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Výchozí stav 

• CDS Invenio 0.99.1 

• Server SUN 

• Virtuální prostředí – VirtualBox 

• Cca 20000 záznamů 
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CDS Invenio 0.99.1 

• Pre-release verze 

• Některé moduly nedotažené 

• Velké mezery v dokumentaci 

• Občasné výjimečné stavy 

• Složitá, chybová instalace 
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Nová verze? 

• Verze 1.0 slibována na podzim 2010 

• Na přelomu 2010/2011 verze 1.0rc0 
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Co je to rc0? 

• Release candidate 

• Kandidát na konečnou verzi 

• Vše je naprogramováno, pokud se 

neobjeví zásadní problém, bude uvolněno 
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Přínosy nové verze 

• Odladěný celkový chod 

• Vylepšený editor záznamů 

• Správce digitálních dokumentů 

• Vylepšené indexy 

• Nové moduly 
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Migrace 

• Metadata – jednoduché 

• Digitální dokumenty – složitější 

• Nastavení – lehké úpravy 

• Změny ve zdrojovém kódu – větší úpravy 
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Další vývoj - konverze 

• Pokročilá konverze – Python 

• Složitější, ale MNOHEM mocnější 

• Nutný přepis stávajících šablon  

• Sjednocení modulů pro konverzi formát 
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Zavedení PSH a automatické 

indexace 

• Indexační model pro ČJ 

• Cca 120 článků (málo) 

• Indexační GUI při vkládání záznamů 

• Návrhy hesel 

• Webové rozhraní (Ctibor Škuta) 
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Lokální instalace 

• Vyexportovaný virtuální počítač z 

VirtualBoxu 

• Instalátor + nastavení 

• Funguje na Debian 6 a Ubuntu 11 a další 

• Testováno na VŠE 
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Řešení problémů s Inveniem 

• OAI 

• Nevystavování smazaných záznamů 

• Problémy se zařazováním záznamů do OAI 

setů 

• Nastavení vyhledávání 

• Verzování plných textů 
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Konec 

Prostor pro Vaše 

dotazy 


