
 مشترک کنیذ FeedBurner کاربران خود را با

 !صاحبان و مذیران وب سایت ها و وبالگ نویسان بخواننذ

 

 

اهزّس فکز کزدم کوی ّقت صزف کٌن ّ راُی طادٍ را تزای ایجاد اػتزاک ایویلی تَ هذیزاى ّب طایت ُا ّ ّتالگ ًْیظاى ػشیش هؼزفی 

 .ًواین. داػتي یک طیظتن اػتزاک اس عزیق ایویل تزای یک ّب طایت یا ّتالگ تاثیز سیادی در تاال تزدى تزافیک آى دارد

 یق ایمیل مطلع کنم؟چرا بایذ کاربران خود را از طر

 :تا داػتي یک یک تزًاهَ اػتزاک ایویل ػوا هی تْاًیذ

  تَ صْرت خْدکار تزای تزای کارتزاى ّ عزفذاراى خْد آخزیي هغالة ّ تَ رّس رطاًی ُا را ارطال ًواییذ کَ تی ػک طثة

 .افشایغ تزافیک ّب طایت یا ّتالگ ػوا هی ػْد

 کارتزاى خْد اجاسٍ هی دُیذ اس آخزیي تغییزات در ّب طایت یا ّتالگ ػوا هغلغ ػًْذت َ. 

 تَ کارتزاى خْد هی تْاًیذ اهتیاسات ّیژٍ ای تذُیذ کَ طثة دلگزهی آًِا ّ هخاعثاى جذیذ هی ػْد. 

 کارتزاى ّفادار خْد را حفظ کٌیذ چْى آًِا گُْزی تزای ّب طایت یا ّتالگ ػوا ُظتٌذ. 

 تشرگتزیي اػتثاُاتی کَ فؼاالى ایٌتزًتی هی کٌٌذ ایي اطت کَ تؼذ اس ایٌکَ ّب طایت آًِا تَ هْفقیت دطت پیذا کزد اقذام تَ راٍ اًذاسییکی اس 

طتیذ یک طیظتن اػتزاک تزای کارتزاى ًوی کٌٌذ. در دًیای ایٌتزًت تاساریاتی اس عزیق ایویل یؼٌی ُوَ چیش الثتَ ایویل را تایذ تزای کظی تفز

لیي کَ آًزا هی خْاُذ! ّ تا قزار دادى یک فزم اػتزاک ػوا ایویل ایي افزاد را دریافت خْاُیذ کزد. تَ ایي عزیق افزادی کَ ػوا را تزای اّ

ًیاس تا ػوا تواًٌذ. ایي فزصتی اطت کَ ًثایذ آًزا اس دطت تذُیذ. ػوا تَ رّػی  تار اطت در اقیاًْص ایٌتزًت پیذا کزدٍ اًذ هی تْاًٌذ یک ػوز

داریذ کَ ُویؼَ در دطتزص تاػیذ هِن ًیظت کَ چقذر تَ ّب طایت خْد اػتواد داریذ ّ چقذر ّب طایت هفیذی داریذ، تؼضی هْاقغ کارتزاى 

ػالقَ خْد را تَ ّب طایت ػوا اس دطت هی دٌُذ، آدرص ػوا را فزاهْع هی کٌٌذ یا تْک هارک ػوا پاک هی ػْد تؼضی هْاقغ آًِا تَ یک 

 .ک ًیاس دارًذ تا تَ طْی ػوا تیایٌذ ّ اعالع رطاًی صحیح تَ کوک ایویل راُی ایذٍ آل تزای اًجام ایي کار اطتاػارٍ کْچ

 

 

 

 

 

 



 

 .یک سیستم اشتراک ایمیلی بسازیذ FeedBurner به کمک

 XML ًْػتَ تزای راُی اطتاًذارد تزای ایجاد یک طیظتن خثز رطاًی اس عزیق ستاى XML ُا خثزًاهَ ُایی کَ تَ ستاى RSS ساطتفادٍ ا

یا ُز طیظتن دیگزی اطتفادٍ  Word Press, Blogger, TypePad اطت. اگز هی خْاُیذ تاسدیذ کٌٌذٍ هٌاطثی داػتَ تاػیذ فزقی ًوی کٌذ اس

 .ُظتیذ RSS ارای یک طیظتن اعالع رطاًیهی کٌیذ تَ احتوال سیاد د

Feed Burner  َیک طزّیض هذیزیت اعالع رطاًی رایگاى اطت، کَ تَ هتؼلق تَ گْگل اطت ّ تَ ػوا ایي اهکاى را هی دُذ تا تَ کوک آى ت

ی ّ رهش ػثْر خْد در گْگل تَ کارتزاى خْد اس عزیق ایویل اػتزاک آخزیي هغالة خْد را ارائَ دُیذ.کارتزاى ػوا تا اطتفادٍ اس ًام کارتز

 .راحتی هی تْاًٌذ در طیظتن اػتزاک ػوا ػضْ ػًْذ

 

ذاریذ ّ تَ هزّر تزافیک خْد را تاال تزای ایجاد یک فزم اػتزاک در ّب طایت یا ّتالگ خْد هی تْاًیذ ایي هزاحل طادٍ را پؼت طز تگ

 :تثزیذ

در گْگل تظاسیذ الثتَ اگز در گْگل یک حظاب کارتزی داریذ هی تْاًیذ اس ُواى حظاب   FeedBurnerحظاب کارتزی اتتذا یک .1

 .د ػْیذ طپض تَ ایي آدرص تزّیذکارتزی اطتفادٍ کٌیذ تزای ایي هٌظْر اتتذا ّارد حظاب کارتزی خْ

ّارد کٌیذ. ّ پض اس گذراًذى هزاحلی طادٍ  burning یا فیذ خْد را در قظوت RSS خْد آدرص Feed Burner در حظاب کارتزی .2

 .تایذ آًزا فؼال ًواییذ

کلیک  Feed Burner خْد درRSS حاال سهاى آى اطت کَ کذ هزتْط تَ اػتزاک ایویل خْد را دریافت ًواییذ. تؼذ اس ایٌکَ رّی .3

 حال رّی Analyze, Optimze, Publicize, monetize ّ Troubleshootize :ستاًَ دارد ۵کزدیذ صفحَ ای خْاُیذ دیذ کَ 

Publicize کلیک کٌیذ. ّ طپض رّی Email Subscription کلیک کٌیذ. حال تا کلیک کزدى رّی Activate  آًزا فؼال کٌیذ. در

ْط تَ ّب طایت یا ّتالگ خْد را دریافت خْاُیذ کزد. در ایٌجا ُن تٌظیواتی در اختیار ػوا قزار دارد کَ ایي ٌُگام اطت کَ کذ هزت

 .تظتَ تَ ظاُز ّ طاختار ّب طایتتاى هی تْاًیذ آًِا را اًتخاب ًواییذ

 HTML کپی کزدى ایي کذاطت. تا  copy ّ paste ّ قزار دادى کذی کَ در اختیار ػوا قزار هی گیزد در ّب طایتتاى تَ طادگی یک .4

در صفحَ ای کَ هی خْاُیذ فزم اػتزک ثثت ًام خْد را قزار دُیذ ُوَ چیش توام اطت. حال در ایي صفحَ فزهی داریذ کَ کارتزاى 

 .ػوا تا اػتزاک در آى هی تْاًٌذ آخزیي هغالة ػوا را دریافت ًوایٌذ

 

تَ هحض ایٌکَ ایي هزاحل را تا هْفقیت تَ اتوام رطاًذیذ کارتزاى ػوا هی تْاًٌذ در طیظتن اػتزاک ػوا ػضْ ػًْذ. ّ اس عزیق ایویل اس 

تَ صْرت خْد کار ایویلی حاّی آخزیي هغالة تزای کارتزاى ػوا ارطال هی ًوایذ ػوا حتی  FeedBurner .آخزیي هغالة ػوا هغلغ گزدًذ

یاد  هی تْاًیذ اًجام دُیذ ها در Feed Burner ص کٌیذ ایویل ػوا چَ سهاًی اس رّس ارطال گزدد. الثتَ کارُای تیؼتزی ُن تاهی تْاًیذ هؼخ

آیا هی خْاُیذ در  .صفحَ ای اػتزاک در خثزًاهَ در ایي آدرص قزار دارد فقظ ایٌجا کلیک کٌیذ ُن اس ایي طیظتن اطتفادٍ کزدٍ این تگیز دات کام

 !خثزًاهَ ها ػضْ ػْیذ؟

 ػلی یشدی هقذم

 yadbegir.comهٌثغ: 

 ْراطگاىثاعات داًؼگاٍ آساد اطالهی ّاحذ خطایت فٌاّری اعالػات ّ ارت

http://ict.khuisf.ac.ir 

http://feedburner.google.com/
http://yadbegir.com/
http://yadbegir.com/
http://yadbegir.com/
http://www.yadbegir.com/main/contact/subscription.htm
http://ict.khuisf.ac.ir/
http://ict.khuisf.ac.ir/
http://ict.khuisf.ac.ir/

