد فيدها در

list : حالت فضاي كمتري از صفحه  اين. اين حالت فيدها به صورت ليست و هر فيد در يك خط نمايش داده ميشود  در
مرور كردن فيدها . درشت تر و كلمات اول متن را در ادامه تيتر ببينيد  را اشغال مي كند و مي توانيد تيتر مطلب را به صورت

 . در اين روش سريعتر خواهد بود همچنين سرعت لود شدن فيدها. اين روش بسيار آسانتر و سريعتر صورت مي گيرد  در

 

Expanded :  چندان باب طبع من  اين روش. در اين روش فيد ها به طور كامل و در در پي هم نمايش داده مي شود
براي تغيير وضعيت نمايش . خواندن فيدها راحتتر صورت مي گيرد  نيست ؛ ولي اگر اينترنت پر سرعت داريد ؛ با اين روش

 . كنيد  سمت راست روي گزينه مورد نظر كليكورود به صفحه فيد يك سايت ؛ از منوي باال فيد ها بعد از

 

 ! بسته خوراكي درست كنيد و به اشتراك بگذاريد – 6

 سايتهاي هم موضوع يا مرتبط با هم را در قالب يك فيد واحد توليد و بين گوگل ريدر اين امكان را به شما مي دهد كه
خاص مطالعه مي كنيد ؛ اگر بخواهيد تك  وضوعفرض كنيد شما ده سايت خوب را با يك م. دوستانتان به اشتراك بگذاريد 

دهيد و  با اين روش مي توانيد تمام آنها را در يك بسته قرار. كار كمي سخت مي شود تك آنها را به دوستانتان معرفي كنيد
 Browse سمت چپ گوگل ريدر بر روي گزينه براي اينكار از منوي. اين بسته را بين دوستانتان به اشتراك بگذاريد 

for stuff كليك كنيد تا صفحه زير ظاهر شود : 
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به شما معرفي شده است كه شامل بسته هاي توليد شده توسط گوگل و  (bundles) همانطور كه ميبيند چند بسته
براي   .كليك كنيد  Subscribe ويت و دنبال كردن هر كدام از اين بسته ها برروي گزينهبراي عض. شماست  دوستان

 . كليك كنيد Create A bundle توليد بسته جديد روي گزينه
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ماوس به درون كادر مشخص شده درگ  اين مرحله تنها كافيست سايتهايي كه ميخواهيد در بسته شما قرار گيرد را با در
توضيحات  البته قبل از آن نام و. را فشار دهيد  Save نظر را اضافه كرديد ؛ كليد بعد از اينكه تمام سايت هاي مورد. كنيد 

 . ظاهر مي شود بعد از ذخيره بسته ؛ صفحه زير.سته را در باالي كادر وارد نمائيد ب

 

بسته  سمت راست مي توانيد آدرساز گزينه . آنرا بين دوستانتان به اشتراك بگذاريد بسته شما آماده شده و العان مي توانيد
 . را به دوستانتان ايميل كنيد يا به سايتتان اضافه نمائيد

   

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


 

 تنظيمات گوگل ريدر: قدم هشتم 

 و سپس Setting دلخواه استفاده كنيد ؛ از باالي صفحه سمت راست روزي گزينه براي اينكه از گوگل ريدر با تنظيمات
Reader Setting كليك كنيد. 

 

 . سربرگ است 6اراي بعد از چند ثانيه وارد صفحه تنظيمات گوگل ريدرخواهيد شد كه د

 Preferences : سربرگ اول

 تنظيمات كلي در اين قسمت صورت مي گيرد

Language  زبان فارسي براي اين  با توجه موجود نبودن. اين قسمت مي توانيد زبان گوگل ريدر را تعيين كنيد  از :
 . سرويس ؛ بهترين انتخاب انگليسي خواهد بود

Start page : توانيد تعيين كه به  از منوي بازشو موجود مي. ست گوگل ريدر را تعيين مي كنيد اين گزينه صفحه نخ
 . محض ورود به گوگل ريدر به كدام بخش هدايت شويد

Scroll tracking : فعال كردن اين گزينه ؛ در صورتيكه كه حالت نمايش با Expanded باشيد ؛ با  را انتخاب كرده
 . اين گزينه در حالت پيش فرض فعال است. دهند  الت خوانده شده تغيير وضعيت مياسكرول به سمت پايين ايتم ها به ح

Navigation pane display : صورتيكه دوست نداريد ستون مربوط به سايتهاي مشترك شده هميشه باز باشد ؛ در 
خواهد بود و هربار مي چپ سايت بسته  با برداشتن اين تيك ؛ به طور پيش فرض پنل سمت. تيك اين گزينه را برداريد 

 . بايست آنرا باز كنيد

Likes : با فعال كردن تيك اين گزينه ؛ فقط اليك هايي كه دوستانتان به مطالب داده اند را مشاهده مي كنيد  
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Misc : اين قسمت داراي سه گزينه است : 

Confirm when marking  all  as  read   ل مطالب رافعال كردن اين گزينه باعث مي شود زمانيكه ك :
marking all as read  تغيير وضعيت فيدها از شما  در حالت عادي قبل از. مي كنيد ؛ بدون اخطار اينكار را انجام دهد

 . مجددا درباره اينكار سوال مي شود

Show followed blogs from Blogger :  فعال كردن اين گزينه ؛ وبالگهايي كه در بالگر دنبال مي كنيد را به
 ريدر اضافه مي كند گوگل

Show  favicons  for  subscriptions   با فعال كردن اين گزينه در صورتيكه سايتهاي مشترك شده از :

favicons يا همان آيكون استفاده كنند ؛ انها را در گوگل ريدر خواهيد ديد 

 Subscriptions : سربرگ دوم

يا  شده را مشاهده مي كنيد و مي توانيد آنها را حذف نمائيد ؛ تغيير نام دهيد و در اين قسمت ليست كليه سايتهاي مشترك
 . وجود دارد همچنين امكان تغيير يا حذف دسته اي سايتها نيز. فولدرشان را تغيير دهيد 

 Folders and Tags: سربرگ سوم

به . بگذاريد ؛ تغيير نام بدهيد يا به اشتراكهايي كه ايجاد كرده ايد را حذف كنيد  در اين قسمت مي توانيد فولدر ها و تگ
اگر ميخواهيد آنها را با ديگران . توانند آنها را ببينند  طور پيش فرض كليه فولدر ها و ليبل ها ؛ شخصي است و ديگران نمي

 ضمن تغيير نام به كه در مقابل نام هر فولدر يا تگ وجود دارد كليك تا private ؛ روي گزينه به اشتراك بگذاريد

public  با كليك روي گزينه. ؛ به رنگ نارنجي در آيد view public page  مي توانيد صفحه اي كه ديگران خواهند
 . با دوستانتان به اشتراك بگذاريد ديد را ببينيد و لينكش را

 : Goodies سربرگ

. تلف گوگل ريدر بوكماركت ايجاد كنيد مي توانيد براي قسمت هاي مخ از طريق ابزارهاي اين سربرگ مي توانيد
به شما اين امكان را مي  ابزاريست كه دسترسي شما را به قسمت هاي مختلف يك اپليكيشن راحتتر مي كند و بوكماركت ؛

شايد جالب ترين قسمت اين سربرگ ؛ بوكماركت مربوط به . ايجاد كنيد  دهد كه در نوار ابزار خود به قسمت مورد نظر لينك
با كليك روي اين گزينه مي توانيد  به نوار ابزارخود ؛ تنها Subscribe as you surf با افزودن بوكمارت. باشد  اكاشتر
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 براي افزودن آن ؛ ماوس را روي آن گرفته و به سمت نوار ابزار. اضافه كنيد  سايت يا وبالگ جاري را به گوگل ريدر خود
  بكشيد و رها كنيد

 Import/Exportسربرگ

كه  OPML اين پشتيبان از طريق فايل. كنيد ؛ يك نسخه پشتيبان تهيه كنيد  شما مي توانيد از سايتهايي كه دنبال مي
 طريق لينك ريافت نسخه پشتيبان ازبراي د. استاندارداري براي فيد است ارائه مي گردد  فرمت Export  your 

subscriptions as an OPML file  اگر قبال از سرويس ديگري براي پيگيري فيد استفاده  همچنين. اقدام كنيد
 . آنرا به گوگل ريدر اضافه كنيد OPML فايل مي كرديد ؛ مي توانيد

 : Send To سربرگ

 همچنين. آيتم هاي گوگل ريدرتان را به شبكه هاي اجتماعي مختلف ارسال كنيد  از طريق اين سربرگ مي توانيد مطالب و
 . اضافه كنيد اگر سايت مورد نظر در اين ليست نبود ؛ مي توانيد آنرا به راحتي به اين ليست
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پس لطف كنيد و ايراداتي كه به نظرتان رسيد را حتما به . مي دانم كه اين مقاله خالي از عيب و ايراد نيست : يك خواهش 
  ☺هميشه آماده دريافت انتقادات شماست  milad @ islamizad . ir. اطالع من برسانيد 
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