
Lokální zabezpečovací uložení portálu „prog-story.technicalmuseum.cz“ (P-S)

A) souvislosti = současný stav
1. P-S je samostatnou součástí portálu TMB a podle webmastera (WBM-Kučera) 

je pravidelně standardně zabezpečován (interval ?)

2. P-S  je realizován jako redakční systém typ Joomla, verze 3.8.0.2, WBM plánuje
aktualizaci na novější verzi o Vánocích 2020

3. BL navrhuje, abychom si jako soukromou iniciativu udělali pro P-S vlastní lokální
zabezpečovací kopii pod Windows a nabízí k tomu zajistit diskové úložiště

4. ČeV získal informaci, že by snad od určité verze Joomla mělo být možné 
stáhnout a v nějaké formě využívat/provozovat-? systém na lokálním PC, WBM 
to potvrdil (viz mail), ale ČeV to nedokáže, tak požádal VV o pomoc

5. datový rozsah P-S dle WBM = 2,5 GB stránky celé  + 100 MB databáze, což je   
asi 4.800 článků ve 250 kategoriích, indexovaných pomocí 150 štítků, které tvoří
základ automaticky udržované navigace z různých tematických pohledů
   
   

B) podrobnosti = návrh dalšího postupu
1. ČeV  současně mailem informuje WBM, že projekt přebírá VV (kopie všichni)

2. VV se na webu bude informovat o systému Joomla dle A.2. v souvislostech  A.4.

3. VV se pokusí lokální kopii vytvořit, bude BL a ČeV informovat o možnostech a 
technickém řešení, jak by se s tím dalo pracovat a pak rozhodneme o využití 

4. pokud by to fungovalo dle představy C.1., navrhuji že by pro začátek měly být 
dvě lokální úložiště v režii BL a VV, otázkou je náročnost jejich obsluhy

5. současně prosím BL i VV o zvážení, zda jsou oni sami, či někdo jiný schopni 
převzít alespoň minimální spolupráci s TMB kolem P-S v případě, že bych z 
důvodu stáří či nemoci odpadl – v rodině bohužel pokračovatele nemám
   
   
   

C) komentáře
1. moje představa je, že lokální kopie by snad mohla umět (? - nutno ověřit )
a) prohlížení s fungujícími interními i externími odkazy
b) být záložním zdrojem pro obnovu na serveru TMB
c) aktualizaci datového obsahu dle pravidel Joomla

2. důvodem pro zvažování lokálních kopií jsou následující rizika

a) odchod garanta (J. Pipota) do důchodu a změna názorů vedení TMB 
b) tlak na zrušení volného zpřístupnění digitalizovaných kolekcí - (aut. zákon)
c) ukončení práce redaktora ČeV bez předání následníkovi (stáří, nemoc, …)

   
3. tento systematický popis projektu předkládám jako podklad pro konkretní 

spolupráci na projektu mezi VV, BL a ČeV - pokud něco není jasné či je třeba 
nějaká důležitá fakta doplnit, tak dejte vědět
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http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/c-vyuziti-pocitacu-a-it/dalsi-a-soucasne-aplikace/382-redakcni-systemy-2
http://prog-story.technicalmuseum.cz/index.php/m-virtualni-sbirky-tm-v-brne/digitalizovane-kolekce
https://www.google.com/search?source=hp&ei=77K8X4eNJoSCasaBhcAO&q=joomla&oq=joomla&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELEDOgIILjoFCC4QsQM6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCTAjoICC4QsQMQgwFQwgxY5Rlg5SVoAHAAeACAAUKIAfgCkgEBNpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjHwOOK0ZrtAhUEgRoKHcZAAegQ4dUDCAY&uact=5
http://prog-story.technicalmuseum.cz/

