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Abstrakt. V tomto článku popisujeme vlastnosti sú časný ch algoritmov na 
vyhľadávanie najlepších k objektov z distribuovaný ch zdrojov bez priameho 
prístupu. Zároveň  ponú kame nový  algoritmus a heuristiky na riešenie tohto 
problému. Vý konnosť algoritmov porovnávame na testovacích dátach. 

Kľ ú čové  slová : integrácia distribuovaný ch zdrojov, agregácia, najlepších k 
objektov, sekvenčný  prístup, NRA 

1 Ú vod 

V sú časnosti sa často stretneme s potrebou spojiť veľké množstvo informácií o 
jednotlivý ch objektoch a na základe nich vybrať také objekty, ktoré sú  najlepšie 
vzhľadom na užívateľské požiadavky.  

Objektmi môžu byť typicky pracovné miesto, hľadaný  dokument, web-stránka, 
obrázok, kniha, prezentácia, konferencia, hotel, dovolenková destinácia a iné.  

Takéto objekty majú  typicky niekoľko vlastností (atribú tov), na základe ktorý ch sa 
rozhodujeme, ktoré objekty sú  pre nás tie najlepšie. Rozhodovanie na základe 
viacerý ch vlastností objektov nazý vame multikriteriálne rozhodovanie.  

Vlastnosti taký chto objektov sú  typicky troch typov. Prvý m typom je rozhodnutie 
o tom, či objekt danú  vlastnosť má, alebo nemá. Príkladom môže byť požiadavka 
ovládania MS Windows, vý skyt dokumentu na slovenskej web-stránke, kniha 
napísaná v slovenčine, hotel so sociálnym zariadením na izbe, pri dovolenke 
poskytnutý  sprievodca a podobne. Druhý m typom sú  informácie, ktoré sú  nejaký m 
spôsobom stupň ované. Príkladom môže byť plat, vzdialenosť, relevantnosť slova v 
dokumente danej kolekcie, cena, rok publikovania, dĺžka pobytu atď . Posledný  typ 
atribú tu, reálne číslo, je typický  pre multimediálne databázy alebo záznamy 
fyzikálnych experimentov. Posledné dva typy sú  typické fuzzy atribú ty. 

Informácie o jednotlivý ch atribú toch môžu byť distribuované. Možnosť 
distribuovať jednotlivé vlastnosti má niekoľko vý hod. Napríklad na zistenie 
dopravný ch spojení je vý hodnejšie využívať servery dopravný ch spoločností. Na 
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zistenie toho, aké má daný  hotel voľné kapacity sa môže využiť nejaký  server, ktorý  
dané informácie zbiera a aktualizuje. Na druhej strane môžeme hovoriť 
o distribuovaný ch zdrojoch aj v prípade, ak jednotlivé atribú ty máme uložené síce na 
jednom počítači, ale v rôznych formách ako sú  sú bory, relačná databáza, RDF 
databáza a podobne.  

Podľa [2,3] predpokladajme, že máme konečnú  množinu objektov rovnakého 
druhu. Mohutnosť tejto množiny je N. Každý  objekt x má m atribú tov (vlastností) 
x1,...,xm. Hodnota i-teho atribú tu je uchovávaná v usporiadanom zozname Li vo forme 
objekt-hodnota (binárny objekt-atribú t model). Zoznamy sú  zotriedené podľa hodnoty 
vlastnosti. Zoznamy môžu byť distribuované. V nasledujú cej tabuľke môžme vidieť 
príklad vý skytu hodnôt jednotlivý ch vlastností v zoznamoch pre dva objekty O1 a O2.  

 

  
Obrá zok 1: Príklad vý skytu hodnôt piatich atribú tov pre dva objekty. 

Nech si(x) je hodnota i-tej vlastnosti objektu x. Napríklad s4(O2) z tejto tabuľky je 
rovné 0,9. Majme m-árnu neklesajú cu agregačnú  funkciu F. Potom celkové 
ohodnotenie objektu x agregačnou funkciou F bude S(x)=F(s1(x),...,sm(x)). Užívateľ 
pomocou agregačnej funkcie určí relevantnosť (dôležitosť) jednotlivý ch vlastností 
objektov v celkovom hodnotení. Našou ú lohou je nájsť spomedzi tý chto objektov k 
taký ch, že sú  pre daného užívateľa najlepšie vzhľadom na tú to agregačnú  funkciu. 

K zoznamom sa obvykle dá pristupovať dvoma možný mi spôsobmi [2]. Prvý m 
spôsobom je sekvenčný  prístup, ktorý  zistí, ktorý  objekt má danú  vlastnosť h-tú  
najlepšiu spomedzi všetký ch objektov aj s jej hodnotou pre dané h z intervalu [1,N]. 
V praxi sa sekvenčný  prístup používa tak, že vracia dvojice „objekt - hodnota 
atribú tu“ postupne od najväčších po najmenšie. Druhý  spôsob je priamy prístup, ktorý  
vráti hodnotu vlastnosti pre daný  objekt, bez ohľadu na poradie v danom zozname.  

V tomto článku sa zameriame na prípady, keď  priamy prístup k zoznamom nie je 
možný . V článku [3] sa uvádza ako príklad fulltextový  vyhľadávač, pri ktorom 
nevieme pre danú  otázku a dokument dostať interné ohodnotenie tohto dokumentu. 
Ďalším príkladom môže byť použitie zoznamov ako „vstupný ch prú dov“, napríklad 
v prípade vý stupov iný ch vyhľadávaní. 



Prípadom, kedy uvažujeme iba sekvenčný  prístup, sa zaoberali Fagin, Lotem 
a Naor v [3]. Uvádzajú  algoritmus NRA (= „no random access”, v preklade „bez 
priameho prístupu“). Tomuto algoritmu sa budeme podrobnejšie venovať v kapitole 2.  

Myšlienku NRA využíva Ihab L. Ilyas [4, 5] pri tvorbe algoritmu KRJN (= key 
rank join), ktorý  integruje priamo do databázového stroja. Tento algoritmus je 
schopný  pracovať vždy iba s dvoma zoznamami a v prípade viacerý ch zoznamov, je 
potrebné vý stupy kombinovať viacnásobný m použitím KRJN algoritmu. Tento 
prístup síce umožň uje paralelné spracovanie, ale vyžaduje aj schopnosť „rozdeliť“ 
agregačnú  funkciu na podfunkcie pre dvojice vstupný ch atribú tov. Podľa testov v [4] 
takéto zreťazenia vždy vyžadujú  väčší počet prístupov ako algoritmus NRA. 

Posledný  známy algoritmus využívajú ci iba sekvenčné prístupy je Stream-
combine [1]. Tomuto algoritmu sa je venovaná kapitola 3. 

Okrem spomínaný ch troch algoritmov bol v [3] prezentovaný  aj algoritmus 
„combined algorithm“, ktorý  priamy prístup síce používa, ale vý razne ho obmedzuje. 
Toto obmedzenie vyplý va z toho, že priamy prístup je často omnoho časovo 
náročnejší ako sekvenčný . V tomto článku sa však budeme venovať iba taký m 
algoritmom, ktoré priamy prístup nepoužívajú  vôbec. 

Tento článok je ď alej organizovaný  nasledovne. V kapitolách 2 a 3 uvádzame 
doteraz známe algoritmy NRA a „Stream-combine“. V kapitole 4 popíšeme náš nový  
algoritmus 3P-NRA a dokážeme niekoľko jeho vlastností. V 5. kapitole uvádzame 
popis použitý ch heuristík. Kapitola 6 zahŕň a vý sledky testov na umelý ch aj reálnych 
dátach. V kapitole 7 sumarizujeme dosiahnuté vý sledky a diskutujeme o možnej 
ď alšej práci. 

2 Algoritmus NRA 

Algoritmus NRA (= no random access) [3] je najlepším doteraz publikovaný m 
algoritmom, ktorý  sa venuje multikriteriálnemu vyhľadávaniu najlepších k objektov 
z viacerý ch distribuovaný ch zdrojov bez priameho prístupu.  

Nech z=(z1,...,zm) je vektor pozícií v jednotlivý ch zoznamoch (nazý vaný  aj vektor 
zlezenia), do ktorý ch sa algoritmus dostal pomocou sekvenčného prístupu. Ďalej nech 
ri(j) je j-tý  najlepší objekt v zozname Li, alebo inak povedané objekt na j-tej pozícii 
v i-tom zozname. Pre každý  usporiadaný  zoznam Li nech ui = si(ri(zi)). Hodnotu τ = 
F(u1, … , um) budeme nazý vať threshold. 

Pre daný  objekt x a množinu známych hodnôt jeho atribú tov V(x)={i1, … , in}⊆ 
{1,… ,m} s hodnotami xi1,...,xin označme WV(x) (skrátene W(x) ak V je známa z 
kontextu) ako minimálnu (worst) hodnotu agregačnej funkcie F  pre objekt x. Keď že 
predpokladáme, že F je neklesajú ca kladná funkcia, môžme tú to hodnotu vypočítať 
tak, že dosadíme za všetky neznáme atribú ty i ∈ {1,… ,m}\V nulu. Napríklad ak 
V(x)={1,… ,g} potom WV(x)=F(x1,...,xg,0,...,0). 

Analogicky označíme BV(x) (skrátene B(x) ak V je známa z kontextu) ako 
maximálnu (best) hodnotu agregačnej funkcie F pre objekt x. Keď že vieme, že 
hodnoty sú  v zoznamoch usporiadané zostupne, môžeme dosadiť namiesto 
chý bajú cich hodnôt atribú tov hodnoty pozdĺž aktuálneho vektora zlezenia z. 
Napríklad ak V(x)={1,… ,g} potom WV(x)=F(x1,...,xg,ug+1,...,um). 



Reálna hodnota objektu x je teda W(x) ≤ S(x) ≤ B(x). Poznamenajme, že každý  
objekt, u ktorého nepoznáme žiadne atribú ty má hodnotu B(x) = τ = F(u1, … , um) 
a W(x) = F(0,...,0). Na druhej strane, ak poznáme hodnoty všetký ch atribú tov, tak 
W(x) = B(x) = S(x) = F(x1,...,xm). 

Algoritmus NRA vyzerá nasledovne: 
 
1. Pomocou sekvenčného prístupu do všetký ch zoznamov Li, získaj nové 

hodnoty u1, … , um 
• Pre každý  objekt x s videný mi atribú tmi V(x)⊆ {1,… ,m} vypočítaj 

W(x) a B(x) 
• Nech Tk, aktuálny zoznam najlepších k objektov usporiadaný  

zostupne podľa worst hodnôt, obsahuje k objektov s najväčšími 
aktuálnymi worst hodnotami. Ak majú  dva objekty rovnakú  worst 
hodnotu, sú  zotriedené podľa best hodnoty. Nech Mk je k-ta 
najväčšia worst hodnota tohto zoznamu. 

2. Objekt x nazveme relevantný ak B(x) > Mk. Skonči a vráť zoznam Tk, ak sme 
videli aspoň  k rôznych objektov a už neexistujú  žiadne relevantné objekty 
mimo Tk, teda B(x) ≤ Mk pre každé x ∉ Tk. Inak choď  na bod 1.  

Algoritmus 1. NRA 

Tento algoritmus korektne[3] nájde najlepších k objektov vzhľadom ku konkrétnej 
agregačnej funkcii. Poznamenajme, že neposkytuje presnú  hodnotu alebo poradie 
každého objektu.  

Nanešťasie počas behu algoritmu potrebujeme v každom kroku prerátavať best 
hodnoty všetký ch relevantný ch objektov a porovnávať ich s hodnotou Mk, čo 
v nejakej hĺbke h môže znamenať až m.h prepočtov pre každé h ≤  N. 

3 Algoritmus Stream-combine 

Algoritmus „Stream-combine“ [1] je historicky starší, ako NRA. Pracuje podobne 
ako NRA, no autori v ň om uvažujú  iba hornú  (best) hranicu hodnoty objektu. Tý m 
pádom je, počas behu programu, aktuálny zoznam najlepších k objektov usporiadaný  
podľa best hodnôt objektov. Keď že sa best hodnoty všetký ch videný ch objektov 
menia skoro s každý m prístupom, je potrebné zakaždý m celý  tento zoznam 
preusporiadávať. Takéto prepočítavanie hodnôt a preusporiadávanie objektov je 
veľmi časovo náročné.  

Ďalšou nevý hodou toho, že sa využívajú  iba best hodnoty, je, že sa zoznam 
videný ch objektov neskracuje. Iný mi slovami všetky objekty sú  relevantné až do 
ukončenia algoritmu. Zoznam objektov, uchovávaný  v pamäti, je teda veľmi veľký , 
čo znovu zhoršuje časovú  zložitosť algoritmu. 

Autori v tomto článku síce popisujú  heuristiky, ktoré by podľa nich mali tento 
prístup zrý chliť, neuvádzajú  však žiadne testy. Tento algoritmus sme implementovali. 
Podľa očakávania bol, žiaľ, nie len rádovo 100 krát pomalší ako NRA, ale vykonával 
aj niekoľko násobne viac prístupov. Vzhľadom na tieto skú senosti sme náš nový  
algoritmus 3P-NRA porovnávali už iba s algoritmom NRA. 



4 Algoritmus 3P-NRA (3-phased no random access) 

Tento algoritmus je „kombináciou“ algoritmu NRA a algoritmov popísaný ch v [6]. 
Algoritmus 3P-NRA sa snaží minimalizovať počet prepočtov best hodnôt a zároveň  
poskytuje priestor pre implementáciu viacerý ch heuristík na sekvenčné prístupy do 
zoznamov. 

Nech H je heuristika, ktorá vyberie, do ktorý ch zoznamov sa má algoritmus 
pozrieť pomocou sekvenčného prístupu v ď alšom kroku. Formálnejšie nech H je taká, 
že pre každé j≤m platí H(z)j=zj alebo H(z)j=zj+1 a exituje aspoň  jedno také i≤m že 
H(z)i=zi+1. Poznamenajme, že H sa môže v priebehu vý počtu meniť. Množinu {i≤m: 
H(z)i=zi+1}nazveme kandidátskou množinou pre nasledujú ci sekvenčný  prístup. Jej 
prvky nazveme kandidátmi. Niekoľko heuristík uvádzame v ď alšej kapitole. 

 
I. Zliezanie s thresholdom a heuristikou H1. 

1. z:=(0,...,0) 
2. Nastav heuristiku H1 a paralený m sekvenčný m prístupom choď  do 

všetký ch kandidátskych zoznamov. Nastav zi:=H1(z)i pre každé i. 
3. Pre každý  objekt, ktorý  sme dostali niektorý m sekvenčný m 

prístupom v kroku 2 rob: Označme objekt ako x. Prepočítaj W(x) 
a B(x) a zaraď  objekt x na správne miesto v zozname najlepších 
objektov T zoradenom podľa worst hodnoty. Ak je B(x) hodnota 
menšia ako worst hodnota k-teho objektu v T, vyhoď  objekt x zo 
zoznamu. 

4. Ak už máme nájdený ch aspoň  k objektov, ktoré majú  väčšiu worst 
hodnotu ako τ tak choď  na fázu II, inak skoč na krok 2 fázy I. 

II. Odstraň ovanie nerelevantný ch objektov 
Prechádzaj zoznam T od (k+1)-ho objektu po posledný  a prepočítavaj best 
hodnoty tý chto objektov. Ak je táto hodnota menšia ako worst hodnota k-
teho objektu v T, vyhoď  objekt x zo zoznamu. Ak ostalo v T viac ako 
k objektov choď  na fázu III, inak vráť zoznam T a skonči. 

III. Zliezanie s heuristikou H2. 
1. Nastav heuristiku H2 a paralený m sekvenčný m prístupom choď  do 

všetký ch kandidátskych zoznamov. Nastav zi:=H2(z)i pre každé i. 
2. Pre každý  objekt, ktorý  sme dostali niektorý m sekvenčný m 

prístupom v kroku 1 rob: Označme objekt ako x. Ak x ∈ T, 
prepočítaj W(x) a B(x) a zaraď  objekt x na správne miesto v T. Ak 
je B(x) hodnota menšia alebo rovná ako worst hodnota k-teho 
objektu v T, vyhoď  objekt x zo zoznamu. 

3. Ak |T| = k, vráť zoznam T a skonči. 
4. Ak sa presunom objektu x zmenila worst hodnota na k-tom mieste 

v T (presunul sa tam iný  objekt s väčšou worst hodnotou, alebo x 
sa stal k-tym objektom s novou worst hodnotou), alebo ak klesla 
hodnota τ a už prešlo b cyklov fázy III bez vykonania fázy II pre 
nejaké kladné b, skoč na fázu II, inak skoč na krok 1 fázy III. 

Algoritmus 2. 3P-NRA 

Ukážme si, že náš nový  algoritmus 3P-NRA je korektný . 



 
Veta 2.1: Ak F je neklesajú ca kladná agregačná funkcia, tak algoritmus 3P-NRA 
korektne nájde najlepších k objektov. 

 
Dôkaz: Predpokladajme, že 3P-NRA zastane na pozícii z=(z1,...,zm) a vráti objekty 
X1,...,Xk. Nech Mk = min {W(X1),...,W(Xk)}a X ∉{X1,...,Xk}. Ukážeme, že B(X) ≤ Mk. 

Keď že worst hodnota k-teho objektu v T nemôže klesať, a my sme v celom 
algoritme vyhadzovali z T len také objekty, ktoré majú  hodnotu best menšiu alebo 
rovnú  ako aktuálna worst hodnota k-teho objektu, tak pre každý  taký to objekt X platí, 
že jeho best hodnota je menšia ako posledná worst hodnota k-teho objektu. Teda pre 
všetky vyhodené objekty platí, že S(X) ≤ B(X) ≤ Mk. 

Ešte treba uvažovať tie objekty, ktoré ignorujeme v druhom kroku tretej fázy. Ide 
o také objekty x, ktoré nie sú  v T. Sú  to buď  tie objekty, ktoré sme vyhodili kvôli 
nízkej best hodnote (to sme už vyriešili), alebo objekty, na ktoré sme nenarazili ani 
v jednom zozname v prvej fáze. Nech je to objekt X s hodnotami atribú tov x1,...,xm. 
Nech u1,… ,um sú  hodnoty prislú chajú ce vektoru zlezenia na konci fázy I. Platí, že xi ≤ 
ui pre každé i ∈ {1,… ,m}. Z monotónnosti agregačnej funkcie vyplý va S(X) = 
F(x1,...,xm) ≤ B(X) = F(u1,… ,um) = τ. Predposledná rovnosť vyplý va z toho, že ak 
nepoznáme hodnoty atribú tov pre best, nahradzujeme ich hodnotami pozdĺž vektora 
zlezenia. Z podmienky ukončenia fázy I však vieme, že τ ≤ W(Xj) pre každé j ∈ 
{1,… ,k} a teda B(X) ≤ Mk.               □  

 
Ako je vidieť, algoritmus 3P-NRA potrebuje oveľa menej prepočtov hodnôt best 

ako NRA. Ký m v NRA sa vypočítava best hodnota po každom sekvenčnom prístupe 
pre všetky objekty v T, 3P-NRA vypočítava v prvej a tretej fáze iba jednu best 
hodnotu pre každý  sekvenčný  prístup. Jedinou vý nimkou je druhá fáza, ktorá sa 
vykonáva až po skončení prvej fázy a v tretej fáze v prípade zmeny worst hodnoty k-
teho prvku. Keby sme fázu II vynechali, zbytočne by sme uchovávali nerelevantné 
objekty v zozname až pokiaľ by sme na nich nenarazili pri niektorom sekvenčnom 
prístupe. Zároveň  je pravdepodobne zbytočné tú to fázu robiť príliš často. Preto v 4. 
kroku fázy III uvádzame ako druhú  podmienku prechodu do fázy II pokles thresholdu 
a zároveň  opakovanie b cyklov tretej fázy po sebe. Experimentovanie s číslom b je 
sú časťou budú ceho skúmania. V prípade, že b = 1, môžeme dokázať nasledujú cu 
vetu. 

 
Veta 2.2: Majme neklesajú cu kladnú  agregačnú  funkciu F. Nech H1 a H2 sú  také 
heuristiky, ktoré vyberú  v každom kroku za kandidátov všetky zoznamy, a nech b = 1. 
Potom algoritmus 3P-NRA vykoná rovnaký  počet sekvenčný ch prístupov ako 
algoritmus NRA. 

 
Dôkaz: V prípade, že b = 1, je vidieť, že fáza II a fáza III dohromady pracujú  ú plne 
rovnako ako algoritmus NRA. Stačí nám teda ukázať, že algoritmus NRA nemôže 
skončiť skôr, ako sa 3P-NRA dostane z fázy I. Algoritmus NRA končí, iba ak už 
neexistujú  žiadne relevantné objekty mimo Tk, teda B(x) ≤ Mk pre každé x ∉ Tk. Fáza 
I algoritmu 3P-NRA končí ak τ ≤ Mk. Nakoľko však τ je best hodnotou všetký ch  
doposiaľ nevidený ch objektov, tak musíme počkať, ký m threshold klesne natoľko, že 



τ ≤ Mk aby sme vedeli s istotou povedať, že už neexistuje objekt, ktorý  má best 
hodnotu väčšiu ako Mk.               □  

 
Na základe vlastnosti „instance optimal“ pre algoritmus NRA [3] a vety 2.2 

môžeme vysloviť nasledujú ci dôsledok. 
 

Dôsledok 2.3: Majme neklesajú cu kladnú  agregačnú  funkciu F. Nech H1 a H2 sú  
také heuristiky, ktoré vyberú  v každom kroku za kandidátov všetky zoznamy, a nech 
b = 1. Potom algoritmus 3P-NRA je „instance optimal“. 

 
Vlastnosť „instance optimal“ zaručuje efektívnosť algoritmov bez priameho 

prístupu tak, že počet prístupov oproti optimálnemu počtu vykonaný ch prístupov je 
maximálne počet zoznamov vynásobený  optimálnym počtom prístupov. V tomto 
prípade ak s je počet sekvenčný ch prístupov algoritmu, so je optimálny počet 
prístupov a m je počet zoznamov tak platí: s ≤  (so.m). 

5 Heuristiky 

Podobne ako v [6] ukážeme, že nie je možné uspokojiť sa s tý m, že algoritmus je 
„instance optimal“. Platí to najmä v prípade, že m je veľké, ale už pre m=2 sa môže 
počet prístupov až zdvojnásobiť. Ukazuje sa, že vhodné heuristiky na vý ber 
zoznamov na sekvenčný  prístup vý razne zvyšujú  vý konnosť tohto druhu algoritmov.  

V našich testoch sme použili ako heuristiky H1 všetky heuristiky použité v článku 
[6]. Na podrobnejšie vysvetlenie fungovania tý chto heuristík preto odporú čame práve 
tento článok. Uveď me si aspoň  hlavné myšlienky tý chto heuristík. 

Najjednoduchšou heuristikou je heuristika, ktorú  využíva aj algoritmus NRA. 
Historicky bola prvý  krát použitá v algoritme „Threshold algorithm“ [2]. Budeme ju 
označovať TA. Táto heuristika vyberá vo všetký ch prípadoch za kandidátov všetky 
zoznamy. V ľubovoľnom kroku algoritmu sú  teda všetky zoznamy zlezené rovnako 
hlboko.  

Heuristika, ktorú  budeme označovať δ F/δ x(Δ x), použitá ako sú časť algoritmu 
„Quick combine“[7], vyberá za kandidátov tie stĺpce, ktorý m najrý chlejšie klesá 
hodnota objektov za posledný ch p prístupov vynásobená váhou stĺpca v agregačnej 
funkcii. Váha stĺpca v agregačnej funkcii sa počíta ako ľavá derivácia agregačnej 
funkcie.  

Heuristika označená δ F/δ x(x) [6] vyberá za kandidátov zoznamy, ktorý ch je 
najväčšia posledná videná hodnota prenásobená váhou stĺpca v agregačnej funkcii. 
Ide teda o hodnotu, ktorá má najväčší prírastok k celkovej hodnote agregačnej 
funkcie. 

Heuristika x/Δ x switch [6] robí to, že v raz sa rozhoduje ako heuristika δ F/δ x(Δx) 
a raz ako heuristika δ F/δ x(x). 

Heuristika δ F proportional postupuje v každom zozname rôznou rý chlosťou. 
Rý chlosť je určená hodnotou váhy stĺpca v agregačnej funkcii.   

Zameriame sa na vý ber heuristiky H2. Vyššie spomínané heuristiky sa ako 
heuristika H2 ukázali neú činné. Vyvinuli sme teda heuristiku holes (= diery), ktorej 
použitie porovnávame s heuristikou použitou v NRA, teda heuristikou TA. 



  k 
H1 H2 1 5 10 20 50 100 

TA (NRA) TA 8247 13126 15232 19851 22402 26968 
δ F proportional TA 9136 14412 16532 21343 24147 28384 
δ F/δ x(x) TA 11541 17377 19199 22789 24837 27980 
δ F/δ x(Δ x) TA 9459 14833 17175 22062 24698 28201 

x/Δ x switch TA 9709 15881 18141 22760 25010 28134 

TA holes 6482 7098 10116 10682 13528 16630 
δ F proportional holes 4832 8367 8796 12329 13847 16963 

δ F/δ x(x) holes 8320 12166 12213 14069 16140 18755 
δ F/δ x(Δ x) holes 5810 7908 9829 12210 14286 17405 
x/Δ x switch holes 5856 9749 11063 12216 14691 18054 

 

Tabuľ ka 1. Priemerný  počet sekvenčný ch prístupov (menej je lepšie) –  umelé dáta 
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Obrá zok 2. Priemerný  počet sekvenčný ch prístupov (menej je lepšie) –  umelé dáta. Dva 

najlepšie pre oba typy heuristiky H2. 

Heuristika holes vyberá za kandidátov tie zoznamy pre ktorý ch atribú ty máme 
v zozname T najviac nevidený ch hodnôt. Iný mi slovami, táto heuristika sa pozrie na 
zoznam relevantný ch objektov ako na tabuľku a snaží sa vypĺň ať ten stĺpec, v ktorom 
je najviac  neznámych hodnôt. 

 
 
 
 



  K 
H1 H2 1 5 10 20 50 100 

TA (NRA) TA 13548 33810 42259 46330 50095 50048 
δ F proportional TA 12924 33475 42249 46284 50095 50048 
δ F/δ x(x) TA 17202 34194 44430 47532 50416 50500 
δ F/δ x(Δ x) TA 13658 33802 42224 46317 50095 50048 

x/Δ x switch TA 14216 32718 42606 46487 50500 50500 

TA holes 14293 32885 37634 43900 46485 47492 
δ F proportional holes 13737 32261 37684 43900 46485 47492 
δ F/δ x(x) holes 17053 33891 41832 45574 48207 48849 
δ F/δ x(Δ x) holes 13866 32794 37634 43900 46485 47492 
x/Δ x switch holes 13700 32657 37890 44619 47060 47944 

 

Tabuľ ka 2. Priemerný  počet sekvenčný ch prístupov (menej je lepšie) –  reálne dáta 
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Obrá zok 3. Priemerný  počet sekvenčný ch prístupov (menej je lepšie) –  reálne dáta. Najlepšie 

pre oba typy heuristiky H2. 

6 Testy 

Na testovanie pre spojité dáta sme použili umelo vytvorené zoznamy s rôznou 
distribú ciou hodnôt. Vytvorili sme 2 exponenciálne a 2 logaritmické distribú cie 
s 10000 objektami a 6 typov agregačný ch funkcií. Rôznou kombináciou vstupný ch 
zoznamov a agregačný ch funkcií sme získali 16 rôznych vstupov pre algoritmus. Pri 



testovaní sme skú šali všetky spomínané heuristiky použité ako heuristika H1 
v kombinácii s heuristikami TA a holes, ktoré boli použité ako heuristika H2. Vo 
vý sledkoch uvádzame priemerné hodnoty z tý chto testov. V tabuľke 1 si môžeme 
všimnú ť, že pri použití heuristiky holes sa veľmi vý razne znížil počet prístupov. Na 
druhej strane môžeme konštatovať, že vý ber heuristiky H1 neovplyvň uje vý sledky až 
tak vý razne. Na obrázku 2 sú  tieto vý sledky zobrazené graficky pre dve najlepšie 
kombinácie pre obe heuristiky použité ako H2.  

Druhou testovacou kolekciou boli dáta z oblasti information retrieval. Použitím 
rôznych kombinácií lokálnych a globálnych váh [8] pri ohodnocovaní vý skytov 
termov v dokumentoch bolo získaný ch 6 rôznych množín dát. Každá obsahuje viac 
ako 25 000 objektov (dokumentov) s 50 rôznymi atribú tmi (termami). Vo vý sledkoch, 
ktoré môžeme vidieť v tabuľke 2 a na obrázku 3, porovnávame priemerné hodnoty 
počtov prístupov, pričom sme použili náhodne generované váhy v agregačnej funkcii. 
Distribú cie tý chto dát sú  exponenciálne, obsahujú  teda málo hodnôt s veľký mi 
hodnotami a veľa hodnôt s malý mi hodnotami. Vo všetký ch zoznamoch je časté 
opakovanie hodnôt, čiže majú  charakter diskrétnych dát. Práve to môže byť dôvodom 
menej vý raznej prevahy heuristiky holes, než tomu bolo pri spojitý ch dátach.  

V ď alšom vý skume sa budeme snažiť vytvoriť heuristiky, ktoré by boli vhodnejšie 
pre diskrétne dáta.  

7 Zá ver 

V tomto článku sme sa venovali multikriteriálnemu vyhľadávaniu najlepších 
k objektov iba za pomoci sekvenčný ch prístupov k distribuovaný m zoznamom. 
Uviedli sme známe algoritmy NRA a „Stream combine”. Navrhli sme nový  
algoritmus 3P-NRA, o ktorom sme dokázali, že je korektný  a že, pri použití rovnakej 
heuristiky ako v NRA, potrebuje rovnaký  počet sekvenčný ch prístupov čím spĺň a 
vlastnosť „instance optimal”. 3P-NRA zároveň  vý razne obmedzuje drahé 
prepočítavanie hodnôt všetký ch objektov počas svojho behu. Na záver sme navrhli 
novú  heuristiku holes, ktorá v našich testoch dokázala vý razne znížiť počet 
sekvenčný ch prístupov. 

V budú cnosti je potrebné venovať pozornosť heuristikám, ktoré by boli vhodnejšie 
v prípade diskrétnych dát. Ďalej by sme sa mali venovať prípadom, keď  jednotlivé 
zoznamy nie sú  dostupné v rovnakom čase. Je potrebné analyzovať nakoľko je 
potrebné zohľadň ovať také zdroje, ktoré poskytujú  informácie v skupinách 
(„batches“).  Zaujímavé môže byť študovanie prípadu, že vieme histogramy 
distribú cie dát v zoznamoch alebo využitie predchádzajú cich hľadaní s iný mi 
agregačný mi funkciami. 
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Annotation: 
 
Algorithms for retrieving top k objects without random access 
 
In this paper we present a quality of contemporary algorithms for user dependent 
integration of ranked distributed information without random access. We propose a 
new algorithm 3P-NRA and a new heuristic “holes”. We prove that this algorithm is 
correct and also “instance optimal” and we show that it needs less computation of 
objects values than NRA algorithm. We test our new approach on artificial and 
benchmark data.  


