
Protokol z testovania produktu 
 

Dátum   16.04.2019 – 10:00 

Miesto   FIIT STU, 4.26 

Zapisovateľ  Dávid Csomor 

 

Prítomní  Miroslav Blšták 

    Adam Ďuriš 

   Alan Kováč 

   Danie Kováč 

   Krištof Orlovský 

   Peter Križan 

   Patrik Melicherík 

Tester   Nadežda Andrejčíková 

 

Úlohy testovacieho scenára: 

1. Zistite aké korpusy sú k dispozícii a ktorý obsahuje momentálne najmenej článkov. 

2. Zistite aké slovné druhy a názvoslovné entity sú najpočetnejšie v článku "Ako mať účet v banke 

bez poplatkov." 

3. Zistite koľko percent tokenov tvoria podstatné mená v článku "Fantastický Peter Sagan je druhý 

najlepší šprintér sezóny 2018." 

4. Zistite ako významné je slovo Sagan v tomto článku? (koľké v poradí z hľadiska početnosti?) 

5. Zistite ktoré slová z článku "Ako mať účet v banke bez poplatkov." boli vyhodnotené ako entity 

typu Peak (vrch)" 

6. Zistite, pre ktorý korpus je najviac významné slová "koalície" [Politika] a "zvuk" [hudba]. 

7. Zistite, pre ktorý korpus je najviac významné slovo "mám" vo význame mať (sloveso)  [hudba]. 

8. Zistite do akých korpusov sa najviac hodí článok "Slovensko"? 

9. Uskutočnite analýzu vlastného textu o rozsahu par viet a: 

a. zistite aké slovné druhy a názvoslovné entity sa v texte nachádzajú  

b. ktoré slovo je najviac frekventované 

 

 



Priebeh úloh testovacieho scenára: 

Úloha 1: 

- Úloha splnená do 1 minúty bez problémov 

Úloha 2: 

- Dvakrát nebolo vidieť vyhľadávanie (nie je vidieť, že je tam okienko vyhľadávania) 

o  pridať ikonku lupy 

o  Prečo treba kliknúť na „filtrovat“ (nedá sa klávesou ENTER – veľký problém) 

Úloha 3: 

- Problém predstavovalo, že sa bolo treba prekliknúť na „histogram“ 

- Tester zmätený z nadpisov sekcií v hornej časti 

- Časté preklikávanie sa do zlých sekcií 

- „odtlačok článku“ boľ veľmi mätúci 

- Úloha splnená, ale s výraznými problémami 

Úloha 4: 

- Tester bol zmätený - hľadal v indexe, v invertovanom indexe 

- Úloha bola dokončená s pomocou 

- Nadpis kategórie  „porovnanie článku“ je mätúce  

- Problém bol malý font  

Úloha 5: 

- Bezproblémovo a do 3 minút 

Úloha 6: 

- Vyhľadávanie v našom riešení je častý a veľký problém 

Úloha 7: 

- Tester hľadal v sekcii „odtlačok článku“ 

- Úloha nesplnená – zle zadefinovaná 

Úloha 8: 

- Zmeniť graficky „rozhľad“ 

- Bol problém zmeniť pohľad na korpusy a potom vybrať všetky korpusy namiesto iba ekonomiky 

Úloha 9: 

- Tester ihneď našiel živú analýzu 

- Bol problém, že tam ostal text z predošlej analýzy 

- Problém s vyklikávaním korpusov  

- Úloha splnená bez problémov 

 

 

 


