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Các kênh tin RSS Feeds

Vietbao.com và các kênh tin RSS Feeds
RSS là gì?
RSS (Really Simple Syndication)
Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin
Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ
dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt. Một cách sử
dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web
(weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và
liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.
Danh mục tin RSS mà Vietbao.com cung cấp
Vietbao.com hiện tại cung cấp các nguồn kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS
2.0. Các nguồn kênh tin này là miễn phí cho việc sử dụng dưới mục đích cá nhân và phi lợi nhuận.
Bạn chỉ việc copy và dán các địa chỉ URL này vào những trang web hoặc phần mềm hỗ trợ đọc tin từ
RSS Feeds hoặc kéo thả biểu tượng RSS dưới đây vào các phần mềm hỗ trợ RSS là được.
Trang nhất
Tin ngày
Bình luận
Cộng đồng
Hoa kỳ
Hình trong ngày
Kinh tế - Tài chánh
Sức khỏe
Thế
giới
Thư Sài Gòn
Tin trong ngày
Trước thời cuộc
Việt Nam
Tin tuần
Cuối tuần
Địa ốc
Gia đình
Người Việt đất Mỹ
Thẩm mỹ
Thiếu nhi
Bé viết văn Việt
Chùm ảnh dự thi 2007
Góc ảnh của bé
Tranh dự thi 2007
Thơ bé
Thông tin - đời sống
Văn học nghệ thuật
Xe hơi
Chuyên mục
Ảnh của bạn
Ảnh sinh hoạt
Bạn đọc viết
Chúc
mừng - Nhắn tin
Chức năng web VB
Di trú
Diễn đàn
Lưu bút
Lưu trữ
30-04-1975
Ảnh của bạn
Bóng đá thế giới
2010
Chuyện Việt Nam
Cờ vàng
Bạn &amp; thuế
Bầu cử
Gia chánh
Hí họa
Hội đoàn
Kinh doanh
Lược sử
Nhà Trần khởi nghiệp
Nhạc cổ điển
Phong thủy
Sổ tay
Sự thật Tết
mậu Thân 68
Tiểu thuyết
Tâm linh
Cố đại lão hòa thượng Thích Mãn Giác
Tham khảo
Thể thao
Trang thơ
Trang văn
Tử vi 2007
Úc châu
Văn hóa
Việt Báo trẻ
Võ thuật
Xã hội
Phân ưu - Cáo phó
Sách - Báo - Truyện
Tác giả Bạn đọc
Thời sự nóng bỏng
Truyện đọc
Viết về nước Mỹ
VVNM 2012
VVNM 2011
VVNM 2010
VVNM 2009
VVNM
2008
VVNM 2007
VVNM 2006
VVNM 2005
VVNM 2004
VVNM 2003
VVNM 2002
VVNM 2001
Phim - Ảnh cộng đồng
Bài hát
Cộng đồng
Du lịch
Gia đình - Mẹo vặt
Hội đoàn
Lượm lặt
Nấu ăn - Làm bếp
Nghệ sĩ
Tổng hợp
Thời trang
Thương mại
Báo xuân
Báo xuân 2012
Sử dụng RSS như thế nào
Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp
và sử dụng RSS bao gồm:
Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News

