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Abstrakt. V tomto č lánku sa budeme zaoberať otázkou spôsobu ukladania dát 
pre potreby vyhľ adávania najlepších k objektov s podporou viacerý ch 
užívateľ ov. Na to aby sme špecifikovali, ktoré objekty preferuje daný  užívateľ , 
musíme zistiť, ako uprednostňuje hodnoty vlastností. Súčasné známe algoritmy 
na vyhľ adávanie najlepších k objektov vyžadujú dobrú podporu uloženia dát, na 
to, aby sme vedeli dostatočne rý chlo reagovať na užívateľ ove preferencie. 
V tomto č lánku predstavíme spôsob uloženia dát založený  na B+ stromoch. Na 
záver uvedieme vý sledky testov.  

Kľú č ové slová : multikriteriálne vyhľ adávanie, užívateľ ské preferencie, 
najlepších k objektov, B+ stromy 

1 Ú vod 

V súčasnosti sa často stretneme s potrebou skombinovať veľ ké množstvo informácií o 
objektoch v ľ ubovoľ nej doméne a na základe nich vybrať také objekty, ktoré sú 
najlepšie vzhľ adom na užívateľ ské požiadavky.  

Jedný m z kľ účový ch problémov takéhoto hľ adania je prispôsobenie vyhľ adávania 
k rôznorodý m užívateľ ský m preferenciám.  

V rámci projektu NAZOU* riešime problém vyhľ adania najlepších pracovný ch 
ponúk. Predstavme si 3 rôznych ľ udí z Košíc hľ adajúcich prácu IT špecialistu. Je 
jasné, že všetci chcú vysoký  plat, ale v iný ch atribútoch sa môžu ľ ahko rozchádzať. 
Prvý  môže chcieť prácu blízko, s pevný m pracovný m časom, s požadovaný m 
vysokoškolský m vzdelaním a slabou anglič tinou. Inému už na vzdialenosti ani na 
pracovnom čase nezáleží až tak, rád by však využil že vie plynule po anglicky ale má 
iba maturitu. Tretí by si rád pocestoval takže hľ adá prácu ď aleko s pevnou pracovnou 
dobou, aby mal voľ né víkendy, má vysokú školu a vie dobre anglicky. Každý  z nich 
má aj rôzny pohľ ad na to, ktorý  z atribútov plat, vzdialenosť, pracovný  čas, 
požadovaná anglič tina a požadované vzdelanie  je preňho ako dôležitý . 

                                                           
* http://nazou.fiit.stuba.sk –  “Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí 

v prostredí heterogénnych informačný ch zdrojov“  prierezového štátneho programu 
„Budovanie informačnej spoločnosti“  
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Aby sme pre tý chto uchádzačov o prácu vedeli nájsť tie najlepšie pracovné 
ponuky, potrebujeme ich požiadavky vyjadriť presnejšie. Pri špecifikovaní 
požiadaviek budeme používať dva základné typy preferencií. Lokálne preferencie 
vyjadrujú, pre každého užívateľ a, aké hodnoty v rámci jednotlivý ch atribútov 
uprednostňujú. Napríklad pre atribút požadované vzdelanie bude pravdepodobne 
väčšina ľ udí preferovať vlastné dosiahnuté vzdelanie prípadne nižšie (to však často 
s nižšou preferenciou). Lokálne preferencie sa dajú explicitne vyjadriť pomocou 
fuzzy funkcií. 

Druhý m typom preferencií sú globálne preferencie určujúce dôležitosť 
jednotlivý ch atribútov a ich kombinácia. Môžeme ich vyjadriť pomocou agregačnej 
funkcie. Napríklad funkcia  

@U(x) = 0,7*blízkoU(x)+0,3*vysoký _platU(x)  

vyjadruje pre užívateľ a U, že hľ adá radšej blízke zamestnanie na úkor vysokého 
platu. Fuzzy funkcie blízkoU a vysoký _platU predstavujú lokálne preferencie užívateľ a 
U k hodnotám vzdialenosti a k hodnotám platu.  

Iný  prístup ku globálnym preferenciám prezentovali S. Börzsönyi a kol. [1] kde 
namiesto definovania agregačnej funkcie vrátili užívateľ ovi tzv. skyline. Skyline 
obsahuje tie objekty, pre ktoré v celej množine objektov neexistuje taký  objekt, ktorý  
by bol vo všetký ch atribútoch rovnaký  alebo lepší. Takéto objekty sa niekedy volajú 
aj pareto optimálne. 

 

 
Obrá zok 1. Nevý hoda použitia skyline-u pri hľ adaní najlepších k objektov 

Pozrime sa na obrázok 1. Body v ňom predstavujú objekty (napr. pracovné 
ponuky) a osy predstavujú hodnoty ľ ubovoľ ný ch dvoch atribútov (napr. vzdialenosť 
a úroveň anglič tiny) pričom predpokladáme, že pre oba atribúty je menšia hodnota 



lepšia. Skyline obsahuje objekty tvoriace schodíkovitú hranicu. Pri vyššom poč te 
atribútov skyline môže obsahovať vo všeobecnosti veľ a objektov, ktoré naviac nie sú 
ani usporiadané. 

Zvláštnosťou skyline-u je to, že pre ľ ubovoľ nú (neklesajúcu) agregačnú funkciu je 
najlepší objekt z celej množiny objektov prvkom skyline-u. Mohlo by sa teda 
predpokladať, že skyline by mohol byť užitočný  pre preprocessing. V prípade, že 
chceme vrátiť najlepších k objektov pre k>1, už nemusí platiť, že medzi nimi budú 
najprv objekty zo skyline-u. Na obrázku 1 je vyhľ adávanie pomocou agregačnej 
funkcie zobrazené postupujúcou priamkou. Je vidieť, že už druhý  najlepší objekt nie 
je v skyline-e. 

Keďže našim cieľ om je nájsť pre daného užívateľ a najlepších k objektov 
ponecháme si na definovanie globálnych preferencií agregačnú funkciu. 

V prípade, že užívateľ  nie je ochotný  kresliť fuzzy funkcie a definovať agregačnú 
funkciu, je možné sa tieto preferencie nauč iť na základe ohodnotenia nejakej vzorky 
objektov pomocou nástrojov QUIN a IGAP [7]. Aj samotné zadávanie agregačnej 
funkcie môžeme užívateľ ovi uľ ahč iť napríklad tak, že iba usporiada kritériá podľ a 
dôležitosti a preklad do podoby agregačnej funkcie už vykoná program. Podobne 
fuzzy funkcie nemusí užívateľ  kresliť ako funkcie, ale cez užívateľ ské rozhranie môže 
svoje lokálne preferencie zadefinovať pomocou skupiny posuvníkov. 

Pri riešení problému vyhľ adávania najlepších k objektov sme vychádzali z práce 
R.Fagina a spol [2,3], ktorí navrhli model vyhľ adávania z distribuovaný ch zdrojov. 
Tento model predpokladá na vstupe m zoznamov, z ktorý ch každý  obsahuje n 
záznamov, vždy jeden o každom z n objektov. Jeden zoznam obsahuje záznamy 
o jednej vlastnosti objektov. Jeden záznam obsahuje objekt resp. identifikátor objektu 
a hodnotu príslušnej vlastnosti. Tieto zoznamy sú zotriedené od najlepších po 
najhoršie v danom atribúte.  

Ďalšie publikácie venujúce sa vyhľ adávaniu v tomto modeli sú od U.Güntzera a 
spol.[8] a P.Gurského a spol [4,5,7], ktoré zavádzajú do Faginový ch algoritmov nové 
heuristiky. 

V našom modeli pridávame naviac fuzzy funkcie definujúce usporiadanie 
zoznamov v čase otázky, teda až užívateľ  definuje, ktoré hodnoty sú najlepšie a ktoré 
najhoršie. Takto rozšírenému modelu a vhodný m algoritmom sme sa venovali v [6]. 
Uviedli sme, že zoznamy vhodné pre fungovanie rý chlych algoritmov by mali spĺňať 
3 vlastnosti.  

Prvou vlastnosťou je rý chle nájdenie záznamu s hodnotou najbližšou k danej 
hodnote. Druhou je poskytovanie sekvenčného prístupu ľ ubovoľ ný m smerom 
a poslednou je umožniť rý chlo nájsť hodnotu atribútu pre daný  objekt (priamy 
prístup). 

Našou úlohou bolo vytvoriť taký to zoznam. Implementovali sme zoznam založený  
na B+ stromoch spĺňajúci všetky tieto požiadavky. V závere č lánku uvedieme 
vý sledky testovania.  

Tento č lánok je organizovaný  nasledovne. V druhej kapitole stručne popíšeme 
Faginov Threshold (prahový) algoritmus na vyhľ adávanie najlepších k objektov spolu 
s heuristikami použitý mi v testoch. Tretia kapitola je venovaná rozšíreniu modelu 
o užívateľ ské lokálne preferencie a popisu implementovaného zoznamu. V štvrtej 
kapitole vyhodnocujeme uskutočnené testy. Piata kapitola sumarizuje dosiahnuté 
vý sledky. 



2 Threshold algoritmus 

Na vyhľ adávanie najlepších k objektov je zatiaľ  najefektívnejším algoritmom 
Threshold algoritmus. Má minimálne pamäťové nároky nezávislé na veľ kosti 
zdrojový ch dát. Jeho rý chlosť je možné zlepšiť voľ bou vhodnej heuristiky na vý ber 
zoznamov pre sekvenčný  prístup.  

Ako sme už spomínali, algoritmus predpokladá, že má na vstupe m zoznamov 
zotriedený ch podľ a hodnoty vlastnosti od najlepšej po najhoršiu. Zoznamy by mali 
byť schopné vykonávať sekvenčné prístupy (zasielať dáta od najlepších po najhoršie) 
a priame prístupy (vrátiť hodnotu atribútu pre daný  objekt). 

 
Threshold algoritmus pracuje nasledovne: 
1, Heuristika urč í, do ktorý ch zoznamov sa má robiť sekvenčný  prístup. 
2, V určený ch zoznamoch sa vykoná sekvenčný  prístup, teda vráti sa ď alší  
    najlepší záznam v danom zozname. 
3, Pre každý  objekt získaný  sekvenčný m prístupom sa zistí priamym prístupom do  
    ostatný ch zoznamov aké sú ostatné atribúty daného objektu 
4, Pomocou agregačnej funkcie sa vypoč íta celková hodnota nový ch objektov          
    a porovná sa s celkovou hodnotou k doteraz najlepších videný ch objektov. Ak  
    je lepší ako k-ty tak sa zaradí do zoznamu a k-ty sa z neho vyhodí. 
5, Body 1 až 4 sa opakujú, až pokiaľ  k najlepších objektov nie je lepších ako tzv.  
    threshold alebo prah, ktorý  sa vypoč íta dosadením naposledy videný ch hodnôt 
    v zoznamoch do agregačnej funkcie (hodnoty v tý chto záznamoch sú vo  
    všeobecnosti hodnoty atribútov rôznych objektov). Potom k doteraz najlepších 
    objektov predstavuje k celkovo najlepších objektov. 
 
Dôkaz korektnosti tohto algoritmu sa dá nájsť napríklad v [3].  
Heuristík na určenie zoznamov pre sekvenčné prístupy je niekoľ ko. V krátkosti 

popíšeme tie, ktoré sme používali pri testovaní. Ich podrobnejší popis je možné nájsť 
v [5] kde boli aj prvý  krát uvedené ak nebude povedané inak. 

Heuristika TA [2,3] teda originálna heuristika Threshold Algoritmu vyberá 
v každom kroku všetky zoznamy.  

Heuristika, ktorú budeme označovať δ F proportional vyberá zoznamy tak, aby sa 
v každom zozname zostupovalo takou rý chlosťou akú váhu majú v agregačnej funkcii 
jednotlivé atribúty. Napríklad ak máme agregačnú funkciu @U=2*a+5*b tak 
heuristika zostúpi v 5 vý beroch 2 krát do zoznamu nesúceho hodnotu a a 5 krát do 
zoznamu nesúceho hodnotu b. 

Heuristika δ F/δ x(x) zostupuje do tý ch zoznamov, kde je najväčšia hodnota váhy 
vynásobenej poslednou videnou hodnotou v danom zozname. Iný mi slovami, snaží sa 
zostupovať v tý ch zoznamoch, kde získa sekvenčný m prístupom najväčší príspevok 
k celkovej hodnote objektov. 

Heuristika δ F/δ x(Δ x) prvý  krát uvedená v [8] a δ F/δ x(Δ x)-par zostupujú do tý ch 
zoznamov kde najviac klesla hodnota váhy vynásobenej poslednou videnou hodnotou 
v danom zozname. Tý mto spôsobom sa snaží čo najrý chlejšie znížiť hodnotu prahu. 
Heuristika δ F/δ x(Δ x)-par sa od δ F/δ x(Δ x) líši iba tý m, že v prípade rovnakej najväčšej 
rý chlosti klesania viacerý ch hodnôt vyberá všetky takéto zoznamy a nie iba náhodný  
z nich. 



Posledná testovaná heuristika x/Δ x switch vyberá v párnych cykloch zoznamy 
podľ a heuristiky δ F/δ x(x) a v nepárnych cykloch podľ a heuristiky δ F/δ x(Δ x). 

Názvy tý chto heuristík sú zjednodušený m vyjadrením príslušný ch parciálnych 
derivácií, pomocou ktorý ch sa vo všeobecnom prípade vypoč ítajú váhy atribútov 
v agregačnej funkcii. 

3 Viacužívateľský  prístup 

Hlavný m nedostatkom Faginovho modelu [2,3] je to, že predpokladá dopredu 
zotriedené zoznamy od najlepších po najhoršie hodnoty. Iný mi slovami predpokladá 
pre všetký ch užívateľ ov rovnaké lokálne preferencie. Ako sme si uviedli v motivácii, 
taký to predpoklad je príliš silný .  

V č lánku [6] sme navrhli rozšírenie tohto modelu o lokálne preferencie. Pri vstupe 
lokálnych preferencií, sme pri naivnom prístupe postavení pred problém 
preusporiadávania zoznamov pre každého užívateľ a zvlášť, aby sme mali hodnoty 
zoradené od najlepších po najhoršie. Taký to prístup je pravdaže nevhodný , pretože pri 
väčšom množstve objektov to vedie k vý raznému natiahnutiu času vý poč tu, tiež by 
sme mohli mať problém s operačnou pamäťou ak by sa nám nevošiel celý  zoznam 
a museli by sme triediť na disku. 

Na vylepšenie tohto spôsobu potrebujeme jedno nenáročné zjednodušenie. 
Povolíme iba 4 typy fuzzy funkcií. Rastú ca fuzzy funkcia predstavuje preferenciu 
užívateľ a pre vyššie hodnoty atribútu, klesajú ca pre nižšie hodnoty. Ďalším 
dovolený m typom bude fuzzy funkcia, ktorú budeme pracovne nazý vať kopec, ktorá 
vyjadruje, že užívateľ  preferuje okolie niektorej hodnoty z vnútra intervalu hodnôt 
atribútu, napríklad strednú a nepreferuje malé a veľ ké hodnoty. Posledný  typ fuzzy 
funkcie budeme pracovne nazý vať dolina a vyjadruje vysoké preferencie užívateľ a 
k malý m a veľ ký m hodnotám a malé preferencie k hodnotám vo vnútri intervalu. 

 

 
Obrá zok 2. Príklady fuzzy funkcií typov rastú ca, klesajú ca, kopec a dolina 

V praxi je veľmi málo pravdepodobné, že by nejaký  užívateľ  mal potrebu vytvárať 
divokejšie fuzzy funkcie.  

Zoznamy už samozrejme nezoradíme od najlepšej po najhoršiu hodnotu (nevieme, 
ktoré to sú pokiaľ  nepríde užívateľ ) ale od najväčšej po najmenšiu. Taký to prístup je 
vhodný  pre prirodzene usporiadateľ né domény, typicky pre spojité atribúty (plat) 
a stupňované atribúty (dosiahnuté vzdelanie). Vyhľ adávanie nad iný mi typmi domén, 
najmä metrické atribúty (vzdialenosť od bydliska) a atribúty s doménami 
obsahujúcimi množinu slov (benefity) je predmetom nášho ď alšieho vý skumu.  

Okrem obmedzenia na typy fuzzy funkcií ešte potrebujeme zvý šiť funkcionalitu 
zoznamov. Okrem priameho prístupu (vyhľ adania fuzzy hodnoty pre daný  objekt) by 
každý  zoznam mal byť schopný  rý chlo vyhľ adať najlepší záznam vzhľ adom na 



hodnotu fuzzy funkcie a vykonávať sekvenčné prístupy oboma smermi (od väčších 
hodnôt k menším a naopak). Tieto funkcie sa používajú hlavne pri fuzzy funkcii typu 
kopec kde najlepšie hodnoty sú v strede. Pre zasielanie ď alších záznamov 
postupujeme od najlepšej hodnoty na obe strany. Podrobnejší popis vykonávania 
sekvenčný ch prístupov pre všetky typy fuzzy funkcií je možné nájsť v [6]. 

3.1 Zoznam založený  na B+ stromoch 

Po analý ze vhodnej údajovej štruktúry zoznamu sme sa rozhodli pre B+ stromy. 
Hlavnou motiváciou bolo vyriešenie rý chlostný ch problémov pri vyhľ adávaní 
najlepších pracovný ch ponúk v rámci projektu NAZOU. V tomto projekte sa ako 
primárne úložisko ponúk používa RDF databáza Sesame. Nakoľ ko vstavané 
dopytovacie jazyky SeRQL a RDQL nepodporujú zotriedenie dát, tak Sesame nemôže 
byť použitý  na simulovanie zoznamov pre Threshold algoritmus a boli by sme nútení 
vykonať prepočet celkový ch ohodnotení všetký ch objektov a z nich vyberať tie 
najlepšie. Vznikla teda potreba externého indexovacieho mechanizmu. Rozhodli sme 
sa teda vytvoriť zoznam, ktorý  spĺňa všetky požiadavky kladené na zoznamy v našom 
novom modeli.  

 

 
Obrá zok 3. Príklad B+ stromu [10] 

B+ strom je štruktúrou bežne používanou v databázový ch strojoch. Jeho vý hodami 
sú malá vý ška stromu, rý chle vkladanie aj mazanie. Od B stromu sa líši tý m, že 
všetky dáta sú uložené iba v listoch, ktoré sú umiestnené na disku. Ostatné uzly slúžia 
iba na rý chle nájdenie vhodný ch listov. Vý hoda tohto prístupu pre naše potreby je aj 
to, že listy majú v sebe okrem záznamov o objektoch aj smerníky na vedľ ajšie listy 
teda umožňuje jednoduchý  sekvenčný  prístup oboma smermi. Pre konkrétny popis 
fungovania B+ stromov odporúčame pozrieť [10]. 

Pre zabezpečenie všetký ch požiadaviek kladený ch na zoznam sme museli pre 
každý  zoznam vyrobiť dva B+ stromy. Jeden strom indexuje podľ a hodnôt vlastnosti 
a používame ho na sekvenčný  prístup a na nájdenie štartovacieho uzla obsahujúceho 
najlepšiu hodnotu atribútu pre daného užívateľ a. Druhý  B+ strom používame na 
priamy prístup teda na vyhľ adanie hodnoty pre daný  objekt. Indexuje teda podľ a 
identifikátorov objektov. 

Čoskoro sme objavili ď alšiu vý hodu B+ stromov: schopnosť opakovať hodnotu, 
podľ a ktorej sa vyhľ adáva. Zistili sme totiž, že dáta používané v projekte NAZOU sú 
o niečo komplikovanejšie ako vo Faginovom i našom modeli. Vyskytli sa prípady, že 
pre jeden identifikátor objektu sme mali viac hodnôt toho istého atribútu. Napríklad 
v jednej pracovnej ponuke sa uvádzalo, že požadujú stredoškolské alebo 



vysokoškolské vzdelanie. Akú hodnotu v takom prípade vrátiť? Odpoveď  je, že tú, čo 
užívateľ  preferuje viac. Funkčnosť zoznamu sa teda musela rozšíriť o zistenie 
preferovanejšej hodnoty na základe užívateľ ovej fuzzy funkcie. Pre prípad 
sekvenčného prístupu sme tento problém riešili jemnou úpravou algoritmu, ktorý  
akceptoval v danom zozname pre každý  objekt iba prvú zistenú hodnotu, keďže 
prichádzajú od najlepšej po najhoršiu. 

4 Testovanie 

     Hlavný m cieľ om tohto č lánku je návrh a experimenty so systémom 
vyhľ adávania najlepších k odpovedí, ktorý  by dával odpovede rôznym užívateľ om s 
rôznymi preferenciami a agregačnou funkciou.  

     Na nájdenie najlepších k odpovedí používame rôzne heuristiky, ktoré sú 
zovšeobecnením pôvodného Faginovho algoritmu a používajú Faginov prah na 
ukončenie prehľ adávania. Predpokladom korektnosti ukončenia prehľ adávania 
pomocou tohto prahu je, že máme dáta (hodnoty atribútov) usporiadané podľ a 
užívateľ ovej preferencie.  

     Nevý hodou tohto systému je, že keď  príde iný  užívateľ  (ktorý  napríklad 
nepreferuje blízke ale ď aleké ponuky) musíme dáta preusporiadať podľ a jeho 
preferencií.  

     Za tý mto účelom sme navrhli indexovú štruktúru, ktorá umožňuje každý  atribút 
prehľ adávať od najlepších hodnôt po najhoršie pre každého užívateľ a bez 
preusporiadania. 

     Základom nášho experimentu je, že chceme overiť prehľ adávanie na jednej 
vzorke dát pre rôznych užívateľ ov s rôznymi preferenciami. Pre experiment sme 
použili umelo vygenerované dáta, kde hodnoty piatich atribútov sú kvôli 
jednoduchosti z intervalu [0,1]. Aj keď  testujeme hlavne použitie indexovej štruktúry 
pre užívateľ ov s rôznymi preferenciami, chceli sme vytvoriť také dáta, pri ktorý ch je 
vyhľ adanie najlepšej (najlepších k) odpovedí netriviálne, a teda algoritmus bude 
musieť použiť našu indexovú štruktúru. 

Rôznych užívateľ ov budeme modelovať tak, že budeme pre jednotlivé atribúty 
preferovať hodnoty blízke buď  0, 0.5 alebo 1. Existuje 35=243 kombinácií ideálnych 
bodov v päťrozmernej kocke [0,1]5. Používame tú istú agregacnú funkciu, len jej 
vstupy transformujeme tak aby najvyššie hodnoty dosahovala v ideálnom bode. 

     Vyhľ adávanie najlepších k odpovedí s pomocou Faginovho prahu je ťažké, keď  
najlepší objekt (vzhľ adom k agregačnej funkcii) nemá jednotlivé hodnoty atribútov 
najlepšie v každom atribúte, ale keď  objekt je najlepší kvôli optimálnej kombinácii 
hodnôt vo všetký ch atribútoch. Na dosiahnutie tohto efektu sme náhodne generovali 
dáta v zhlukoch okolo bodov so súradnicami buď  0.25 alebo 0.75, teda ď aleko od 
ideálnych bodov (v piatich dimenziách, taký chto centier zhlukov je 25=32). 

     Použili sme generátor s normálnym rozdelením so strednou hodnotou v centre 
zhluku a smerodajnou odchý lkou σ=0.05. Ideálny bod v každom atribúte je od centra 
zhluku vo vzdialenosti 5*σ. Dáta s väčšou odchý lkou od strednej hodnoty než 5*σ 
sme odrezali. Distribúcia hodnôt vo vygenerovaný ch zoznamoch je zobrazená na 
obrázku 4.  



Poznamenajme, že ani pri generovaní 105 objektov sme neodrezali viac než 20 
bodov a ani raz sme sa "netrafili" do ideálneho bodu.  

Pre zaujímavosť poznamenajme, že samotné vytvorenie indexu s 105 objektmi 
trvalo od 2,5 do 2,7 sekundy. 

Samotné vý sledky testov ukazujú, že beh algoritmov bol netriviálny, najlepšie 
odpovede boli pri každom type užívateľ ov nájdené po netriviálnom poč te krokov. To 
preverilo jednak používanie našej indexovej štruktúry aj rôznych heuristík. 

     Vedľ ajším vý sledkom tohto č lánku je aj táto testovacia sada, ktorá sa dá použiť 
na testovanie algoritmov hľ adania najlepšej (najlepších k) odpovedí pre rôznych 
užívateľ ov a pritom pre každý  z vopred daný ch ideálnych bodov je nájdenie odpovede 
ťažké. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

hodnota

 
Obrá zok 4. Distribúcia hodnôt vo vygenerovaný ch zoznamoch 

Konkrétne sme testovali pre jednu agregačnú funkciu x1+2.x2+4.x3+8.x4+12.x5 a 
skúšali sme pre každý  zoznam 3 fuzzy funkcie rastúcu (r), klesajúcu (k) a kopec (o) 
s rôznymi kombináciami: 

r r r r r  
r r r r o 
r r r r k 
r r r o r 
... 
Takto sme vyrobili 35=243 rôznych vstupov (užívateľ ov) a tie sme testovali pre 

rôzne hodnoty k t.j. počet vrátený ch najlepších objektov. Merali sme čas vý poč tu na 
poč ítač i s procesorom Intel Pentium M 2GHz s 512 MB RAM a HDD 60GB 
5400RPM. Celá implementácia je urobená v jazyku Java 5. 

 Vý sledky testov je možné vidieť v tabuľ ke 1 a na obrázku 5. Ako je vidieť, 
celkový  čas vý poč tu sa pohyboval od 16 ms po cca 1300 ms. Vý berom vhodnej 
heuristiky môžeme dosiahnuť priemerné hodnoty pod 800 ms pre vrátenie najlepších 
100 objektov a pod 200 ms pre vrátenie najlepšieho objektu.  

 



 k 
Heuristika 1 5 10 50 100 
TA 207 393 489 820 1007 
δF proportional 162 298 373 632 788 
δF/δx(x) 625 732 773 910 997 
δF/δx(Δ x) 160 295 370 613 760 
δF/δx(Δ x)-par 158 296 368 610 757 
x/Δ x switch 176 328 414 685 829 

Tabuľka 1. Priemerný  čas vý poč tu najlepších k odpovedí 
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Obrá zok 5. Priemerné časy vý poč tov s použitím B+ stromov pre najlepšiu a najhoršiu 

heuristiku. Čiarkovane sú vyznačené celkovo najpomalšie a najrý chlejšie vý poč ty. 

Pre porovnanie nášho prístupu sme vyskúšali rovnaké dáta uložiť do relačnej 
databázy MySQL. Aby sme simulovali distribuované prostredie, uložili sme hodnoty 
pre každý  atribút do samostatnej tabuľ ky. Pravdepodobne najnáročnejší dopyt je ten, 
ktorý  má všetky fuzzy funkcie typu kopec. Select, ktorý  vráti najlepších 10 objektov 
vyzerá nasledovne: 

SELECT z1.id_objekt, 2*abs(z1.hodnota-0.5)+ 
       4*abs(z2.hodnota-0.5)+8*abs(z3.hodnota-0.5)+ 
       16*abs(z4.hodnota-0.5)+24*abs(z5.hodnota-0.5) as hodn 
FROM z1, z2, z3, z4, z5  
WHERE z1.id_objekt=z2.id_objekt and  
      z1.id_objekt=z3.id_objekt and  
      z1.id_objekt=z4.id_objekt and  
      z1.id_objekt=z5.id_objekt 
ORDER BY hodn DESC limit 10; 



Vý počet tohto selectu aj napriek nastavenému indexovaniu trval trval 37,735 
sekúnd. Zodpovedajúci vý počet v našej implementácii trval od 0,266 do 0,657 
sekundy. 

Vyskúšali sme aj pravdepodobne najjednoduchšiu verziu, keď  všetky fuzzy 
funkcie sú rastú ce. Príslušný  selekt vyzerá nasledovne: 

 
SELECT z1.id_objekt, z1.hodnota+2*z2.hodnota+4*z2.hodnota+ 
       8*z2.hodnota+12*z2.hodnota as hodn 
FROM z1, z2, z3, z4, z5  
WHERE z1.id_objekt=z2.id_objekt and  
      z1.id_objekt=z3.id_objekt and  
      z1.id_objekt=z4.id_objekt and  
      z1.id_objekt=z5.id_objekt 
ORDER BY hodn DESC limit 10; 

 
Vý počet tohto selectu trval skoro polovičný  čas oproti predchádzajúcemu, 

konktrétne 20,703 sekúnd. Posledný  pokus sme urobili so selectom, ktorý  by 
zotrieď oval zoznam pre danú fuzzy funkciu typu kopec.  

 
SELECT z1.id_objekt, 2*abs(z1.hodnota-0.5)  
FROM z1  
ORDER by 2 desc limit 10; 

 
Vý počet trval 3,438 sekúnd. Tieto testy nás jednoznačne presvedč ili o vhodnosti 

zvoleného postupu. 

5 Zá ver 

Súčasné známe algoritmy na vyhľ adávanie najlepších k objektov vyžadujú dobrú 
podporu uloženia dát, na to, aby sme vedeli dostatočne rý chlo reagovať na 
užívateľ ove preferencie (predpokladajú, že sú usporiadané podľ a preferencií). V 
tomto č lánku sme navrhli spôsob ukladania dát pre potreby vyhľ adávania najlepších k 
objektov s podporou viacerý ch užívateľ ov. Umožňuje to špecifikovať, ktoré objekty 
preferuje daný  užívateľ  a v čase otázky sa nemusia dáta preusporiadať. V tomto 
č lánku sme otestovali spôsob uloženia dát založený  na B+ stromoch.  

Vyhľ adávanie najlepších k objektov sme otestovali na umelo vygenerovaný ch 
dátach pre rôzne kombinácie typov fuzzy funkcií a časy vý poč tov sme porovnali 
časmi s ekvivalentný mi SQL dopytmi. Vý sledky experimentov ukazujú podstatné 
zrý chlenie. Nepriamym vý sledkom je aj testovacia sada umelo vytvorený ch dát, kde 
hľ adanie je netriviálne aspoň vzhľ adom k niektorý m ideálnym bodom. 

 
Práca bola č iastočne podporená český mi projektmi 1ET100300419 

a MSM 0021620838 a slovenský mi projektmi NAZOU a VEGA 1/3129/06. 
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Annotation: 
 
Multi-criteria search of top-k objects with support of different users 
 

In this paper we deal with data storage method supporting best answer for 
different users. In previous research it was assumed that data are ordered by user 
preferences of attributes. Nevertheless different users can have different preferences 
and reorder data in the time of the query can be very inefficient. We experiment with 
a storage based on b+ trees and provide results of experiments. 


