Subscriure's

Les Notícies Sindicades o Canals de Notícies, també conegudes com RSS (de l'anglès Real
ly Simple Syndication
)o
Atom
, és un sistema que s'utilitza a internet per publicar continguts que s'actualitzen sovint. Els
exemples més comuns d'aquests tipus de continguts són els blogs, els webs de notícies o els
diaris digitals. Els canals de notícies permeten als usuaris i a les usuaries mantenir-se al dia de
les novetats que van apareixen en els seus llocs web preferits només
subscribint-se
a aquests. No cal haver-los de visitar contínuament, son ells els qui ens informen de quan hi
ha contingut fresc.

Per poder beneficiar-se dels avantatges de les Notícies sindicades s'ha d'utilitzar un programa
conegut com a agregador que s'encarrega de llegir tots els canals de notícies als que estem
abonats i presentar-nos les novetats automàticament. Molts d'aquests aplicatius tenen un
aspecte semblant a una eïna de gestió de correu electrònic, amb les carpetes de les nostres
subscripcions a l'esquerra i un llistat de notícies a la part central. La diferència és que els
missatges que ens arriben no son emails, sinó les novetats dels llocs web que ens interessen.

De programes agregadors n'hi ha que estan basats en web, és a dir, es troben a internet i es
visiten i s'utilitzen amb el nostre navegador. Per altra banda també n'hi ha que s'han d'instal·lar
localment, son els
agregadors
d'escriptori
.Cal
dir també que les darreres versions dels
navegadors
més populars (Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera...) també incorporen lectors de RSS, així
doncs, si ens agrada com ens presenta la informació un d'ells no es caldrà res més.

Entre els programes lectors basats en web més populars hi ha: google reader ( www.google.c
om/reader/
),
My Yahoo!
(
my.yahoo.com/
)o
Bloglines
(
www.bloglines.com
en anglès). I entre els que s'han d'instal·lar localment tenim:
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FeedReader
(
www.feedreader.com/
per a Windows),
NewsFire
(
www.newsfirerss.com
per a Mac) o
Straw
(
projects.gnome.org/straw
per a Linux).

Reconeixereu els llocs web que tenen Notícies Sindicades per que hi apareix la següent icona (
) en algun lloc visible o a la barra d'adreces del navegador.

Quan ja estiguem registrats o registrades en un agregador per web o bé haguem instal·lat un
programa que ens doni el mateix servei al nostre ordinador, l'únic que ens faltarà serà afegir les
adreces dels RSS que ens interessen. Per fer-ho cliquem en la icona que us hem mostrat
abans i copiarem l'adreça que ens apareixerà a la barra del navegador, que
afegirem
al servei lector de canals de notícies que haguem decidit utilitzar. I a partir d'aquell moment
començarem a rebre les novetats automàticament.

Per a més informació podeu visitar les següents planes web:
- Descripció de les RSS a la Viquipèdia (català): http://ca.wikipedia.org/wiki/RSS
- Què són els fils de subscripció? (era: Què és RSS, Atom i XML?) (català): http://blog.bita
ssa.cat/arxiu/2005/06/18/193/
- ¿Qué es el RSS? RSS hablando en plata (vídeo a youtube en castellà, molt
recomanable
): h
ttp://www.youtube.com/watch?v=BnZlct8_-MI
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