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RSS: a tecnologia

RSS é um subconjunto de "dialetos" XML (Extensible Markup 
Language) e servem para agregar conteúdo ou "Web 
syndication", podendo ser acessado mediante  programas 
ou sites agregadores. É usado principalmente em sites de 
notícias e blogs.



Rich Site Summary (RSS 0.91) 
RDF Site Summary (RSS 0.9 e 1.0) 
Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Conceito e funcionalidades

A tecnologia permite a usuários se inscreverem 
(“assinar feeds”) em sites que fornecem Feeds RSS, 
desta forma o utilizador pode permanecer informado 
de diversas atualizações em diversos sites sem 
precisar visitá-los um a um.

Feed em inglês (no sentido que nos interessa) 
significa "alimentador". Os sites que disponibilizam 
algum tipo de Feed permitem adicionar (alimentar) o 
link de um ou mais feeds de um ou vários sites em 
um mesmo "agregador de feeds", que é um 
programa que administra todos os sites agregados.

Agregadores de Feeds (ou Feed reader)



A importância do RSS como ferramenta 
de distribuição de conteúdos

É um formato “standard” (padrão) para distribuição 
de conteúdos. A web funciona como menu à la carte.



WEB e RSS
CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO



Agregação, republicação e remistura de RSS

Lista de alguns softwares agregadores de conteúdo:
• Google Reader
• Akregator
• BlogTok
• RSS Owl
• FeedReader
• Active Web Reader
• Pluck RSS Reader
• RSS Bandit
• Blam Feed Reader
• ThinFeeder
• NewzJournal
• Liferea
• Twitter
• RSS Feedback



FeedReader



Alguns navegadores de Internet também conseguem 
interpretar devidamente os arquivos XML.
• Chrome
• Firefox
• Mozilla
• Opera
• Safari
• Internet Explorer 8

Formas de habilitação:
- Manual
- Automático

Agregação, republicação e remistura de RSS



Internet Explorer 8



RSS e sua aplicação em Unidades de informação



Contextos e formas de utilização de RSS pelas bibliotecas

Disseminação seletiva da informação, personalização de 
serviços de informação oferecidos pela web. 

- Promoção de atividades e serviços
- Novas aquisições
- Divulgação de sites na web
- Distribuição de informação bibliográfica
- Canais informação
- Publicação de periódicos...

http://www.bu.ufmg.br
http://web.if.usp.br/ifusp/
http://libraries.ou.edu/rss/
http://www.netvibes.com/
http://www.feedforall.com/



Boas práticas na utilização de RSS

- Seleção adequada de conteúdos a subscrever / 
disponibilizar
- Canais diversificados (genéricos / específicos).
- Informação bibliográfica
- Serviços: definição de uma estratégia pela biblioteca.
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