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Motivácia 

 Viaceré výskumné skupiny po svete organizujú 

svoju činnosť prostredníctvom webov alebo wiki, 

ako naše PEWE 

 

 Chceme sa prepájať s týmito skupinami  

 

 Zistiť, na akých projektoch v oblasti sémantiky 

pracujú  

 

 Uľahčiť výmenu informácií 
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Ciele 

 Zavedenie sémantiky do existujúcej školskej wiki s 

prihladnutím na potreby PEWE 

 

 Tvorba sémantiky pred i počas vytvárania obsahu 

 

 Vytvoriť dobré UI - čo najviac uľahčiť tvorbu 

sémantiky (nikto nechce písať xmlko ) 

 

 Použiť linkeddata, prepájať sa na existujúce 

datasety 
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Návrh 

 Analýza štruktúry textu, vytvorenie šablón 

 

 Webová služba na zostavenie bibliografického 

záznamu 

 

 Sémantické úložisko, linkeddata, RDF, ontológie, 

vytvorenie SPARQL endpoint 

 

 Dodržiavanie zásad linkeddata => 

dereferencovateľné URI 
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Vytvorenie šablón 
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Jednoduché i pokročilé šablóny 

12.3.2013 Sémantická Wiki 6 

• udalosť 

• publikácie 

• novinky 

• zoznam členov 

• bibliografický odkaz 



Jednoduché i pokročilé šablóny 
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• autocomplete 

• editor zástupcov 

 

• Triplety 

• pomocné značky 

• viac tripletov k jednej 

značke 

 

 



Zostavenie bibliografického odkazu 
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Dereferencovateľné URI – DBpediaLite 
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 -  Sinatra, RDF.rb 



SPARQL endpoint 
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• Umožnené dopytovanie do úložiska 

• Možnosť využitia sémantiky v ďalších PEWE projektoch 

• Konštrukcia dopytov, napr Kto najčastejšie prezentuje na PeWe? 

 



Architektúra 
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- Ruby on Rails, Sesame, AngularJS, Nokogori 



Stav implementácie 
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- Live ukážka 

- Plugin, webservices 



Overenie 
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Hypotéza: 
Po zavedení spôsobu sémantizácie sa výrazne nezhoršila 

použiteľnosť aplikácie (čas potrebný na vytvorenie textu, 

ergonómia, pochopiteľnosť).  

Odvážnejšia hypotéza:  použiteľnosť sa zlepšila. 

 

Kvalitatívne metódy 

- stretnutia, pozorovanie používateľov pri práci v aplikácii 

- Pridelenie úloh  

- rozhovory 

 



Overenie 
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Riešenie úloh 

- Pridaj info o ďalšom pewe stretnutí ... 

- Zahrnúť aj úlohy, pre ktoré nemáme šablóny 

 
Zistenia 
- čas potrebný na vyriešenie , porovnať s predchádzajúcou verziou 

 

Testy 

- Test čitateľnosti markdown, „sémantický“ markdown, s farbou 

- ergonómia používania aplikácie 

 

Záznam 

- Nahrávanie obrazovky + zvuk 

 

 

 

 

 



Overenie 
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Vyhodnotenie 

- Intenzita vyjadreného názoru 

- Splnenie pridelených úloh, miera samostatnosti, bodová stupnica 

- Pocity z ergonómie, použiteľnosti (koľko krát vykríkol to je super) 

 

Zapojenie sa  

 - pošleme mail, krátke stretnutie 

 

 

 

 

 


