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اگ��ر وبالگ خوان حرفه ای باش��ید، حتمًا 
تأیی��د می کنید که وبالگ خوان ها دوس��ت 
ندارن��د هیچ پس��تی از وبالگ ه��ای مورد 
عالقه شان را از قلم بیندازند و برایشان مهم 
اس��ت که یک مطلب را تا داغ داغ اس��ت، 
بالفاصل��ه بعد از پس��ت ش��دن بخوانند. از 
گذشته هم مرورگرهای اینترنت افزونه هایی 
داش��تند که ب��ا اس��تفاده از پیون��د )لینک( 
خبرخوان وبالگ ها یا وبگاه های خبری این 
امکان را به  دنبال کنندة وبالگ می دادند که 
هر وقت خواس��تند، س��ر خط مطالب پست 
ش��ده در وبالگ های مورد عالق��ة خود را 
دنبال کنند و از به روز شدن هر کدام از آن ها 
مطلع ش��وند. این افزونه ها براساس فناوری 
»RSS« کار می کنن��د که در ش��ماره های 

قبلي همین مجله به آن پرداخته ایم.
ح��ال اگر یک تلفن همراه هوش��مند یا 
تبلت داری��د و می خواهی��د همان طور که 
در رایانة ش��خصی از برنامه های خبرخوان 

اینجا هم وبالگ های  اس��تفاده می کردید 
خود را بدون دردس��ر بخوانی��د، می توانید 
از برنامک های��ی اس��تفاده کنید که به این 
منظور نوش��ته ش��ده اند. ب��رای پیدا کردن 
برنامک مناس��ب سیستم عامل خود کافی 
اس��ت که به بخ��ش تأمین نرم اف��زار آن 
 News« سیس��تم عامل بروید و کلیدواژة

Reader« را جست وجو کنید.
در سیستم عامل اندروئید، »کافة بازی« 
 ،ios و »گوگل پلی«، و در سیس��تم عامل
»آی تیون��ز« مرجع های خوب��ی برای پیدا 
کردن برنامک مورد نظر ش��ما هستند. اگر 
هم به س��لیقة عموم م��ردم اعتماد دارید و 
معتقدید برنامک های پرطرف دار س��رویس 
 »Feedly« بهتری می دهند، پیش��نهاد ما
سیس��تم های  تم��ام  ب��رای  ک��ه  اس��ت 
عام��ل برنامک ه��ای متن��وع خبرخوان و 

وبالگ خوان دارد. 

خبرخوان اصل��ی Feedly که با آیکون 
 ش��ناخته می ش��ود، بس��یار ساده و 
کار کردن با آن خیلی راحت اس��ت. برای 
اس��تفاده از آن باید حساب کاربری گوگل 
داشته باش��ید. پس از وارد کردن اطالعات 
حس��اب کاربری یا ساختن حساب کاربری 
جدی��د با یک صفحه مواجه می ش��وید که 
در آن امکان جس��ت وجو مهیاس��ت. کافی 
اس��ت نش��انی وبالگ هایی که نیاز دارید 
را در آنج��ا وارد کنی��د. از آن ب��ه بعد همه 
چیز به س��رعت و ب��ا راهنمای��ی برنامک 
پی��ش می رود و ش��ما هر بار ک��ه برنامک 
Feedly را اج��را می کنید، ب��ا جدیدترین 
پس��ت های وبالگ های م��ورد عالقة خود 
روبه رو می ش��وید. در ضم��ن، این برنامک 
ش��ما را قادر می س��ازد مطال��ب وبالگ ها 
و س��ایت های خبری را دس��ته بندی کنید 
و از به روز ش��دن مطالب هر دس��ته بندی 

به صورت جداگانه آگاه شوید. 

وبالگ خوانی روی تلفن همراه و تبلت
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 ب��رای دیگ��ران کامنت بگذارید. وقتی به وبالگ دیگران می روید، حتماً برایش��ان کامنت بگذارید. اگر ش��ما با مطالعۀ وبالگ ف��رد دیگری برایش کامنتی 
آگاهانه بگذارید )نه اینکه بدون مطالعه، بگویید وبالگ زیبایی داری(، او هم به احتمال زیاد خواهد آمد و با مطالعۀ وبالگ شما برایتان نظرخواهد گذاشت. 

هر رفتی یک آمدی دارد. همان طور که گفتیم، این کار روشی مؤثر برای جمع آوری نظرات دیگران نیز به شمار می رود.


