
Mis on RSS ja kuidas seda kasutada? 

 



RSS (ingliskeelne lühend sõnadest Rich Site Summary või Really 
Simple Syndication) on XML-il põhinev andmevorming (uudistevoo 
vormingu standard) Internetis kasutamiseks, peamiselt veebilehtede 
sisukorra või uudiste kokkuvõtete tegemiseks.(Wikipedia). 

 

RSSi saab kasutada selleks, et olla kursis teile huvi pakkuvatel 
veebilehtedel toimuvate muutustega, ilma et peaks neid lehti 
regulaarselt külastama. Kui huvipakkuv veebileht pakub RSS-
uudisvoogu (i.k. RSS feed), saab registreerida ennast selle uudisvoo 
lugejaks ja teated veebilehel toimunud muudatuste-uudiste kohta 
tuuakse automaatselt teieni.  

 

Eesti keeles on RSS-uudisvoo kohta kasutusel ka terminid RSS-
uudistevoog, RSS-voog, RSS-toide.  

 

RSSi abil saab ennast kursis hoida nii Postimees.ee uudistega 
(http://www.postimees.ee/rss/ ),  

Eesti Vabariigi Presidendi otsustega 
(http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused/format-feed-amp-type-rss.htm )  

kui ka TÜ Kliinikumi teadetega 
(http://www.kliinikum.ee/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=1&format=raw).  
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Uudisvoo lugemiseks tuleb selle aadress kopeerida RSS-i toetavasse 
programmi - nn RSS-lugejasse. 

 

Sõltuvalt RSS-voo vormingust ja veebilehest võib RSS-i kaudu 
saadetav info sisaldada kas ainult uudise pealkirja, või ka autorit, 
sisukokkuvõtet, mõnikord ka tervet uudist. Alati on RSS-uudis lingitud 
ka oma veebilehe vastavale uudisele-artiklile. 

 

Kui veebilehega on seotud RSS-voog, on see link sellele tavaliselt välja 
toodud tekstina: RSS, XML, RSS-voog, inglise keeles RSS feed või 
vastava kokkuleppelise ikoonina:  



RSS-lugejad 

 

RSSi kasutamise võimalus on lisatud mitmetele laialt levinud 
veebilehitsejatele ja e-posti programmidele (nt. Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird). Lisaks on 
olemas eraldi RSS-lugejad, mis jagunevad kaheks: spetsiaalsed 
arvutisse installeeritavad programmid ja veebipõhised RSS-lugejad. 

 

Levinud veebilehitsejatesse Internet Explorer ja Mozilla Firefox on sisse 
ehitatud lihtsamad võimalused RSS-uudiste jälgimiseks. Neid vaatame 
edaspidi põhjalikumalt.  

 

Ka E-postiprogrammidesse Mozilla Thunderbird ja Microsoft Outlook 
(alates versioonist 2007) on sisse ehitatud RSS-uudiste lugemise 
võimalus. RSS-uudiste kaustas käsitletakse siis iga RSS-voogu 
omaette alamkaustana ja uudist analoogiliselt kirjana. 



Internet Explorer 

Kui asute veebilehel, millega on seotud RSS-voog, siis muutub vastav ikoonike 
värviliseks.  



Sellel ikoonil klõpsates ilmub leht, kus saab selle uudisvoo lugejaks registreeruda, vajutades lingile 
'Subscribe to this feed' (Juhul kui teile on teada mingi RSS-voo aadress, tuleks see sisestada 
veebilehitseja aadressireale ja ilmub samasugune leht).  



Uudiste ülevaatamiseks tuleb Internet Exploreris valida 'Favorites Center'i tähekujuline 
ikoon ja sellelt valik 'Feeds'.  



Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox kasutab RSS-uudiste näitamiseks järjehoidjate (Bookmarks) erivõimalust 
"uuenevad järjehoidjad" ('Live bookmarks') - see näitab järjehoidjatena RSS-uudiste 
pealkirju. Sarnaselt Internet Exploreriga - kui asute veebilehel, millega on seotud RSS-
voog, siis muutub vastav ikoonike värviliseks.   



Sellel ikoonil klõpsates (või sisestades aadressireale RSS-voo aadressi) ilmub leht, kus 
saab selle uudistevoo jälgijaks registreeruda, vajutades nupule ‘Subscribe Now’. 
Firefox pakub vaikimisi võimalust registreeruda uuenevate järjehoidjate kaudu ('Live 
bookmarks'), aga sellest valikukastist on võimalik valida ka levinumate veebipõhiste 
RSS-lugejate või hoopis mõne arvutis olev programmi vahel.  



Registreeritud RSS-voo uudiste pealkirju näidatakse siis tavaliste järjehoidjatena. 



Mozilla Firefoxile on olemas ka mitmeid erinevaid laiendusi (add-on), mis RSS-uudiste 
lugemist mugavamaks teevad ja rohkem võimalusi pakuvad ning pigem spetsiaalset 
RSS-lugejat meenutavad: näiteks  

Sage (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/sage/) või  

Brief (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/brief/). 

Pildil laiendusega Brief täiendatud Mozilla Firefox 



Spetsiaalsed RSS-lugejad  

Spetsiaalseid arvutisse installeeritavaid RSS-lugejaid on palju, levinumad on näiteks 
Feedreader (http://www.feedreader.com/), RSSReader (http://www.rssreader.com/), 
NewzCrawler (http://www.newzcrawler.com/).  

Pildil on Feedreaderi kasutajaliides 



Veebipõhised RSS-lugejad  

Veebipõhistest RSS-lugejatest on ühed tuntumad Google Reader 
(http://www.google.com/reader/) ja  Bloglines (http://www.bloglines.com/). Nende eelis 
arvutisse installeeritud programmide ees on see, et neid saab kasutada veebilehitsejast 
suvalises arvutis. Veebipõhise RSS-lugeja kasutamisel tuleb luua kõigepealt endale 
kasutajakonto vastavasse veebikeskkonda. Kui teil Google'i konto juba olemas on 
(kasutate näiteks Gmaili), siis saate sama kontot kasutada ka Google Readeri 
kasutamiseks. 
Pildil Google Readeri kasutajaliides 



Pildil Bloglinesi kasutajaliides 



RSS ja meditsiinialane info 
 

 

 

Vaatame, millist infot pakuvad RSSi kaudu erinevad andmebaasid 

(Ovid, Pubmed), kirjastuste andmebaasiplatvormid, ajakirjade 

koduleheküljed ja erinevad veebilehed, kuhu on kogutud infot 

meditsiinialaste RSS-voogude kohta. 

 



Ovid  

Ovidi platvormil andmebaasidest otsinguid sooritades on võimalik neist endale RSS-
voog tellida: näiteks kui sooritate mingi otsingu teid huvitava teema kohta, aga tahaksite 
ka, et kui andmebaasi lisandub mõni uus artikkel, mis teie otsingutingimistele vastab, 
siis RSSi kaudu teavitatakse teid selle kohta. Otsinguajaloos on iga otsingu juures 
võimalik teha vastav valik ’RSS Feed’. 



Sellele vajutades avaneb leht, kus saab määrata seadeid RSS-voo kohta …  



ja pärast salvestamist näidatakse teile vastavat teadet, kust saate kopeerida teie päringu 
RSS-voo aadressi. 



Ovidi platvormil kättesaadavatest ajakirjadest on võimalik samuti tellida RSS-infot. Kui 
uue ajakirjanumbri artiklid on ilmunud, saate selle kohta teate ajakirja RSS-voo kaudu, 
kus on kirjas autor(id), pealkiri ja leheküljenumbrid. Lisatud on ka link, mille kaudu saate 
soovi korral artikli kohe Ovidi keskkonnas avada  

Ajakirja esilehelt tuleb leida RSS-nupp. 

 



Osade ajakirjade puhul pakutakse võimalust valida, kas soovite infot värske 
ajakirjanumbri kohta (Current TOC Feed) või nende artiklite kohta, mis on alles 
trükimenetlusel, kuid juba veebilehel avalikuks tehtud (Publish Ahead of Print Feed).  

Ajakirjade RSS-vooge saab tellida kõigi Ovidi ajakirjade kohta, ka nende ajakirjade 
kohta, mille täistekstidele sealtkaudu ligipääsu ei ole. 



Pubmed 

Ka Pubmedis on võimalik teid huvitava otsingu kohta RSS-teavitus tellida. Päringuvälja 
all on link ’RSS’ koos tuttava oranži ikooniga.  



Sellele vajutades on võimalik muuta mõningaid seadeid RSS-voo kohta ja ’Create RSS’ 
nupuga need salvestada. 



Järgmiseks ilmub juba selline hüpikaken, kus ’XML’-nupu alt saab endale kopeerida 
RSS-uudiste aadressi. 



Muud andmebaasid 

Erinevatelt andmebaasiplatvormidelt ja kirjastuste kodulehekülgedelt on ka tavaliselt 
võimalik ajakirjade uute numbrite kohta RSS-voogu tellida. Enamasti on see teenus 
tasuta kättesaadav kõigile, RSS-teenuse kasutamiseks ei pea omama õigust 
juurdepääsuks ajakirja täistekstidele. RSS-voog sisaldab tavaliselt ka sisukokkuvõtet. 

Pildil Springerlinki andmebaas -  RSS-nupu alt saab salvestada RSS-voo aadressi.  



Sciencedirect ei paku seda võimalust mitte kõigi ajakirjade kohta. Kui ajakirja lehel on 
link 'New Article Feed' …  

 



siis sellele vajutades avaneb uus aken, kust saab salvestada RSS-voo aadressi. 



Wiley Online Library - lingi 'Get RSS feed' alt saab salvestada ajakirja RSS-voo 
aadressi. 



Oxford Journals 

ajakirja lehel parempoolsel ribal üsna all on link 'XML RSS feed'... 



sinna vajutades avaneb uus leht, kus on võimalik valida erinevaid RSS-vooge selle 
ajakirja kohta. 



Info konkreetse ajakirja kodulehelt 

Samuti tavaliselt tasuta kättesaadav kõigile, RSS-teenuse kasutamiseks ei pea omama 
juurdepääsu ajakirja täistekstidele. RSS-voog sisaldab enamasti ka sisukokkuvõtet. 

Näiteks ajakirja The New England Journal of Medicine koduleheküljelt on võimalik 
valida RSS-vooge kas teid huvitava teema järgi või teavet värske numbri sisu kohta. 



Ajakiri JAMA pakub samuti võimalust valida erinevate RSS-voogude vahel: info kõige 
värskema numbri kohta või ajakirja rubriikide või teemade kaupa. 

Iga konkreetse ajakirja RSS-võimalustega tutvumiseks tuleks uurida tema 
kodulehekülge. 



Info meditsiinialaste RSS-voogude kohta 

 Veebileht rss4medics.com on RSS-voogude kataloog, kuhu on kogutud 
meditsiinialaste ajakirjade ja muude infoallikate RSS-vood. 



Teemade kaupa koostatud nimekirjadest saate otsida endale huvipakkuvaid. 



Medworm  (http://www.medworm.com/) on keskkond, kuhu on kogutud meditsiinialased 
RSS-uudisvood. 

Avalehel on kesksel kohal otsinguvorm, millega RSS-voogude hulgas on võimalik teha 
otsingut.  



Kui otsida Eestiga seotud uudiseid, siis selle otsingu tulemused saame samuti endale RSS-voona 
salvestada, et edaspidi ka uute Eestiga seotud uudistega kursis olla. 

Lisaks tavalisele RSS-nupule on välja toodud ka eraldi võimalused RSS-voo salvestamiseks otse 
Google Readerisse või Bloglinesi. 



Link 'Publications Directory' avalehel avab teemade nimekirja. 



Iga teema lehelt saab RSS-nupu alt endale vastava teema voo salvestada. 

Lingi 'Directory' alt avaneb nende infoallikate nimekiri, kust tulev info on vastava teema 
RSS-voogu koondatud.  



Soovi korral saab siit valida mõne konkreetse ajakirja või infoallika... 



ja järgmiselt lehelt juba ainult selle infoallika RSS-voo aadressi endale salvestada. 


