1.1.4.6.1 RSS-syöte (RSS Feed)
The license could not be verified: License Certificate has expired!
Monia säännöllisesti uutta materiaalia tarjoavia sivustoja voi seurata RSS-syötteiden (Really Simple
Syndication ta Rich Site Summary) avulla. Tällöin käyttäjän ei tarvitse itse tarkkailla sivujen
päivittymistä vaan hän voi saada tiedon www-sivuilla tapahtuneista muutoksista automaattisesti
esimerkiksi koneensa selainohjelmaan.
RSS-syöte syntyy, kun tiedon tarjoaja koodaa sivunsa sisällön perinteisen tekstin lisäksi RSS-koodilla,
joka on eräs rakenteisen XML-kielen laji. Syötteen tilaaja tarvitsee koodatun tekstin lukemista varten
lukijan tai lukuohjelman.

Lukijat
RSS-sisällön vastaanottajalla tulee olla käytössään selainpohjainen lukija tai erillinen koneelle
asennettava RSS-lukuohjelma. Lukuohjelmia voi ladata verkosta, ja niitä on sekä ilmaisia että
maksullisia. Webin kautta käytettävät lukijat (esim. Google Reader) eivät ole konesidonnaisia. Lukijaa
voi käyttää miltä tahansa koneelta kirjautumalla sisään palveluun. Yleisimpien selaimien uusimmat
versiot voivat toimia RSS-lukijana ( esimerkiksi Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari).
RSS-syötteen voi tilata myös joihinkin sähköpostiohjelmiin. Lisäksi monien web-palveluiden
personoidut etusivut (esim. Netvibes) ja sivupalkit voi asettaa lukemaan RSS-syötteitä.

Käyttö
RSS-palvelun merkkinä on usein valko-oranssi RSS-symboli tai -kuvake.
Uusi symboli
Vanhemmat syötesymbolit
Painike voi olla joko sivun sisällössä tai selaimen osoitepalkin oikeassa reunassa.
Tilauspainike saattaa olla myös tekstissä tekstilinkkinä. Yksinkertaisimmillaan RSS-palvelu
otetaan käyttöön napsauttamalla RSS-painiketta, jolloin RSS-syötteen osoite kopioituu
automaattisesti selaimen lukijaan. Palvelu saattaa tarjota ehdolle muita lukijoita, joista voi
valita mieleisensä. Syötteen url-osoitteen voi myös siirtää käsin johonkin muuhun
lukuohjelmaan.
Syötteet voi myös kerätä linkkilistaksi www-sivuille esim. käyttämällä iframe-koodia tai
vaikkapa Del.icio.us-palvelun avulla. Tällöin kannattaa kuitenkin tutustua alkuperäisen
RSS-palvelun tuottajan käyttölupaehtoihin.

Esimerkkejä käyttökohteista
Lehtitietokannat
Monien lehtitietokantojen uutuuksia voi seurata RSS-otsikkosyötetoiminnolla (EbscoHost, Elsevier
ScienceDirect, Blackwell Synergy). RSS-mahdollisuuden voi tarkistaa tietokannan sivuilta.

Viitetietokannat
Viitetietokannoissa on yleensä mahdollista saada RSS-syötteiden avulla hakujen uusimmat osumat tai
kirjoittajien uusimmat julkaisut. Joissakin tietokannoissa RSS-syötteitä voi käyttää halutun julkaisun tai
kirjoittajan uusimpien viittausten seuraamiseen.

Kuvan lähde: http://web.ebscohost.com/ 17.7.2013

RefWorks
Myös RefWorks voi toimia RSS-syötteiden lukuohjelmana. Useista viitetietokannoista voi tilata
RSS-syötteitä suoraan RefWorks-ohjelmaan. RSS-kuvakkeen www-osoite kopioidaan ja tallennetaan
RefWorks-ohjelmaan RSS Feed -toiminnon kautta. Syötteitä voi seurata halutessaan, ja linkkiä
klikkaamalla saa näkyviin edellisen kerran jälkeen ilmestyneet viitteet.
RefWorks-ohjeen Viitteiden tuonti RSS-Feed toiminnolla

Mukautetut kotisivut
Mukautetut tai personoidut kotisivut antavat mahdollisuuden tehdä selaimeen omiin tarpeisiin
räätälöidyn henkilökohtaisen sivun, jolle voi koota itselle keskeisiä asioita ja seurannan kohteita.
Mukautetuille kotisivuille on mahdollista kerätä mm. omia RSS-syötteitä haluamiinsa palveluihin.
Sivuille voi koota esimerkiksi omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää uutuusseurantaa, syötteitä alan
lehtien uusiin artikkeleihin, alan blogeihin, podcastingeihin jne. Lisäksi voi koota muuta
mielenkiintoista kuten uutissyötteitä, säätietoja, valuuttamuuntimia, sosiaalisen webin työkaluja jne.
Yleensä mukautettujen kotisivujen tarjoajat ovat keränneet myös valmiita syötelistoja tai -hakemistoja,
joista voi valita itselleen tarpeelliset.
Verkosta löytyy varsin runsaasti mukautettujen kotisivujen tarjoajia. Oman personoidun sivun käyttöön
saamiseksi täytyy yleensä rekisteröityä tai luoda tili ja kirjautua. Myös jotkut selaimet tarjoavat
mahdollisuutta aloitussivun räätälöintiin.

Netvibes tarjoaa helposti räätälöitävän alustan henkilökohtaiselle kotisivulle.
Esimerkissä Netvibesiin on tehty oma kotisivu, jonka ensimmäiselle näytölle on
koottu oman tutkimusaiheen kannalta keskeistä seurattavaa kuten RSS-syötteitä
alan lehtien uusiin artikkeleihin. Toisen sarakkeen RSS-syötteillä seurataan oman
tiedonhaun saamia uusia osumia ja mielenkiintoisen artikkelin saamia uusia
viittauksia ScienceDirect-tietokannasta. Lisäksi sivulle on koottu linkkejä mm. tuleviin
konferensseihin. Toisille välilehdille on kerätty muita mielenkiinnon kohteita kuten
patentteja, säätietoja, facebook ym. Kuvan lähde: Netvibes <http://www.netvibes.co
m/> 22.8.2008

Nelli, omaNelli (My Space)

Nelli-portaalissa voi tallennettuun hakulausekkeeseen laittaa uutuusvahdin,
esimerkiksi omaNellin Historia-välilehdellä. Kuvan lähde: http://www.nelliportaali.fi/V/
?institute=OY&portal=OY&new_lng=eng 2.11.2009
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