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1 Aplikácia 

1.1 Scenár – spustenie aplikácie 
Aplikácia sa spúšťa zadaním adresy - http://147.175.149.133:8000 do prehliadača. 

 

2 Zoznam identifikovaných entít 

2.1 Scenár - načítanie TOP entít s najväčším počtom vzťahov 
Pre prvotné načítanie identifikovaných entít stačí spustiť aplikáciu podľa scenára (Spustenie 

aplikácie). Zobrazia sa TOP 20 entít každého typu (v stĺpcoch), zoradené podľa počtu vzťahov 

s inými entitami. 

 

2.2 Scenár - načítanie entít s najväčším počtom vzťahov podľa časového intervalu 
Pre načítanie entít podľa časového intervalu je potrebné postupovať podľa týchto krokov: 

• Vyberte časový interval pomocou časovej osi. Vybrané hodnoty môžeme vidieť nad 

časovou osou. (1) 

• Následne kliknutím na tlačidlo „Search“ sa odfiltrujú entity na základe vybraného 

intervalu. (2) 
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3 Informácie o entite 

3.1 Scenár – zobrazenie informácií o vybranej entite 
Pre zobrazenie informácií o konkrétnej entite postupuje podľa nesledujúcich krokov: 

• V zozname entít klikneme na meno konkrétnej entity. 

 

• Následne sa zobrazia informácie o zvolenej entite. 
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Obrazovka zobrazujúca informácie o entite (v našom prípade o osobe) sa skladá z 

nasledujúcich častí (viď nasledujúci obrázok):  

1. Fotka a informácie o entite (meno, narodenie, úmrtie), 

2. Životopis zvolenej osoby, 

3. Identifikované spoločnosti a inštitúcie, v ktorých daná osoba študovala, pracovala 

alebo bola členom  

a. V prípade štúdia sú zobrazené školy, časové obdobie pôsobenia na danej 

škole a osoby s identifikovaným vzťahom. Riadok „iní učitelia“ charakterizuje 

učiteľov učiacich vybranú osobu   

b. V prípade, že ide o organizáciu, pre ktorú pracoval, sú zobrazené názov 

inštitúcie, časové obdobie a osoby s identifikovaným vzťahom. 

c. Ak osoba bola členom organizácie, tak jej vzťahy s osobami a časovým 

obdobím sa nachádzajú v tabuľke „fellowships“,      

4. Vizualizácia grafu všetkých vzťahov. 
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3.2 Scenár – zobrazenie informácií o z uzlov a hrán grafu 
Pre zobrazenie informácií o patričných uzlov a ich hranách je potrebné postupovať podľa 

týchto krokov: 

• prejsť s ukazovateľom na myši na daný element (uzol resp. hrana) 

• v prípade, že sme prešli ukazovateľom na hranu zobrazí časové obdobie od do, kedy 

osoba vykonávala vzťah. 

• v prípade, že sme prešli ukazovateľom na uzol a uzol charakterizuje osobu, zobrazia 

sa dátumy narodenie a úmrtia danej osoby. 



5 
 

 

3.3 Scenár – pohyb v grafe 
Pohybovanie sa v grafe je zabezpečené nasledovnými spôsobmi: 

1. Kliknutím na šípky v dolnej časti grafového okna. 

2. Kliknutím a prázdne miesto v grafe a následným ťahaním a posúvaním grafu 

3. Na priblíženie a alebo oddelenie použijeme kilečko na myši, alebo ikonky + resp. – v 

dolnej časti grafového okna 

 

3.4 Scenár – vizualizácia informácií vzťahov inej osoby 
Pre vizualizovanie vzťahov inej entity postupujeme podľa týchto krokov: 
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• V obrazovke s informáciami o entite v grafovom okne dvojklikom klikneme na uzol 

reprezentujúci osobu, ktorej informácie a vzťahy chceme zobraziť. 

 

• V prípade, že neklikneme na entitu typu osoba, vypíše sa okno o nesprávnom vybratí 

entity.  

• Následne sa zobrazí rovnaká obrazovka ako v scenári 3.1 Scenár – zobrazenie 

informácií o vybranej entite. 

 

4 Vyhľadávanie entít 

4.1 Scenár – vyhľadávanie entít (osoby) 
Pre vyhľadávanie osôb vykonáme tieto kroky: 

1. V navigačnom paneli vyberieme možnosť “Search” 
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2. Potom sa zobrazí obrazovka s vyhľadávaním, do ktorej vložíme náš dopyt. 

3. Akciu potvrdíme kliknutím na tlačidlo „Search“. 

 

4. Následne sa zobrazí obrazovka scenáru č.3.1  – zobrazenie informácií o vybranej 

entite. 

5 Pridanie nového životopisu 

5.1 Scenár – spracovanie textu 
Pre akciu spracovanie textu je potrebné vykonať nasledovné operácie: 

• V navigačnom paneli vyberieme možnosť „Text processing“ a zobrazí sa obrazovka na 

vloženie životopisu. 

 

• V obrazovke zadáme: 

1. Meno autora 

2. Text životopisu 

3. Následne voľbu potvrdíme kliknutím na tlačidlo „Process“ 
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• Po kliknutí na tlačidlo „Process“, sa v okne „Output text“ zobrazia identifikované 

entity. 

 

• Životopis a identifikované entity uložíme do systému stlačením tlačidla „Save“ 
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• Po úspešnom uložení sa zobrazí správa o uložení životopisu do systému 

 


