Zápisnica zo stretnutia č. 20

Dátum konania:

24.04.2017

Čas konania:

16:00-19:00

Miesto konania:

FIIT 2.23

Prítomní:

Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD.
Bc. Jakub Hagara
Bc. Adam Rafajdus
Bc. Martina Redajová
Bc. Tomáš Repiský
Bc. Jozef Sitarčík
Bc. Martin Vaško

Zapisovateľ:

Bc. Jozef Sitarčík

Priebeh stretnutia:
Prvým bodom stretnutia bolo tradičné zosumarizovanie minulého týždňa, a v tomto prípade
aj zosumarizovanie celého šprintu. Vedúci tímu stručne skomentoval priebeh šprintu
i výsledky šprintu. Keďže sme mali hostí - pani Mgr. Henrieta Gábrišová a pani Mgr. Lucia
Falbová, ktoré sú cieľovou zákazníckou skupinou našej aplikácie – ďalším bodom stretnutia
bolo predvedenie celkového priebehu aplikácie pre týchto našich hostí, ktorí nám vzápätí
poskytovali spätnú väzbu k aplikácii, ktorú použijeme pri súťaži TPcup. Taktiež nám poskytli
lepší pohľad na problematiku, ktorú rieši naša aplikácia, teda skutočnosť, že neexistuje
žiadna takáto aplikácia, ktorá by bola tak automatizovaná a poskytovala, resp.
predspracovala dáta , teda digitalizované staré časopisy, pre ďalšiu prácu s týmito dátami,
ako je napr. sémantické vyhľadávanie, pričom takým kľúčovým bodom je aj fakt, že tieto
staré digitalizované časopisy spracovala na úrovni článkoch. Hoci sme dostali informácie, že
existuje určitý drahý systém, ktorý niečo také rieši, avšak ani zďaleka nie je tak
automatizovaný ako tá naša aplikácia, keďže vyžaduje viacero pracovníkov, ktorí manuálne
predpripravujú určité veci. Celkove naši hostia boli dalo by sa povedať, že očarení, a to najmä
automatizovanou časťou našej aplikácie.
Hlavným bodom stretnutia potom bolo dokončenie prípravy na súťaž TPcup, ktorá sa
uskutoční tento štvrtok. Dokončovali sme potrebné veci na túto súťaž, teda plagát,
prezentácia, video, či letáčiky, ktoré budeme rozdávať na súťaži. Taktiež sme potom ešte

s našimi hosťami preberali ten najhlavnejší prínos z prínosov, ktoré naša aplikácia má, aby
sme si to lepšie vyjasnili pred súťažou a vedeli rýchlo zaujať. Hlavný prínos sme
zosumarizovali ako fakt, že naša aplikácia je základným oporným bodom, ktorá pripraví
dosiaľ neexistujúcim efektívnym automatizovaným algoritmom korpus dát, s ktorým je
možné ľahko pracovať a ktorý má vysoký potenciál v oblasti sémantického vyhľadávania pre
ďalších výskumníkov alebo aj pre samotných knihovníkov, ktorým výrazne uľahčuje prácu,
ktorú by ináč roky robili ručne, napr. pri vyhľadávaní v starej tlači, a teda naša aplikácia hrá aj
úlohu pri ochrane nášho kultúrneho dedičstva.
Na záver sme ešte dostali zopár rád na TPcup, ako je napr. dať si záležať na výstižnosti
prezentácie a videa, i samotnom nacvičení priebehu aplikácie, aby sme vedeli čo najlepšie
zaujať.

