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Domino 10

• Use of OpenSource components ( Java Script, … )

• Great focus on integration of Mobiles and Chat

• Automated database repair

• 256GB NSF´s ( ! )

• Easier integration of Active Directory

• SAML IDP upgrades ( including ADFS 4.0 ) for SSO

• Enhancement of IBM Verse

• Integration of an embedded Team Calendar functionality

• Forwarding of an appointment to other persons

• Mark multiple mails and forward them as PDF/EML

• Full support of Node.JS inside Domino Development





2017 - Komplexní platforma

• IBM Connections Pink (Node.js, MongoDB, Elasticsearch)

• Naše platforma: Vaadin + MongoDB + Elasticsearch

Vaadin: vývojová platforma (zdarma)

MongoDB: primary data store (zdarma) 

Elasticsearch: search engine (zdarma)



Node.js

• Od R8 – Xpages jako webová vývojová platforma
(Xpages = JSF = Java Server Faces)

• Od R10 – rozšíření o Node.js

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine. 

Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight
and efficient. Node.js' package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open 

source libraries in the world.

https://nodejs.org



Node.js - výhody

• Rychlý běh aplikací

• Jednotný jazyk pro client side a server side aplikaci

• Mnoho sdílených knihoven mezi client side a server side

• JavaScript – relativně jednoduchý! Jazyk 
/ Xpages: SSJS(ServerSide JavaScript) vs. Java /



Node.js – npm

• Package manager + internetová služba pro sdílení

• Více než 650 000 knihoven, balíčků apod.

• Server side / client side (např. knihovny pro manipulaci s datovými typy)



Node.js – Typescript (Microsoft)

• Na JavaScriptu založený plně objektový jazyk

• Podobnost:  C# nebo JAVA

• Přes transpiler převáděný do JavaScriptu - spustitelný v prohlížeči nebo na serveru 
v rámci node.js aplikace



Node.js – Typescript (Microsoft)

Typescript

JavaScript

převod



Node.js – Dart (Google)

• Na JavaScriptu založený plně objektový jazyk

• Podobnost:  JAVA

• Přes transpiler převáděný do JavaScriptu - spustitelný v prohlížeči nebo na serveru 
v rámci node.js aplikace



Zmodernizovaný LN klient – Electron?



Electron – webový základ

• Zobrazovací část tvoří Chromium a node.js

• UI je tvořeno HTML, CSS

• Aplikace je vytvořena v JavaScriptu



Electron – otevřený systém

• Electron vyvíjí společnost GitHub

• Existuje již několik let

• Vývoj je velmi rychlý



Electron – multiplatformní

• Instalovatelná desktopová aplikace integrovatelná do operačního systému (tray)

• UI rozhraním k nerozeznání od běžné např. Windows aplikace

• Výsledná aplikace spustitelná na platformách 
Windows, Linux, MAC …



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)



Kategorizace 
rozpětí hodnot

Četnost výrazů ve 
výběru

Počet položek 
splňující kritéria

Řazení nalezených 
položek

Odkaz na původní 
zdroj informace



Vaadin 10

• Postaveno na tzv. ‚Web Components‘ standardu

• Mobile-first komponenty uživatelského rozhraní



Vaadin 10 – mobilní rozhraní



PWA – Progressive Web Apps

• Webová stránka/aplikace se schopností pracovat offline a chovat se jako 
instalovatelná aplikace  nainstalovaná v mobilním zařízení

• ‚Novinka‘ již od roku 2015 – postupná implementace do standardních prohlížečů

• Progresivní – postupné načítání obsahu

• Nezávislá na konektivitě - schopnost fungování i offline

• Mobile UI- Mobilní uživatelské rozhraní

• Instalovatelné – formou odkazu na ploše mobilního zařízení



HashiCorp Vault

• Nástroj pro správu hesel, security tokenů apod.

• Začlenění do aplikací vyžadujících autentizovaný přístup do jiných systémů

• Trezor, k jehož otevření můžete vyžadovat více klíčů

• Multiplatformní: Windows, Linux …



HashiCorp Vault

• Standalone aplikace (multiplatformní) – web server

• Komunikace s klienty(aplikacemi) přes HTTPS



HashiCorp Vault

• Základní obsluha je s příkazové řádky (existuje GUI)

• Odemčení trezoru pomocí klíčů, práce s ním pomocí tokenů


