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„The important thing is not to stop 
questioning.
Curiosity has its own reason for existence. One cannot help but 
be in awe when he contemplates the mysteries of eternity, of 
life, of the marvelous structure of reality. It is enough if one tries 
merely to comprehend a little of this mystery each day.“

Albert Einstein

Old Man's Advice to Youth: 'Never Lose a Holy Curiosity'

LIFE Magazine (2 May 1955) p. 64
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• Tradičné zdroje 
• Webové vyhľadávacie nástroje (napr. Google, Bing)

• Social media (napr. fóra, sociálne siete)

Ako riešia informatici problémy?
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* Ako sa kedysi riešili problémy na FIIT?
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• Tradičné zdroje 
• Webové vyhľadávacie nástroje (napr. Google, Bing)

• Social media (napr. fóra, sociálne siete)

• Community Question Answering (CQA) -
systémy pre zdieľanie znalostí, kde ľudia 
môžu
• vyhľadávať informácie pýtaním sa otázok

• zdieľať znalosti poskytovaním odpovedí na otázky 
ostatných používateľov

Ako riešia informatici problémy?
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Challenger (1983 - 1986)

• V roku 1986 sa posledná misia skončila tragickou 
haváriou

• Po havárii okamžite zareagovala burza a znížila cenu 
akcií všetkých dodávateľov o cca. 5%

• Na konci dňa sa cena akcií troch dodávateľov opäť 
zvýšila, kým akcie spoločnosti Morton Thiokol naopak 
klesli až o 12%

Prečo CQA systémy fungujú?
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haváriou
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zodpovedná za haváriu kvôli dodaniu zlých tesniacich 
krúžkov

Prečo CQA systémy fungujú?

Kolektívna inteligencia
Collective Intelligence
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* Prečo CQA systémy fungujú?

Študentom som dal úlohu:

1. Prezrite si pripravenú nádobu plnú lentiliek
2. Odhadnite celkový počet lentiliek
3. Svoj odhad robte samostatne, nikomu ho 

nepovedzte
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* Prečo CQA systémy fungujú?

Študentom som dal úlohu:

1. Prezrite si pripravenú nádobu plnú lentiliek
2. Odhadnite celkový počet lentiliek
3. Svoj odhad robte samostatne, nikomu ho 

nepovedzte

Priemerný odhad 33 študentov: 1317

Skutočný počet lentiliek: 1325

Múdrosť davu
Wisdom of the Crowd
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• Ako jedna z tém na 
predmete tímový 
projekt

• Tím NaRuby

• Získal prvé miesto v 
súťaži TP Cup

Askalot vznikol v ak. roku 2013/2014
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• Začal sa používať v letnom semestri 2013/2014
• Na troch predmetoch: DBS, PSI a OOP

• Začiatky boli (ako to zvyčajne býva) ťažké
• Študentov mohli za aktivitu získať bonusové body

• Nie všetci mali dôveru v Askalot (aj napriek anonymným otázkam)

• Nie všetci dodržiavali „best practices“ CQA systémov

• Pribúda podpora pre všetky predmety (2014/2015)

• Pribúda možnosť pýtať sa vedenia fakulty (2015/2016)

• Pribúda možnosť pýtať sa študijného oddelenia (2016/2017)

Askalot vo svojich začiatkoch
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* “Data-science” pohľad

Všetky predmety Pridanie vedenia a ŠO
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* Askalot - Prvý celouniverzitný CQA systém

OpenStudy
MiríadaX

Piazza

Green Dolphin

Classroom Salon

Yahoo! Answers

Wiki Answers

Stack Overflow

Quora

IBM Connections

Celá
organizácia

Otvorené
prostredie

Časť
organizácie

Vzdelávací
kontext

Mimo-vzdelávací
kontext

Askalot
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* Prezentácia na konferencii CSCW vo Vancouveri
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* Prezentácia na konferencii CSCW vo Vancouveri
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• Opäť ako jedna z tém 
na predmete tímový 
projekt

• Tím AskEd

• Získal tretie miesto v 
súťaži TP Cup

Askalot sa významne rozšíril v ak. roku 2015/2016
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9300
študentov

147
krajín sveta 3000

otázok

6
zapojených 

univerzít
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*

9300
študentov

147
krajín sveta 3000

otázok

6
zapojených 

univerzít

It was really a fun experience, and I greatly appreciate 
the opportunity to use Askalot, and the responsiveness 
of you & your team.

Thomas Vidick

Instructor from Caltech university

“
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304
pull

requests

78
releases ?

bugs

5578
commits
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Privacy and anonymity concerns

Despite the fact that Askalot provides a support for asking question anonymously 
(to minimize students’ fear of asking any kind of question and providing also a 
critical feedback on educational process), some students still perceive that this kind 
of anonymization is not sufficient.

…

Finding an appropriate level of anonymization thus represents an interesting open 
problem, which is not characteristic for CQA systems only.

Na Univerzite v Lugane majú anonymitu ako default

O dôležitosti anonymity
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• Riadne si overte, či sa nedá riešenie vygoogliť, pozrite aj predchádzajúce otázky

• Jeden problém = jedná otázka, nemiešajte viaceré otázky dokopy

• Dajte si záležať na opise otázky
• Nadpis by mal vhodne sumarizovať Váš problém 

• Ukážte čo ste už spravili a čo ste sa dozvedeli

• Pomôžte zreprodukovať Váš problém

• Tagujte

• Nezneužívajte anonymné otázky

• Používajte komentáre len na doplnenie informácii k otázke/odpovedi, na nič iné

• Ak Vám odpoveď pomohla, označte ju za akceptovanú

Ako sa správne pýtať na Askalote/CQA všeobecne?
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* Buďte ako Jon Skeet...

Jon Skeet's code doesn't follow a 
coding convention. It is the coding 
convention.

When Jon Skeet points to null, null 
quakes in fear.

Jon Skeet once answered one of my 
questions 42 seconds before I asked it. 
It is my belief that he employed a 
super computer and Infinite 
Improbability Drive technology to 
achieve this result.

https://stackoverflow.com/users/22656/jon-skeet



32

* Askalot je však úspech najmä študentov

github.com/AskalotCQA/askalot

askalot@fiit.stuba.sk

... a Vás všetkých, ktorí sa 
pýtate a odpovedáte


