NetNewsWire: Mac ve iOS İçin
Ücretsiz, Erişilebilir ve
Açık Kaynaklı RSS Okuyucu
Herkese merhaba,

İş yoğunluğum nedeniyle epeydir bir şeyler yazamıyordum.
Faydalı olacağını
karşınızdayım.

düşündüğüm

bir

içerikle

yeniden

Sizlerle, beğenerek kullanmış olduğum erişilebilir bir RSS
okuyucu paylaşacağım.
Uygulamayı kullanmaya başladıktan sonra, RSS kaynaklarını
rahatça keşfedecek ve takip edebileceksiniz.
Uygulamanın adı: NetNewsWire.
Uygulamanın, haber okuma deneyimimi üst seviyeye çıkardığını
rahatça söyleyebilirim.

NetNewsWire nedir?
NetNewsWire; iPhone, iPad ve Mac için ücretsiz ve açık
kaynaklı bir RSS okuyucudur.
NetNewsWire ile sık ziyaret ettiğiniz siteleri çok daha rahat
takip edebilir, tüm RSS kaynaklarına tek bir noktadan
erişebilirsiniz.
Tıpkı, bir e-posta istemcisinde dolaşıyormuşçasına
haberlerinizi okuyabilir, önceki ya da sonraki habere
rahatlıkla geçebilir, haberlerinizi favorilere ekleyebilir ve
hızlıca paylaşabilirsiniz.

Uygulamanın
neler?

başlıca

özellikleri

Kolay besleme ekleyebilmek için Safari uzantısı
Doğrudan besleme indirme
Feedbin, Feedly, BazQux, Inoreader, NewsBlur, The Old
Reader ve FreshRSS ile senkronizasyon
iCloud üzerinden senkronizasyon
Okuyucu görünümü
Karanlık mod
Twitter ve Reddit akışları için özel destek
Yıldızlı makaleler
Okunan makaleleri gizleme

Uygulama erişilebilir mi?
Evet, uygulama, görme engelli kullanıcılar için oldukça
erişilebilir.

Uygulamaya eklenen VoiceOver eylemleri sayesinde, RSS
kaynaklarıyla ilgili bir çok işlemi yapabilir, böylelikle çok
daha hızlı bir gezinti deneyimi elde edebilirsiniz.

Uygulama hangi dilleri destekliyor?
Uygulama, şu an için İngilizce olarak kullanılabilir. Türkçe
dil desteği yoktur.

RSS kaynaklarımı NetNewsWire’a
nasıl ekleyebilirim?
Uygulamayı açtıktan sonra, en altta bulunan “Add Item”
butonuna dokunuyoruz.
Burada, karşımıza
göreceksiniz.

birden

fazla

seçeneğin

çıktığını

Doğrudan “Add Web Feed” butonuna dokunuyoruz ve eklemek
istediğimiz RSS kaynağına ait sitenin adını yazıyoruz.
Eklemek istediğimiz kaynağın formatı
Selcukucar.com Şeklinde olabilir.
Uygulama, doğrudan ilgili siteye ait olan RSS kaynağını
otomatik olarak saptayacaktır.
Kaynağımızı yazıktan sonra sağa doğru ilerliyoruz ve karşımıza
çıkan title alanına dilediğimiz bir başlığı yazıyoruz.
Eklediğimiz RSS kaynağının adını yazmamız, kaynaklara
ulaşımımızı kolaylaştıracağından, doğrudan kaynağın adını bu
alana yazmamız uygun olacaktır.
Son olarak, işlemi tamamlamak için “Add” butonuna dokunuyoruz.
Evet, hepsi bu kadar.
Bütün bu adımları takip ederek ilk RSS kaynağımızı ekledik.

Uygulamayı
tanıtırken,
bahsetmiştim.

iCloud

senkronizasyonundan

RSS kaynaklarınızı iCloud ile senkronize ederek güvence altına
alabilir, cihazınızı sıfırladığınızda veya uygulamayı yeniden
kurmak zorunda kaldığınızda kaynaklarınıza kolayca
erişebilirsiniz.
Bunun için öncelikle settings, yani ayarlara gidiyoruz ve “Add
Account” yani hesap ekleye dokunuyoruz.
Buradan iCloud hesabını seçiyoruz ve uygulamaya ekliyoruz.
Uygulamadaki RSS kaynaklarını içe ve dışa aktarma şansımız da
bulunuyor.
Bunun için öncelikle “settings” yani ayarlara dokunuyoruz.
RSS kaynaklarımızı içe aktarmak için “Import Subscriptions”
Dışa aktarmak için ise “Export Subscriptons”
Büyük bir keyifle kullanmış olduğum NetNewsWire’ı kısaca
tanıtmaya çalıştım.
Uygulama, daha bir çok özelliği içerisinde barındırıyor.
Kullandıkça keşfedecek, keşfettikçe de uygulamayı daha çok
seveceksiniz diye umuyorum.
Uygulamayı iOS için
buradan
Mac için ise
buradan indirebilirsiniz.

