RSS Feeds

O que são RSS feeds?
Um feed ou canal de RSS é um arquivo gerado automaticamente pelos sites e pela grande
maioria dos blogs e apresenta uma versão resumida da informação publicada no site.

Para que servem os RSS feeds?
Com tantos sites que visitamos todos os dias torna-se difícil a tarefa de acompanhar o
conteúdo mais recente de todos eles.
Em vez de checar constantemente os sites que você costuma visitar em busca de conteúdo
novo você pode simplesmente assinar o canal de rss e receber automaticamente as
notificações de conteúdo novo, sem precisar visitar o site.
A cada novo conteúdo adicionado ao site o canal rss do site é atualizado automaticamente.

Como podemos visualizar os RSS feeds?
Para visualizar os canais de RSS feeds precisamos de um leitor de feeds.
Alguns navegadores (browsers) já possuem leitores de feeds integrados. Existem também
serviços online para leitura de feeds ou aplicativos locais (programas que devemos baixar e
instalar no computador).
Algumas alternativas:
Serviços online
-

GoogleReader
Bloglines
Yahoo
Feedly

Aplicativos locais
-

FeedDemon para windows

Browsers com suporte para rss
- Mozilla Firefox
- Chrome - Requer extens&atilde;o para assinar os feeds
- Internet Explorer 8 e 9

1/3

RSS Feeds

Como assinar as RSS feeds?
Para ler no navegador or através dos serviços online, clique no ícone laranja referente ao canal
que você deseja e siga as instruções na tela.
Para ler em um aplicativo local clique sobre o ícone laranja com o botão direito do mouse e
escolha "Copiar Atalho". Vá até o aplicativo local e procure a opção "Adicionar fonte" ou "Add
Feed".

{loadposition right}
Um feed ou canal de RSS é um arquivo gerado automaticamente pelos sites e pela grande
maioria dos blogs e apresenta uma versão resumida da informação publicada no site.
Para que servem os RSS feeds?
Com tantos sites que visitamos todos os dias torna-se difícil a tarefa de acompanhar o
conteúdo mais recente de todos eles.
Em vez de checar constantemente os sites que você costuma visitar em busca de conteúdo
novo
você pode simplesmente assinar o canal de rss e receber automaticamente as notificações de
conteúdo novo, sem precisar visitar o site.
A cada novo conteúdo adicionado ao site o canal rss do site é atualizado automaticamente.
Como podemos visualisar os RSS feeds?
Para visualizar os canais de RSS feeds precisamos de um leitor de feeds.
Alguns navegadores (browsers) já possuem leitores de feeds integrados. Existem também
serviços online para leitura de feeds ou aplicativos locais (programas que devemos baixar e
instalar no computador).
Algumas alternativas:
Serviços online
GoogleReader
http://www.bloglines.com/
http://my.yahoo.com/
http://www.feedly.com/
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Aplicativos locais
http://www.feeddemon.com/ para windows
Browsers com suporte para rss
Mozilla Firefox http://br.mozdev.org/firefox/rss
Chrome - Requer extensão para assinar os feeds:
https://chrome.google.com/webstore/detail/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd
Internet Explorer 8 e 9
Como assinar as RSS feeds?
Para ler no navegador or através dos serviços online, clique no ícone laranja referente ao
canal que você deseja e siga as instruções na tela.
Para ler em um aplicativo local clique sobre o ícone laranja com o botão direito do mouse e
escolha "Copiar Atalho". Vá até o aplicativo local e procure a opção "Adicionar fonte" ou
"Add Feed".
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