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Linked Open Data
Využitie technológií prepojených otvorených dát na:

● Systém na publikovanie dát o receptoch v sieti Linked Open Data (M. Homola)
● Sémantický repozitár dát z domény informačnej bezpečnosti (M. Homola)
● Modelovanie a publikovanie dát o členoch a aktivitách katedry cez katedrovú 

stránku (J. Kľuka & M. Homola)

Sieť prepojených dát Linked Open Data je niečo ako dátový internet. Prináša nové 
možnosti pre univerzálne využitie všetkých publikovaných dát za rôznym účelom do 
budúcna. Štruktúru a význam dát sa vyjadruje pomocou sémantických dátových 
modelov založených na triedach, podtriedach a vzťahoch. Viac o tejto problematike 
sa môžete dozvedieť na predmete Deduktívne databázy.

Ponúkame tri témy súvisiace s touto problematikou:

1) Prvou témou je publikovanie dát o receptoch. V tejto téme ide hlavne o 
navrhnutie a implementáciu vhodného systému, ktorý umožní publikovanie dát 
používateľmi, a to tak, že používateľ má v správe svoje dáta, ale môže ich 
prepojiť s inými publikovanými dátami podľa potreby. Publikované recepty 
bude možné zdieľať, hodnotiť, komentovať, atď.

2) Druhou témou je tvorba repozitára dát z oblasti informačnej bezpečnosti. 
Hlavnou náplňou práce bude oboznámiť sa s rôznymi repozitármi dát z tejto 
oblasti, ktoré však nie sú zatiaľ dostupné v sémantických formátoch – a 
následne preklad týchto dát a ich import do sémantického repozitára.

3) V tretej téme ide o zosystematizovanie informácií o vyučujúcich, kurzoch, 
projektoch, publikáciách na katedrovom webe. Chceme vytvoriť sémantický 
dátový model týchto informácií, aplikovať ho na wiki stránky a využiť ho na ich 
vzájomné prelinkovanie, odstránenie duplicít, zjednodušenie editovania, 
automatickú aktualizáciu, generovanie prehľadov a noviniek. Katedrový web 
beží na MediaWiki (ako Wikipedia), na vytvorenie a využitie dátového modelu 
slúži jej rozšírenie Semantic MediaWiki.



● Automatizácia kontroly formalizačných cvičení v logike prvého rádu (J. Kľ.)
○ Prostredie na riešenie úloh, ktoré pomocou (hotového) automatického dokazovača zistí, či sú 

študentské formuly ekvivalentné s očakávanými riešeniami alebo nájde kontrapríklady.

● Henkinova-Hintikkova hra v Prieskumníku štruktúr (J. Kľuka)
○ Rozšírenie Prieskumníka štruktúr o Henkinovu-Hintikkovu hru – interaktívny spôsob overenia 

pravdivosti formuly v konkrétnej prvorádovej štruktúre. Ak si študent/-ka na začiatku hry 
nesprávne tipne, či je daná formula pravdivá, počítačový oponent zaručene vyhrá.

● Editor ekvivalentných úprav a skolemizácie (J. Kľuka)
○ Doplnok k editoru rezolvenčných dôkazov, ktorý skontroluje úpravu prvorádovej teórie do 

klauzálnej teórie ekvivalentnými úpravami a skolemizáciou.

● Editor tabiel s rovnosťou a odvodenými pravidlami (J. Kľuka & J. Šiška)
○ Rozšírenie nášho editora prvorádových tabiel o pravidlá pre rovnosť a odvodené pravidlá pre 

výrokové spojky a možnosť tieto pravidlá zapínať a vypínať. (Téma je už obsadená.)

Pomôcky na výučbu logiky
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