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Innleveringsfrist

Torsdag 30. september 2021, klokken 14:30 i Canvas (canvas.uio.no).

Instruksjoner

Du velger selv om du skriver besvarelsen for hånd og scanner den ,eller om
du skriver den direkte inn på datamaskin (for eksempel ved bruk av LATEX).
Besvarelsen skal leveres som én PDF-fil. Scannede ark må være godt lesbare.
Det forventes at man har en klar og ryddig besvarelse med tydelige begrunnelser.
Husk å inkludere alle relevante plott og figurer.

Oppgavesettet består av til sammen seks oppgaver. For å få din besvarelse
godkjent må du gjøre seriøse forsøk på alle oppgavene, og minst 60% av dem
må være tilfredsstillende besvart.

I oppgavene der du blir bedt om å programmere må du legge ved programkoden
og levere den sammen med resten av besvarelsen. Det er viktig at du også
leverer et kjøreeksempel slik du er bedt om, for at det skal være mulig å se
hvilket resultat programmet gir. En besvarelse som viser mangelfulle Matlab-
ferdigheter kan bli underkjent selv om den tilfredsstiller de andre kriteriene.
Det er tillatt å bruke Python i stedet for Matlab, men husk at det vil kunne
bli stilt spørsmål som krever kjennskap til Matlab ved slutteksamen.

Studenter som ikke får sin opprinnelige besvarelse godkjent, men som har gjort
et reelt forsøk på å løse oppgavene, vil få én mulighet til å levere en revidert
besvarelse. Samarbeid og alle slags hjelpemidler er tillatt, men den innleverte
besvarelsen skal være skrevet av deg og reflektere din forståelse av stoffet. Er
vi i tvil om du virkelig har forstått det du har levert inn, kan vi be deg om en
muntlig redegjørelse.

Søknad om utsettelse av innleveringsfrist

Hvis du blir syk eller av andre grunner trenger å søke om utsettelse
av innleveringsfristen, må du ta kontakt med studieadministrasjonen ved
Matematisk institutt (e-post: studieinfo@math.uio.no) før innleveringsfristen.
Vitenskapelig ansatte kan ikke innvilge utsettelser.

For å få adgang til avsluttende eksamen i dette emnet, må man bestå alle
obligatoriske oppgaver i ett og samme semester.

For fullstendige retningslinjer for innlevering av obligatoriske
oppgaver, se her:

www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html

LYKKE TIL!

https://canvas.uio.no
mailto:studieinfo@math.uio.no
http://www.uio.no/studier/admin/obligatoriske-aktiviteter/mn-math-oblig.html


Lineær algebra og Google’s PageRank

Ved søk på internett skriver du inn et par søkeord, og nettleseren kommer med
forslag på nettsider som inneholder disse ordene. Du har sikkert lagt merke
til at sidene kommer opp i en rangert rekkefølge, og at de mest interessante
sidene listes først. Hvordan nettsider kan rangeres på en god måte, også kalt
pageranking, er en liten vitenskap i seg selv. Noe av suksessen til Google ligger
i at de er gode på dette. Å regne ut en rangering av alle nettsider på internett
er en enormt regnekrevende operasjon på grunn av størrelsen på problemet,
og selskaper som Google gjør dette med jevne mellomrom. Når man først
har regnet ut en rangering, så kan denne brukes for alle resultater fra søk på
internett, for å vise resultatene i rangert rekkefølge.

Algoritmer for rangering av nettsider kan forklares ut fra lineær algebra, slik
vi lærer i MAT1120. En del av koblingen mellom lineær algebra og rangering
kommer gjennom teorien for Markovkjeder. Dette er tema i avsnitt 5.9, samt
kapittel 10, i læreboka. Kapittel 10 finnes bare online, og er ikke pensum, men
ta gjerne en nærmere titt her hvis du vil lære mer. Oppgavene i denne obligen
er bare ment å gi et lite innblikk om sammenhengen mellom lineær algebra og
rangering av nettsider.
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Figur 1: Et enkelt internett med tre nettsider.

Vi vil representere et nettverk av nettsider (her kalt et internett) ved hjelp
av diagrammer som i Figur 1, 2, og 3. Hver node (firkant) i diagrammet svarer
til en nettside. Vi antar at vårt internett inneholder n nettsider, og nummererer
disse med 1, 2, . . . , n. En pil fra nettside j til nettside i svarer til en hyperlenke
i nettside j, som refererer til nettside i. For enkelthets skyld betrakter vi bare
internett der ingen nettsider har hyperlenker til seg selv. Vi antar også at en
nettside ikke har flere enn én hyperlenke til en gitt annen nettside.

Et internett med n nettsider kan representeres som en n× n matrise A.

Definisjon. For hver j = 1, 2, . . . , n lar vi nj betegne antall nettsider som
nettside j refererer til ved hjelp av hyperlenker. Lenkematrisen A er n × n
matrisen definert ved at aij = 1

nj
hvis nettside j har en hyperlenke til nettside

i, og aij = 0 ellers.

Det følger av definisjonen at koeffisientene i lenkematrisen A er ikke-negative
tall som er mindre eller lik 1. Man kan tolke A som en modell for oppførselen
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til en “tilfeldig nettsurfer”, som klikker på en tilfeldig hyperlenke på hver
nettside med like stor sannsynlighet. Tallet aij angir sannsynligheten for at en
nettsurferen på nettside j trykker på hyperlenken til nettsiden i.

Som et eksempel, la oss sette opp lenkematrisen for internettet fra Figur 1.
Den vil være en 3× 3 matrise, siden internettet har tre nettsider. Ved å telle
antall hyperlenker fra hver nettside ser vi at n1 = 1, n2 = 2, og n3 = 1.

1. Den første søylen i lenkematrisen får vi ved å ta for oss alle hyperlenkene
fra nettside 1. Siden nettside 1 bare har en hyperlenke til nettside 2, og
n1 = 1, så får vi

[
0 1 0

]T
.

2. Andre kolonne blir
[

1
2 0 1

2

]T
siden nettside 2 har hyperlenker til

nettside 1 og nettside 3, og n2 = 2.

3. Tredje kolonne blir
[
1 0 0

]T
siden nettside 3 har en hyperlenke bare

til nettside 1.

Setter vi disse tre søylevektorene sammen til en matrise får vi lenkematrisen

A =

0 1
2 1

1 0 0
0 1

2 0

 .

Vi er ute etter å bestemme fornuftige “scores” x1, x2, . . . , xn, der xi skal
være score til nettside i. En score skal være et ikke-negativt tall mindre eller
lik 1, og en høy verdi skal indikere stor relevans. Hvis tallene x1, x2, . . . , xn har
sum 1, så kaller læreboka

x =


x1
x2
...

xn


for en sannsynlighetsvektor. I vår setting vil vi også kalle dette en score-vektor.
Gitt en score-vektor så kan vi liste opp nettsidene etter avtagende score. En
slik opplisting kalles en rangering. En naturlig kandidat til en score-vektor er
andelen tid en tilfeldig nettsurfer bruker på hver nettside. Vi minner om at i
avsnitt 5.9 kalles x for en likevektsvektor for A hvis

Ax = x (1)

Kort oppsummert forklarer boka at score-vektorer svarer til likevektsvektorer
for lenkematrisene våre.

Likning (1) kan omskrives som det homogene systemet

(A− I)x = 0 (2)
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der I betegner identitetsmatrisen. Som vi har lært, kan slike systemer generelt
ha uendelig mange løsninger, så det er ikke sikkert vi har en unik likevektsvektor.

Vi vil si at rangeringen er unik hvis score-vektoren er unik. (Vi bryr oss
ikke om detaljer som hvilken side vi skal rangere først i tilfelle to sider får
samme score, da det først og fremst er selve score-vektoren vi er ute etter.)
Legg merke til at likningen (2) sier at en score-vektor x tilhører nullrommet
for matrisen A− I. Det er denne sammenhengen med lineær algebra vi skal
bruke i oppgavene.

I avsnitt 5.9 i læreboka defineres det hva det vil si at en kvadratisk matrise
er stokastisk: alle koeffisientene skal da være ikke-negative tall og summen
av koeffisientene i hver kolonne skal være lik 1. En stokastisk matrise kalles
regulær dersom en eller annen potens av matrisen inneholder kun tall som er
> 0. Teorem 11 i avsnitt 5.9 i læreboka forteller oss at en regulær stokastisk
matrise vil alltid ha en unik score-vektor.
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Figur 2: Internettet for Oppgave 1.

Oppgave 1.

(a) Skriv opp lenkematrisen A for internettet gitt ved Figur 2. Er
lenkematrisen stokastisk? Er den regulær?

(b) Bestem en basis for nullrommet til matrisen A − I, og finn den unike
score-vektoren. Angi den tilhørende rangeringen av nettsidene.
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Figur 3: Internettet for Oppgave 2.

Oppgave 2. Figur 3 viser det vi kaller et usammenhengende internett, det vil
si at internettet kan deles opp i områder som ikke refererer til hverandre.
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(a) Skriv opp lenkematrisen A. Er lenkematrisen stokastisk? Er den regulær?

(b) Bestem en basis for nullrommet til matrisen A− I. Finnes det en unik
score-vektor?

Oppgave 3. Forklar kort hvordan et internett kan gi en lenkematrise som
ikke er stokastisk.

Problemet med unik rangering viser seg å være lettere å adressere hvis
lenkematrisen er stokastisk, og vi skal derfor anta det fra nå av. Hvis A er en
stokastisk lenkematrise til et internett med n nettsider, og p er et valgt tall
slik at 0 < p < 1, definerer vi en ny n× n matrise G ved

G = pA + (1− p)K, (3)

der K er n × n matrisen der alle koeffisientene er 1
n . G kalles også Google-

matrisen. Legg merke til at G kan betraktes som lenkematrisen til et
sammenhengende internett, selv om A representerer lenkematrisen til et
usammenhengende internett.

Oppgave 4. Forklar hvorfor G alltid har en unik score-vektor.

Oppgave 5. Bruk Matlab eller Python til å skrive opp Google-matrisen G
når lenkematrisen A er den du fant i Oppgave 2, og p velges lik 0.851. Bestem
også den unike likevektsvektoren til G med Matlab eller Python.
Hvis du bruker Python: numpy har ikke innebygde funksjoner for rref, eller for
å finne nullrommet til en matrise. I stedet kan du i Python utforske funksjonen
linalg.eig, som også kan hjelpe deg her.

Siden hele internettet etterhvert inneholder forferdelig mange nettsider, så
vil vi måtte regne ut nullrommet til veldig store matriser hvis vi gjør som over
for å finne den unike likevektsvektoren. Dette er regnekrevende. Vi kan i stedet
forsøke å regne ut approksimasjoner til likevektsvektoren. Vi setter

x0 =
[

1
n . . . 1

n

]T

og definerer x1 = Gx0, x2 = Gx1, og så videre. Med andre ord, vi definerer

xk+1 = Gxk (4)

for k ≥ 1. Siden Googlematrisen er regulær stokastisk sier Teorem 11
i avsnitt 5.9 at (4) vil gi en følge av vektorer som konvergerer mot
likevektsvektoren, og dermed rangeringen, vi er ute etter. Dette kan virke
mer regnekrevende enn det å regne ut et nullrom, siden vi gjør flere
matrisemultiplikasjoner med en stor matrise. Det er to grunner til at (4)
likevel er fin å bruke:

1I følge Kapittel 10 i læreboka er det denne verdien Google bruker.
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1. Man kan velge p slik at man får rask konvergens mot likevektsvektoren,
slik at relativt få multiplikasjoner trengs.

2. Lenkematrisen inneholder typisk mange nuller (siden en nettside lenker
typisk bare til et fåtall andre sider), slik at man kan spare mye arbeid
når man multipliserer.

La oss se litt nærmere på dette.
La oss først sjekke at multiplikasjonen Ax av en n × n matrise A med

en vektor x krever 2n2 − n aritmetiske operasjoner, det vil si addisjoner,
multiplikasjoner, subtraksjoner eller divisjoner av tall: Hver komponent i Ax
svarer til å regne ut en skalarprodukt av to vektorer av lengde n. Et slikt
skalarprodukt krever n multiplikasjoner, og n− 1 addisjoner, så til sammen
2n− 1 operasjoner. Siden det er n komponenter i Ax blir antallet operasjoner
til sammen n(2n− 1) = 2n2 − n.

Hvis A inneholder bare k tall som er 6= 0 så kan du sjekke at antall
aritmetiske operasjoner synker til omtrent 2k, når vi ikke teller operasjonene
som involverer nuller. Når k er liten høres jo dette bra ut, men Google-matrisen
har jo ingen nuller i seg! Følgende oppgave viser at matrise-vektor multiplikasjon
med Google-matrisen (som vi trenger i (4)) likevel kan gjøres veldig effektivt,
så lenge A har mange nuller.

Oppgave 6. Forklar at (pA + (1− p)K)x kan regnes ut med omtrent 3n + 2k
aritmetiske operasjoner når vi vet at lenkematrisen A inneholder bare k tall
som er 6= 0.

Poenget med Oppgave 6 er at 3n + 2k er mye mindre enn 2n2 − n når k er
mye mindre enn n2 (k = n2 svarer til at alle sider lenker til andre sider), slik
at multiplikasjon med Google-matrisen kan regnes ut raskt, selv om matrisen
selv ikke har nuller i seg.
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