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Abstrakt. Súčasné internetové obchody neposkytujú 
dostatočný komfort pri vyhľadávaní produktov na základe ich 
vlastností. Ak sa aj využívajú zložitejšie používateľské 
preferencie, nie je ich obvykle možné reprezentovať 
používateľom a tí tak strácajú dôveru voči výsledkom výberu 
produktov získaných na základe týchto preferencií. V článku 
prezentujeme model používateľských preferencií, ktorý sme 
navrhli a implementovali v projekte Kapsa. Tento model 
umožňuje používateľovi zadávať zložité, ale súčasne 
prezentovateľné a ľahko zrozumiteľné používateľské 
preferencie. 

1 V súčasnosti používané modely 

používateľských preferencií 

Výber produktov v internetových obchodoch, ktoré sa 

zobrazujú používateľovi je v súčasnosti realizovaný hlavne 

nasledujúcimi spôsobmi: 

 výsledky fulltextového vyhľadávania zotriedené 

podľa frekvencie výskytov dopytovaných slov, 

 prezentovanie odporúčaných produktov nejako 

súvisiacich s vybraným produktom alebo na základe 

histórie akcií používateľa so systémom 

 zotriedenie produktov jednej produktovej domény 

na základe hodnôt atribútov. 

V našom modeli používateľských preferencií sme sa 

zamerali na posledný spôsob, kedy už používateľ má 

vybranú doménu produktov (napr. telefóny, chladničky, 

bicykle,...) a potrebuje si z nich vybrať produkt preňho 

najvhodnejší.  

Najčastejším a zároveň najjednoduchším modelom je 

zotriedenie podľa jedného z atribútov, najčastejšie podľa 

ceny, názvu alebo obľúbenosti. Je nepochybné, že cena, 

názov, alebo obľúbenosť je pre zákazníkov dôležitý atribút, 

ale mnohí sa rozhodujú aj na základe iných vlastností 

produktov. 

Zložitejšie modely pridávajú možnosť konjunktívneho 

orezania množiny výsledkov špecifikáciou povolených 

hodnôt vybraných atribútov napr. povolený výrobca, cena 

od - do a podobne. Zahrnutím obmedzenia hodnôt 

viacerých atribútov často spôsobíme orezanie na prázdnu 

množinu výsledných produktov. Mnohé obchody často 

umožnia obmedzenie iba na jednu z možných hodnôt 

atribútu aj keď sa používateľ často dokáže uspokojiť 

s viacerými možnými hodnotami, aj keď nie s každou 

rovnako. Napríklad by používateľovi mohol najviac 

vyhovovať tablet s uhlopriečkou 8’’, ale vyslovene by 

nechcel až tablet menší ako 7’’ a väčší ako 10’’. 

Tieto fakty nás viedli k zavedeniu modelu 

používateľských preferencií, ktorého základ tvoria fuzzy 

preferencie voči hodnotám atribútov, ktoré nazývame aj 

lokálne preferencie.  

Základom lokálnych preferencií je ohodnotenie všetkých 

možných hodnôt atribútu fuzzy hodnotou z intervalu <0,1>, 

kde fuzzy hodnota 1 znamená najlepšia hodnota atribútu 

pre používateľa a fuzzy hodnota 0 znamená 

neakceptovateľná hodnota atribútu. Fuzzy hodnoty medzi 0 

a 1 sú priradené hodnoty atribútov, ktoré sú pre používateľa 

akceptovateľné tým viac, čím sú bližšie hodnote 1. 

Napríklad pre spomínanú uhlopriečku tabletu by hodnote 

8’’ bola priradená fuzzy hodnota 1, hodnote 11’’ fuzzy 

hodnota 0 a hodnote 7,5’’ napríklad fuzzy hodnota 0,5. Pre 

používateľa by bolo pravdaže veľmi prácne ohodnocovať 

všetky hodnoty atribútov. Ako vhodné zjednodušenie sa pre 

číselné atribúty dá použiť po častiach lineárna fuzzy 

funkcia, kde používateľom ohodnotené hodnoty atribútu 

tvoria hranice čiastkových lineárnych funkcií (pozri 

obrázok 1).  

 
Obrázok 1. Fuzzy preferencie voči hodnotám atribútu 

uhlopriečka tabletu 

 

Ostatné, nečíselné typy atribútov majú typicky pre 

neohodnotené hodnoty atribútov fuzzy hodnotu 0. 

Lokálne preferencie sú zrozumiteľne prezentovateľné 

a modifikovateľné používateľmi. Fuzzy preferencie voči 

vybraným hodnotám atribútov môžu byť zadávané 

explicitne používateľom cez posuvníky v grafickom 

rozhraní[1], alebo môžu byť naučené z jeho interakcie 

s portálom[2].  

Samotné lokálne preferencie však typicky nestačia na to, 

aby sme rozhodli o tom, ktoré objekty zobraziť 

používateľovi. Toto rozhodovanie sa nazýva 

multikriteriálnym rozhodovaním, lebo rozhodnutie o tom, 

ktoré objekty sú najlepšie pre používateľa, záleží od 

viacerých lokálnych preferencií. Snáď jedinou takouto 

možnosťou je použitie Paretového frontu[3], ktorý 

obsahuje všetky také objekty, pre ktoré neexistujú iné 

objekty, ktoré by boli lepšie vo všetkých ohodnoteniach 

atribútov. Objekty z Paretového frontu tvoria 

neusporiadanú množinu a už pri malom počte 

ohodnotených atribútov obvykle obsahujú veľkú časť 



 

 

pôvodnej množiny objektov, preto nie sú vhodné na určenie 

zobrazených produktov v internetovom obchode. 

Jednou z možností na kombináciu lokálnych preferencií 

je použitie množiny logických pravidiel [2]. Napríklad 

jedno z pravidiel by mohlo byť: „ak je fuzzy hodnota 

uhlopriečky tabletu aspoň 0,5 a fuzzy hodnota ceny aspoň 

0,6 tak celkové ohodnotenie je 0,7“. Ak by sme tieto 

pravidlá chceli prezentovať používateľovi mohli by sme ich 

ešte modifikovať na intervaly hodnôt, ktoré to spĺňajú, 

nasledovne: Ak je uhlopriečka tabletu v rozmedzí 7,5’’ až 

9’’ a cena je menšia ako 150 €, tak ohodnotenie je 0,7.  

Tieto pravidlá sú zrozumiteľné pre používateľa, pretože na 

ľavej strane sú rovnaké ako bežne používaný konjunktívny 

dopyt. Ak by sme však chceli vytvárať viacero hladín 

ohodnotenia produktov, tak ich explicitné zadávanie by 

bolo veľmi prácne. V [5] bolo ukázané, že sa tieto pravidlá 

dajú naučiť na základe ohodnotenia objektov 

používateľom. Tento prístup však môže vytvoriť veľmi 

veľa pravidiel, v ktorých by sa už používateľ ľahko stratil. 

Metódy na vyhľadávanie najlepších k objektov typicky 

využívajú na celkové ohodnotenie objektov monotónne 

ohodnocovacie funkcie a vrátia k objektov s najvyššou 

hodnotou takejto funkcie. Najčastejšie sa používajú funkcie 

minimum, maximum alebo vážený priemer [4, 7].  Zatiaľ 

čo minimum a maximum sú používateľom dobre 

zrozumiteľné, s váženým priemerom je to už horšie. 

Používatelia tvrdenie „preferencia voči cene je tri krát 

dôležitejšia ako preferencia voči uhlopriečke“ nedokážu 

prirodzene vyjadriť. Čo je horšie, sami by ani nedokázali 

vždy na prvý pohľad povedať, ktorý z objektov bude vo 

výsledku lepší ako iný. Dôvera v usporiadanie na základe 

váženého priemeru je teda neistá a môže používateľa 

odradiť.  

Kießling, Endres a Wenzel v [6] navrhli všeobecnú 

metódu ľubovoľnej kombinácie ľubovoľných preferencií 

pre rozšírené SQL dopyty. Okrem vyššie spomínaných 

spôsobov pridávajú ešte triedenie podľa viacerých stĺpcov, 

ktoré nazývajú uprednostňovaním (prioritization). Ich 

model umožňuje ľubovoľné, aj niekoľkoúrovňové, 

kombinácie všetkých vyššie spomenutých prístupov, kde na 

vstupe preferenčných funkcií môžu byť hodnoty atribútov 

objektov alebo iné preferenčné funkcie. Takýto 

benevolentný prístup je pre účely prezentácie na webe 

nemožné uplatniť.  

 

2 Usporiadanie objektov triedením podľa 

viacerých stĺpcov 

V našom modeli používateľských preferencií sme sa 

rozhodli triedenie podľa viacerých stĺpcov zobrať ako 

základný prístup určujúci usporiadanie produktov a teda aj 

výsledný zoznam zobrazených produktov – začiatok 

usporiadaného zoznamu.  

Usporiadanie objektov podľa jedného alebo viacerých 

stĺpcov v tabuľke je zaužívaný spôsob zobrazenia 

v mnohých programoch na správu objektov. Napríklad e-

mailové klienty umožňujú zotriedenie emailov napr. najprv 

podľa dôležitosti (označkovania) a v rámci rovnakej 

dôležitosti podľa dátumu. Súčasné internetové obchody 

usporiadanie podľa viacerých stĺpcov nepoužívajú, čo 

považujeme za nevyužitie potenciálu prirodzeného prístupu 

ľudí, ktorí chcú získať prehľad o neznámych tabuľkových 

dátach.  

Najdôležitejším faktorom, pre ktorý sme sa rozhodli 

vziať usporiadanie podľa viacerých stĺpcov ako základnú 

metódu zotriedenia objektov, je, že používateľ vie, aké 

objekty môže očakávať na ďalších stránkach (ďalšie 

objekty v usporiadaní). Táto vlastnosť odlišuje toto 

usporiadanie napríklad od výsledkov fulltextových 

vyhľadávaní, kde sa bežne stáva, že objekty vhodné pre 

používateľa sa nachádzajú aj na tretej či štvrtej stránke, 

kdesi medzi nevhodnými objektmi. Produkty používateľ 

nevníma ako vhodné a nevhodné, ale uvažuje celú fuzzy 

škálu vhodnosti. Myslíme si, že pri zobrazovaní produktov, 

medzi ktorými si používateľ má vybrať iba ten najlepší, je 

jeho vnútorný pocit „pozerám sa na tie najlepšie objekty 

v rámci zadaných kritérií a ďalej už žiadne lepšie byť 

nemôžu“ veľmi dôležitý.  

Ak sú používateľské preferencie, teda pravidlá 

usporiadania, skryté pred používateľom, používateľ nevie, 

aké objekty môže očakávať na ďalšej strane. Takéto skryté 

preferencie sú bezpečne použiteľné iba v odporúčacích 

systémoch, kde sa uvažuje aj o skrytých a teda 

neprezentovaných atribútoch (napr. že iným podobným 

používateľom sa celkom páči tento objekt), nie však pri 

hľadaní toho najlepšieho produktu na základe známych 

atribútov. Preto považujeme za dôležité všetky časti 

používateľských preferencií, používaných pri usporadúvaní 

objektov, prezentovať používateľovi.  

Keďže usporiadanie podľa viacerých stĺpcov je hlavná 

usporiadacia metóda, používateľ si jej musí byť vedomý. 

Ako najvhodnejší spôsob na jej prezentáciu sme zvolili 

zmenu poradia zobrazovaných stĺpcov. Ak teda 

usporadúvame v poradí podľa stĺpcov s2, s5 a s3, tak prvé 

tri stĺpce budú práve stĺpce s2, s5 a s3, nasledované 

ostatnými hodnotami vlastností produktov, na ktoré sa pri 

usporiadaní neprihliada.  

Zmena priority usporiadania stĺpcov je realizovateľná 

buď klikom na ikonku usporiadania v danom stĺpci, čím sa 

stĺpec stane prvým v poradí, alebo aj prehadzovaním 

stĺpcov myšou štýlom drag-and-drop. 

 

3 Stĺpce výslednej tabuľky produktov 

Jeden riadok tabuľky objektov predstavuje jeden produkt 

internetového obchodu. V prípade, že predpokladáme 

zobrazenie produktov rovnakej domény (tablety, 

práčky,...), najprirodzenejšími hodnotami stĺpcov tabuľky 

sú hodnoty atribútov/vlastností popisujúcich objekty tejto 

domény, na základe ktorých sa používateľ rozhodne pre ten 

ktorý produkt (uhlopriečka, veľkosť RAM, a podobne).  

Okrem hodnôt atribútov tu však máme mnoho ďalších 

kritérií, ktoré by mohli pomôcť pri rozhodovaní a ktoré by 

mohli byť ďalšími stĺpcami, podľa ktorých je možné 

produkty usporiadať.  

Ako nové prídavné stĺpce je možné zahrnúť odvodené 

atribúty. Myšlienka je umožniť zadanie ľubovoľného 

vzorca v duchu výrazov z tabuľkových kalkulátorov. Zatiaľ 

sme však implementovali iba jednoduché číselné operátory, 

pomocou ktorých je možné vytvoriť napr. atribút 

„cena/veľkosť RAM“.  



 

 

Už sme spomínali lokálne preferencie, teda prijateľnosť 

hodnôt daného atribútu vyjadrenú hodnotou z intervalu 

<0,1>. Lokálne preferencie sme sa však rozhodli 

nereprezentovať ako samostatné stĺpce, ale farbou pozadia 

bunky s pôvodnou hodnotou daného atribútu na škále 

červená (0) – oranžová (0,5) – zelená (1) (pozri obrázok 2). 

Usporiadanie podľa lokálnej preferencie sme však pre 

možnú nejednoznačnosť spôsobu usporiadania stĺpca 

nepovolili, teda atribútové stĺpce sa usporiadávajú vždy 

podľa pôvodnej hodnoty.  

 

Obrázok 2. Reprezentácia lokálnych preferencií 

Používatelia však pravdepodobne budú mať potrebu 

usporiadania aj podľa preferencií. V našom modeli 

umožňujeme pridávanie ďalších stĺpcov predstavujúcich 

kombinácie lokálnych preferencií cez ohodnocovacie 

funkcie minimum, maximum a priemer ohodnotených 

atribútov. Každý objekt tak môže byť ohodnotený podľa 

viacerých kritérií, ktoré je možné zahrnúť medzi 

usporiadávané stĺpce. Ide o jediné stĺpce, ktoré majú na 

vstupe aj lokálne preferencie. Za najprirodzenejšiu funkciu 

pre človeka považujeme minimum, na ktorú sa dá pozerať 

aj ako na „objekty, ktoré sú v KAŽDOM ohodnotenom 

atribúte čo najlepšie“. Ak je vo výsledku príliš veľa 

objektov s rovnakým ohodnotením, používateľ môže 

sprísňovať lokálne preferencie preňho dôležitejších 

atribútov. Ak naopak nie sú žiadne objekty vysoko 

ohodnotené, je možné z lokálnych preferencií menej 

dôležitých atribútov ustúpiť.  

Výhodou fuzzy prístupu oproti štandardným orezaniam 

hodnôt je, že aj keď žiaden produkt nevyhovuje 

používateľovi na 100%, tak namiesto prázdneho zoznamu 

dostane aspoň horšie ohodnotené produkty a pri pohľade na 

ich atribúty vie lepšie odhadnúť, z ktorých kritérií treba 

ustúpiť.  

4 Nastavovanie lokálnych preferencií 

Ohodnotenia atribútových hodnôt sa dajú získať od 

používateľa explicitne nastavením ohodnotenia vybraných 

hodnôt (pozri obrázok 3) aj implicitne na základe jeho 

chovania sa na webovej stránke. 

Explicitné nastavenie fuzzy hodnoty máme aktuálne 

implementované cez sériu posuvníkov pre vybrané hodnoty 

atribútov. Tento prístup bol využívaný aj v článku [1]. 

Alternatívou k sérii posuvníkov by bolo zadávanie 

preferencií pomocou vizualizácie fuzzy funkcie krivkou.  

Implicitné nastavovanie lokálnych preferencií na základe 

ohodnocovania produktov hviezdičkami metódami regresie 

bolo opísané už v článku [5]. Tento prístup je síce 

implicitný, ale je založený na explicitnej spätnej väzbe, 

ktorú väčšina používateľov nezadáva.  

  

Obrázok 3. Explicitné nastavenie fuzzy hodnoty 

V našom návrhu sme použili 2 spôsoby implicitného 

nastavenia lokálnych preferencií.  

Keďže sme chceli zachovať aj v súčasnosti bežne 

používaný prístup špecifikácie obmedzení na hodnoty 

atribútov, súčasťou nášho rozhrania je fazetový strom 

v ktorom je možné takéto obmedzenia zadať. Napríklad 

vieme takto nastaviť, že sa majú zobrazovať iba produkty 

v cene od 100 do 200 €. Takéto obmedzenie sa dá priamo 

previesť na fuzzy funkciu, kde fuzzy hodnoty takýchto cien 

sú 1 a ostatné ceny majú fuzzy hodnotu 0. Na zavedenie 

takýchto obmedzení teda nie je potrebné ďalšie 

rozširovanie modelu preferencií a teda ani spôsob hľadania 

objektov na zobrazenie. 

Ďalší, podľa nás prirodzený, spôsob nastavenia 

lokálnych preferencií voči atribútu je na základe voľby 

usporiadania podľa niektorého z atribútov. Ak sa napríklad 

používateľ rozhodne zotriediť produkty podľa ceny od 

najnižšej po najvyššiu, je asi prirodzené, že preferuje nízke 

ceny. V tomto prípade nastavíme najnižšej hodnote atribútu 

fuzzy hodnotu 1 a najvyššej hodnotu blízku nule. 

Nenastavujeme priamo hodnotu nula, pretože by to 

znamenalo neakceptovateľnú hodnotu a celý produkt by sa 

vo výslednom zozname nenachádzal.  

Po implicitnom nastavení preferencií sa tieto okamžite 

zobrazujú v preferenčnom paneli a používateľ ich môže 

ďalej explicitne modifikovať.  

5 Vyhľadávanie začiatku zotriedeného 

zoznamu 

V pôvodnom modeli používateľských preferencií sme 

lokálne preferencie zadané cez fuzzy funkcie kombinovali 

cez monotónnu ohodnocovaciu funkciu a výsledný zoznam 

objektov, ktorý sme prezentovali používateľovi bolo 

k produktov s najvyšším ohodnotením. Na tento výpočet je 

možné použiť niektorý z algoritmov na vyhľadávanie 

najlepších k objektov, ktoré obvykle nepotrebujú z disku 

prečítať všetky objekty na nájdenie výsledného zoznamu. 

Tento prístup je najvýhodnejší vtedy, keď objekty majú 

veľa atribútov a iba málo z nich je ohodnotených.  

Ak by sme chceli túto výhodu zachovať aj v našom 

novom modeli používateľských preferencií, a použiť 

algoritmus na vyhľadávanie najlepších k objektov, 

potrebovali by sme zachovať monotónnosť výslednej 

ohodnocovacej funkcie. Žiaľ vytvorenie ohodnotenia 

objektov, pomocou ktorého by sme vedeli vytvoriť totožné 

usporiadanie, ako relácia usporiadania podľa viacerých 

stĺpcov, nie je jednoduché. Pre číselné atribúty by sa na 

tieto účely dal využiť vážený priemer s vhodne 

nastavenými váhami závislými od minimálneho rozdielu 

rôznych hodnôt každého z atribútov. Ak však vezmeme do 



 

 

úvahy aj reťazcové atribúty, ktoré sa usporiadávajú 

lexikograficky, je nastavenie týchto váh veľmi náročné.  

Rozhodli sme sa teda pre algoritmus, ktorý prechádza 

všetky objekty vybranej domény (table scan) a agreguje si 

zoznam začiatku usporiadania dĺžky k, ktorý predstavuje 

počet objektov zobrazených používateľovi. Zložitosť 

takéhoto výpočtu, O(n.log k), je tak lepšia ako utriedenie 

celého zoznamu objektov dĺžky n a má tiež nízke 

pamäťové nároky.  

 

6 Záver 

V článku sme predstavili prezentovateľný model 

používateľských preferencií pre internetové obchody, ktorý 

prináša oproti súčasným prístupom výrazne väčšie 

možnosti pri hľadaní toho najlepšieho produktu pre 

používateľa. Využíva prirodzený prístup ľudí k neznámym 

dátam, teda usporiadávanie podľa viacerých stĺpcov. 

Zavedením fuzzy funkcií na reprezentáciu lokálnych 

preferencií sa sprehľadňuje vhodnosť hodnôt pre 

používateľa dôležitých atribútov farebným označením 

buniek. Používatelia majú tiež možnosť pridávania nových 

stĺpcov predstavujúcich ohodnocujúce funkcie minimum, 

maximum alebo priemer z ohodnotení atribútov a tiež 

vlastných odvodených atribútov.  

V ďalšej práci by sme chceli ešte pridať ďalšie operátory 

do vlastných atribútov, ktoré by dokázali uspokojiť aj tých 

najnáročnejších používateľov.  

Nami navrhnutý model preferencií je nadstavbou nad 

bežne používanými metódami filtrovania a zotrieďovania 

zoznamu produktov. Následným krokom je otestovanie 

nami navrhnutého rozhrania reálnymi používateľmi 

a vyhodnotenie ich spôsobov využitia nášho riešenia. 

Plánujeme sledovanie správania sa používateľov a zber 

spätnej väzby formou dotazníkov. Až po tomto otestovaní 

budeme naozaj vedieť, ako bude naše rozšírenie prijaté 

a využívané. 

Tento článok opisuje hlavne model používateľských 

preferencií, ale uvedomujeme si, že nemenej dôležiou 

časťou je aj používateľské rozhranie. Ďalším z našich 

plánov je preto zameranie sa na vylepšenie samotného 

vzhľadu používateľského rozhrania a jeho širšie porovnanie 

s inými prístupmi v oblasti prezentácie objektov, ich 

atribútov a preferencií voči nim.  

 Prezentovaný model používateľských preferencií spolu 

s používateľským rozhraním je súčasťou projektu Kapsa 

(http://kapsa.sk/), ktorého cieľom je metódami crawlovania 

a extrakcie webových obchodov [8] vytvoriť metakatalóg 

produktov, ktorý by umožnil používateľom porovnanie a 

lepší výber pre nich vhodných produktov.  Našim zámerom 

je pilotné riešenie sprístupniť verejnosti do júla 2015. 

 

Podporené Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ v rámci 

projektu „Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre 

inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií“ 

(ITMS 26220220182) 
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