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Hlavní komunikační kanály

● elektronické konference
● systémy pro hlášení závad (bugů)
● výroční konference
● IRC
● sociální sítě
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Klíčové milníky vývoje v roce 
2016

Měsíc
(rok 2016) Evergreen Koha

březen verze 2.10.0

květen verze 16.05.00

září verze 2.11.0

listopad další verze
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2016 Evergreen International 
Conference

● 20.–23. dubna 2016
● Raleigh, North Carolina, USA
● čtyřdenní program:

● 1. den – tzv. hackfest (vývoj, dokumentace), předkonferenční přednášky
● 2. den  - zahájení konference, sekce
● 3. den – společný úvodní blok, pak sekce
● 4. den – půldenní sekce

● sekce podle cílových skupin:
● všeobecně zaměřené sekce pro všechny účastníky
● technicky zaměřené sekce
● sekce zaměřené na koncové uživatele
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KohaCon16

● 30. května – 4. června 2016
● Thessaloniki, Řecko
● šestidenní program:

● 1.–3. den – prezentace v jednom auditoriu
● 4. den – společný výlet za kulturou a koupání
● 5.–6. den – tzv. hackfest, předem přihlášené 

problémy a rozšíření
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Elektronické konference
(počty příspěvků)

Měsíc (rok 2016) Evergreen General Mailing 
List

Koha Mailing List

březen 117 250

duben 151 224

květen 93 155

červen 89 222

červenec 78 171

srpen 56 272

září 65 136

Zdroje údajů: 
Evergreen General Mailing List: 
http://libmail.georgialibraries.org/pipermail/open-ils-general/ 
Koha Mailing List:
 https://lists.katipo.co.nz/pipermail/koha/

http://libmail.georgialibraries.org/pipermail/open-ils-general/
https://lists.katipo.co.nz/pipermail/koha/
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Analýza zpráv ze září 2016
Položka Evergreen Četnost výskytu Koha Četnost 

výskytu

Počet zpráv 65 136

Počet vláken 22 54

Počet autorů 30 91

Průměrný počet příspěvků ve vláknu 3 3

Nejvyšší počet příspěvků v jednom 
vláknu

12 1 9 1

Nejnižší počet příspěvků v jednom 
vláknu

1 10 1 31

Počet příspěvků nejaktivnějšího 
autora

7 1 5 2

Počet příspěvků nejméně aktivního 
autora

1 18 1 64
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Systémy pro hlášení závad

● Evergreen používá Launchpad
● 1359 otevřených bugů

● Koha-Community používá Bugzilla 
● 4218 otevřených bugů

● oba systémy by potřebovaly pročistit staré 
bugy (4 a více let)

Zdroje údajů:
Evergreen: https://bugs.launchpad.net/evergreen
Koha: https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/describecomponents.cgi?
product=Koha
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Facebook

Položka @EvergreenILS @KohaILS

líbí se mi 391 3 599

mluví o 
tom

13 17

Zdroje údajů:
@EvergreenILS: https://www.facebook.com/evergreenils
@KohaILS: https://www.facebook.com/kohails
Údaje jsou aktuální k 2. 10. 2016.

https://www.facebook.com/evergreenils
https://www.facebook.com/kohails
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IRC

● IRC #evergreen funguje částečně jako interní 
komunikační nástroj firmy Equinox Software
● řeší se tam kdo si dá jaký čaj
● kdokoliv přijde s technickým dotazem zastihne 

programátora

● IRC #koha obsahuje méně osobní 
komunikace, ale i méně technických dotazů a 
řešení
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Sdílení lidí – příklad ;-)

● milovník koček Galen Charlton
● šéf Equinox Software pro služby
● propagátor  Koha-Community

– Spravuje 16 z 43 témat bugzilly
– Aktivní účast v elektronickýh konferencích

● deváté pořadí v příspěvcích do zdrojového kódu 
Evergreenu  (cca 2 % kódu)

● čtvrté pořadí v počtu příspěvků do kódu Koha-
Community 
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Děkuji za pozornost!
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