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 RSS e portais nas redes 

sociais. 



INTRODUÇÃO 

• Com a Web Semântica os usuários que até 

então eram meros espectadores do 

conhecimento produzido, tornam-se autores 

e contribuem com a disseminação das 

informações geradas por outros usuários, o 

que faz da web atual dinâmica,aberta e 

interativa; 

 

 
 



O usuário se vê rodeado de 

informações que se multiplicam a cada 

segundo advindas de recursos e 

ferramentas da web colaborativa como 

as wikis , blogs, redes sociais,portais 

de noticias. 
 



• Surgem deste fato ferramentas como o 

RSS (Realy Simple Syndication). 

 

•  Antes do RSS haviam outros agregadores 
de conteúdo que não alcançaram a 
popularidade desejada devido a sua 
complexidade; 

 

• Vários projetos e versões do futuro RSS foram 
abandonadas até que em 2000 o grupo 
UserLand assume o projeto e em 2002 torna-o 
uma ferramenta simplificada para a distribuição 
de conteúdos. 

 



•  O RSS inovou a maneira de 
disseminar as informações, se antes o 
usuário buscava o que queria, hoje, o 
caminho é inverso, as noticias buscam 
seus leitores. 



O QUE É RSS? 

• RSS: Abreviação de Really Simple 

Syndication. É uma linguagem que 

permite que um weblog disponibilize 

parte ou a totalidade do seu conteúdo 

para que possa ser integrado em 

outros sites, ou lido com software 

especializado. 

 



SIMBOLO UNIVERSAL 

O símbolo mais conhecido 

atualmente do RSS foi uma 

modificação adotada na versão 

1.5 do navegador Mozilla 

Firefox; 

  

A substituição do antigo ícone 

 (          )  se tornou tão popular 

que hoje é adotado 

universalmente para representar 

a ferramenta. 



COMO UTILIZAR O RSS? 
• Para a utilização do RSS o usuário precisa  de 

um programa que lê as notícias em um 

formato XML , onde os  documentos e dados 

são organizados em forma de links de forma 

hierárquica. Esses links que são chamados de 

feeds resumem o conteúdo original do site. 

 



ACESSO 

• O usuário para acessar os feeds precisa  

de um leitor ou agregador de RSS;  

 

• Existem várias opções de acesso, entre elas   

encontram-se softwares que dependendo do  

sistema operacional utilizado necessitam de 

instalação e serviços online que podem ser 

acessados em qualquer computador com 

acesso a internet. 

 



Receber as atualizações 

• Para receber os conteúdos de sites,redes 
sociais,portais de noticias ou blogs de sua 
preferência o leitor deve inscrevê-las em 
seus agregadores, para isso é necessário 
clicar no ícone RSS    exibido na página, 
que disponibilizará o link dos feeds 
desejados.  
 



• Sem dúvida, os Feeds RSS ajudam – e 

muito – a vida de qualquer internauta, pois o 

tempo gasto na verificação de novos 

conteúdos em cada site que nos interessa, 

de fato, consome muito tempo. 

 

•  Com um leitor de RSS você não precisa 

mais se preocupar em acessar todos os dias 

as páginas que você mais gosta atrás de 

novidades, pois com este tipo de serviço, as 

novidades vêm até você.  



ATIVIDADE 

• Agora que aprendemos a usar o RSS, entre 

no site do Internautis e o insira no seu leitor 

de feeds. 

• Divulgue na sua página do facebook uma 

notícia encontrada em um portal de noticias 

através do ícone  

 

• Comente as noticias disponibilizadas pelos 

colegas. 

 


