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• Xpages jako aplikační server, veškerá data jsou na MS SQL

• MS SQL jako externí databáze pro čtení a editaci záznamů

• Bezpečnost: komunikace přes uložené procedury (stored
procedures) – čtení dat, ukládání apod. procedury na straně 
MS SQL dovolují post-produkci 

• Vývojová a produkční databáze

• Obdobně na jiné SQL / databázové systémy

• Xpages jako UI

1. Xpages a napojení na MS SQL Server



2. Pokročilé hledání v Notes datech

• Produkt: Elasticsearch

• Více databází do jednoho výsledku hledání

• Pokročilé typy vyhledávání, které v LN neexistují

• Specifické zobrazení výsledků hledání: tabulky, grafy

• Integrace: link zpět do LN databáze

• Domino pro tvorbu uživatelského rozhraní

• Aktualizaci zajišťuje periodický export dat



• sofistikované metody hledání 

• překlepy

• varianty slov

• váha polí

• rozsahy dat od-do 

• GEO data (GPS souřadnice objektů, ploch)

• dokumentově orientovaná databáze 

• indexuje i souborový systém



org

• Vyhledávací engine/server zaměřený na rychlost a 
specializované vyhledávací operace

• Škálovatelnost pomocí clusterů – rozložení dat na více 
serverů

• (near) RealTime Search – velká rychlost vyhledání 
informací … dokáže zobrazit data v průběhu psaní

• Nezávislé na platformě se zdrojovými daty (jako LN a 
externí fulltext)
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WEB aplikace v Notes

• Standardní HTML prvky v Notes formulářích a pohledech

• Prvotní způsob vývoje 

• Nepřehledný kód 

• Omezené možnosti

• Xpages

• Moderní způsob vývoj 

• Java, JavaScript, SSJS

• Využití všech možných webových technologií



WEB aplikace v Notes - licencování
• Běží na Dominu – nutná licence

• Pro veřejné stránky pouze licence serveru

• Každý přihlášený uživatel musí mít licenci

• Utility server

• Neomezený počet uživatelů 

• Nesmí používat poštu ani kalendář

• Odvislé od počtu PVU

• Xwork Server

• Neomezený počet uživatelů

• Do 32 databází na server

• Platí se ročně, pak už nejde licenci použít



Synchronizace dat s jiným web systémem

1. Notes 
database

2. 
MongoDB

3. WEB 
browser

Synchronizace



Synchronizace
• Java agent v Notes databázi volaný časově i na 

uložení dokumentu

• Přenos všech typů dat včetně souborů

• Zápis do Notes databáze z webové aplikace pomoci 
Notes java tříd

• Obousměrná synchronizace

• Porovnání data změny na obou stranách

• Logika aplikace, kdy určité typy dat nebylo

možné měnit na jedné ze stran. 



Notes data na mobilu …offline
• Mobil – máme vždy sebou, téměř kdykoliv a kdekoliv

• Není tak velký jak tablet, ale i přesto je použitelný pro 
mnoho věcí.

• Ne vždy je dispozici datové připojení – proto má smysl 
uvažovat o offline aplikaci.



Couchbase databáze

• Couchbase server

• Couchbase mobile



Řešení
• Couchbase mobile - nainstalovaná na mobilu 

• Do ní se ukládají lokální data z aplikace

• Po připojení k síti Couchbase mobile databáze začne 
automaticky replikovat s Couchbase serverem

• Couchbase server – databáze běžící na 
serveru

• Zajišťuje synchronizaci dat s mobily

• Spravuje uživatelské účty a data

• Synchronizace dat s Notes databázi

• Agent v Notes databázi

• Tahá texty, čísla i obrázky

• Vhodné i pro klasické newebové Notes aplikace


