»

PREDSTAVITEV

Nastavite RSS na Facebook in Twitter

Delite s prijatelji koristne informacije
..Med

uporabo socialnega omrežja lahko svojim prijateljem podate koristne informacije.

dogajanju iz sveta

IT-ja..

Obveščate

jih lahko o najnovejšem

Kako namestiti RSS na Facebook?
Namestitev RSS-a na profil v Facebook računu je
mnogo lažja od namestitve RSS na spletno
stran. Prijavimo se v profil in v iskalniku poiščemo
aplikacijo RSS Graffiti. Aplikacijo si namestimo in
dovolimo dostop do informacij, ki jih zahteva.
Po namestitvi v aplikaciji izberemo možnost
»add feeds« in v polje »Feed URL« prilepimo RSS
url (npr: http://www.racunalniske-novice.com/
rss-novice/) s spletne strani Računalniških novic,
potem ko smo izbrali RSS kategorijo (glej sliko).
Zdaj bo RSS samostojno generiral informacije
na zid Facebook profila, kar pomeni, da bodo za
računalniške novosti izvedeli tudi vaši prijatelji.
O namestitvi sistema RSS, ki samodejno širi izbrane novice na našo spletno stran, smo pisali
že v prejšnji številki. Ker v sodobnem času skorajda vsak izmed nas nekaj časa preživi tudi na socialnih omrežjih kot sta Facebook in Twitter,
vam tokrat predstavljamo, kako si lahko RSS namestite na vaš Facebook in Twitter profil.

Zakaj RSS uvoziti na socialna omrežja?
S prijatelji na socialnih omrežjih delimo svoje
slike in druge podrobnosti s svojega življenja.
Zakaj z njimi ne bi delili še koristnih informacij?
Z nastavitvijo RSS-a Računalniških novic bodo
vedno obveščeni o aktualnem dogajanju iz
sveta informacijske tehnologije. Novica o
novem,
najzmogljivejšem
prenosnem
računalniku na trgu, se bo po objavi na spletnem portalu www.racunalniske-novice.si prenesla tudi na zid na Facebooku ali Twitterju. To
pa bodo posledično videli tudi vsi prijatelji.

Kako informacije širiti tudi na Twitter?
Če poleg Facebook-a uporabljamo tudi Twitter,
lahko preko Facebook-a uporabimo RSS vir tudi
na Twitter profilu. To storimo s pomočjo aplikacije Twitter, ki jo najdemo v Facebookovem
iskalniku (podobno kot prej opisani postopek).
Aplikacijo nastavimo tako, da dovolimo dostop
do zahtevanih podatkov (Allow). Nato le še
vnesemo naše prijavne podatke Twitter računa,
in RSS, ki smo ga izbrali, se bo samodejno širil tako na zid Facebooka kot tudi na Twitter.
Z namestitvijo RSS-a na profile socialnih omrežij
bomo s prijatelji in znanci poleg osebnih informaciji delili tudi ažurne informacije s sveta tehnologije, ki niso nikoli odveč, če želimo slediti
razvoju in ostati v koraku s časom. 
(P.R.)
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