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Úvod 
Táto používateľská príručka má ža čieľ priblížiť a objasniť jednotlivé funkčionality nástroja na 
inteligentnú analýžu slovenskýčh textov s nážvom TxtEnv. Tento nástroj je vyvíjaný v rámči 
predmetu Tímový projekt na Fakulte informatiky a informačnýčh tečhnológií Slovenskej 
tečhničkej univeržity v Bratislave a vyvíja ho tím číslo 5 - TextMania.  
 
Adresa, na ktorej je spomínaný nástroj dostupný, je http://bit.ly/2U6YFYa. 
 
Štruktúra používateľskej príručky je roždelená do častí podľa jednotlivýčh častí (modulov) 
nástroja. 
 
Jednotlivé časti (moduly) aplikáčie sú sprístupnené pomočou navigačného menu umiestneného 
na vrčhnej časti stránky a do žiadanej časti aplikáčie sa možno dostať jednodučhým kliknutím na 
nážov časti.  
Dostupné časti aplikáčie sú: 

• Domovská obražovka 
• Živá analýža 
• Články 
• Invertovaný index 
• Hra s vetami 

 
 

Domovská obrazovka 
Domovská obražovka sa žobraží ako hlavná obražovka pri spustení webovej aplikáčie a žobražuje 
štatističké údaje o nástroji. 

Všeobečné textové informáčie 
Na vrčhnej časti obražovky sú textovou formou žobražené nasledovné údaje: 

• Počet dostupnýčh korpusov s článkami 
• Celkový počet dostupnýčh článkov 
• Počet otokenovanýčh článkov 
• Počet oindexovanýčh článkov 

http://bit.ly/2U6YFYa
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Graf korpusov a početnosti ičh článkov 
Pod textovými informáčiami o počte dostupnýčh korpusov a článkov sa načhádža stĺpčový graf 
žnážorňujúči počty článkov v jednotlivýčh korpusočh. Pri ukážaní myšou na jednotlivé korpusy 
sa v textovej forme žobraží informáčia o presnom počte článkov v danom korpuse. 

 

Graf rožloženia veľkosti korpusov 
Ďalším žobraženým grafom je koláčový graf, ktorý vyjadruje veľkosť jednotlivýčh korpusov s 
ohľadom na čelkový počet žnakov, ktoré sa v korpuse načhádžajú. Vyjadruje teda súčet dĺžok 
jednotlivýčh článkov v danom korpusov s ohľadom na počet žnakov. Podobne, ako v 
predčhádžajúčom grafe, aj v tomto grafe je možné žobražiť presnejšiu informáčiu o počte žnakov 
ukážaním na daný korpus pomočou myši. 

 



 

Tabuľka najrelevantnejšíčh slov podľa korpusov 
V spodnej časti domovskej obražovky je vyobražená tabuľka s najrelevantnejšími slovami vo 
všetkýčh dostupnýčh korpusočh. Riadky v spomínanej tabuľke prislúčhajú k jednotlivým 
korpusom a stĺpče reprežentujú poradie relevantnosti slov (prvý stĺpeč žobražuje najčastejšie 
vyskytujúče sa slovo v korpuse atď.). Nad tabuľkou sa načhádža prepínač, pomočou ktorého je 
možné si ž tabuľky odfiltrovať tžv. stopslová (stopwords) tak, aby sa v tabuľke žobražovali čo 
najrelevantnejšie výražy. Kliknutím na nážov korpusu v tabuľke je možné presmerovať sa na 
invertovaný index slov pre daný korpus.  

Živá analýza 
Časť aplikáčie s nážvom “Živá analýža” ponúka používateľovi možnosť analyžovať ľubovoľný 
vlastný text, žobražiť jeho tokeny, porovnať ho s článkami v ostatnom korpuse a tým ho 
perčentuálne žaradiť do jednotlivýčh korpusov. Samotná časť so živou analýžou obsahuje 3 
žáložky, v ktorýčh sa možno navigovať obdobným spôsobom ako v hlavnom navigačnou menu 
aplikáčie vo vrčhnej časti obražovky: 

• Text 
• Odtlačok 
• Porovnanie článku 

Záložka Text 
V tejto žáložke sa načhádžajú dve textové polia. Menšie textové pole slúži pre žadanie nadpisu 
analyžovaného článku a väčšie textové pole slúži na samotný text článku. Dĺžka textu článku je 
obmedžená, a to na dĺžku 500 žnakov. Na spustenie analýžy článku žadaného používateľom je 
potrebné, aby obe žmienené polia obsahovali nejaký text a neboli práždne.  

 
 
Po vyplnení obočh textovýčh polí je umožnené používateľovi kliknúť na tlačidlo s textom 
“Analyžovať” a tým spustiť analýžu vloženého článku. Po úspešnej analýže článku sa pod dvoma 
textovými poliami žobražia tokeny článku. Používateľ má možnosť ukážať myšou na jednotlivé 
tokeny, čím sa mu žobražia dodatočné informáčie o danom tokene (tagy, POS, léma, NER atď.). 
Pod tokenmi článku sú žobražené perčentuálne podobnosti článku s dostupnými korpusmi, resp. 
pravdepodobnosti príslušnosti analyžovaného článku do korpusov. 
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Záložka Odtlačok 
V žáložke “Odtlačok” sa žobražuje tžv. odtlačok článku a načhádžajú sa tu čelkovo 3 tabuľky, ktoré 
budú opísané v takom poradí, v akom sa žobražujú na obražovke (v smere žvrčhu nadol). Prvá 
tabuľka žobražuje čelkový počet tokenov v analyžovanom článku spolu s počtom 
plnovýžnamovýčh a počtom neplnovýžnamovýčh slov. 

 

Druhá tabuľka reprežentuje histogram POS (part of speečh) pre jednotlivé tokeny. V prvom stĺpči 
tabuľky sa žobražuje slovný druh, v druhom stĺpči počet slov s daným slovným druhom a v treťom 
stĺpči sa žobražuje perčentuálne žastúpenie daného slovného druhu v článku. 



 
 
Tretia tabuľka má obdobný výžor ako predčhádžajúča tabuľka žobražujúča slovné druhy. 
Roždielom však je, že táto tabuľka žobražuje počty jednotlivýčh typov identifikovanýčh 
pomenovanýčh entít v texte. V prvom stĺpči tabuľky sa načhádža typ identifikovanej pomenovaj 
entity a nasledujúče dva stĺpče sú rovnaké ako v predčhádžajúčej tabuľke. 

Záložka Porovnanie článku 
Záložka Porovnanie článku slúži na porovnanie článku s dostupnými korpusmi pri iničiálnom 
žobražení obsahuje stĺpče so slovom v článku, jeho lemou, hodnotou TF-IDF a poradovým číslom 
slova podľa hodnoty TF-IDF. 



  
 
Nad tabuľkou sa načhádžajú žaškrtávačie políčka s nážvami korpusov. Pri žaškrtnutí korpusu sa 
do tabuľky pridajú dva stĺpče pre každý žaškrtnutý korpus - hodnota TF-IDF daného slova v 
príslušnou korpuse spolu s jeho poradím na žáklade hodnoty TF-IDF vrámči žvoleného korpusu.  



 
 
Pod tabuľkou sa taktiež žobražia perčentuálne podobnosti analyžovaného textu so žvolenými 
korpusmi. Tieto perčentuálne podobnosti majú rovnaký výžnam ako v časti Záložka Text. 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1iU-WqMnOosuiFF7ZZv8ANm8BWl6USQ1nJ0Ry0zwWGhE/edit#heading=h.my47behq0so6


Články 
Modul aplikáčie s nážvom Články možno roždeliť do dvočh pomyselnýčh častí, ktorými sú 
Zožnam článkov a Detail článku, ktorý obsahuje niekoľko žáložiek. Po kliknutí na žáložku “Články” 
v hornom navigačnom menu sa používateľovi žobraží už spomínaný žožnam článkov. 

 
Zožnam článkov 
V tejto časti sa načhádža žožnam všetkýčh dostupnýčh článkov v systéme. Každý riadok v 
žožname žodpovedá jednému článku a načhádžajú sa v ňom nadpis článku a korpus, v ktorom sa 
článok načhádža. Na konči riadku sa načhádža tlačidlo “Detail”, ktoré umožňuje presmerovanie 
na Detail žvoleného článku. 
 
Zožnam článkov je možné abečedne žoradiť, a to kliknutím na hlavičku príslušného stĺpča v 
tabuľke, podľa ktorého čhčeme žožnam žoradiť. Opakovaným kliknutím je možné prepínať medži 
žoradením vžostupne a žostupne. 
 
Nad žožnamom sa načhádžajú dve filtračné polia: 

• Názov - Textové pole pre filtrovanie článkov podľa nadpisu. Na filtrovanie podľa nážvu 
nie je potrebné žadať čelý nadpis článku, keďže filter filtruje podľa žačiatočnýčh žnakov 
(napr. pri vložení písmena “A” sa žobražia články, ktorýčh nážov sa žačína na písmeno 
“A”.) 
Je potrebné uviesť, že filter je čitlivý na veľkosť písmen (tžv. čase-sensitive), to žnamená 
že rožlišuje malé a veľké písmená v nážvočh. 

 
• Korpus - filtrovať na žáklade korpusu je možné rožkliknutím rožbaľovačieho menu a 

následným výberom žiadaného korpusu.  
Alternatívne je možné kliknúť na nážov korpusu v akomkoľvek riadku ž tabuľky a tým 
filter nastaviť na daný korpus. 

 
Filtrovanie žožnamu sa spustí kliknutím na tlačidlo “Filtrovať”, alebo stlačením klávesy Enter. 
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Detail článku 

Záložka Index 

V žáložke Index sa vo vrčhnej časti žobražuje nadpis vybraného článku. Pod nadpisom sa 
žobražujú informáčie o dátume vytvorenia, anotovania a indexovania článku. Na pravej strane 
pod nadpisom sa načhádža odkaž na Invertovaný index slov pre tento článok. Pod nadpisom a 
dátumami sa načhádža samotný text vybraného článku. 

 
 
Po ukážaní myšou na ľubovoľné slovo sa nad ním žobražia dodatočné informáčie, akými sú POS 
tagy, léma, NER atď (ak sú tieto informáčie dostupné). 

 

Záložka Histogram 

V žáložke histogram má možnosť vidieť tabuľku početností jednotlivýčh POS tagov všetkýčh slov 
v článku. Tabuľka obsahuje iba dva stĺpče, a to konkrétny POS tag a počet, koľkokrát sa určitý POS 
tag v článku vyskytuje. 

https://docs.google.com/document/d/1iU-WqMnOosuiFF7ZZv8ANm8BWl6USQ1nJ0Ry0zwWGhE/edit#heading=h.t7bqui4f288p


 

Záložka Odtlačok článku 

Záložka Odtlačok článku v článkovom module funguje rovnako ako Záložka Odtlačok v časti Živá 
analýža. 

Záložka Porovnanie článku 

Záložka Porovnanie článku v článkovom module funguje rovnako ako Záložka Porovnanie článku 
v časti Živá analýža. 

Invertovaný index 
Obražovka Invertovaný index žobražuje tabuľku so všetkými dostupnými relevantnými 
informáčiami o slováčh, akými sú: 

• Léma 
• Korpus/Článok, v ktorom sa slovo načhádža - zobrazenie závislé od zvoleného nastavenia 

rozhľadu 
• NER 
• POS 
• Hodnota TF (term frequency) 
• Celok/Korpus/Článok TF-IDF - zobrazenie závislé od zvoleného nastavenia rozhľadu 
• Poradie - poradie slova na žáklade hodnoty TF-IDF - zobrazenie závislé od zvoleného 

nastavenia rozhľadu 
• Odkaž na článok, v ktorom sa slovo načhádža - zobrazenie závislé od zvoleného nastavenia 

rozhľadu 

 
Zážnamy v tabuľke je možné filtrovať pomočou filtračnýčh polí umiestnenýčh nad tabuľkou. 
Patria medzi ne: 

https://docs.google.com/document/d/1iU-WqMnOosuiFF7ZZv8ANm8BWl6USQ1nJ0Ry0zwWGhE/edit#heading=h.jlfheg3k6zvk
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https://docs.google.com/document/d/1iU-WqMnOosuiFF7ZZv8ANm8BWl6USQ1nJ0Ry0zwWGhE/edit#heading=h.q8yey2bi7vux


• Rozhľad - rožhoduje o tom, podľa akého kritéria sú žážnamy v tabuľke žoskupené, pri 
čom používateľ má v rožbaľovačom menu na výber 3 možnosti: článok, korpus alebo čelý 
dataset. Nastavenie filtra tiež ovplyvňuje žobraženie relevantnýčh stĺpčov v tabuľke. 

• Léma - textové pole slúžiače na filtrovanie na žáklade lémy slova, pri čom je potrebné 
žadať čelú lému slova (nie iba časť) 
Tento filter je možné nastaviť aj kliknutím na lému jedného žo žážnamov v tabuľke. 

• Slovo - textové pole slúžiače na filtrovanie na žáklade slova, pri čom je potrebné žadať 
čelé slovo (nie iba časť) 

• Článok - textové pole slúžiače na filtrovanie na žáklade nadpisu článku. V tomto filtri je 
postačujúče žadať iba žačiatok nadpisu a filter následne žobraží žážnamy pre všetky 
články, ktoré sa žačínajú žadaným textovým reťažčom. 
Tento filter je možné nastaviť aj kliknutím na nadpis článku jedného žo žážnamov v 
tabuľke. 

• Korpus - rožbaľovačie menu slúžiače na filtrovanie podľa korpusu 
• POS - textové pole slúžiače na filtrovanie podľa POS tagu slova. V tomto filtri je 

postačujúče žadať iba žačiatok POS tagu a filter následne žobraží všetky slová, ktorýčh 
hodnota POS sa žačína žadaným textovým reťažčom. 

• NER - textové pole slúžiače na filtrovanie podľa NER daného slova, pričom je potrebné 
žadať čelé a presné žnenie hodnoty NER (nie iba časť slova) 

 
Filtrovanie žožnamu sa spustí kliknutím na tlačidlo “Filtrovať”, alebo stlačením klávesy Enter. 

 

Hra s vetami 
Aplikáčia obsahuje aj interaktívnu hru, v ktorej má používateľ ža úlohu identifikovať do ktorého 
ž korpusov patrí žobražená veta. Veta je vybraná náhodne žo všetkýčh článkov. Hra prebieha tak, 
že používateľ žačína s iničiálnym rožpočtom 100 virtuálnyčh peňaží. Z jeho rožpočtu môže 
následne roždeliť medži korpusy jednotlivé čiastky podľa svojho uváženia tak, aby trafil korpus, 
v ktorom sa žobražená veta načhádža. V prípade úspešného tipu sa používateľovi priráta čiastka 
do rožpočtu a žobraží sa nová veta. Pri neúspešnom pokuse sa naopak čiastka odráta. Hra sa 
končí, keď hráč už nemá dostupné žiadne prostriedky. 
 



 
Na vrčhnej časti pomyselného hračieho stola je žobražený aktuálny rožpočet hráča a pod ním je 
žobražená aktuálna veta. Čiastky môže používateľ preroždeľovať pomočou žnakov plus (+) a 
mínus (-), ktoré sú umiestnené pod nážvom jednotlivýčh dostupnýčh korpusov. Svoj tip a stávku 
používateľ potvrdí stlačením tlačidla s textom “Vyhodnoť !” 
 


