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Ce înseamnă RSS?
  Really Simple Syndication

  - Really Simple Syndication (RSS 2.0)
    - Rich Site Summary (RSS 0.91, RSS 1.0)
    - RDF Site Summary (RSS 0.9 și 1.0)

Ce înseamnă ATOM?
  Atom Syndication Format



 RSS și ATOM sunt fișiere în format 
XML care transmit fluxuri web.

 Fluxurile web oferă conținut, care 
constă din imagini, text, muzică, 
video, ș.a. 



Metoda clasică de accesare a 
informației



Accesarea informației prin RSS și 
ATOM



Cum pot fi accesate?



Cum funcționează?



Ce este un agregator?

  Un agregator este un 
program sau un site care 
colectează feed – urile pentru 
citire. 
  Agregatoarele pot să fie 
instalate pe calculatorul 
personal sau pot fi bazate pe 
web.



Agregatoare bazate pe web

• Bloglines
• Newsgator
• Litefeeds
• Google Reader
• Netvibes



Agregatoare aplicații 
desktop

• SharpReader
• FeedDemon
• NetNewsWire
• Straw
• Rss Toolbar









Beneficiile fluxurilor RSS și 
ATOM

  - Oferă cele mai noi informații(știri, muzică, meteo, 
ș.a.).
  - Micșorează timpul de navigare.
  - Utilizatorul are opțiunea de a se abona sau nu.
  - Nu încarcă căsuța poștală.
  - Nu apar probleme cu spam-ul.
  - Dezabonarea se face simplu și în orice moment.
  - Poate fi folosit ca instrument de publicitate și 
marketing.
  



Dezavantajele fluxurilor RSS și 
ATOM
 - Unii utilizatori preferă să primească în continuare 
email – uri.
  - Graficele și imaginile nu apar în toate fluxurile.
  - Poate fi confundată sursa.
  - Nu poate fi monitorizați numărul de utilizatori 
abonați la flux.
  - Se mărește traficul – este nevoie de mai multe 
resurse.
  - Unele site – uri încă nu beneficiază de RSS.



RSS 2.0



Atom 1.0





Mulțumesc pentru 
atenție!
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