Rengeteg jó scrapbookos blog van a neten. Ezeken sokszor lehet ingyenes letöltéseket, szuper tippekettrükköket és inspiráló scrap összeállításokat találni. Szóval érdemes nézegetni őket. Ahhoz, hogy ehhez ne
kelljen minden nap kedvenceink oldalaira kattintani, hogy vajon írt-e új bejegyzést, használhatjuk az RSS-t. Mi is
az? Hivatalos megfogalmazásban :
Az RSS a rendszeresen frissülő web-alapú tartalmak közzétételére szolgáló szabvány. Alkalmazása lehetővé
teszi, hogy weboldalak meglátogatása nélkül értesüljünk a frissen publikált információkról, továbbá, hogy
egyetlen, jól rendezett, átlátható “tartalomjegyzékbe” gyűjtsük össze a különböző forrásokból származó
információkat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyetlen helyen, összegyűjtve jelennek meg kedvenc
weboldalaid, blogjaid friss hírei, innen választhatod ki, mit akarsz részletesebben is megnézni.
Úgy kell elképzelni, hogy ezek az oldalak „sugározzák” a friss híreket, és mi, ha van ehhez valamilyen vevőnk,
akkor tudjuk venni az adást.

Egy ilyesmi ikon van a címsor jobb oldalán, ha a blog rss-sel rendelkezik.
RSS olvasóból sok van, én most a Google Readert mutatom be, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy ezt
használom, és nagyon jónak tartom. A Google Reader egy, a Google által fejlesztett és karbantartott webes
felületű RSS olvasó szoftver. A Google Readerrel korlátlan számú hírcsatornát kezelhetünk és olvashatunk.
Semmi más nem kell a használatához, mint egy gmail-es email cím.
Nyisd meg a Google Reader oldalát. Ha van gmail-es címe, lépj be vele, ha nincs, akkor a Create Accountra
klikkelve, gyorsan csinálj egyet. Azzal már beléphetsz.A Google-nak rengeteg szuper szolgáltatása van,
mindegyiket ezzel az email címmel éred el. Talán már eddig is észrevetted, de most különösen fontos, hogy a
képre kattintva, nagyobb méretben is megjelenik, így jobban láthatod.

Ha beléptél, de még nincs egy linked sem, akkor ezt fogod látni.

Nem akarom túlságosan részletezni, ha megkedveled, biztos kitanulmányozod az oldalt, csak
pár fontosabb. A felső címsorban átléphetünk a többi Google szolgáltatásba. Az All items-re
kattintva az összes új blog bejegyzést láthatjuk, időrendi sorrendben, az updated csak azokat
mutatja, ahol új bejegyzés történt. A Starred items megmutatja azokat a számunkra
fontosabb bejegyzéseket, amelyeket csillaggal jelöltünk.

Ezt vagy a bejegyzés ablakában

vagy az S betű megnyomásával tehetjük meg. A Trends-nél olvasási szokásainkat
nézegethetjük, ha akarjuk. Nekem még sosem jutott eszembe, enélkül is tudom, mit szoktam
olvasniJ Your shared items. Az olvasott bejegyzéseket meg is oszthatjuk. Ezt is a bejegyzés
ablakában vagy a Shift-S kombinációval tehetjük meg. Friend’s shared items. A barátaink
megosztott bejegyzéseit találjuk itt, már ha vannak.
Az Add subscription a legfontosabb. Ezzel vehetünk fel linkeket . Ahhoz, hogy ezt
megtehessük, a blognak támogatnia kell az RSS-t. Az általam ismert összes scrappes blog
alkalmas erre.

Ezalatt találjuk azokat az oldalakat, amelyeket hozzáadtunk a listánkhoz.

Természetesen külön mappákba is rendezhetjük a blogokat. Nagyon jó lehetőség, hogy un.
blogroll-ként saját blogunkban is bemutathatjuk gyűjteményünket. Ezt tettem most én is, és
az oldalsávba beraktam kedvelt scrappes blogjaim listájának egy részét. A teljes talán
rémisztő lenne , de hidd el nem az, mert nem ír mindenki minden nap, így viszotn elég egy
pillantást vetni a linkekre, hogy kiderüljön, hol frissült az oldal.
Szóval, ha van kedved, készíts magadnak is ! Remélem az első scrappes blog a haladó.cewefotokönyv blog lesz.
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