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European Organization for Nuclear Research
CERN
‣ 1954 založení

‣ 1989 World Wide Web

‣ 2002 Invenio Digital Library

‣ 2004 Indico Digital Conference

zdroj: http://public.web.cern.ch/public/en/About/History-en.html

Large Hadron Colider

‣ částicový urychlovač
‣ obvod 27 km

‣ 100 metrů podzemí

‣ umístění Tim Berners-Lee

http://public.web.cern.ch/public/en/About/History-en.html
http://public.web.cern.ch/public/en/About/History-en.html


‣ free software
‣ 10 let vývoje
‣ 35 vývojářů, přispěvatelů a 

překladatelů v roce 2011
‣ ~30 instalací, ~4 miliony dokumentů 

Integrovaný systém 
pro digitalní knihovny

2002-2012



1. workshop pro 
uživatele Invenia

“
Workshop je cílen pro administrátory 
Invenia a skládá se ze série 
přednášek, praktických ukázek 
a diskuzí s vývojáři Invenia.

7.-9. květen 2012
Ženeva, Švýcarsko

http://indico.cern.ch/event/invenio-user-group-workshop-2012

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=183318
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=183318


Vývojářská komunita

CDS EPFL INSPIRE ADS

základní technologie, univerzální, 
konfigurovatelné funkce užitečné pro každého

další funkce, moduly, témata, konfigurace

BlogForever CRISP OpenAIRE M9

arXiv

AUTH LAB ...



Schéma číslování verzí

major
‣ významné změny a 

nové vlastnosti
‣ větší změny v API

minor
‣ nové vlastnosti
‣ evoluce API a schéma 

databáze

0.99.5
1.0.1

patch-level
‣ pouze opravy chyb
‣ žádné změny v API a 

schématu

Vývojové větve

next
‣ testování nových funkcí
‣ experimentální

master
‣ stabilizovnání funkcí
‣ dosažení požadované 

kvality

maint-X.X
‣ pouze opravy chyb
‣ vhodné pro ostré 

nasazení



1.1



Novinky ve verzi 1.1

‣ Nástroj pro upgrade
‣ Vypůjčky a sbírky
‣ Zpracování videa
‣ Identifikace autorů
‣ Předtřízené segmenty
‣ Database slaves
‣ Výkonnostní optimalizace

‣ 20+ nových spoluautorů 
a přispěvatelů

‣ 1220 commitů od řady 1.0



Nástroj pro upgrade

‣ automatické nasazení

‣ graf závislosti

‣ více nezávislých grafů
‣ ověření před aktualizací

‣ odhad potřebného času 

inveniocfg --upgrade



Vypůjčky
 a sbírky

tradiční knihovna

‣ snížení nákladů na údržbu infrastruktury 
sloučením několika knihovních služeb na 
jeden server

‣ správa institucionálních položek, 
výpujček (včetně meziknihovních 
výpujček) a žádostí uživatelů



Identifikace autora

‣ disambigulace a nárokování

‣ algoritmus používá:

‣ textová podobnost

‣ historie afiliace

‣ témata publikací
...

Kdo je kdo?

Doe, J

Doe, Joe ?

Doe, Jane ?

Doe, John @ CERN ?

Doe, John @ Harvard ?



Zpracování videa

‣ nový video přehrávač
‣ naplánované úlohy

- video transcoding

- extrakce klíčových snímků
- správa metadat

‣ používá FFMPEG



Předtřízené segmenty

efektivnější třídicí algoritmus pro velká úložiště

‣ více možností třídění
‣ konfigurovatelný počet segmentů
‣ uloženo v hlavní paměti pro lepší výkon

A-D E-H I-K L-Z



vývoj v master větvi



Formát záznamu

‣ logická pole

‣ popis datového modelu

‣ centralizovaná definice

‣možnost jiného hlavního 
formátu (non-MARC)

‣ jednoduché API pro přístup 
k uloženým informacím



Vylepšený výstup hledání 
pro přihlášené uživatele

automaticky zobrazuje výsledky 
z soukromých kolekcí

dříve

nyní



Externí klasifikace
a indexování

‣ propojení s externími nástroji

‣ zdokonalené klasifikační 
techniky

‣ vylepšuje škálovatelnost 
klasifikace podobnosti slov

‣ testováno na datech CDS



vývoj v next větvi



Invenio: next větev



Bootstrap

‣ front-end framework

‣ rozložení stránky reagující na změnu velikosti

‣ jednoduše přizbůsobitelný

‣ velká škála UI komponent

‣ zásuvné JavaScriptové moduly

zdroj: http://twitter.github.com/bootstrap/index.html

Twitter

http://twitter.github.com/bootstrap/index.html
http://twitter.github.com/bootstrap/index.html


nový design hlavní stránkyDemo



Automatické 
dokončení

Interaktivní formuláře

Demo



Facetová klasifikace

nezahrnout
omezit na

Demo



Přizpůsobitelné
widgety

‣ zásuvné moduly

‣možnost přetáhnout a změnit pořadí

‣ rychlé hledání

Demo



http://invenio-software.org
Jiří Kunčar
jiri.kuncar@cern.ch

‣ navigovatelný strom kolekcí

‣ výkonný vyhledávací engine

‣ flexibilní metadata

‣ nástroje pro spolupráci

‣ personalizace

2002

2012

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

http://invenio-software.org
http://invenio-software.org
mailto:jiri.kuncar@cern.ch
mailto:jiri.kuncar@cern.ch

