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Abstrakt. Cieľom článku je predstaviť riešenie pre pokročilé vyhľadávanie 
ubytovania. Súčasné možnosti vyhľadávania ubytovania sú veľmi obmedzené. 
Dostupné vyhľadávače na webových stránkach neumožňujú zadať 

používateľovi jeho požiadavky, naopak on sa musí prispôsobiť vyhľadávačom. 
Cieľom používateľa je nájsť najlacnejšie ubytovanie spĺňajúce jeho požiadavky. 
Problém takého vyhľadávania pramení v pomerne komplikovaných cenníkoch, 
kde na cenu ubytovania vplývajú rôzne zľavy pre vekové kategórie, počet ľudí 
v skupine, dĺžku pobytu, či čas pobytu. V riešení tohto problému navrhujeme 
jednotnú dátovú reprezentáciu cenníkov hotelov a algoritmus pre vyhľadávanie 
najlacnejšieho ubytovania pre skupinu ľudí s rovnakými požiadavkami. 
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1   Úvod 

Predstavme si, že hľadáme ubytovanie na dovolenku pre štvorčlennú rodinu. 

Požiadavky na ubytovanie tvorí čas pobytu, dĺžka pobytu a cena, ktorú je rodina 

ochotná zaplatiť za noc pre jednu osobu. Samozrejmou požiadavkou je aj lokalita, ale 

týmto sa zaoberať nebudeme. Uvažujeme z ponuky iba hotely alebo ubytovacie 

zariadenia v požadovanej lokalite. Vyhľadávače dostupné na internete sú navrhnuté 

pre zadávanie lokality, maximálnej prípadne minimálnej ceny a času ubytovania. 

Nezohľadňujú vekové zloženie členov rodiny, ktoré má vplyv na cenu a niekedy 
nezohľadňujú ani počet ľudí hľadajúcich ubytovanie. Výsledky nájdené takýmito 

vyhľadávačmi musia byť analyzované ďalej človekom, či sú relevantné, či je možné 

ubytovať všetkých ľudí a s akou výslednou cenou. 

Navrhujeme riešenie, ktoré umožní zadať požiadavky na cenu, dĺžku pobytu, čas 

pobytu (dátum odkedy dokedy môže presahovať dĺžku pobytu), počet ľudí a 

špecifické vlastnosti jednotlivých ľudí vplývajúcich na cenu, pričom na úvod sme sa 

zamerali na vek. Odpoveďou na takto zostavenú otázku je zoznam ubytovacích 

zariadení spĺňajúcich požiadavky (schopných ubytovať celú skupinu ľudí) zoradený  
podľa výslednej ceny pre celú skupinu od najlacnejšieho riešenia. Navyše jednotlivé 

riešenia sú dostupné v danom poradí iteratívnym spôsobom, kedy v prípade veľkej 

množiny riešení je zobrazených len niekoľko najlepších a ďalšie riešenia sú 

dohľadané až na požiadanie. 



2   Návrh vyhľadávania 

Každý hotel má svoj cenník v tvare nejakej tabuľky, kde sú ceny rozdelené podľa 

typu izieb, počtu ľudí na izbe, sezóny a táto tabuľka býva doplnená o pravidlá 

určujúce zľavy. Prvú vec, ktorú treba pri predstavenom vyhľadávaní ubytovania 

vyriešiť, je jednotná reprezentácia cenníkov jednotlivých hotelov. Nad navrhnutou 
reprezentáciou načrtneme vyhľadávací algoritmus spolu s popisom reprezentácie 

otázky – požiadavky pre vyhľadávanie. 

2.1   Reprezentácia cenových ponúk 

Z každého cenníka vytvoríme množinu elementárnych cenových ponúk určujúcich 
cenu za noc pre jednu osobu pri daných podmienkach. Každá taká cenová ponuka 

bude mať tvar <<cena, dĺžka_od, čas_od, vek_od, počet_od>, <cena, dĺžka_do, 

čas_do, vek_do, počet_do>> a bude vypovedať o cene pre jednu osobu na noc pri 

dĺžke pobytu z intervalu [dĺžka_od; dĺžka_do] v čase z intervalu [čas_od; čas_do] vo 

veku z intervalu [vek_od; vek_do] a pre počet ľudí z intervalu [počet_od; počet_do], 

pre ktorý platí daná cena. Cenová ponuka okrem svojich vyššie uvedených 

parametrov obsahuje minimálne identifikátor hotela, ktorému patrí. 

Takúto cenovú ponuku geometricky reprezentujeme obdĺžnikom 5-rozmerného 
priestoru. Ľavým dolným rohom obdĺžnika bude bod so súradnicami <cena, dĺžka_od, 

čas_od, vek_od, počet_od> a pravým horným rohom bod <cena, dĺžka_do, čas_do, 

vek_do, počet_do>. Obdĺžnik cenovej ponuky ja kartézskym súčinom piatich 

intervalov, pričom prvý z nich je vždy degenerovaný, lebo má tvar [cena; cena]. 

Množinu všetkých cenových ponúk budeme mať uloženú v indexovacej štruktúre 

R*-strom [2] navrhnutú pre indexovanie n-rozmerných kvádrov. Nad R*-stromom 

vieme využiť 3 typy efektívneho vyhľadávania [1, 3] a to range query (rozsahový 

dopyt), knn query (dopyt na k-najbližších susedov) a tzv. sorted access (usporiadaný 
prístup). 

Cenníky ubytovania dostupné na webe sú pre automatizované zbieranie dát 

nevhodné kvôli svojej rôznorodosti a pravidlám určujúcim cenu vyjadreným textom. 

Elementárne ponuky požadovaného tvaru je nutné zatiaľ získavať ručne, ale to platí aj 

pri akejkoľvek inej jednotnej reprezentácii cenníkov ubytovania. 

2.2   Reprezentácia otázky 

Pre vyhľadávanie je potrebné zostaviť otázku reprezentujúcu požiadavky používateľa. 

Otázka bude mať rovnaký tvar ako cenová ponuka, napríklad otázkou <<0, 5, 

5.8.2010, 5, 4>, <40, 5, 15.8.2010, 35, 4>> hľadáme ubytovanie pre spomínanú 

štvorčlennú rodinu do 40 eur (za noc pre jednu osobu) na 5 dní s vekovým rozpätím 

členov 5 až 35 rokov. Súčasťou otázky musí byť navyše vek každého člena skupiny, 

teda v našom príklade to môže byť množina {5, 7, 34, 35}. Otázku (resp. jej časť) 
vieme rovnako reprezentovať kvádrom 5-rozmerného priestoru. 

Pri vyhľadávaní ubytovania prichádzajú do úvahy len tie cenové ponuky, ktorých 

kváder má prienik s kvádrom otázky. Ostatné cenové ponuky s určitosťou nespĺňajú 



niektorú z podmienok používateľa a preto nie sú relevantné. Ak prienikom kvádra 

cenovej ponuky a kvádra otázky je celý kváder otázky, tak to znamená, že cenová 

ponuka spĺňa všetky požiadavky a príslušný hotel vie poskytnúť žiadané ubytovanie 

celej skupiny. Ak v prieniku je len časť kvádra otázky, tak daná ponuka nestačí na 

ubytovanie celej skupiny na celú dobu v danom čase. Daná ponuka sa však môže 

týkať niektorej vekovej kategórie (napr. deti, seniori) alebo len určitého obdobia 
(sezóna, mimo-sezóna, silvester). V niektorých prípadoch je preto potrebné pre 

najvýhodnejšie ubytovanie skombinovať niekoľko cenových ponúk jedného hotela. 

Ak žiadna ponuka nie je relevantná ostáva otázne ako vyhodnocovať blízkosť 

takých ponúk voči otázke v snahe poskytnúť používateľovi čo najbližšie riešenie. 

2.3   Prehľadávanie ponúk v R*-strome 

Riešenia chceme poskytovať iteratívne v určitom poradí, preto použijeme upravenú 

verziu algoritmu sorted access [3]. Originálnou verziou algoritmu sorted access 

dokážeme získavať iteratívnym spôsobom prúd cenových ponúk od najlacnejšej po 

najdrahšiu. Nás však zaujímajú len relevantné ponuky. Túto požiadavku splníme 

triviálnou úpravou algoritmu sorted access tak, že uzly stromu, ktorých kváder má 

prázdny prienik s kvádrom otázky nezahrnieme do ďalšieho priebehu výpočtu 

algoritmu. 
Máme teda k dispozícii usporiadaný prúd relevantných cenových ponúk hotelov v 

poradí od najlacnejšej. Iteratívnym čítaním tohto prúdu potrebujeme nájsť 

najlacnejšie ubytovanie celej skupiny. Navyše po nájdení prvého riešenia niekedy 

potrebujeme vedieť na požiadanie dohľadať druhé najlepšie riešenie, potom tretie atď. 

2.4   Iteratívne hľadanie finálnych riešení 

Pre zjednodušenie, nech riešením je dvojica <id_hotela, celková_cena> a je úplné ak 

vieme podľa doteraz videných cenových ponúk daného hotela ubytovať všetkých ľudí 

skupiny po všetky dni pobytu. Predstavíme iteratívnu metódu daj_ďalšie_riešenie(), 

ktorá vráti úplné riešenie s garanciou, že neexistuje žiadne lepšie riešenie, ktoré ešte 

nebolo vrátené. Medzi volaniami metódy daj_ďalšie_riešenie() si pamätáme všetky 

doteraz získané čiastkové riešenia a všetky doteraz získané úplné riešenia, ktoré sme 

nevrátili na výstup. Úplné riešenie je možné vrátiť iba vtedy, ak už žiadne čiastkové 
riešenie nemôže byť lepšie. Pre vyhodnotenie tejto podmienky použijeme hodnotu 

best, čo je najnižšia cena, akú môže nejaké čiastkové riešenie dosiahnuť. Hodnota 

best je prepočítaná zakaždým, keď prečítame ďalšiu relevantnú cenovú ponuku z R*-

stromu. Keďže cenové ponuky čítame v poradí od najlacnejšej, hodnota  nenájdeného 

nocľahu každého čiastkového riešenia nemôže byť lepšia ako cena poslednej 

prečítanej cenovej ponuky. Podľa toho vieme vypočítať najlepšiu možnú cenu 

čiastkového riešenia ako kombináciu cien nájdených nocľahov a ceny poslednej 

prečítanej ponuky. Navyše vieme, že každé úplné riešenie už nemôže byť nahradené 
lepším úplným riešením toho istého hotela. Nová hodnota best je minimum 

z najlepších možných cien čiastkových riešení a je vždy horšia (vyššia) alebo 

nanajvýš rovnaká ako pôvodná hodnota best. Usporiadané čítanie cenových ponúk 



z R*-stromu tiež zaručí, že doteraz nevidené hotely nemôžu ponúknuť lepšie riešenie 

ako hodnota best. 

 

daj_ďalšie_riešenie() { 

while ((nemáme úplné riešenie) OR (best < najlepšie úplné riešenie)) { 

        ponuka = R*-tree.daj_ďalšiu_ponuku();                   //iteratívne cez sorted access 
        if (ponuka = NULL) {                        //už nie su ďalšie relevantné cenové ponuky 

            if (nemáme úplné riešenie) return NULL; 

            else break;                              // ukončíme cyklus while 

        } else { 

            If (nemáme čiastkové riešenie pre ponuka.id_hotela) pridaj toto čiastkové   

                riešenie; 

            uprav čiastkové riešenie pre ponuka.id_hotela; //riešenie sa mohlo stať úplné 

           prepočítaj hodnotu best;                                            // best sa postupne zhoršuje 
    } 

    odober z úplných riešení to najlepšie z nich a vráť na výstup; 

} 

3   Záver 

Nakoľko testovanie na reálnych dátach ešte neprebehlo, od navrhnutého riešenia si 

sľubujeme dobrú rýchlosť vyhľadávania práve vďaka využitiu indexovania pomocou 

R*-tree, ktorý sa už osvedčil pri podobných úlohách týkajúcich sa top-k 

vyhľadávania. Navyše používateľ už nemusí komplikovane vypočítavať a porovnávať 

výsledné ceny pobytu ručne. Iteratívny spôsob hľadania riešení poskytuje možnosť 

vyhľadať najlepších k riešení v optimálnom čase bez nutnosti poznať číslo k vopred. 
V ďalšej práci sa zameriame na rozšírenie možností vyhľadávania o ďalšie 

atribúty ubytovacích zariadení ako sú celková kapacita hotela (pri potrebe ubytovania 

väčšej skupiny ľudí dokážeme efektívne eliminovať z výpočtu malé priváty), počet 

lôžok na izbe, strava, či vybavenie izieb a hotela. Umožníme tak multikriteriálne 

vyhľadávanie[4], kde cena nemusí byť jediný atribút určujúci najlepšie ubytovanie. 
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