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Abstrakt 
 
 Táto práca opisuje algoritmy vyvinuté pre multikriteriálne dopytovanie nad 
distribuovanými dátami. Tiež  obsahuje popis heuristických metód použ itých pre 
zefektívnenie výpočtu algoritmov. Jednotlivé algoritmy a heuristiky sú  vyhodnotené a 
navzájom porovnané z hľadiska časovej dĺžky výpočtu a z hľadiska počtu vykonaných 
prístupov k dátam. Nakoniec práca obsahuje popis tried balíka topk, ktoré implementujú  
jednotlivé algoritmy, heuristiky, prístupy k dátam a spô sob ohodnocovania objektov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 This work describes algorithms developed for the multifeature querying on 
distributed data. It contains a description of heuristic methods, used by algorithms to 
maximize effeciency of the evaluation. The algorithms and heuristics are evaluated and 
reciprocally compared by two perspectives - by the time of the length of the evaluation 
and by the count of the accesses to the data. Finally the work contains description of 
classes in package topk, which implement the algorithms, the heuristics, the accesses to 
data and the evaluation of objects. 
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1 Ú vod 
 

Predstavme si situáciu, že chceme ísť na dovolenku do Nízkych Tatier. Plánujeme 
tam absolvovať tú ry na Ď umbier a Chopok. Potrebujeme sa vš ak niekde v tejto oblasti 
vhodne ubytovať na zopár dní. Nekonečné hľadanie hotelov, ubytovní a privátov 
prostredníctvom cestovných kancelárií, ich reklamy v tlači alebo na internete, ich 
porovnávanie, ktorý je lepš í, určite nie je pre nikoho veľmi atraktívne. Väčš inu hotelov, 
na ktoré pri hľadaní natrafíme, odmietneme behom niekoľkých sekú nd, či už  pre ich 
nevyhovujú cu polohu, alebo vysokú  cenu. Radi by sme hneď  pozreli zopár nám 
najvyhovujú cejš ích, ktorých nie je toľko veľa a výber hotela by tak trval oveľa kratš ie 
a my by sme vybrali naozaj taký aký nám najviac vyhovuje.  

Na to by bol potrebný nejaký informačný systém, pomocou ktorého by sme 
prostredníctvom internetu naš li nám najvyhovujú cejš í hotel. Tento systém by vš ak mal 
byť natoľko univerzálny, aby pomocou neho naš iel najvhodnejš ie ubytovanie nie len 
turista, ktorý si nepotrpí na luxus a chce sa ubytovať priamo v oblasti, kde chce chodiť na 
tú ry, ale aj solventný podnikateľ, ktorý ide na obchodné rokovanie a nechce bývať 
v ž iadnej nocľahárni.  
 
 

1.1 Popis problému 
 
Problém informačného systému načrtnutého v ú vode tkvie hlavne v množstve dát, 

ktoré musí byť schopný taký systém prehľadať, a ktorých dostupnosť nie je ú plne priama. 
Len ťažko totiž  možno predpokladať, že vš etky potrebné informácie budú  uložené na 
jednom serveri v jednej databáze. Situácia s takým množ stvom dát býva taká, že ceny 
hotelov sú  uložené na jednom serveri a ohodnotenie ich kvality je na nejakom inom 
serveri. Nehovoriac o tom, kde sú  uložené ich vzdialenosti od Nízkych tatier, alebo 
presnejš ie od oblasti Chopku a Ď umbiera. Predpokladať, že ceny a ohodnotenie kvality 
budú  uložené na jednom serveri nie je také odvážne ako predpokladať, že jeden server 
bude uchovávať informácie o vzdialenostiach hotelov od Nízkych Tatier, Vysokých 
Tatier, Bratislavy, Humenného, či Zemplínskej š íravy. Toto je už  prakticky 
nepredstaviteľné a teda je zrejmé, že náš  vysnený informačný systém bude musieť byť 
schopný vyhľadávať nad distribuovanými dátami.  

Cieľom mojej práce nebolo vytvoriť opísaný informačný systém, ale iba akési 
jadro, ktoré bude použ ité vo väčšom softvérovom projekte s mnohými ď alš ími 
funkcionalitami. Konkrétne bolo treba naprogramovať doteraz známe algoritmy, ktoré 
rieš ia uvedený problém. To znamená, že vedia vyhľadávať najlepš ie objekty nad 
distribuovanými a zoradenými dátami. A tu sa dostávame ku š truktú re dát, nad ktorou 
majú  dané algoritmy vyhľadávať.  

Opäť sa vráťme k naš im hotelom. Hotel si vyberáme podľa ceny, kvality 
a vzdialenosti od cieľa cesty. Teda rozhodovanie o tom, ktorý hotel je pre nás lepš í je 
multikriteriálne, lebo závisí od viacerých kritérií. Keď  cena, kvalita a vzdialenosť sú  pre 
nás kritériami pri rozhodovaní, tak tieto kritéria mô žeme považovať za atribú ty hotelov, 
ktorými sa jednotlivé hotely vyznačujú  a navzájom líš ia. Dáta pre nás predstavujú  
jednotlivé hotely (vo vš eobecnosti nejaké objekty) spolu s ohodnotením ich jednotlivých 
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atribú tov. Dáta vš ak nepochádzajú  z jedného zdroja, ale ako sme už  naznačili, dáta sú  
distribuované medzi viacero zdrojov. Každý zdroj obsahuje ohodnotenia hotelov 
(objektov) len v jednom atribú te. My sa na dáta z jedného konkrétneho zdroja budeme 
dívať ako na zoznam, v ktorom sú  jednotlivé hotely usporiadané podľa ohodnotenia 
v danom atribú te od najlepš ieho po najhorš í. To, v akej š truktú re sú  v konkrétnom zdroji 
reálne uložené, nás teraz nebude zaujímať. V jednom zozname budú  ohodnotenia cien, 
v druhom zozname budú  ohodnotenia kvality a v treťom zozname budú  ohodnotenia 
vzdialeností jednotlivých hotelov. Platí, že čím vyš š ia hodnota daného atribú tu, tým 
lepš ie. Pri cene znamená vysoká hodnota nízku cenu, zase pri kvalite znamená vysokú  
kvailtu a pri vzdialenosti znamená malú  vzdialenosť. Vš etky ohodnotenia atribú tov 
hotelov (objektov) sú  reálne čísla z intervalu (0; 1). Štruktú ru dát znázorňuje nasledujú ci 
obrázok 1.1.  

 

 
Obr 1.1 

 
Z obrázku 1.1 napríklad vidíme, že hotel Royal má lepš iu (niž š iu) cenu ako hotel 

Ritz, lebo má atribú t cena ohodnotený vyš šou hodnotou. 
Obrázok 1.1 znázorňuje nie len to, že sú  v zoznamoch jednotlivé hotely zoradené, 

ale aj spô soby akými je možné z takejto š truktú ry jednotlivé informácie získavať. Tieto 
spô soby budeme nazývať typy prístupov k dátam. Predpokladáme možné dva typy 
prístupov - priamy a sekvenčný. Priamym prístupom zisťujeme ohodnotenie konkrétneho 
objektu (hotela) v konkrétnom atribú te (napr. cena). Obrázok 1.1 znázorňuje príklad 
priameho prístupu, ktorým sme sa chceli dozvedieť ohodnotenie ceny hotela Royal. 
Zistili sme že to je 0,85. Príklad sekvenčného prístupu je zase ukázaný na zozname 
vzdialeností. Keď  sme i-tym vykonaným sekvenčným prístupom do tohto zoznamu 
zistili, že hotel Hilton má vzdialenosť ohodnotenú  čislom 0,9, tak ď alš ím sekvenčným 
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prístupom v tomto zozname zistíme, že hotel Plazza má ohodnotenie vzdialenosti 0,88. 
Nejakým n + i + 1-vým sekvenčným prístupom v tomto zozname by sme napríklad 
zistili, že hotel Jazero má vzdialenosť ohodnotenú  číslom 0,23.  

Poznáme už  š truktú ru dát, je vhodné, aby sme uviedli, akým spô sobom sa bude 
počítať celková hodnota objektu (hotela), podľa ktorej budeme mô cť jednoznačne vedieť 
rozhodnú ť, ktorý hotel je lepš í. Poznamenajme, že čím vyš š ia je celková hodnota, tým 
lepš í je daný objekt (hotel). Tu prichádza k tomu, že niekto uprednostní lacný hotel, ktorý 
je blízko a nepotrpí si na kvalitu, iný zase požaduje luxusný hotel, pričom na cene mu 
nezálež í. Teda pre každého je lepš ie niečo iné. Aby algoritmus mohol nájsť najlepš í hotel 
pre obidvoch ľudí, musí vedieť, na ktorých atribú toch danému človeku ako zálež í. Podľa 
toho potom bude počítať celkové hodnoty jednotlivých hotelov. To ako danému človeku 
zálež í na danom atribú te, dotyčný určí takzvanými váhami. Každému atribú tu priradí 
nejakú  váhu, teda nejaké reálne nezáporné číslo. Celková hodnota hotela sa potom 
vypočíta pomocou agregačnej funkcie, ktorej parametre budú  človekom uvedené váhy 
jednotlivých atribú tov a za premenné sa dosadia hodnoty jednotlivých atribú tov. Vš etko 
objasní nasledujú ci príklad. 

 
Pr. 1.1: Človek A chce lacný hotel, ktorý je blízko, na kvalite mu nezálež í. Zadá preto 
váhy atribú tov nasledovne: 

 
cena   ... 5 
kvalita  ... 0 
vzdialenosť ... 4 

 
Z uvedených váh tiež  vidíme, že mu trošku viac zálež í na dobrej cene ako na 
vzdialenosti. Celková hodnota hotela sa potom pre človeka A vypočíta nasledovne: 
 
5 * cena + 0 * kvalita + 4 * vzdialenosť  
 
Človek B chce luxusný hotel v rozumnej vzdialenosti, je ochotný zaplatiť viac. Zadá teda 
váhy atribú tov nasledovne: 
 
 cena  ... 1 
 kvalita  ... 6 
 vzdialenosť ... 3 
 
Celková hodnota hotela sa pre človeka B vypočíta nasledovne: 
 
1 * cena + 6 * kvalita + 3 * vzdialenosť  
 
Z uvedeného príkladu je zrejmé, že podľa váh od človeka B budú  vysoké hodnoty 
dosahovať ú plne iné hotely ako podľa váh od človeka A. 
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1.2 Ciele práce 
 

Mojou ú lohou bolo naš tudovať a formálne popísať doteraz známe algoritmy 
vyvinuté pre multikriteriálne dopytovanie nad uvedenou š truktú rou dát, použ ívajú ce 
priame a sekvenčné prístupy. Ď alej naš tudovať a formálne popísať heuristické metódy 
(ď alej len heuristiky), ktoré spomínané algoritmy využ ívajú  k zefektívneniu výpočtu. 
Tiež  bolo treba vytvoriť aplikáciu v programovacom jazyku Java, ktorá implementuje 
jednotlivé algoritmy a heuristiky. V neposlednom rade bolo treba vyhodnotiť efektivitu 
jednotlivých algoritmov v kombinácii s jednotlivými heuristikami.  

Algoritmy použ ívajú  jednotlivé heuristiky pre dosiahnutie výsledku v čo 
najkratšom možnom čase a na čo najmenš í počet prístupov k dátam. Bolo treba 
implementovať niekoľko známych heuristík tak, aby boli použ iteľné pre každý 
algoritmus. Ď alej bolo treba implementovať spô sob ohodnocovania objektov pomocou 
agregačnej funkcie, opísaný v príklade 1.1. Aplikácia mala byť schopná vyhľadať 
najlepš ích k objektov v dátach uložených v databáze MySQL aj v sú boroch. Dizajn 
aplikácie mal byť navrhnutý tak, aby dovoľoval kedykoľvek implementovať nový 
algoritmus, novú  heuristiku, nový spô sob ohodnocovania objektov a priamy a sekvenčný 
prístup pre dáta uložené v nejakej ď alš ej š truktú re (napr. RDF) bez zmeny ostatných častí 
programu.  
 
 

1.3 Struč ný popis obsahu práce 
  

Práca obsahuje formálny popis troch algoritmov, vyvinutých pre multikriteriálne 
dopytovanie nad uvedenou š truktú rou dát, použ ívajú cich priame a sekvenčné prístupy. 
Obsahuje tiež  formálny popis š iestich heuristík využ ívaných týmito algoritmami na 
zefektívnenie výpočtu. Ď alej obsahuje vyhodnotenie efektivity jednotlivých algoritmov 
a heuristík na testovacích dátach a nakoniec popis naprogramovanej aplikácie, ktorá 
implementuje spomínané algoritmy a heuristiky. 

Výsledná implementácia bola použ itá ď alej vo vývoji nástroja Top k - aggregator, 
ktorý je sú časťou š tátneho projektu NAZOU. Tento projekt sa zaoberá získavaním, 
organizovaním a udrž iavaním znalostí a informácií v prostredí heterogénnych 
informačných zdrojov.  
 
 

2 Algoritmy 
 

Problém vyhľadania najlepš ích k objektov mô žeme rieš iť viacerými algoritmami. 
Ten najtriviálnejš í, ale v praxi často najnevýhodnejš í je taký, ktorý prečíta vš etky dáta, 
vš etky objekty ohodnotí (vypočíta ich celkovú  hodnotu) a vyberie k najlepš ích. My vš ak 
chceme nájsť k najlepš ích objektov bez toho, aby sme prečítali vš etky dáta. Chceme to 
dosiahnuť na čo najmenš í počet prístupov k dátam. Implementovali sme tri algoritmy, 
ktoré rieš ia daný problém. Sú  to Priame prístupy, Sekvenčné  prístupy a Sekvenčné  
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prístupy NRA. Z praktických dô vodov ich mô žeme pomenovať v uvedenom poradí ako 
jednofázový, dvojfázový a trojfázový algoritmus. Je to podľa toho, z koľkých fáz 
pozostáva ich činnosť. Základ vš etkých týchto algoritmov polož il vo svojich 
publikáciach Ronald Fagin. 

Postupne si popíš eme vš etky tri algoritmy formálne aj na príklade. Pre každý 
algoritmus pred jeho formálnym popisom definujeme vš etky potrebné veličiny 
a zavedieme potrebné označenia. 
 
 

2.1 Spoloč né definície a označ enia 
 

Zavedieme spoločné definície, označenia a fakty potrebné pre formálny popis 
algoritmov, ktoré budú  použ ité v popise vš etkých troch algoritmov. 

Dáta tvoria objekty, ktoré sú  ohodnotené z hľadiska n atribú tov. Na príklade 
naš ich hotelov sú  jednotlivé objekty hotely, ktoré su ohodnotené z hľadiska troch 
atribú tov: cena, kvalita, vzdialenosť. Ako už  bolo spomenuté, na dáta sa mô žeme pozerať 
ako na zoznamy, ktorých je toľko, podľa koľkých atribú tov sú  objekty v dátach 
ohodnotené. V našom príklade s hotelmi ide o tri zoznamy. Každý zoznam obsahuje 
ohodnotenia objektov v jednom konkrétnom atribú te. Presnejš ie, zoznam obsahuje 
objekty zoradené zostupne podľa hodnoty, ktorú  nadobú dajú  v príslušnom atribú te 
a tiež  ich ohodnotenia v danom atribú te. Ohodnotenia jednotlivých atribú tov objektov sú  
reálne čísla z intervalu (0; 1). Platí, že čím vyš š ia je hodnota atribú tu objektu, tým lepš í je 
daný objekt v tomto atribú te. Napr. ohodnotenie atribú tu cena hodnotou 0,9 znamená pre 
daný hotel veľmi dobrú , teda nízku cenu. Rovnaké ohodnotenie pre kvalitu znamená 
veľmi dobrú , teda vysokú  kvalitu a pre vzdialenosť to znamená malú  vzdialenosť.  
 
Označ enie 2.1: si(X) je hodnota i-teho atribú tu objektu X.  
 
Pr. 2.1: Pre dáta reprezentované tabuľkou 2.1 je hodnota druhého atribú tu objektu D 
rovná 0,1. 
s2(D) = 0,1 
 
Definícia 2.1: Usporiadanú  dvojicu <X, si(X)> budeme nazývať záznam, pričom X je 
objekt a i = 1,...,n. 
 
Definícia 2.2: Postupnosť záznamov <X, si(X)> nerastú cu podľa hodnoty si(X), kde X je 
ľubovoľný objekt z dát, budeme nazývať zoznam, konkrétne i-ty zoznam, a označovať Li. 
i = 1,...,n 
 
Označ enie 2.2: Li(j) bude označovať j-ty záznam zoznamu Li v poradí. 
 
Pr. 2.2: Pre dáta reprezentované tabuľkou 2.1 je š tvrtý záznam druhého zoznamu záznam 
<C, 0,1>. 
L2(4) = <C, 0,1> 
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Definícia 2.3: Priamy prístup k dátam je zistenie hodnoty si(X), pre ľubovoľný objekt X 
v dátach a pre ľubovoľné i = 1,...,n.  
 
Pozn. 2.1: Priamym prístupom rozumieme zistenie ohodnotenia jedného konkrétneho 
objektu v jednom konkrétnom atribú te. 
 
Definícia 2.4: j-tym sekvenčným prístupom k dátam v zozname Li (rozumej j-ty v poradí 
pre jeden konkrétny zoznam Li) rozumieme prečítanie záznamu Li(j). 
 
Pozn. 2.2: Sekvenčný prístup k dátam sa vykonáva vždy v konkrétnom zozname, 
a hovoríme, že jeho vykonaním zlezieme v danom zozname na nasledujú ci záznam. 
 
Označ enie 2.3: Vektor z = (z1,...,zn) predstavuje pozície zlezenia v jednotlivých 
zoznamoch, na ktoré sa algoritmus dostal pomocou sekvenčných prístupov. 
 
Tabuľka 2.1 predstavuje dáta. Stĺpce predstavujú  zoznamy a bunky predstavujú  záznamy. 
Tabuľka obsahuje objekty A, B, C a D, ktoré sú  pre prehľadnosť rozlíš ené farbami. 
Farebne a tučne sú  vš ak zvýraznené len záznamy prečítané doteraz vykonanými 
sekvenčnými prístupmi.  
 
 
 
 
 
Tab. 2.1 
 
Pr. 2.3: Pre situáciu znázornenú  tabuľkou 2.1 je vektor z = (2, 2, 1). 
 
Označ enie 2.4: Nech záznam Li(j) = <X, si(X)>, potom objekt X označme ri(j).  
 
Pozn. 2.3: ri(j) teda označuje objekt j-teho záznamu v poradí v zozname Li. 
 
Pr. 2.4: Pre tabuľku 2.1 je tretím objektom v druhom zozname objekt D. 
r2(3) = D 
 
Definícia 2.5: Nech F je n-árna neklesajú ca agregačná funkcia. Potom hodnota objektu X 
je S(X) a je definovaná nasledovne: S(X) = F(s1(X),...,sn(X)). 
 
Pozn. 2.4: Implementácia uvažuje jeden typ agregačnej funkcie, ktorá má tvar: 
 
 F(y1,...,yn) = a1y1 + ... + anyn 
 
Vektor a = (a1,...,an) je vektor koeficientov agregačnej funkcie F, ai je váha i-teho 
atribú tu a platí ai ≥  0 pre vš etky i. 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 
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Pr. 2.5: Nech a = (1, 2, 4), potom hodnotu objektu D z tabuľky 2.1 vypočítame 
nasledovne: 
S(D) = F(s1(D),...,sn(D)) = a1s1(D) + ... + ansn(D) = 1 * 0,2 + 2 * 0,1 + 4 * 0,0 = 0,4 
 
Definícia 2.6: Definujme vektor u = (u1,...,un) tak, že ui = si(ri(zi)) pre vš etky i = 1,...,n. 
 
Pozn. 2.5: Teda ui je hodnota atribú tu objektu získaná doteraz posledným vykonaným 
sekvenčným prístupom v i-tom zozname (Li). Alebo jednoduchš ie, kým vektor 
z predstavuje pozície zlezenia v jednotlivých zoznamoch, vektor u predstavuje hodnoty 
na týchto pozíciach. 
 
Pr. 2.6: Pre tabuľku 2.1 s vektorom z = (2, 2, 1) platí: u = (0,3, 0,2, 0,8). 
 
Definícia 2.7: Hodnotu t definovanú  nasledovne: t = F(u1,...,un) budeme nazývať 
treshold. 
 
Zostupovanie sekvenčnými prístupmi v zoznamoch riadi heuristika. 
 
Definícia 2.8: Heuristika je funkcia H definovaná nasledovne: H(zi) = zi alebo           
H(zi) = zi + 1, pričom vždy existuje aspoň jedno i také, že H(zi) = zi + 1. Stále platí, že          
i = 1,...,n. 
 
Pozn. 2.6: Zoznam, pre ktorý H(zi) = zi + 1 budeme nazývať kandidátsky zoznam 
a objekt, na pozíciu ktorého sa dostane algoritmus sekvenčným prístupom 
v kandidátskom zozname budeme nazývať kandidát. 
 
 

2.2 Algoritmus Priame prístupy (jednofázový algoritmus) 
 

Tento algoritmus bol publikovaný v článku [FLN]. Jeho činnosť pozostáva 
z jednej fázy. Pre jeho popis zavedieme eš te jedno potrebné označenie.  
 
Označ enie 2.5: Zoznam T nech obsahuje nanajvýš  k doteraz najlepš ích videných 
objektov, zoradených podľa ich hodnoty zostupne. Potom T(j) je j-ty objekt v poradí 
v zozname T. 
 
Teraz už  máme vš etky potrebné definície a označenia a mô žeme konečne pristú piť 
k popisu prvého algoritmu.  
 
 

2.2.1 Formálny popis algoritmu Priame prístupy 
 
Vstupy: počet hľadaných objektov (číslo k), dáta (zoznamy L1,...,Ln), heuristika H, 
agregačná funkcia F 
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Výstupy: zoznam k najlepš ích objektov zoradených podľa ich hodnoty zostupne 
 
I. fá za: 

1. nastav z = (0,...,0) 
2. Prepočítaj heuristiku H. 
3. Postupne v každom zozname nastav zi = H(zi) a ak je to kandidátsky zoznam 

vykonaj v ňom sekvenčný prístup, a pre príslušného kandidáta X, získaného 
sekvenčným prístupom, ak bol doposiaľ nevidený, vykonaj: 

a. Priamym prístupom zisti hodnoty sj(X) pre vš etky j rô zne od i. 
b. Vypočítaj hodnotu S(X). 
c. Ak T eš te neobsahuje k objektov, alebo ak S(X), je väčš ia ako hodnota     

k-teho objektu v T (objektu T(k)), zaraď  objekt X na správne miesto do 
zoznamu T (ak T už  obsahoval k objektov, posledný objekt, teda k-ty, zo 
zoznamu automaticky vypadáva). 

4. Prepočítaj hodnotu tresholdu t. 
5. Ak T eš te neobsahuje k objektov, alebo ak je treshold t väčš í ako hodnota k-teho 

objektu v zozname T, pokračuj krokom 2, inak skonči a vráť ako vysledok 
zoznam T. 

 
Tvrdenie 2.1: Ak je agregačná funkcia F neklesajú ca, tak algoritmus Priame prístupy 
korektne nájde k najlepš ích objektov. 
 
Dôkaz 2.1: Nech T je výsledný zoznam k objektov, ktorý bol vrátený algoritmom. 
Potrebujeme ukázať, že pre každý objekt X zo zoznamu T a každý objekt Y nepatriaci do 
zoznamu T platí nerovnosť S(X) ≥  S(Y). Vš etky uvažované objekty Y mô žeme rozdeliť do 
dvoch skupín. Na objekty, ktoré boli počas výpočtu videné a na objekty, ktoré neboli 
videné. Pre vš etky videné objekty Y nepatriace do zoznamu T triviálne z označenia 2.5 
zoznamu T (resp. z toho, že v T algoritmus udrž iava len k najlepš ích objektov z doteraz 
videných) vyplýva, že platí nerovnosť S(X) ≥  S(Y) pre vš etky X z T. Eš te treba to isté 
ukázať pre vš etky objekty Y, ktoré neboli videné. Pre každý nevidený objekt Y platí:   
si(Y) ≤ ui pre vš etky i = 1,...,n (lebo dáta sú  zoradené zostupne). Z toho, že agregačná 
funkcia F je neklesajú ca platí: F(s1(Y),...,sn(Y)) ≤ F(u1,...,un). To znamená, že platí 
nerovnosť: S(Y) ≤ t. My vieme, že bola splnená podmienka pre ukončenie algoritmu:        
t ≤ S(T(k)). Z toho potom vyplýva, že S(Y) ≤ S(T(k)). A kedže objekty v T sú  zoradené 
zostupne, tak pre vš etky objekty X z T platí nerovnosť S(Y) ≤ S(X). 
           □ 
 
 

2.2.2 Popis algoritmu Priame prístupy na príklade 
 
Činnosť celého algoritmus si názorne ukážeme na nsledujú com príklade. 
 
Nech: k = 2, n = 3, a = (1, 2, 4) teda a1 = 1, a2 = 2, a3 = 4 
Použ ijeme heuristiku Treshold, pre ktorú  vždy platí: 
H(zi) = zi + 1 pre vš etky i. 
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Pozn. 2.7: Tabuľka predstavuje dáta, stĺpec tabuľky predstavuje zoznam a bunka tabuľky 
predstavuje záznam zoznamu. Objekty sú  rozlíš ené farebne. Farebne a tučne sú  vš ak 
zvýraznené len tie záznamy, ktoré boli doteraz prečítané sekvenčnými prístupmi. Kurzíva 
poukazuje na dáta, ktoré práve čítame priamym prístupom. 
 
Pozn. 2.8: V zozname T nebudeme uvádzať len objekty, ktoré sa v ňom nachádzajú , ale 
kvô li prehľadnosti aj ich hodnoty, teda jeden objekt v zozname T bude znázornený 
nasledovne: (Objekt Hodnota). 
 
1. z = (0, 0, 0) 
2. Prvý prepočet heuristiky je špeciálny a je taký, že H(zi) = zi + 1 pre vš etky i (pri  
heuristike Treshold to nie je ž iadna výnimka). 
3. Kandidátske zoznamy sú  vš etky. Sekvenčným prístupom sme prečítali z prvého 
zoznamu (stĺpca tabuľky) prvý záznam, dostali sme tak prvého kandidáta, objekt A. 
Pre objekt A sme tiež  získali hodnotu s1(A) = 0,5. Objekt A sme eš te nevideli. 
z = (1, 0, 0) 
3.a. Priamymi prístupmi potom zistíme hodnoty objektu A v ostatných atribú toch, teda, 
že s2(A) = 0,2 a s3(A) = 0,5. 
3.b. Vypočítame S(A) = 1 * 0,5 + 2 * 0,2 + 4 * 0,5 = 2,9 
3.c. Zoznam T je zatiaľ prázdny teda pridáme doňho objekt A na prvú  pozíciu. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(A 2,9)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.2 
 
3. Zo sekvenčného prístupu v druhom kandidátskom zozname máme ď alš ieho kandidáta, 
objekt B. Máme tiež , že s2(B) = 0,4. Objekt B sme eš te nevideli. z = (1, 1, 0) 
3.a. Priamymi prístupmi zistíme, že s1(B) = 0,3 a s3(B) = 0,4. 
3.b. Vypočítame S(B) = 1 * 0,3 + 2 * 0,4 + 4 * 0,4 = 2,7 
3.c. Do zoznamu T pridáme na druhú  pozíciu objekt B. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(A 2,9), (B 2,7)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.3 
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3. Zo sekvenčného prístupu v treťom a poslednom kandidátskom zozname máme 
ď alš ieho kandidáta, objekt C. Máme tiež , že s3(C) = 0,8. Objekt C sme eš te nevideli.  
z = (1, 1, 1) 
3.a. Priamymi prístupmi zistíme, že s1(C) = 0,0 a s2(C) = 0,1. 
3.b. Vypočítame S(C) = 1 * 0,0 + 2 * 0,1 + 4 * 0,8 = 3,4 
3.c. Do zoznamu T zaradíme na prvú  pozíciu objekt C, objekt B zo zoznamu vypadne. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,4), (A 2,9)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.4 
 
4. Prepočítame treshold t: t = 1 * 0,5 + 2 * 0,4 + 4 * 0,8 = 4,5 
5. Treshold t je väčš í ako hodnota k-teho (druhého) objektu v zozname T  
(t.j. S(T(2)) = S(A) = 2,9 < 4,5 = t), teda pokračujeme krokom 2. 
 
2. Heuristika je Treshold, teda H(zi) = zi + 1 pre vš etky i. 
3. Sekvenčným prístupom v prvom kandidátskom zozname dostaneme ako kandidáta 
objekt B, ktorý sme už  videli. Neurobíme teda nič. z = (2, 1, 1) 
3. Sekvenčným prístupom v druhom kandidátskom zozname dostaneme ako kandidáta 
objekt A, ktorý sme už  videli. Neurobíme nič. z = (2, 2, 1) 
3. Sekvenčným prístupom v treťom kandidátskom zozname dostaneme ako kandidáta 
opäť objekt A, ktorý sme už  videli. Opäť teda neurobíme nič. z = (2, 2, 2) 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,4), (A 2,9)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.5 
 
4. Prepočítame treshold t: t = 1 * 0,3 + 2 * 0,2 + 4 * 0,5 = 2,7 
5. Treshold t je menš í ako hodnota k-teho (druhého) objektu v zozname T 
(t.j. S(A) = 2,9), teda zoznam T je výsledný zoznam najlepš ích dvoch objektov 
a algoritmus končí. 
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2.3 Algoritmus Sekvenčné prístupy (dvojfázový algoritmus) 
 

Tento algoritmus nebol doteraz publikovaný, ale jeho prvá fáza je identická 
s prvou fázou algoritmu Sekvenčné  prístupy NRA (tretí opisovaný algoritmus v tejto 
práci), ktorý publikovaný bol, a jeho druhá fáza je triviálna.  

Dodefinujeme ď alš ie veličiny k tomu, čo sme definovali pred algoritmom Priame 
prístupy. K hodnote S(X) čo je reálna hodnota objektu X, dodefinujeme takzvanú  
najhorš iu možnú  (worst) a najlepš iu možnú  (best) hodnotu objektu v danom okamihu 
výpočtu. Zavedieme tiež  ď alš ie potrebné označenia pre formálny popis tohto algoritmu.  
 
Definícia 2.9: Nech vektor w(X) = (w1(X),...,wn(X)) je definovaný nasledovne:  
wi(X) = si(X) ak si(X) je známa hodnota, teda poznáme hodnotu i-teho atribú tu objektu X, 
a nech wi(X) = 0 ak si(X) nie je známa. Potom hodnotu W(X) definujeme nasledovne:  
W(X) = F(w1(X),...,wn(X)). Hodnotu W(X) budeme nazývať worst (najhorš iu možnú ) 
hodnotu objektu X. 
 
Pozn. 2.9: Hodnota W(X) je teda v danom okamihu výpočtu algoritmu najhorš ia možná 
(worst) hodnota objektu X, akú  mô že nadobudnú ť, pretože ohodnotenia vš etkých doteraz 
nevidených atribú tov objektu X sú  nahradené hodnotou 0. Platí teda W(X) ≤ S(X) 
v každom okamihu výpočtu. Ak sme videli ohodnotenia vš etkých atribú tov objektu X, tak  
W(X) = S(X). 
 
Pr. 2.7: Pre situáciu znázornenú  tabuľkou 2.6 a vektor a = (1, 2, 4) vypočítame hodnotu 
W(A) nasledovne: 
 
 
 
 
 
Tab. 2.6 
 
Hodnota tretieho atribú tu objektu A je zatiaľ neznáma, teda: 
 
w(A) = (0,5, 0,2, 0,0) 
 
W(A) = F(w1(A),...,wn(A)) = 1 * 0,5 + 2 * 0,2 + 4 * 0,0 = 0,9 
 
Definícia 2.10: Nech vektor b(X) = (b1(X),...,bn(X)) je definovaný nasledovne:  
bi(X) = si(X) ak si(X) je známa hodnota, teda poznáme hodnotu i-teho atribú tu objektu X, 
a nech bi(X) = ui(X) ak si(X) nie je známa. Potom hodnotu B(X) definujeme nasledovne:  
B(X) = F(b1(X),...,bn(X)). Hodnotu B(X) budeme nazývať best (najlepš iu možnú ) hodnotu 
objektu X. 
 
Pozn. 2.10: Hodnota B(X) je teda v danom okamihu výpočtu algoritmu najlepš ia možná 
(best) hodnota objektu X, akú  mô že nadobudnú ť, pretože ohodnotenia vš etkých 
nevidených atribú tov objektu X sú  nahradené hodnotami príslušných atribú tov objektov 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 
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na pozícii aktuálneho zlezenia v príslušných zoznamoch. Teda napr. nepoznáme i-ty 
atribú t objektu X. V i-tom zozname (Li) sme doteraz posledným sekvenčným prístupom 
prečítali, že tam je objekt Y s hodnotou i-teho atribú tu 0,7. Ohodnotenie i-teho atribú tu 
objektu X t.j. hodnota si(X) nebude väčš ia ako hodnota 0,7. Preto dosadením tejto 
hodnoty dostaneme najlepš iu možnú  (best) hodnotu akú  mô že objekt X mať. Je to preto, 
lebo dáta v zoznamoch su zoradené zostupne. Ak sme videli ohodnotenia vš etkých 
atribú tov objektu X, tak W(X) = S(X) = B(X). 
 
Pr. 2.8: Pre situáciu v tabuľke 2.6 a vektor a = (1, 2, 4) vypočítame hodnotu B(A) 
nasledovne: 
 
Hodnota tretieho atribú tu objektu A je zatiaľ neznáma, teda: 
 
b(A) = (0,5, 0,2, 0,8) 
 
B(A) = F(b1(A),...,bn(A)) = 1 * 0,5 + 2 * 0,2 + 4 * 0,8 = 4,1 
 
Pozn. 2.11: Hodnota W(X) sa pre daný objekt X mô že behom výpočtu len zvyšovať, kým 
nedosiahne hodnotu S(X). Hodnota W(X) sa zmení len v prípade, že sekvenčným 
prístupom zistíme ohodnotenie nevideného atribú tu objektu X, ktoré je nenulové. 
Hodnota B(X) sa pre daný objekt X mô že v priebehu výpočtu len znižovať, kým 
nedosiahne hodnotu S(X). Hodnota B(X) sa zmení vždy, ak sa zmení hodnota ui, keď  i-ty 
atribú t bol pre daný objekt X doteraz nevidený.  
 
Označ enie 2.6: Zoznam T bude v tomto algoritme obsahovať k + m doteraz videných 
objektov, kde m je nezáporné celé číslo. Objekty v tomto zozname budú  zoradené 
zostupne podľa ich najhorš ej možnej hodnoty (v danom okamihu výpočtu), podľa 
hodnoty worst. T(k) je k-ty objekt v poradí v zozname T. 
 
Definícia 2.11: Relevantným objektom v danom okamihu výpočtu algoritmu je každý 
videný objekt X, pre ktorý platí: B(X) ≥  W(T(k)).  
 
Pozn. 2.12: Teda relevantný objekt je taký, o ktorom eš te nevieme s určitosťou povedať, 
že nepatrí medzi najlepš ích k. 
 
Poznamenajme eš te, že v zozname T sa algoritmus Sekvenčné  prístupy bude snaž iť 
uchovávať len relevantné objekty, ktoré eš te mô žu ovplyvniť výslednu k-ticu najlepš ích. 
Ak sa niekde v zozname T nachádza za objektom T(k) nejaký objekt X (rozumej X = T(j), 
kde j > k), pre ktorý platí B(X) = W(T(k)), tak objekt X je podľa definície 2.11 síce 
relevantný, ale nikdy nebude lepš í ako objekt T(k), teda sa nikdy nedostane pred neho 
v zozname T. Teda sa ani nedostane do výslednej k-tice najlepš ích. Mô žeme ho preto zo 
zoznamu T vyhodiť. 

Činnosť algoritmu Sekvenčné  prístupy sa skladá z dvoch fáz. Prvú  fázu tvoria 
kroky 1. až  5., druhú  fázu krok 6. 
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2.3.1 Formálny popis algoritmu Sekvenčné prístupy 
 
Vstupy: počet hľadaných objektov (číslo k), dáta (zoznamy L1,...,Ln), heuristika H, 
agregačná funkcia F 
Výstupy: zoznam k najlepš ích objektov zoradených podľa ich hodnoty zostupne 
 
I. fá za: 

1. Nastav z = (0,...,0), a u = (1,...,1) alebo inak povedané nech ui(0) = 1 pre vš etky i. 
2. Prepočítaj heuristiku H. 
3. Postupne v každom zozname nastav zi = H(zi) a ak je to kandidátsky zoznam, 

vykonaj v ňom sekvenčný prístup a pre príslušného kandidáta X, získaného 
sekvenčným prístupom vykonaj: 

a. Ak bol objekt X doteraz nevidený, vykonaj: 
i. Ak zoznam T eš te neobsahuje k objektov, vypočítaj W(X) a zaraď  

X na správne miesto do zoznamu T. Objekt X sa stáva relevantným. 
(zo zoznamu T sa zatiaľ ž iadny objekt nevyhadzuje) 

ii. Ak zoznam T obsahuje aspoň k objektov, vypočítaj B(X) a ak   
B(X) > W(T(k)), tak len vtedy vypočítaj W(X) a zaraď  objekt X na 
správne miesto do zoznamu T, lebo objekt X je relevantný. Inak sa 
objekt X stáva videný nerelevantný objekt, ktorý do T nepridáme 
(v prípade, že B(X) = W(T(k)) je síce podľa definície 2.11 objekt X 
relevantný, ale nemusíme ho pridať do T, lebo výslednu k-ticu 
najlepš ích už  neovplyvní). (zo zoznamu T sa zatiaľ ž iadny objekt 
nevyhadzuje) 

b. Ak bol objekt X už  videný, tak ak je v zozname T, vykonaj: 
i. Prepočítaj hodnotu B(X) a ak B(X) > W(T(k)), prepočítaj W(X) 

a presuň objekt X na správne miesto v zozname T. Inak vyhoď  
objekt X zo zoznamu T (objekt X týmto prestáva byť relevantný, 
alebo aspoň už  neovplyvní výslednu k-ticu najlepš ích).  

4. Prepočítaj hodnotu tresholdu t. 
5. Ak T eš te neobsahuje k objektov, alebo ak je treshold t väčš í ako hodnota W(T(k)),  

pokračuj krokom 2, inak pokračuj krokom 6. 
II. fá za: 

6. Zisti priamymi prístupmi hodnoty nevidených atribú tov vš etkých objektov X zo 
zoznamu T, vypočítaj tak ich reálne hodnoty (hodnoty S(X)) a vráť ako výsledok 
zoznam najlepš ích k objektov z T zoradený zostupne podľa ich hodnô t a skonči. 

 
Tvrdenie 2.2: Ak je agregačná funkcia F neklesajú ca, tak algoritmus Sekvenčné  prístupy 
korektne nájde k najlepš ích objektov. 
 
Dôkaz 2.2: Je triviálne v II. fáze vybrať k najlepš ích objektov zo zoznamu T, keď  
priamymi prístupmi zistíme hodnoty nevidených atribú tov objektov z T a budeme tak 
poznať hodnoty S(X) vš etkých objektov X z T. Preto stačí ukázať, že vš etky objekty Y, 
ktoré nepatria do T po skončení I. fázy, nie sú  relevantné, alebo že neovplyvnia 
korektnosť výslednej k-tice, teda, že platí nerovnosť B(Y) ≤ W(T(k)). Uvažované objekty 
Y mô žeme rozdeliť na tie, ktoré boli videné a na nevidené. Každý videný objekt Y, ktorý 
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nie je v T, bol buď  z T vyhodený alebo nebol nikdy do T pridaný. Ak bol videný objekt Y 
z T vyhodený, tak musela byť splnená nerovnosť B(Y) ≤ W(T(k)). Hodnota W(T(k)) 
nemô že počas výpočtu klesať a hodnota B(Y) zase nemô že rásť, teda aj po skončení I. 
fázy platí uvedená nerovnosť. Ak bol objekt Y videný a nebol do T pridaný, tak len preto, 
že bola splnená nerovnosť B(Y) ≤ W(T(k)). Táto nerovnosť, ako už  bolo spomenuté, platí 
aj po skončení I. fázy. Eš te ostáva to isté ukázať pre nevidené objekty Y. Pre každý 
nevidený objekt Y platí: B(Y) = t (lebo každý atribú t objektu Y je nevidený a pre výpočet 
hodnoty B(Y) sa zoberú  vš etky hodnoty ui). Vieme, že ukončenie I. fázy algoritmu 
nastalo na základe splnenia nerovnosti t ≤ W(T(k)). Teda pre každý nevidený objekt Y 
platí B(Y) ≤ W(T(k)). 

□ 
 
 

2.3.2 Popis algoritmu Sekvenčné prístupy na príklade 
 
Druhý algoritmus si ukážeme pre jednoduchosť na tom istom príklade ako prvý. 
 
Nech: k = 2, n = 3, a = (1, 2, 4) teda a1 = 1, a2 = 2, a3 = 4 
Použ ijeme opäť heuristiku Treshold, pre ktorú  vždy platí: 
H(zi) = zi + 1 pre vš etky i. 
 
1. z = (0, 0, 0) 
2. Prvý prepočet heuristiky je špeciálny a je taký, že H(zi) = zi + 1 pre vš etky i (pri  
heuristike Treshold to nie je ž iadna výnimka).  
3. Kandidátske zoznamy sú  vš etky. Sekvenčným prístupom sme prečítali z prvého 
zoznamu (stĺpca tabuľky) prvý záznam, dostali sme tak prvého kandidáta, objekt A. 
Pre objekt A sme tiež  získali hodnotu s1(A) = 0,5. z = (1, 0, 0) 
3.a. Objekt A sme eš te nevideli. 
3.a.i. Zoznam T je prázdny. Vypočítame teda W(A) = 1 * 0,5 + 2 * 0,0 + 4 * 0,0 = 0,5 
Zaradíme objekt A na prvé miesto do zoznamu T. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(A 0,5)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.7 
 
3. Vykonáme sekvenčný prístup do druhého kandidátskeho zoznamu, dostaneme 
kandidáta, objekt B. Pre objekt B sme tiež  získali hodnotu s2(B) = 0,4. z = (1, 1, 0) 
3.a. Objekt B sme eš te nevideli. 
3.a.i. Zoznam T obsahuje len jeden objekt, ale k = 2.  
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Vypočítame W(B) = 1 * 0,0 + 2 * 0,4 + 4 * 0,0 = 0,8 
Zaradíme objekt B na prvé miesto do zoznamu T. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(B 0,8), (A 0,5)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.8 
 
3. Vykonáme sekvenčný prístup do tretieho kandidátskeho zoznamu, dostaneme 
kandidáta, objekt C. Pre objekt C sme tiež  získali hodnotu s3(C) = 0,8. z = (1, 1, 1) 
3.a. Objekt C sme eš te nevideli. 
3.a.ii. Zoznam T už  obsahuje 2 objekty. 
Vypočítame B(C) = 1 * 0,5 + 2 * 0,4 + 4 * 0,8 = 4,5 
B(C) = 4,5 > 0,5 = W(T(2)) = W(A) teda objekt C je relevantný. 
Vypočítame W(C) = 1 * 0,0 + 2 * 0,0 + 4 * 0,8 = 3,2 
Zaradíme objekt C na prvé miesto do zoznamu T. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,2), (B 0,8), (A 0,5)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.9 
 
4. Prepočítame treshold t = 1 * 0,5 + 2 * 0,4 + 4 * 0,8 = 4,5 
5. t = 4,5 > 0,8 = W(T(2)) = W(B) teda pokračujeme krokom 2. 
 
2. Heuristika je Treshold, teda H(zi) = zi + 1 pre vš etky i. 
3. Vykonáme sekvenčný prístup do prvého kandidátskeho zoznamu, dostaneme 
kandidáta, objekt B. Pre objekt B sme tiež  získali hodnotu s1(B) = 0,3. z = (2, 1, 1) 
3.b. Objekt B bol videný a je v T. 
3.b.i. Prepočítame hodnotu B(B) = 1 * 0,3 + 2 * 0,4 + 4 * 0,8 = 4,3 
B(B) = 4,3 > 0,8 = W(T(2)) = W(B) teda objekt B je naď alej relevantný. 
Prepočítame hodnotu W(B) = 1 * 0,3 + 2 * 0,4 + 4 * 0,0 = 1,1 
Objekt B nezmení svoju pozíciu v zozname T. 
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Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,2), (B 1,1), (A 0,5)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.10 
 
3. Vykonáme sekvenčný prístup do druhého kandidátskeho zoznamu, dostaneme 
kandidáta, objekt A. Pre objekt A sme tiež  získali hodnotu s2(A) = 0,2. z = (2, 2, 1) 
3.b. Objekt A bol videný a je v T. 
3.b.i. Prepočítame hodnotu B(A) = 1 * 0,5 + 2 * 0,2 + 4 * 0,8 = 4,1 
B(A) = 4,1 > 1,1 = W(T(2)) = W(B) teda objekt A je naď alej relevantný. 
Prepočítame hodnotu W(A) = 1 * 0,5 + 2 * 0,2 + 4 * 0,0 = 0,9 
Objekt A nezmení svoju pozíciu v zozname T. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,2), (B 1,1), (A 0,9)> 
 
 

Tab. 2.11 
 
3. Vykonáme sekvenčný prístup do tretieho kandidátskeho zoznamu, dostaneme 
kandidáta, objekt A. Pre objekt A sme tiež  získali hodnotu s3(A) = 0,5. z = (2, 2, 2) 
3.b. Objekt A bol videný a je v T. 
3.b.i. Prepočítame hodnotu B(A) = 1 * 0,5 + 2 * 0,2 + 4 * 0,5 = 2,9 
B(A) = S(A) = 2,9 > 1,1 = W(T(2)) = W(B) teda objekt A je naď alej relevantný. 
Videli sme už  vš etky atribú ty objektu A. 
Prepočítame hodnotu W(A) = S(A) = B(A) = 2,9 
Presunieme objekt A na druhú  pozíciu v zozname T. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,2), (A 2,9), (B 1,1)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.12 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 
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4. Prepočítame hodnotu treshold t = 1 * 0,3 + 2 * 0,2 + 4 * 0,5 = 2,7 
5. t = 2,7 < 2,9 = W(T(2)) = W(A) teda pokračujeme krokom 6. 
 
Pre lepš iu orientáciu budú  objekty v zozname T, ktoré sme v priebehu druhej fázy už  
vyhodnotili, zvýraznené tučným písmom. 
 
6. Priamymi prístupmi zistíme ohodnotenia nevidených atribú tov objektu C. Vypočítame 
S(C) = 1 * 0,0 + 2 * 0,1 + 4 * 0,8 = 3,4. Zaradíme objekt C na prvú  pozíciu do nového 
výsledného zoznamu, ktorý si označíme napr. V.  
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,4), (A 2,9), (B 1,1)> 
V = <(C 3,4)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.13 
 
6. Objekt A má vš etky atribú ty videné, teda hodnotu S(A) poznáme, zaradíme ho do 
zoznamu V na druhú  pozíciu. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,4), (A 2,9), (B 1,1)> 
V = <(C 3,4), (A 2,9)> 
 
6. Priamym prístupom zistíme ohodnotenie nevideného tretieho atribú tu objektu B. 
Vypočítame S(B) = 1 * 0,3 + 2 * 0,4 + 4 * 0,4 = 2,7 
Objekt B do zoznamu nezaradíme, lebo naptrí medzi 2 najlepš ie objekty (je horš í ako 
objekt V(2) = A) 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,4), (A 2,9), (B 1,1)> 
V = <(C 3,4), (A 2,9)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.14 
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6. Vyhodnotili sme vš etky objekty zo zoznamu T, algoritmus vráti ako výsledok zoznam 
V a skončí. 
 
 

2.4 Algoritmus Sekvenčné prístupy NRA (No Random Access) 
(trojfázový algoritmus) 
 

Je to jediný algoritmus z uvedených, ktorý vô bec nepouž íva priame prístupy. Bol 
publikovaný v článku [G2]. Jeho činnosť sa skladá z troch fáz. Prvá fáza (kroky 1. až  5.) 
je identická s prvou fázou predchádzajú ceho dvojfázového algoritmu. Preto uvediem len 
popis druhej a tretej fázy, počnú c krokom 6. Nie sú  potrebné ž iadne nové definície ani 
označenia. 
 
 

2.4.1 Formálny popis II. a III. fázy algoritmu Sekvenčné prístupy NRA 
 
Vstupy: počet hľadaných objektov (číslo k), dáta (zoznamy L1,...,Ln), heuristika H, 
agregačná funkcia F 
Výstupy: zoznam k najlepš ích objektov zoradených podľa ich worst hodnoty zostupne 
 
II. fá za: 

6. Ak zoznam T obsahuje viac ako k objektov (m > 0), prepočítaj pre každý objekt X 
za objektom T(k) v zozname T hodnotu B(X) a ak B(X) ≤ W(T(k)), tak vyhoď  
objekt X zo zoznamu T. Alebo neformálne, vyhoď  zo zoznamu T vš etky objekty, 
ktoré už  nie sú  relevantné alebo už  neovplyvnia výslednu k-ticu najlepš ích. 

III. fá za: 
7. Ak zoznam T neobsahuje viac ako k objektov, vráť zoznam T ako výsledok 

a skonči. Inak prepočítaj heuristiku H a pokračuj krokom 8. 
8. Postupne v každom zozname nastav zi = H(zi) a ak je to kandidátsky zoznam, 

vykonaj v ňom sekvenčný prístup a pre príslušného kandidáta X, získaného 
sekvenčným prístupom, ak X bol videný a je v zozname T, vykonaj: 

a. Prepočítaj hodnotu B(X) a ak B(X) ≤ W(T(k)), tak vyhoď  objekt X zo 
zoznamu T. Inak prepočítaj W(X) a presuň objekt X na správne miesto 
v zozname T. 

9. Ak v kroku 8. doš lo k zmene hodnoty W(T(k)), vykonaj II. fázu a pokračuj 
krokom 7., inak pokračuj priamo krokom 7.  

 
Tvrdenie 2.3: Ak je agregačná funkcia F neklesajú ca, tak algoritmus Sekvenčné  prístupy 
NRA korektne nájde k najlepš ích objektov. 
 
Dôkaz 2.3: V dô kaze 2.2 sme ukázali, že po skončení I. fázy sa k najlepš ích objektov 
nachádza v zozname T (resp. minimálne to, že v T sa nachádza jedna z korektných k-tic 
najlepš ích objektov). Teraz už  len stačí ukázať, že pre vš etky objekty Y, ktoré boli v II. 
alebo III. fáze zo zoznamu T vyhodené, platí po skončení výpočtu nerovnosť              
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B(Y) ≤ W(T(k)). Táto nerovnosť bola podmienkou vyhodenia objektu zo zoznamu T, a 
keď že hodnota B(Y) nemô že rásť a hodnota W(T(k)) nemô že klesať, tak aj po skončení 
výpočtu platí. 

□ 
 
 

2.4.2 Popis II. a III. fázy algoritmu Sekvenčné prístupy NRA na 
príklade 
 

Aj tento algoritmus si ukážeme na tom istom príklade ako predoš lé dva. Po 
skončení prvej fázy trojfázového algoritmu je stav rovnaký ako po skončení prvej fázy 
predchádzajú ceho dvojfázového algoritmu. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,2), (A 2,9), (B 1,1)> 
 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.15 
 
4. Prepočítame hodnotu treshold t = 1 * 0,3 + 2 * 0,2 + 4 * 0,5 = 2,7 
5. t = 2,7 < 2,9 = W(T(2)) = W(A) teda pokračujeme krokom 6. 
 
6. V zozname T je len jeden objekt navyš e, objekt B. Prepočítame pre ňho hodnotu 
B(B) = 1 * 0,3 + 2 * 0,4 + 4 * 0,5 = 3,1 
B(B) = 3,1 > 2,9 = W(T(2)) = W(A) teda objekt B je relevantný, nevyhadzujeme ho. 
7. Zoznam T obsahuje viac ako 2 objekty, teda nastavíme heuristiku H (stále použ ívame 
heuristiku Treshold), teda H(zi) = zi + 1 pre vš etky i. 
8. Vykonáme sekvenčný prístup do prvého kandidátskeho zoznamu (L1), získame 
kandidáta, objekt D, ktory bol doteraz nevidený. z = (3, 2, 2) 
8. Vykonáme sekvenčný prístup do druhého kandidátskeho zoznamu (L2), získame 
kandidáta, opäť objekt D, ktory bol doteraz nevidený. z = (3, 3, 2) 
8. Vykonáme sekvenčný prístup do tretieho kandidátskeho zoznamu (L3), získame 
kandidáta, objekt B. Objekt B bol videný a je v T. Tiež  sme získali hodnotu s3(B) = 0,4.   
z = (3, 3, 3) 
8.a. Prepočítame hodnotu B(B) = 1 * 0,3 + 2 * 0,4 + 4 * 0,4 = 2,7 
B(B) = 2,7 < 2,9 = W(T(2)) = W(A) teda objekt už  nie je relevantný, vyhodíme ho zo 
zoznamu T. 
 
Aktuálny stav: 
 
T = <(C 3,2), (A 2,9)> 
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A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 

Tab. 2.16 
 
9. V kroku 8. nedoš lo k zmene hodnoty W(T(2)) = W(A) = 2,9 teda II. fázu nerobíme, 
pokračujeme krokom 7. 
7. Zoznam T obsahuje 2 objekty, teda algoritmus vráti zoznam T ako výsledok a skončí. 
 
 

3 Heuristiky 
 

Heuristika je funkcia podľa definície 2.8 a riadi zostupovanie sekvenčnými 
prístupmi v jednotlivých zoznamoch. Stav, kedy algoritmus videl k najlepš ích objektov 
(t.j. mô že sa ukočiť prvá fáza) nastáva vtedy, ak pre každý objekt X z k najlepš ích 
z doteraz videných objektov platí: 
 

S(X) = F(s1(X),...,sn(X)) ≥  t 
 
Cieľom heuristiky je vyberať kandidátske zoznamy tak, aby nastal tento stav čo najskô r, 
teda po čo najmenej sekvenčných prístupoch vykonaných spolu do vš etkých zoznamov. Z 
uvedenej rovnice je zrejmé, že to je možné dosiahnuť dvoma spô sobmi (alebo ich 
kombináciou). Buď  sa budeme snaž iť dosahovať čo najväčš ie hodnoty na ľavej strane 
alebo čo najmenš ie hodnoty na pravej strane. Hodnoty S(X) aj treshold t sú  počítané 
pomocou agregačnej funkcie F, preto aj výpočet heuristík bude závisieť od funkcie F. 
Implementovaný je len špeciálny prípad agregačnej funkcie F podľa poznámky 2.4 
(F(y1,...,yn) = a1y1 + ... + anyn), pretože parametre agregačnej funkcie sú  závislé od 
koncového použ ívateľa a nie je vhodné od neho očakávať zadávanie parametrov 
zlož itejš ích agregačných funkcií. Vo vš eobecnosti vš ak musí mať agregačná funkcia 
nasledovné vlastnosti: 
 

a. monotónnosť (v našom prípade musí byť neklesajú ca) 
b. spojitosť (presnejš ie existencia parciálnej derivácie zľava v každom bode podľa xi 

pre vš etky i) 
 
Implementovali sme š esť známych heuristík, každu si formálne popíš eme a k niektorým 
uvedieme aj príklad.  
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3.1 Heuristika Treshold 
 
Heuristika Treshold je triviálna a je definovaná nasledovne: 
 
H(zi) = zi + 1 pre vš etky i 
 
Tú to heuristiku vymyslel Ronald Fagin ako sú časť jeho algoritmu nazvaneho Treshold 
Algorithm (v našom prípade je to jednofázový algoritmus). Každý algoritmus vš ak 
poskytuje možnosť použ iť ľubovoľnú  heuristiku, preto aj jednofázový algoritmus máme 
definovaný nezávisle na heuristike. 
 
 

3.2 Heuristika Zostupovanie rô znou rýchlosť ou 
 

Tú to heuristiku publikoval Peter Gurský a Rastislav Lencses v článku [GL]. 
Heuristika sa snaž í o dosahovanie čo najväčš ích hodnô t S(X) videných objektov X. 
Neberie vš ak do ú vahy hodnoty, ktoré sa vyskytujú  v danom zozname. Vo vš eobecnosti  
táto heuristika funguje nasledujú cim spô sobom. Vypočíta hodnoty δi pre vš etky i podľa 
vzťahu: 
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−
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Potom je funkcia H definovaná nasledovne: H(zi) = zi + δi 
My sme vš ak v definícii 2.8 definovali bez ujmy na vš eobecnosti heuristiku ako funkciu 
H tak, že z pohľadu uvedeného vzťahu H(zi) = zi + δi by malo platiť, že δi = 0 alebo       
δi = 1. Toto vš ak očakávať nemô žeme, pretože hodnoty δi mô žu byť ľubovoľné 
nezáporné reálne čísla (ich nezápornosť vyplýva z predpokladu, že agregačná funkcia je 
neklesajú ca). Preto to, ktoré zoznamy budú  kandidátske, sa zisťuje nasledovným 
spô sobom, v ktorom je použ itý nový pomocný vektor d: 
 

1. Pred prvým prepočtom heuristiky sa nastaví vektor d = (d1,...,dn) = (0,...,0). 
2. Pri každom prepočte heuristiky sa vypočítajú  nie len hodnoty δi, ale aj hodnota D 

podľa vzťahu D = δ1 + ... + δn a pokračuje sa krokom 3. 
3. Pre vš etky i vykonaj: di = di + δi / D a pokračuj krokom 4. 
4. Za kandidátsky zoznam urč každý zoznam Li, pre ktorý platí: di ≥  1 a eš te pre 

tento zoznam Li vykonaj di = di –  1. Ak ž iadny zoznam nespĺňa uvedenú  
podmienku vykonaj eš te raz kroky 3. a 4. 

 
Pr. 3.1: Situáciu zlezenia v zoznamoch znázorňuje tabuľka 3.1. 
 
 
 
 



 - 29 - 

 
 
 
 
Tab. 3.1 
 
Nech vektor d = (0,9, 0,2, 0,6). Použ ívame agregačnú  funkciu F podľa poznámky 2.4 
(F(y1,...,yn) = a1y1 + ... + anyn), nech vektor koeficientov a = (1, 2, 4). Vypočítajú  sa 
hodnoty δi: 
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Vypočíta sa hodnota D: 
D = 1 + 2 + 4 = 7 
 
Prepočítajú  sa hodnoty di (v našom príklade len približne): 
d1 = 0,9 + 1 / 7 = 1,04 
d2 = 0,2 + 2 / 7 = 0,48 
d3 = 0,6 + 4 / 7 = 1,16 
 
Z vypočítaných hodnô t vyplýva, že za kandidátske zoznamy sa určia zoznamy L1 a L3, 
teda funkcia H sa nastaví nasledovne: 
H(z1) = z1 + 1 
H(z2) = z2 
H(z3) = z3 + 1 
 
Eš te sa vykonajú  prepočty: 
d1 = d1 –  1 = 1,04 –  1 = 0,04 
d3 = d3 –  1 = 1,16 –  1 = 0,16 
 
a vektor d bude pre najbliž š í prepočet heuristiky vyzerať nasledovne:  
d = (0,04, 0,48, 0,16) 
 
 

3.3 Heuristika Zostupovanie podľa najvä čšej hodnoty 
 
 Táto heuristika bola tiež  publikovaná v článku [GL]. Heuristika vypočíta pre 
vš etky zoznamy Li hodnotu ∆ i podľa vzťahu: 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 
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a ako kandidátsky zoznam vyberie taký zoznam Lj, pre ktorý platí: 
∆ j = max{∆ i, i = 1,...,n} 
Ak je takýchto zoznamov viac, vyberie náhodne jeden z nich. Je teda zrejmé, že táto 
heuristika zostupuje v zoznamoch, v ktorých sa dosahujú  najväčš ie hodnoty a tým sa 
snaž í vidieť čo najskô r objekty s maximálnou možnou hodnotou. Týmto sa snaž í 
dosahovať čo najväčš ie hodnoty S(X) videných objektov X. 
 
Pr. 3.2: Majme agregačnú  funkciu F podľa poznámky 2.4 (F(y1,...,yn) = a1y1 + ... + anyn) 
s vektorom koeficientov a = (1, 2, 4). 
 
 
 
 
 
Tab. 3.2 
 
Pre situáciu znázornenú  v tabuľke 3.2 sa vypočítajú  hodnoty ∆ i: 
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Z vypočítaných hodnô t vidíme, že heuristika vyberie za kandidátsky zoznam zoznam L3. 
Daným vypočtom sa teda zadefinuje funkcia H nasledovne: 
H(z1) = z1 
H(z2) = z2 
H(z3) = z3 + 1 
 
 

3.4 Heuristika Quick combine 
 

Heuristika Quick combine bola publikovaná v článku [G1] a patrí do kategórie 
tých, ktoré sa snaž ia o rýchle klesanie tresholdu t. Za kandidátsky zoznam určí ten, 
v ktorom za posledných p vykonaných sekvenčných prístupov v danom zozname najviac 
klesla hodnota. Konš tanta p je prirodzené číslo vhodnej veľkosti (v implementácii 
použ ité p = 5). Heuristika pri prvých p + 1 prepočtoch volí za kandidátske zoznamy 

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 
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vš etky ako heuristika Treshold. Po vykonaní prvých p + 1 sekvenčných prístupov, 
v každom zozname vyberá vždy práve jeden kandidátsky zoznam nasledujú cim 
spô sobom. Pre každý zoznam Li vypočíta hodnotu ∆ i podľa vzťahu: 
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a ako kandidátsky zoznam vyberie taký zoznam Lj, pre ktorý platí: 
∆ j = max{∆ i, i = 1,...,n} 
Ak je takýchto zoznamov viac, vyberie náhodne jeden z nich.  
 
Pr. 3.3: Majme agregačnú  funkciu F podľa poznámky 2.4 (F(y1,...,yn) = a1y1 + ... + anyn) 
s vektorom koeficientov a = (1, 2, 4). Nech p = 1. 
 
 
 
 
 
Tab. 3.3 
 
Pre situáciu znázornenú  v tabuľke 3.3 už  bolo vykonaných p + 1 (t.j. 2) sekvenčných 
prístupov v každom zozname, teda sa vypočítajú  hodnoty ∆ i: 
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Z vypočítaných hodnô t vidíme, že heuristika vyberie za kandidátsky zoznam zoznam L3. 
Daným prepočtom sa teda zadefinuje funkcia H nasledovne: 
H(z1) = z1 
H(z2) = z2 
H(z3) = z3 + 1 
 
 

3.5 Heuristika Paralelný Quick combine 
 

Táto heuristika sa od predoš lej líš i len v tom, že v prípade ak je viac zoznamov, 
v ktorých hodnota ∆ i nadobú da maximum, tak ako kandidátske zoznamy určí vš etky 
s maximálnou hodnotou ∆ i.  

A   0,5 B   0,4 C   0,8 
B   0,3 A   0,2 A   0,5 
D   0,2 D   0,1 B   0,4 
C   0,0 C   0,1 D   0,0 
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3.6 Heuristika Switch 
 

Je predstaviteľom heuristiky, ktorá sa snaž í skĺbiť obidva spô soby dosahovania 
nerovnosti S(X) = F(s1(X),...,sn(X)) ≥  t. Je kombináciu heuristiky Zostupovanie podľa 
najvä čšej hodnoty a Quick combine. Prvých p + 1 nastavení pracuje ako heuristika Quick 
combine (t.j. rovnako ako heuristika Treshold) a potom dochádza k pravidelnému 
striedaniu spô sobov výberu kandidátskeho zoznamu. Raz vyberie kandátsky zoznam 
spô sobom heuristiky Quick combine a raz spô sobom heuristiky Zostupovanie podľa 
najvä čšej hodnoty.  
 
 

4 Efektivita algoritmov a heuristík 
 

Efektivitu algoritmov mô žeme posudzovať z časového hľadiska a z hľadiska 
počtu vykonaných prístupov k dátam. To, ktorý algoritmus je lepš í, nie je jednoznačné, 
ale závisí od spô sobu uloženia dát a implementácie prístupov k nim. Rovnako aj 
heuristika nie je jedna najlepš ia, ale pre jednotlivé algoritmy a spô soby uloženia dát 
(sú bory, MySQL) sú  vhodné konkrétne heuristiky. 
 
 

4.1 Časová efektivita 
 

Časová efektivita výpočtu pri použ itom konkrétnom počítači a spô sobe uloženia 
dát závisí v prvom rade od použ itého algoritmu. Použ itá heuristika má vplyv menš í. Iba 
dolaďuje výslednú  efektivitu, ktorú  prevratne nemení. 

Hodnoty v grafoch sú  získané z testov, v ktorých som každý algoritmus vyskú š al 
s každým spô sobom uloženia dát (sú bory, MySQL) a s každou heuristikou pre 
vyhľadanie 10 najlepš ích objektov na testovacích dátach obsahujú cich 10000 objektov. 
Každý objekt bol ohodnocovaný pomocou piatich atribú tov. Hodnoty atribú tov 
jednotlivých objektov boli generované náhodne. Konfigurácia počítača, na ktorom boli 
vykonané testy bola: procesor Intel Celeron 2,4 GHz, 512 MB RAM. 
 
 

4.1.1 Č asová efektivita algoritmov pre dáta uložené v súboroch 
 

Obrázok 4.1 znázorňuje časovú  dĺžku vyhľadávania (výpočtu) nad dátami 
uloženými v sú boroch. Pre prístup k dátam uloženým v sú boroch je rýchlosť jednotlivých 
druhov prístupov (priamy a sekvenčný) veľmi dobrá a rozdiely sú  nemerateľné. Preto 
použ itá heuristika, ktorá pre algoritmus Priame prístupy (jednofázový) len trochu 
ovplyvní počet jednotlivých prístupov k dátam, nemá vplyv na výslednu dĺžku výpočtu. 

Pre algoritmy Sekvenčné  prístupy (dvojfázový) a Sekvenčné  prístupy NRA 
(trojfázový) je najvhodnejš ia heuristika Zostupovanie podľa najvä čšej hodnoty. Pre ne sa 
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prejavuje na pomerne dlhých časoch aj vyš š ia výpočtová zlož itosť týchto algoritmov. Pri 
použ ití heuristiky Zostupovanie podľa najvä čšej hodnoty sa na výrazne lepšom čase 
zrejme podpísalo poradie v akom boli postupne objekty zo sú boru čítané. Minimalizoval 
sa tým zrejme počet operácií v algoritme potrebných na udržanie zoradených š truktú r 
objektov, pretože čo sa týka počtu vykonaných prístupov, nevykazuje lepš ie výsledky 
ako ostatné heuristiky. 
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Obr. 4.1 
 
 

4.1.2 Č asová efektivita algoritmov pre dáta uložené v databáze 
MySQL 
 

Pre prístup k dátam uloženým v databáze MySQL je omnoho rýchlejš í sekvenčný 
prístup ako priamy. To sa prejavuje v tom, že rýchlejš ie sú  algoritmy, ktoré priamy 
prístup k dátam využ ívajú  čo najmenej. Najlepš í je algoritmus Sekvenčné  prístupy. Lepš í 
ako algoritmus Priame prístupy je preto, lebo využ íva omnoho menej priamych 
prístupov. Lepš í ako algoritmus Sekvenčné  prístupy NRA je preto, lebo pomerne malým 
počtom priamych prístupov výrazne zredukoval počet sekvenčných prístupov. Heuristiky 
majú  v tomto prípade minimálny vplyv na časovú  dĺžku výpočtu. 
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Obr. 4.2 
 
 

4.2 Efektivita z hľadiska poč tu vykonaných prístupov 
 

Kým časová dĺžka výpočtu závisí na výkone počítača, na ktorom boli testy 
vykonané a tiež  na spô sobe implementácie interných dátových š truktú r algoritmov (tie si 
musia pamätať videné objekty, udrž iavať ich zoradené podľa ich hodnoty, vyhľadávať 
medzi nimi a podobne), efektivita z hľadiska počtu vykonaných prístupov nezávisí od 
týchto relatívnych faktorov. Vypovedá presne o efektivite jednotlivých algoritmov 
a závisí len od činností algoritmov na tej ú rovni, ktorá je formálne popísaná v tejto práci.  
 
 

4.2.1 Poč et priamych prístupov 
 

Z obrázku 4.3 je zrejmé, že algoritmus Sekvenčné  prístupy NRA nepouž íva priame 
prístupy vô bec a algoritmus Priame prístupy ich použ íva v maximálnej možnej miere. 
Algoritmus Sekvenčné  prístupy použ íva priame prístupy len v druhej fáze a zaujímavé je 
to, že ich pomerne malým počtom výrazne zredukuje počet sekvenčných prístupov, čo je 
možné vidieť na obrázku 4.4. 
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Obr. 4.3 
 
 

4.2.2 Poč et sekvenč ných prístupov 
 

Na grafe na obrázku 4.4 je zujímavé, že algoritmus Sekvenčné  prístupy NRA 
prečítal takmer vš etky dáta. Vykonal takmer 50000 sekvenčných prístupov, pričom dáta 
tvorí 10000 objektov s piatimi atribú tmi (t.j. 5 zoznamov). Dáta sú  ale vygenerované 
náhodne, preto na reálnych dátach, ktoré nebudú  tak rovnomerne rozložené, sa 
predpokladajú  výrazne lepš ie výsledky.  
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Obr. 4.4 
 
 

5 Praktická č asť – Popis programu 
 
 V tejto časti si popíš eme prípady použ itia aplikácie, jej dizajn, presnú  š truktú ru 
dát a príkladom sprevádzaný postup, ktorý opisuje ako použ iť aplikáciu vo vlastnom 
programe. 
 
 

5.1 Prípady použitia 
 

Program má iba jeden prípad použ itia, nakoľko nie je finálnou aplikáciou pre 
konkrétneho použ ívateľa, ale jedným z modulov väčš ieho softvérového projektu. 
Program použ ijeme na vyhľadanie najlepš ích k objektov. Program vyžaduje nasledujú ce 
priame vstupy: 
 

1. počet hľadaných objektov 

2. algoritmus, ktorý má program použ iť, na výber sú  možnosti: 

2.1. algoritmus Priame prístupy 
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2.2. algoritmus Sekvenčné  prístupy 

2.3. algoritmus Sekvenčné  prístupy NRA 

3. heuristika, ktorú  má algoritmus použ iť, na výber sú  možnosti: 

3.1. Treshold 

3.2. Zostupovanie rôznou rýchlosťou 

3.3. Zostupovanie podľa najvä čšej hodnoty 

3.4. Quick combine 

3.5. Paralelný Quick combine 

3.6. Switch 

4. prístup k dátam, ktorý má algoritmus použ iť, na výber sú  možnosti: 

4.1. prístup k dátam v databáze MySQL 

4.2. prístup k dátam v sú boroch 

5. počet atribú tov objektu pre jeho ohodnotenie 

 
Program potrebuje tiež  tri nepriame vstupy, resp. vstupy prostredníctvom sú boru: 
 

1. sú bor s koeficientami (váhami) agregačnej funkcie pre ohodnocovanie objektov 

2. sú bor s identifikačnými číslami atribú tov objektov t.j. s identifikačnými číslami 

zoznamov objektov, na základe ktorých bude program vyhľadávať 

3. konfiguračný sú bor pre prístup k dátam v databáze MySQL 

 
Použ itím, resp. otestovaním programu rozumieme spustenie sú boru Program.class. 
Program zapíš e do sú boru výstup, ktorý má nasledujú ci tvar: 
 

1. názov použ itého algoritmu 
2. názov použ itej heuristiky 
3. názov použ itého ohodnocovača (v tomto prípade vždy agregačná funkcia) 
4. názov použ itého prístupu, teda ktoré dáta boli na vyhľadávanie použ ité 
5. čas, ktorý trval samotný výpočet 
6. počet vykonaných priamych prístupov k dátam 
7. počet vykonaných sekvenčných prístupov k dátam 
8. počet vykonaných vš etkých prístupov k dátam, teda sú čet predchádzajú cich dvoch 

čísiel 
9. počet vykonaných vš etkých prístupov k dátam pri poslednom pridaní objektu 

medzi aktuálne k najlepš ích 
10. počet videných objektov 
11. posledná hodnota tresholdu, teda hodnota po poslednom zlezení heuristikou, na 

základe ktorej je zrejmé, že algoritmus videl k najlepš ích objektov 
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12. konečný vektor hodnô t zostú penia v jednotlivých zoznamoch 
13. vektor zostú penia v zoznamoch pri posledom pridaní objektu medzi aktuálne 

k najlepš ích 
14. Zoznam najlepš ích k objektov začínajuci ich počtom, teda číslom k. Pre každý 

objekt sa vypíš e jeho id, celková hodnota a hodnoty v jednotlivých atribú toch. 
 
Príklad konkrétneho výstupu: 
 
algoritmus:  AlgSekvPristupy 
heuristika:  SwitchHeu 
ohodnocovac:    AgrFunkcia 
pristup:        PristupMySQL 
dlzka vypoctu:  4 s, 250 ms 
pocetPP:        2134 
pocetSP:        8294 
pocetVP:        10428 
pocetVPppp:     7892 
pocetVO:        6456 
kon. treshold:  11.342749922622506 
konecny vektor zostupenia z:   5 11 746 3081 4446 
vektor zostupenia zppp:        5 11 581 2939 4351 
Zoznam najlepsich k objektov: 
6 
1.   20 / 14.103476958206134 / 0.814764749288768, 0.972502544898904, 
0.985834765174925, 0.853994421741093, 0.994045027326082 
2.   4102 / 14.053287428523797 / 0.810465893018134, 0.824073893130084, 
0.970294116051573, 0.993272044780629, 0.942140644393652 
3.   500 / 13.632204492018467 / 0.881746257843971, 0.768620585536093, 
0.961724071650112, 0.921841920432371, 0.928135433284498 
4.   5794 / 13.558222095036232 / 0.752549501141587, 0.911406326212309, 
0.873821884825547, 0.865318504501415, 0.980024053797545 
5.   3819 / 13.48759395637938 / 0.72483031023944, 0.999186990824228, 
0.769229750229984, 0.872036724717608, 0.99371070298622 
6.   5296 / 13.439721512294557 / 0.689487771849104, 0.987818520355425, 
0.836011207985951, 0.826145373412005, 0.992396316425746 
 
 

5.2 Sekvenč ný diagram 
 

Sekvenčný diagram na obrázku 5.1 znázorňuje komunikáciu tried 
AlgPriamePristupy, PristupSubor, TresholdHeu a AgrFunkcia. 

Hlavný program musí vytvoriť inš tancie potomkov tried Algoritmus, Pristup, 
Heuristika a Ohodnocovac. S týmito inš tanciami sa pracuje na abstraktnej ú rovni. Hlavný 
program vykoná metódu reset() inš tancie triedy Pristup. Vyhľadanie najlepš ích 
k objektov hlavný program uskutoční zavolaním metódy najdiTopk() inš tancie triedy 
Algoritmus. Ď alej diagram znázorňuje samotný beh algoritmu a to, kedy algoritmus 
využ íva ktoré metódy tried Heuristika, Pristup a Ohodnocovac. 

Sekvenčné diagramy pre triedy AlgSekvPristupy a AlgSekvPristupyNRA sú  pre 
rozsiahlosť týchto algoritmov nečitateľné a reálne v bežne dostupnom UML nástroji 
nemodelovateľné. 
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Program

alg:AlgPriamePristupy
<<create>>

pri:PristupSubor
<<create>>

heu:TresholdHeu
<<create>>

oho:AgrFunkcia
<<create>>

reset()

najdiTopk()

kdeZostupit()

kde zostupit

[zostupit]

sekvencny()

subKandidat

[nevideny objekt]

[nevideny atribut] priamy()

hodnotapre vsetky atributy

hodnota()

hodnota

pridajObj()

pridal

hodnota()

hodnota

pre vsetky zoznamy

mameTopk()

mame top k

pokial nevidime topk

topk
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Obr. 5.1 
 

5.3 Diagram tried 
 
Diagram tried som rozdelil do niekoľkých čiastkových diagramov kvô li prehľadnosti. 
 

5.3.1 Diagram tried algoritmov 
 

Diagram na obrázku 5.2 znázorňuje rodičovskú  abstraktnú  triedu Algoritmus s jej 
implementovanými potomkami. Trieda Algoritmus je v podstate jediná prakticky použ itá 
trieda v hlavnom programe a ona ď alej využ íva ostatné triedy. Abstrakcia algoritmu je 
nutná kvô li možnosti použ iť rô zny algoritmus a kedykoľvek implementovať iný. Trieda 
Algoritmus ponú ka jedinú  metódu a to najdiTopk(). Táto metóda vyhľadá najlepš ích 
k objektov a vráti na výstup ich zoznam. Trieda tiež  v sebe nesie š tatistické informácie o 
vykonanom výpočte ako napr. počet videných objektov, počet jednotlivých prístupov 
k dátam a pod., podľa ktorých mô žeme vyhodnotiť efektivitu jednotlivých algoritmov a 
heuristík.  

 
Obr. 5.2 
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5.3.2 Diagram tried heuristík 
 

Na obrázku 5.3 je znázornený diagram týkajú ci sa triedy Heuristika a jej 
potomkov. Heuristika je trieda využ ívaná len triedou Algoritmus. Ponú ka jednu hlavnú  
metódu kdeZostupit(), ktorá vráti na výstup informáciu o tom, v ktorých zoznamoch má 
bež iaci algoritmus vyknať sekvenčný prístup. Ď alej Heuristika nesie v sebe informáciu 
o tom, ktoré zoznamy sme už  videli celé. V týchto zoznamoch sa už  ď alej nedá 
zostupovať. Konkrétnych heuristík je tiež  viacero, teda musíme abstrahovať aj od 
heuristiky. Ľubovoľný algoritmus mô že použ iť ľubovoľnú  heuristiku. 
 
 
 

 
 
 
 
Obr. 5.3 
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5.3.3 Diagram tried ohodnocovač ov a prístupov k dátam 
 

Trieda Ohodnocovac na obrázku 5.4 slú ž i hlavne na vypočítanie celkovej hodnoty 
objektu. Tú to hodnotu objektu počíta metóda hodnota(), ktorú  použ íva trieda Algoritmus. 
Ď alej poskytuje metódy, ktoré využ ívajú  jednotlivé heuristiky. Aplikácia použ íva len 
jeden spô sob ohodnocovania a to pomocou agregačnej funkcie podľa poznámky 2.4, 
avš ak aplikácia ako programový modul musí byť schopná ohodnocovať rô znymi 
spô sobmi nezávisle na ich logike a implementácii. Preto je v programe použ itá abstrakcia 
spô sobu ohodnocovania objektov. Táto architektú ra je takto pripravená pre ď alš ie 
ohodnocovače. 

Jedinou možnosťou ako pristupovať k dátam pri výpočte, je použ iť objekt typu 
Pristup (Obr. 5.5). Ten ponú ka metódy pre priamy a sekvenčný prístup k dátam. Ď alej 
ponú ka špeciálnu metódu reset(), ktorú  použ ijeme spravidla v hlavnom programe, keď  
chceme inš tanciu triedy Pristup znovu použ iť pri ď alšom vyhľadávaní. Triedu Pristup, 
resp. jej metódy pre priamy a sekvenčný prístup k dátam použ íva trieda Algoritmus. 
Vytvoril som dvoch potomkov triedy Pristup. Pre prístup k dátam uloženým v sú boroch 
a pre prístup k dátam uloženým v databáze MySQL. 
 
 

 
 
 
Obr. 5.4     Obr. 5.5 
 



 - 43 - 

5.3.4 Diagram tried reprezentujúcich hľadané objekty 
 

Ď alš ie použ ité triedy znázorňuje obrázok 5.6. Objekt je hlavná trieda, ktorej 
inš tancie predstavujú  konkrétne objekty, spomedzi ktorých algoritmus vyhľadáva. Tá 
nesie v sebe vš etky informácie o objekte potrebné pre jeho identifikáciu a ohodnotenie. 
Jej potomok ExtObjekt nesie v sebe ď alš ie dodatkové informácie, ktoré pre vyhľadávanie 
potrebujú  algoritmy AlgSekvPristupy a AlgSekvPristupyNRA, ktoré ho použ ívajú . 
SubObjekt je trieda, ktorej inš tancia nesie informáciu o hodnote konkrétneho objektu 
v konkrétnom atribú te objektu. SubObjekt teda reprezentuje jeden záznam podľa 
definície 2.1. Každý zoznam (podľa def. 2.2) si mô žeme predstaviť ako zoznam inš tancií 
triedy SubObjekt zoradených podľa hodnoty zostupne. Napr. objekt triedy PristupSubor 
pracuje presne s takými zoznamami a potrebuje ich triediť, preto SubObjekt vhodne 
implementuje rozhranie Comparable z Java Core API. Pre rýchle binárne vyhľadávanie 
nie len SubObjekt-ov ale aj Objekt-ov, podľa ich id, majú  tieto triedy statický atribú t - 
objekt (premennú ) triedy Comparator. 
 
 
 

 
 
 
Obr. 5.6 
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5.3.5 Diagram závislostí tried 
 

Diagramy doteraz znázorňovali len vzťahy generalizácie a podrobný popis 
jednotlivých tried. Vzťahy závislosti (Obr. 5.7) medzi triedami stačí znázorniť na ich 
abstraktnej ú rovni. Tam prehľadne vidno, ktorá trieda použ íva metódy ktorých tried, bez 
ohľadu na ich konkrétnej implementácii. 
 

 
Obr. 5.7 
 
 

5.4 Dáta 
 

Dáta, v ktorých algoritmy vyhľadávajú  sú  vo vš eobecnosti distribuované (v 
jednotlivých zoznamoch) a v každom zozname zoradené. Obsahujú  objekty a ich hodnoty 
v jednotlivých atribú toch. Vytvoril som testovacie dáta, ktoré sú  uložené v sú boroch a v 
databáze MySQL. 
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5.4.1 Dáta v súboroch 
 
Pre prístup k dátam uloženým v sú boroch je š truktú ra sú borov nasledovná. Každý 

sú bor zodpovedá jednému zoznamu. Napr. pre atribú t cena (hotelov), ktorý má 
identifikačné číslo 3 je vytvorený sú bor s názvom data3.txt. V tomto sú bore je zoznam 
jednotlivých objektov s ich ohodnotením v atribú te cena. V prvom riadku sú boru je vždy 
počet objektov, ktoré sa nachádzajú  v sú bore (t.j. počet záznamov zoznamu). Ď alej 
nasleduje pre každý objekt (presnejš ie záznam zoznamu) jeden riadok. V každom riadku 
je id objektu a jeho ohodnotenie (hodnota) v atribú te cena. Riadky v sú bore sú  zoradené 
podľa hodnoty zostupne. Sú bor data3.txt mô že mať napr. takýto obsah: 
 
3 
35 0.75845632 
1024 0.485632145 
12 0.236 
 
 

5.4.2 Dáta v databáze MySQL 
 

Pre prístup k dátam uloženým v databáze MySQL je š truktú ra databázy 
znázornená na obrázku 5.8. Každý záznam v tabuľke databázy obsahuje ohodnotenie 
konkrétneho objektu v konkrétnom atribú te, teda reprezentuje jeden záznam podľa 
definície 2.1. 
 

 

 
 

Obr. 5.8 
 
 

5.5 Použitie aplikácie v programe 
 

Použ itie aplikácie v programe, znamená importovanie balíka topk a použ itie 
objektov jeho tried na vyhľadanie najlepš ích k objektov v dátach, podľa vstupných 
ú dajov. Potrebujeme objekty potomkov nasledujú cich tried: 
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Ohodnocovac -  abstraktná trieda, k dispozícii je oddedená trieda AgrFunkcia 
Pristup -  abstraktná trieda, k dispozícii sú  oddedené triedy PristupSubor 

a PristupMySQL 
Heuristika -  abstraktná trieda, k dispozícii sú  oddedené triedy TresholdHeu, 

RoznRychlHeu, NajHodnHeu, QuickKombineHeu, 
QuickKombineParHeu, SwitchHeu 

Algoritmus -  abstraktná treda trieda, k dispozícii sú  oddedené triedy 
AlgPriamePristupy, AlgSekvPristupy, AlgSekvPristupyNRA 

 
Objekty potomkov uvedených tried mô žeme vytvoriť v ľubovoľnom poradí. Popis celého 
procesu prípravy jednotlivých objektov bude sprevádzaný konkrétnym príkladom. 
 
 

5.5.1 Vytvorenie objektu potomkov triedy Pristup 
 

Deklarujeme premennú  typu (triedy) Pristup. Možeme teraz do tejto premennej 
vlož iť odkaz buď  na objekt triedy PristupSubor alebo PristupMySQL. 
 
... 
Pristup pristup; 
... 
 
 
5.5.1.1 Vytvorenie objektu triedy PristupSubor 
 

Konš truktor tejto triedy má dva vstupné parametre. Prvý parameter je pole id 
atribú tov objektov, podľa ktorých chceme vyhľadávať objekty v dátach. Dĺžka tohto poľa 
musí zodpovedať počtu atribú tov, podľa ktorých chceme vyhľadávať. Druhý parameter je 
reťazec obsahujú ci absolú tnu cestu k adresáru, v ktorom sú  uložené sú bory s dátami. 
Hlavička konš truktora má nasledujú ci tvar: 
 
public PristupSubor(int[] idAtr, String cesta) throws 
FileNotFoundException, IOException 
 
Pripravíme si pole id atribú tov objektov, podľa ktorých chceme vyhľadávať. Povedzme, 
že pre tento príklad budeme pod pojmom objekt rozumieť opäť nejaký konkrétny hotel, 
ktorý mô žeme ohodnotiť z hľadiska troch atribú tov (cena, kvalita, vzdialenosť). Je 
samozrejme nutné, aby sme mali v dátach jednotlivé hotely ohodnotené podľa 
uvažovaných atribú tov (cena, kvalita, vzdialenosť), podľa ktorých chceme vyhľadávať. 
V dátach je každý z týchto atribú tov identifikovaný jednoznačným číslom id. 
 
Majme atribú t cena s id = 5, 
atribú t kvalita služ ieb s id = 7, 
a atribú t vzdialenosť s id = 2. 
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Pripravíme konečne prvý vstupný parameter, teda pole id atribú tov: 
 
... 
int[] idAtr = {5, 7, 2}; 
... 
 
Pripravíme si druhý vstupný parameter a to je absolú tna cesta k adresáru, v ktorom sú  
uložené sú bory s dátami. Nech dané sú bory sú  uložené v adresári C:\subory. 
 
... 
String cesta = ”C:\subory”; 
... 
 
Konečne vytvoríme objekt triedy PristupSubor: 
 
... 
pristup = new PristupSubor(idAtr, cesta); 
... 
 
 
5.5.1.2 Vytvorenie objektu triedy PristupMySQL 
 

Konš truktor tejto triedy má päť vstupných parametrov. Prvý parameter je rovnaký 
ako v prípade triedy PristupSubor. Je to pole id atributov objektov. Druhý parameter je 
reťazec obsahujú ci názov drivera pre napojenie sa na databázovú  aplikáciu MySQL. Tretí 
parameter je reťazec obsahujú ci adresu k databáze s dátami. Štvrtý parameter je reťazec 
obsahujú ci prihlasovacie meno a piaty parameter je reťazec obsahujú ci prihlasovacie 
heslo do databázovej aplikácie MySQL. Hlavička konš truktora má nasledujú ci tvar: 
 
public PristupMySQL(int[] idAtr, String driver, String 
adresa, String meno, String heslo) throws SQLException, 
ClassNotFoundException 
 
Pripravíme prvý vstupný parameter: 
 
... 
int[] idAtr = {5, 7, 2}; 
... 
 
Druhý vstupný parameter je názov drivera pre napojenie sa na databázovú  aplikáciu 
MySQL. Nech to je napríklad com.mysql.jdbc.Driver. Pripravíme si druhý vstupný 
parameter: 
 
... 
String driver = ”com.mysql.jdbc.Driver”; 
... 
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Tretí vstupný parameter je adresa k databáze s dátami. Skladá sa z definície použ itého 
drivera, adresy počítača (prípadne eš te čísla portu), na ktorom sa databáza nachádza, a 
menom databázy. Nech sa databáza nachádza na lokálnom počítači, nech má meno napr. 
hotely, potom pri použ ití hore uvedeného drivera bude tretí parameter vyzerať 
nasledovne: jdbc:mysql://localhost:3306/hotely. Pripravíme tretí vstupný parameter: 
 
... 
String adresa = ”jdbc:mysql://localhost:3306/hotely”; 
... 
 
Štvrtý a piaty parameter sú  prihlasovacie meno a heslo pre prístup k databáze. Pripravíme 
teda tieto parametre podľa nastavení naš ej databázy napr. nasledovne: 
 
... 
String meno = ”root”; 
String heslo = ”heslo”; 
... 
 
Vytvoríme objekt triedy PristupMySQL: 
 
... 
pristup = new PristupMySQL(idAtr, driver, adresa, meno, 
heslo); 
... 
 
 

5.5.2 Vytvorenie objektu potomka triedy Ohodnocovac 
 

Deklarujeme premennú  triedy Ohodnocovac. Vlož íme do nej odkaz na 
novovytvorený objekt triedy AgrFunkcia. Konš truktor tejto triedy očakáva na vstupe pole 
hodnô t koeficientov agregačnej funkcie. Počet týchto koeficientov musí zodpovedať 
počtu (id) atribú tov objektov podľa ktorých vyhľadávame. Poradie týchto koeficientov 
musí zodpovedať poradiu id atribú tov (tak ako im prislú chajú ) v poli na vstupe 
konš truktora triedy PristupSubor alebo PristupMySQL pri tvorbe objektu triedy Pristup. 
Hlavička konš truktora má nasledujú ci tvar: 
 
public AgrFunkcia(double[] hodnotaKoef) 
 
Vyhľadávame podľa atribú tov cena, kvalita a vzdialenosť. V tomto poradí sme zadali ich 
id pri vytváraní objektu triedy PristupSubor (alebo PristupMySQL). Každému atribú tu 
priradíme určitú  váhu, napr: 
 
cena: 5 
kvalita služ ieb: 2,5 
vzdialenosť: 10 
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Z uvedených váh vyplýva, že najviac nám zálež í na vzdialenosti, polovičnou mierou 
potom na cene, a oproti vzdialenosti len š tvrtinovou mierou nám zálež í na kvalite služ ieb. 
V príslušnom poradí zadáme tieto váhy (koeficienty agregačnej funkcie) do poľa, ktoré 
bude vstupným parametrom konš truktora triedy AgrFunkcia. 
 
... 
double[] vahy = {5, 2.5, 10); 
Ohodnocovac ohodnocovac = new AgrFunkcia(vahy); 
... 
 
 

5.5.3 Vytvorenie objektu potomkov triedy Heuristika 
 

Deklarujeme premennú  triedy Heuristika. Vlož íme do nej odkaz na 
novovytvorený objekt jednej z oddedených tried triedy Heurstika. Konš truktory týchto 
tried sú  implicitné a teda bez vstupných parametrov. 
 
Chceme použ iť heuristiku TresholdHeu: 
 
... 
Heuristika heuristika = new TresholdHeu(); 
... 
 
 

5.5.4 Vytvorenie objektu potomkov triedy Algoritmus 
 

Deklarujeme premennú  triedy Algoritmus. Vlož íme do nej odkaz na 
novovytvorený objekt jednej z oddedených tried triedy Algoritmus. Konš truktory týchto 
tried sú  implicitné a teda bez vstupných parametrov. 
 
Chceme použ iť algoritmus AlgPriamePristupy: 
 
... 
Algoritmus algoritmus = new AlgPriamePristupy(); 
... 
 
 

5.5.5 Vyhľadanie najlepších k objektov 
 

Po vytvorení potrebných objektov mô žeme použ iť ich metódy na samotné 
vyhľadanie najlepš ích k objektov v dátach. Vyhľadanie vykonáme zavolaním metódy 
najdiTopk() objektu triedy Algoritmus. Metóda má š tyri vstupné parametre. Prvý je počet 
objektov, ktoré má vyhľadať, teda číslo k. Druhý parameter je objekt triedy Pristup, tretí 
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je objekt triedy Heuristika a š tvrtý je objekt triedy Ohodnocovac. Pred každým 
zavolaním metódy najdiTopk() musíme resetnú ť objekt triedy Pristup. To vykonáme 
zavolaním jeho metódy reset(), ktorá je bez parametrov. Metóda reset() objektu typu 
Pristup nastaví pozíciu pre sekvenčné zostupovanie v zozname na prvý objekt v zozname 
a to pre každý zoznam, ku ktorému sekvenčný prístup daný objekt typu Pristup 
poskytuje. Je to preto, aby sa pri vyhľadávaní zostupovaním sekvenčnými prístupmi 
v zoznamoch začalo od prvých objektov v zoznamoch. Metóda najdiTopk() nám vráti 
pole inš tancií triedy Objekt, obsahujú ce nanajvýš  k objektov. Ak dáta neobsahujú  aspoň 
k objektov, pole obsahuje vš etky objekty v dátach a má takú  dĺžku, koľko objektov 
obsahuje. Jednotlivé objekty sú  v ňom zoradené podľa ich hodnoty zostupne (teda od 
najlepš ieho po najhorš í). Vš etky š tyri vytvorené objekty (Ohodnocovac, Pristup, 
Heuristika a Algoritmus) mô žeme použ iť opäť na ď alš ie hľadanie avš ak nesmieme 
zabudnú ť pred zavolaním metódy najdiTopk() objektu triedy Algoritmus, resetnú ť objekt 
triedy Pristup zavolaním jeho metódy reset(). 
 
Metóda najdiTopk() triedy Algoritmus má nasledujú cu hlavičku: 
 
public abstract Objekt[] najdiTopk(int k, Pristup pristup, 
Heuristika heuristika, Ohodnocovac ohodnocovac) throws 
SQLException; 
 
Chceme vyhľadať 10 objektov, a potom ď alš ích 15: 
 
... 
pristup.reset(); 
Objekt[] topk = algoritmus.najdiTopk(10, pristup, 
heuristika, ohodnocovac); 
 
// spracuje sa výsledok 
 
pristup.reset(); 
Objekt[] topk = algoritmus.najdiTopk(15, pristup, 
heuristika, ohodnocovac); 
 
// spracuje sa výsledok 
... 
 
Vo výsledku po druhom hľadaní pribudne oproti prvému hľadaniu eš te naviac ď alš ích 5 
objektov. Príklad na výpis výsledkov vrátených metódou najdiTopk(): 
 
... 
for(i = 0; i < topk.length; i++) 

System.out.println(i + ”.   ” + topk[i].id + ”  ” + 
topk[i].hodnotaObj); 

... 
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Reálny výpis mô že v tomto prípade vyzerať napríklad takto: 
 
1.   20  14.103476958206134 
2.   4102  14.053287428523797 
3.   500  13.632204492018467  
4.   5794  13.558222095036232  
5.   3819  13.48759395637938  
6.   5296  13.439721512294557  
7.   374  13.30658662149225  
8.   3481  13.300139189168906  
9.   1339  13.265719107909357  
10.   7623  13.259396665042303 
 
 

6 Záver 
 
 V práci som rozobral problém multikriteriálneho vyhľadávania nad 
distribuovanými dátami. Podrobne som rozobral tri algoritmy a š esť heuristík. 
Implementoval som vš etky opísané algoritmy a heuristiky, otestoval ich na testovacích 
dátach uložených v sú boroch aj v databáze MySQL a porovnal ich časovú  a prístupovú  
efektivitu. 
 Výsledná aplikácia naprogramovaná v jazyku Java je univerzálna v rozsahu podľa 
zadania a je zabalená v balíku topk. Jej použ itie v iných aplikáciach je potom umožnené 
jednoduchým importovaním balíka topk a následným použ itím jeho tried. 
 Implementácia balíka topk bola použ itá ď alej vo vývoji nástroja Top k -
 aggregator, ktorý je sú časťou š tátneho projektu NAZOU. 
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Príloha 
 

Priložené CD obsahuje elektronickú  podobu tejto práce a naprogramovanú  
aplikáciu, ktorá je v podadresári Program. V tomto podadresári je tiež  sú bor s názvom 
Navod na spustenie.txt, v ktorom je krok po kroku opísaný postup, ktorým je možné 
aplikáciu spustiť a otestovať. 


