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O O ččom budem hovoriom budem hovoriťť......

•Knižnice, používatelia, komunikácia

•Nové technológie v oblasti zdieľania 
digitálneho obsahu – RSS

•Čo je to RSS a ako pracuje – RSS kanál a 
RSS čítačka

•Možnosti využitia RSS v knižniciach



Uspokojovanie potrieb používateľov
•Internet – www, blogy, wikipédia  = nové
možnosti publikovania, (neporiadok)

•W3C – RDF = štandardy a odporúčania pre 
publikovanie v elektronickom prostredí

•Informačné zdroje

•Komunikácia s používateľom

KniKnižžnica a pounica a použžíívatevateľľ



ČČo je RSS?o je RSS?
• kanál, ktorý je podmnožinou XML, určený na 

poskytovanie obsahu

• najčastejšie sa nachádza na spravodajských 
serveroch alebo blogoch

• používateľovi umožňuje z jedného miesta 
sledovať informácie zverejňované na rôznych 
stránkach

• zabezpečí doručenie najnovších informácií
priamo do nášho osobného počítača



TechnolTechnolóógia RSSgia RSS

• RSS = súbor v XML formáte, ktorý je pripojený ku špecifickej 
URL (portálu, alebo časti portálu, (X)HTML stránke)
Tento súbor obsahuje prehľad informácií publikovaných na 
stránke.
CIEĽ = združovanie metadát obsahu serveru do „kanálu“,  za 
účelom možnosti exportovať tento obsah mimo kanál,
• veľmi dôležitou súčasťou sú metadáta,
• informácie o „kanále“ sú zapísané do elementu <chanel>,
• obsahuje informácie o použitej verzii a kódovaní, autorovi, 
názve, URL a i.,
• informácie o „položkách“ sú vnorené do elementu <item>,
• značky elementov RSS sú párové. Počiatočná značka, konečná
značka a dáta medzi nimi tvoria element. 



Z histZ históórie RSSrie RSS
• za predchodcu RSS možno považovať ARI (adresné rozširovanie
informácií)

• 1997 - Dave Winer vytvoril  scriptingNews. Zrodilo sa RSS.
• 1999 - Netscape vyvinul RSS 0.90 – XML s RDF hlavičkou
• 1999 - Dave Winer z UserLand vyvinul scriptingNews 2.0b1
• 1999 - Netscape vyvinulo RSS 0.91
• Netscape zastavilo vývoj  RSS
• 2000 - UserLand oficiálne uvoľnilo špecifikáciu RSS 0.91
• 2000 - Skupina, ktorú viedol Rael Dornfest vyvinula RSS 1.0. 

Tento formát  používa RDF a namespace
• 2000 - Dave Winer z UserLand vyvinul verziu RSS 0.92
• 2002 - Dave Winer vyvíja  RSS 2.0 po tom, čo opustil  Userland
• 2003 – je uvoľnená oficiálna verzia  RSS 2.0

http://www.webreference.com/authoring/languages/xml/rss/1/

http://www.webreference.com/authoring/languages/xml/rss/1/


RSS RSS –– schschééma XMLma XML



ČČo je RSS?o je RSS?



PrPrííklad RSS sklad RSS súúboruboru



Ako RSS pouAko RSS použžíívavaťť

1. Použitie čítačky:
Užívateľ pomocou čítačky RSS zadefinuje kanály, 
ktoré má záujem sledovať – získa tak prehľad o 
obsahu viacerých webov v združenej podobe a bez 
toho, aby ich musel navštíviť. 

2. Použitie agregátora
Druhou možnosťou je použiť služby webových 
agregátorov. Agregátor je stránka, ktorá disponuje 
minimálnym vlastným obsahom a miesto toho 
zobrazuje RSS kanály iných serverov.



RSS RSS ččíítataččkyky
1. Samostatná čítačka RSS

výhoda samostatných čítačiek:
množstvo funkcií a užívateľský komfort

nevýhoda:
v systéme beží ďalšia aplikácia, ktorá zaberá

určité množstvo operačnej pamäte
Príklady:
•RSS Tracker - pre Windows 98 a vyššie, v češtine
•RSS Point – pre Windows 95 a vyššie, v češtine
•Feed Reader - pre Windows 95 a vyššie
•RSS Reader - pre Windows 98 a vyššie

http://www.rsstracker.forcom.cz/
http://rsspoint.topindex.cz/
http://www.feedreader.com/
http://www.rssreader.com/


RSS RSS ččíítataččkyky
2. RSS čítačka vo webovom prehliadači

Je integrovaná do niektorých webových prehliadačov, ako je
Firefox, Opera, Maxthon. Pre ďalšie prehliadače existujú RSS 
čítačky v podobe zásuvných modulov. 
• Firefox - pro Windows 98 a vyšší a další operační systémy,  
• Maxthon - pro Windows 98 a vyšší, čeština k dispozici zvlášť
• Opera – pro Windows 98 a vyšší, čeština k dispozici zvlášť
• RSS Explorer – plug-in pro Internet Explorer 
• Pluck - plug-in pro Internet Explorer 6.0 a vyšší
• Aggreg8 – plug-in pro Mozilla Suite, v češtině

http://www.mozilla.org/products/firefox/
http://www.maxthon.com/
http://3web.dkm.cz/myie2cz/
http://www.opera.com/download/
http://opera.unas.cz/cestina.htm
http://rssexplorer.planet-hood.com/
http://www.pluck.com/display.aspx?download
http://www.czilla.cz/doplnky/rozsireni/aggreg8/


RSS RSS ččíítataččkyky
3. čítačka v klientovi elektronickej pošty

tento spôsob využitia technológie RSS je menej obvyklý. 
Pre najrozšírenejších emailových klientov Outlook Express 
a Outlook existujú iba komerčné čítačky. 
• Thunderbird - pre Windows 98 a vyššie a ďaľšie OS
• RSS2MAIL – plug-in pre poštového klienta  The Bat!
• NewsGator Outlook Edition – plug-in pre MS Outlook 
• GeneCast – RSS ako diskusné skupiny v poštových 

klientoch s podporou Usenetu

http://www.czilla.cz/download/thunderbird.html
http://www.thebat.cz/pluginy.htm
http://www.thebat.cz/
http://www.newsgator.com/outlook.aspx
http://www.genecast.com/


RSS RSS ččíítataččkyky
4. RSS čítačka, kdekoľvek s vami

webové portály, ktoré svojim používateľom ponúkajú RSS 
čítačku ako webovú službu. Výhodou tohto systému je prístup k
vlastnej zbierke RSS kanálov z akéhokoľvek počítača.
• Plech RSS – v češtině
• Pluck Web Edition
• NewsGator Online

http://rss.plech.net/rss.asp?setlanguage=cz
http://client.pluck.com/pwe/register.aspx
https://www.newsgator.com/ngs/default.aspx


Ako RSS pouAko RSS použžíívavaťť
Pre maximálne využitie možností RSS je dôležité, aby čítačka 
podporovala automatické aktualizácie po uplynutí doby stanovenej 
samotným používateľom.
Stránku, ktorá ponúka služby RSS, možno spoznať podľa
oranžovej ikonky s textom RSS, XML: 
Kliknutím pravým tlačidlom  na ikonku sa objaví ponuka skopírovať
zástupcu, adresu dokumentu potom vložíte do čítačky
(voľba pridať RSS kanál a pod.) a čítačka si sama stiahne názov 
kanálu a podľa typu čítačky umožní napr. definovať interval, 
v ktorom bude daný zdroj kontrolovaný.

..

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:RSS.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:RSS.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:RSS.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:RSS.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:XML.gif


Ako RSS pouAko RSS použžíívavaťť

.

Agregátory:
• pracujú s veľkým množstvom aktuálnych informácií,
• ponúkajú pokročilé funkcie triedenia a vizualizácie zdrojov,
• samé vyhľadávajú a triedia obsah webových zdrojov a združujú

ich podľa rôznych oblastí,
• použitie na webových stránkach – preberanie obsahu z iných 
zdrojov (výmena odkazov medzi spravodajskými servermi 
alebo weblogmi),

• ide o automaticky aktualizované odkazy zobrazované súčasne 
s popisnou informáciou

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:XML.gif


VyhVyhľľadadáávacie vacie stroje a RSSstroje a RSS

.

Množstvo vyhľadávacích strojov umožňuje prezentovať výsledky 
vyhľadávania vo formáte RSS. Týmto spôsobom je možné
sledovať výsledky vyhľadávania (novinky) v konkrétnej oblasti
záujmu. 
• Feedster
• Daypop
• BlogDigger

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:XML.gif


RSS a kniRSS a knižžnicenice

Pomocou RSS môže knižnica informovať o:
• formálnych oznamoch týkajúcich sa knižnice,
• obsahu katalógu – nové položky pridané za určité obdobie,
nové knihy, aktuálne ponuky knižnice napr. od obľúbeného 
autora, alebo dotýkajúce sa danej témy a podobne,

• obsahu webu knižnice,
bez toho, aby používatelia vyhľadávali v katalógu!
Oznamy z používateľom špecifikovaných IZ:
• obsahy, abstrakty, odkazy na plné zdroje textov definovaných 
časopisov,

• novinky z portálov
bez toho, aby dennodenne prehľadávali IZ!



PrPrííklady vyuklady využžitia RSS v kniitia RSS v knižžniciachniciach

• Portál Infolib
http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1272

• The New York Public Library
http://www.nypl.org/rss/

• Kelvin Smith Library
http://library.case.edu/ksl/rss/

• portál e-časopisov s RSS kanálmi
http://www.hsl.wisc.edu/bjd/journals/rss/index.cfm

http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1272
http://www.nypl.org/rss/
http://library.case.edu/ksl/rss/
http://www.hsl.wisc.edu/bjd/journals/rss/index.cfm


The The New New York Public LibraryYork Public Library



PortPortáál el e--ččasopisov s RSS kanasopisov s RSS kanáálmilmi



RSS a RSS a wwwwww strstráánka kninka knižžnicenice

•Napísali o nás

•Tipy na výlety

•Novinky vo fonde

•Najžiadanejšie 

dokumenty za ...

•.....



wwwwww strstráánka nka –– napnapíísali o nsali o nááss



wwwwww strstráánka nka –– tipy na výlettipy na výlet

•RSS 



wwwwww strstráánka nka –– novinkynovinky



Opac Opac s pridanou hodnotous pridanou hodnotou



Alert Alert –– info z vybraných zdrojovinfo z vybraných zdrojov

•Špecifikácia požiadaviek

•Výber zdrojov

•Forma informovania o výsledkoch



ČČo je teda RSS?o je teda RSS?

RSS je užitočná služba pre každého, 
kto chce byť z jedného miesta 
rýchlo informovaný o všetkých 

novinkách, článkoch a správach
publikovaných v rôznych zdrojoch



ĎĎakujem za pozornosakujem za pozornosťť!!

Nadežda Andrejčíková

Cosmotron Bohemia&Slovakia, s.r.o

www.cosmotron.cz

firma@cosmotron.cz

http://www.cosmotron.cz/

