
SOFTWARE

Ocoordenador de siste-
mas Edney Souza
acostumou-se a ler no-

tícias por meio de um agrega-
dor de RSS. Mas havia pou-
cos sites em português no for-
mato. Por isso, ele passou a
cooperar com o projeto RSS-
ficado, que cria scripts para
sites nacionais que não esta-
vam no formato e incentiva a
disseminação do RSS no Bra-
sil.

Os voluntários do RSSfica-
dos, como não têm acesso ao
código-fonte, elaboram os
scripts de forma “artesanal”,
observando a estrutura da pá-
gina. “Fazemos uma gambiar-
ra”, brinca. Souza explica

que o script que eles criam é
como um robozinho, mas que
pega os dados que estão for-
matados para outro fim. “O si-
te que converte seus dados
em RSS pega o dado sem for-
matação.”

Diversos si-
tes já foram con-
vertidos pelo
RSSficado co-
mo Último Se-
gundo, do iG,
JB Online, Ter-
ra Notícias e
Campo Grande
News. O endere-
ço para o RSS
destes sites es-
tá na página do projeto (ht-
tp : / /www.r s s f i cado . com.
br/#canais).

Quem não sabe e não quer
instalar scripts em seus servi-
dores para converter seus si-
tes em RSS pode optar por

ferramentas automáticas,
que geram um código que po-
de ser inserido facilmente no
código-fonte do seu site. O
projeto RSSficado oferece
uma destas ferramentas no
http://www.rssficado.com.br/

rssficar.php. Ou-
tra opção está
no endereço ht-
tp : / /www.wcc.
vccs.edu/servi-
ces/rssify/rssify.
php. No blog de
Souza também
é possível con-
verter seu site:
http://www.inter-
ney.net/rssify.

php.
Quando ouviu falar de

RSS, o desenhista técnico
Adriano Matos procurou sa-
ber como deixar seu site no
padrão. “Mas descobri que
era necessário um servidor

próprio para disponibilizar o
blog neste formato e deixei
de lado”, disse. “Só depois
descobri o projeto RSSficado
e aprendi a colocar meu blog
em RSS.”

Aplicações – O RSS não é útil
só para ler notícias fresqui-
nhas dos sites preferidos. Há
outras aplicações interessan-
tes. O site Bumblebee Auc-
tion (http://www.bumble-
beeauctions.co.uk/), criado
pela polícia do Reino Unido
para leiloar objetos perdidos
e não encontrados, colocou
o site no padrão RSS para en-
contrar interessados nos pro-
dutos mais facilmente. Usan-
do um agregador de RSS, o in-
teressado em algum tipo de
produto pode ficar sabendo
rapidamente das novidades
que estão em leilão. Daí, po-
de-se concluir que o RSS po-

de ser útil para qualquer loja
virtual.

A Walt Disney Company
adotou o RSS internamente,
para que funcionários da
ABCNews, Disney, ESPN e
Movies.com pudessem acom-
panhar as notícias com rapi-
dez. O público em geral pode
acompanhar as notícias da

ABCNews usando os agrega-
dores de RSS.

O formato RSS também po-
de ser usado para sincronizar
equipes, ajudando a deixar to-
dos a par do andamento dos
projetos. Se alguma altera-
ção for feita, todos os envol-
vidos serão informados auto-
maticamente. (K.A.)
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Escolha o agregador de
RSS ideal para seu micro

Pessoas que gostam ou pre-
cisam estar sempre atualiza-
das ou blogueiros invetera-
dos têm grande chance de
adotar de vez os agregadores
ou leitores de RSS.

Os programas são muito
amigáveis e não é preciso fi-
car lendo tutoriais para usar.
Basta fazer o download e co-
meçar a usar. E, melhor, a
maioria deles é grátis.

Geralmente, a interface
lembra a do Outlook Ex-
press, o gerenciador de
e-mail da Microsoft. Do lado
esquerdo, estão os nomes do
site. O usuário clica no site
que deseja visitar e vê os índi-
ces das notícias fresquinhas
na parte superior do lado di-
reito da tela. Abaixo, um pe-
queno trecho da notícia. Ha-
verá um link para a página
que contém a informação, e
quem quiser pode clicar para
acessar o site, que será exibi-
do na própria interface do
programa.

A seguir, alguns exemplos
de agregadores de RSS:

■ Para Linux
Straw: http://www.nongnu.org/
straw/
Ampheta Desk (também para
Windows e Mac): http://www.
disobey.com/amphetadesk/
■ Para Mac
Net News Wire: http://ranche-
ro.com/netnewswire/
Radio Userland (também para
Windows): http://radio.user-
land.com/
■ Para Windows
Feedreader: http://www.fee-
dreader.com
News Gator: http://www.news-
gator.com
Novobot: http://www.proggle.
com/novobot/
Sharp Reader: http://www.shar-
preader.net
■ Onlines
Blog Lines: http://www.blogli-
nes.com
News is Free: http://www.new-
sisfree.com (K.A.)

Edney Souza quer disseminar RSS com projeto RSSficado

Projeto voluntário converte sites em RSS
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Ernesto Rodrigues/AE

Grupo de profissionais
de informática cria

scripts de sites que não
estão no formato
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