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+	  Motivácia	  

n Obohacovanie	  ALEF	  o	  
externé	  zdroje	  
n 2076	  vzdelávacích	  objektov	  
n 1231	  neobsahuje	  externý	  
zdroj	  (59%)	  

n Ľudia	  na	  to	  nestačia	  

n Zautoma7zovať	  proces	  obohacovania	  

n Prepojiť	  externé	  zdroje	  s	  konceptami	  



+	  Hypotéza	  

	  

„Zohľadnením	  akcií	  používateľa	  pri	  procese	  
prehliadania	  webu	  v	  záložkách	  vieme	  

automa(cky	  vytvárať	  vhodné	  prepojenia	  
medzi	  súvisiacimi	  webovými	  stránkami.“	  	  



+	  Riešenie 	  1/3	  

n Paralelné	  prehliadanie	  v	  záložkách	  

p1 p2

p4

p3

F(p1) B(p1)   F(p2)

F(p4) B(p4)

B(p4)   F(p3)

t1

t2



+	  Riešenie 	  2/3	  

Automa7cké	  vkladanie	  externých	  zdrojov	  

Vzory	  správania	  pri	  pridávaní	  zdrojov	  

Paralelné	  prehliadanie	  v	  záložkách	  



+	  Riešenie	  3/3	  

n  Zaznamenávanie	  akcií	  práce	  s	  prehliadačom	  pomocou	  rozšírenia	  
BRUMO	  

n  Počet	  akcií	  bez	  paralelného	  prehliadania	  (104	  546)	  
n  medzi	  stránkami	  ALEF:	  4	  173	  
n  z	  ALEF	  do	  otvoreného	  webu:	  410	  
n  z	  otvoreného	  webu	  do	  ALEF:	  182	  
n  medzi	  stránkami	  otvoreného	  webu:	  99	  782	  

n  Počet	  akcií	  s	  paralelným	  prehliadaním	  (625	  200)	  
n  medzi	  stránkami	  ALEF:	  4	  772	  
n  z	  ALEF	  do	  otvoreného	  webu:	  6	  335	  
n  z	  otvoreného	  webu	  do	  ALEF:	  8	  801	  
n  medzi	  stránkami	  otvoreného	  webu:	  605	  292	  



+	  Riešenie	  3/3	  

n  Zaznamenávanie	  akcií	  práce	  s	  prehliadačom	  pomocou	  rozšírenia	  
BRUMO	  

n  Počet	  akcií	  bez	  paralelného	  prehliadania	  (104	  546)	  
n  medzi	  stránkami	  ALEF:	  4	  173	  
n  z	  ALEF	  do	  otvoreného	  webu:	  410	  
n  z	  otvoreného	  webu	  do	  ALEF:	  182	  
n  medzi	  stránkami	  otvoreného	  webu:	  99	  782	  

n  Počet	  akcií	  s	  paralelným	  prehliadaním	  (625	  200)	  
n  medzi	  stránkami	  ALEF:	  4	  772	  
n  z	  ALEF	  do	  otvoreného	  webu:	  6	  335 	  => 	  15,45x	  
n  z	  otvoreného	  webu	  do	  ALEF:	  8	  801 	  => 	  48,36x	  
n  medzi	  stránkami	  otvoreného	  webu:	  605	  292	  



+	  Príklad	  1/2	  

n Manuálne	  vytvorenie	  vzorov	  správania	  na	  
základe	  zozbieraných	  údajov	  

n Vyhľadávanie	  informácií	  používateľom	  
n Štúdium	  problema7ky	  vo	  vzdelávacom	  systéme	  
n Otvorenie	  záložky	  s	  vyhľadávačom	  a	  vyhľadanie	  
doplňujúcich	  informácií	  

n Prehliadanie	  kandidátov	  a	  štúdium	  vhodných	  informácií	  
n Návrat	  do	  adaphvneho	  systému	  v	  prvej	  záložke	  



+	  Príklad	  2/2	  

n Obohacovanie	  obsahu	  webu	  
n Zaznamenávanie	  akcií	  používateľa	  
n Predspracovanie	  akcií	  pre	  potreby	  vyhľadávania	  vzorov	  

n  Odstránenie	  nadbytočných	  akcií	  
n  Odstránenie	  veľmi	  krátkych	  akcií	  
n  Transformácia	  na	  lineárny	  sled	  akcií	  

n Analýza	  záznamov	  a	  vyhľadávanie	  vzorov	  správania	  



+	  Experimenty	  

n Predmet	  FLP,	  nekontrolovaný	  experiment	  

n Monitorovanie	  rozšírením	  prehliadača	  (brUMo)	  

n Experimenty	  
n Prieskumné	  vyhľadávanie	  informácií	  
n Hodnotenie	  pridaných	  zdrojov	  

n Úprava	  widgetu	  v	  ALEF	  pre	  potreby	  hodnotenia	  
n Výber	  N	  najlepších	  z	  pridaných	  

n Overenie	  na	  základe	  hodnotenia	  zdrojov	  používateľmi	  
n Vyhodnotenie	  tradeoff	  „vhodnosť	  <=>	  používateľský	  čas“	  



+	  Čo	  ďalej?	  

n Prepojenie	  údajov	  o	  externých	  zdrojoch	  z	  ALEF	  s	  
logmi	  z	  BRUMO	  
n Informácia	  o	  výsledku	  pridávania	  externého	  zdroja	  
n Tvorba	  vzorov	  správania	  

n Zaradenie	  webových	  stránok	  do	  typov	  
n Vyhľadávač,	  digitálna	  knižnica,	  soc.	  siete,	  …	  
n Tvorba	  vzťahov	  nad	  kategóriami	  



+	  Zhrnutie	  

n  Zohľadnením	  akcií	  používateľa	  pri	  procese	  prehliadania	  webu	  v	  
záložkách	  vieme	  automa(cky	  vytvárať	  vhodné	  prepojenia	  medzi	  
súvisiacimi	  webovými	  stránkami.	  

n  Odhaľovanie	  vzorov	  správania	  a	  obohacovanie	  obsahu	  webových	  
stránok	  
n  Tvorba	  vzorov	  správania	  (ja)	  
n  Vyhľadávanie	  vzorov	  v	  správaní	  používateľov	  (metóda)	  

n  Pridávanie	  zdrojov	  ku	  vzdelávacím	  objektom	  
n  Prepájanie	  externých	  zdrojov	  a	  konceptov	  (metóda)	  
n  Prepájanie	  vzdelávacích	  objektov	  navzájom	  (metóda)	  

n  Externé	  odkazy	  k	  produktom	  v	  e-‐shope,	  doplňujúce	  info	  ku	  článkom	  
v	  redakčnom	  systéme,	  …	  


