Q és un RSS
Què
S i com s’utilittza

1 Què
Q són els RSS?
?
Els canals
c
RSS són una forma senzilla
a per rebre, directamen
nt a l'ordinad
dor o en un
na pàgina
web en línia (miitjançant un lector o ag
gregador de RSS), informació actu
ualitzada de diverses
pàgin
nes web o blocs sense haver
h
de consultar-les u
una per una.

2 Què
Q es necessita
a per rebrre RSS?
Per poder
p
rebre notícies RSS és necesssari:
1. Que la pàgina
p
web o bloc als quals ens vvolem subsccriure tingui disponible el servei
RSS, fàccilment identtificable amb
b un logotip taronja del tipus.
t
2 Disposarr d'un lector o agregado
2.
or de RSS. A
Aquests lecto
ors poden ser de diferents tipus:
• Un pro
ograma lecttor de RSS instal·lat a l'o
ordinador
• Un na
avegador we
eb (Internet Explorer
E
oM
Mozilla)
• Un pro
ograma de correu
c
electrònic (Outlook Express o Mozilla Th
hunderbird)
• Un lecctor en línia consultable
e des de qua
alsevol nave
egador (opció
ó recomana
ada)

3 Com
C
rebrre RSS?
Un cop
c
donats d'alta en algun
a
lectorr RSS en línia (o insttal·lat el pro
ogramari ad
dient) cal
subscriure's als canals
c
RSS de les pàgines o blocs dels quals volem
v
rebre notícies.
Per fer
f la subsccripció s'ha de copiar al lector o agregador l'adreça de
el canal, i d'aquesta
d
mane
era podrem tenir totes les pàginess web que ens
e interesssen actualitzzades en un sol lloc
web.

4 Exemples
E
s de lecttors RSS
S?
Algun
ns dels lecto
ors o agrega
adors més coneguts i uttilitzats són:
• Feedly (dissponible perr ordinador, tauleta o tellèfons mòbills)
• MyYahoo
• Netvives
• Bloglines
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