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 Fez je PHP / MySQL aplikáciou postavenou nad digitálnym 
repozitárom FEDORA. 

 FEZ je open source projekt vyvíjaný knižnicou Queenslandskej 
univerzity

 použité komponenty: Java, TOMCAT,PHP, JHOVE, MySQL, 
APACHE projekty: solr/lucene, tika, .. : t.j opensource

 operačné systémy unix-like:  Linux , Solaris 10, ale tiež 
Windows /ee/, ale hlavne:

 možnosť škálovania, HA, Load balancing, beh vo virtuálnych 
strojoch
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 jednoduché triedenie obsahu na úrovni komunít, zbierok, 
autorov a rokov a možnosť viacnásobnej dedičnosti – jeden 
objekt môže patriť do viacerých zbierok / komunít

 pokročilé triedenie obsahu na základe riadených slovníkov,
 možnosť jednoduchého a pokročilého vyhľadávania v 

metadátach ako aj plných textoch,
 možnosť jednoduchej úpravy formulára pre pokročilé 

vyhľadávanie 
 možnosť vytvárania uzavretých personalizovaných komunít a 

zbierok
 preddefinované schémy pre zadávanie popisných metadát vo 

formátoch MODS a Dublin Core 



 podpora širokej škály štandardizovaných typov digitálnych 
objektov  ( plus ľubovoľné popisateľné XML schémou),

 webové rozhranie pre kompletnú správu systému digitálnej 
knižnice,

 integrovaný systém na vytváranie odvodenín z textových, 
obrázkových a video súborov (thumbnail, náhľad, web kvalita, 
plná kvalita),

 automatické vytváranie technických a prezervačných metadát,
 sledovanie aktivity katalogizátorov,
 vytváranie riadených slovníkov,
 možnosť importovať a exportovať záznamy, zbierky a komunity,
 podpora federatívneho vyhľadávania 
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 vytváranie používateľských skupín, 
 vytváranie použíteľov a ich priradzovanie do používateľských 

skupín,
 správa prístupových práv pre vytváranie, schvaľovanie a 

publikovanie obsahu
 správa prístupových práv pre prístup k metadátam a 

datastreamom
 versioning a plnotextové indexovanie
 sledovanie prístupových štatistík

  indexovanie a regenerácia metadát a datastreamov

  vyhľadávani duplicít
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 Indexovanie a regenerácia metadát a datastreamov

 Možnosť voliteľného formátovania výstupných záznamov

 Viacnásobne dedenie – objekt môžee patriť hierarchicky do 

viacerích komunít a kolekcií
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Základná myšlienka : byť stále up-to-date
 Fez: brilantne jednoduchý a dostatočne komplikovaný, ale 

stále len software, a to opensource
 Fez: integrovanie ľubovoľnej XML schémy a tým 

sprístupnenie údajov preberaných s ILS vo FEZ-e /SNK – 
relačné a špec. údaje pre automatickú synchronizáciu 
archívu, štúdia pre  SNA  - bach/   pripr. TEL profil … t.j FEZ 
ako XML editor - naviazanie xml položiek na “editor element”

 Fez: Integrácia s fedorou 3.3.1 – možnosť integrovať na 

uživateľsky špecifický archív pomocou použitia Storage API , 

príp. referencií na daný archív /napr. implementácia HSM v 

SNK, Oracle SAMFS/QFS, príprava na implementáci HSMs/10

FEZ: Nové funkcie a črty 

http://147.175.70.196/view/changeme:117
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Nové funkcie vo FEZE

 FEZ: Plná podpora kontrolovaných slovníkov

 FEZ:  vylepšené generovanie XML elementov a previazanosť

 FEZ: je viac gúglový za pomoci novej vetvy SOLR



12

Nové funkcie pre existujúce údaje

 TOOLS: prepojenie existujúceho ILS alebo iného informačného 

systému s FEZ/FEDORA a ich obojsmerná synchronizácia /ILS 

musí mať nejaké API/

 TOOLS:automatické prepojenie s archívom

 TOOLS: Klasifikačný import z ILS – zrýchlenie práce 

katalogizátora /klasifikačný import z virtui/

 Základný PRE-processing pôvodnych údajov, pregenerovanie 

metadát, zabalenie do FOXML , pridanie FEZ*XML  a samotný 

ingest : indexovanie je riadené cez fez
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 FEDORA: podpora OAI /skrze fedoru/ a Z39.50/SRU/SRW cez 

yaz  framework/

 SOLR: 1.4 : plnotextová indexácia dokumentov PDF, TXT cez 

lucene/solr/texttools/ ale aj ďalších cez apache tika.
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PRIPRAVOVANÉ funkcie – nie len FEZ

       
•APACHE TIKA 4 MS formats
•Text highlighting, Facets , asociative vocabularies
•User /pre/defined views
•Enhanced Text analysis
•Synonymá a slovníky /v zmysle jazykovednom/
•Fuzzy search, synonymical search,ascii follding search, atd 
 /šecko čo SOLR dá/
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 PRIPRAVOVANÉ funkcie – nie len FEZ

•Externé prezerače – bookreader, turnpagery naviazané na 
in-time processing
•Prezerače pre staré formáty – udržateľnosť, archívy
•Filtre na práva : na začiatok jednoduchšie ako kompletný 
right manažment – session,time,place,user,count, neskôr 
ARROW
•Integrácia s opensource ILS, EIZ , METASEARCH pre 
kompletný prezentačný portál :godot/koha/wufind/cufs/dbwiz
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Ďakujem za pozornosť !


