RSS

RSS, Wat en hoe?
Wat is RSS?
RSS feeds worden geschreven in XML. Doordat het in een standaardformaat wordt
geschreven, kunnen veel website's en programma's er mee overweg. Het wordt op steeds
meer website's gebruikt om bijvoorbeeld het laatste nieuws te tonen. Je komt het vooral tegen
op nieuwssite's en weblogs.
Wat kan ik ermee?
Via RSS kan je het laatste nieuws van veel website's bijhouden. Je hoeft dus niet meer alle
website's
af te zoeken. Je ziet nu al het nieuws in een handig programma. Het scheelt je dus een hoop
tijd.
Hoe herken ik of een site rss ondersteund?
Vaak zie je een van de volgende plaatjes op een site staan

Staan ze er niet dan kun je nog via google zoeken. Zoek bijvoorbeeld op sitenaam+rss, soms
vind je dan ook nog handige rss feeds.
Ok handig, maar hoe gebruik ik het?
Om RSS te gebruiken heb je een RSS-programma nodig. Er zijn een heleboel
rss-programma's in omloop.
Hieronder staan de belangrijkste:
rssreader
SharpReader
FeedReader
AmphetaDesk
NewsGator
Je moet zelf maar even bekijken welk programma je het handigst vindt werken.
In deze tutorial zal ik laten zien hoe rssreader werkt. De andere programma's zullen ongeveer
hetzelfde werken.
rssreader
Eerst moet je natuurlijk het programma downloaden en installeren.
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Ik neem aan dat dit geen probleem is.
Eerst gaan we de opties bekijken (tools--->options). Ga nu naar het tabblad Feeds.

We kunnen hier instellen om de hoeveel tijd rssreader moet checken of er nieuwe
nieuwsberichten zijn. Ik
heb hem op 10 minuten staan.
Je kan de overige opties ook nog even bekijken.
Nu kan je rss feeds toevoegen. Ik kies er voor om rss van tweakers.net toe te voegen.
Klik op add
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Typ als adres http://www.tweakers.net/feeds/nieuws.xml in.
Zo kun je elke site toevoegen die je wilt, en zo alleen het nieuws volgen dat jij interessant
vindt.
Uiteindelijk krijg je zo'n lijst.
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