
Eksploracja danych

Projekt 4: Przeszukiwanie sieci i algorytm HITS

Celem tego zadania programistycznego jest zaimplementowanie algorytmu HITS do obliczenia
warto±ci Hub oraz Authority zbioru stron internetowych zwi¡zanych z okre±lonym tematem. Te
informacje mo»na wykorzysta¢ do zdecydowania, które strony w zestawie mo»na uzna¢ za naj-
bardziej kompetentne w tej dziedzinie (czyli maj¡ najwi¦ksz¡ wag¦ �autorytetu�), a które by¢
uwa»ane za najlepszy w linkowaniu do dobrych stron w danej dziedzinie (czyli maj¡ najwi¦ksz¡
wag¦ �hubowato±ci�).

Zaªó»my, »e plik wej±ciowy o nazwie links.txt skªada si¦ z tekstu ASCII, który wygl¡da nast¦puj¡co:

http://www.it.uu.se/index.html http://www.uu.se http://www.kth.se/

http://www.kth.se www.uu.se http://www.slu.se

http://www.uu.se http://www.it.uu.se www.dn.se

http://user.it.uu.se/~pergu http://www.uu.se http://www.it.uu.se/

http://www.slu.se

Ka»dy wiersz mo»na interpretowa¢ w nast¦puj¡cy sposób:

Pierwsza strona internetowa w ka»dym wierszu zawiera linki do pozostaªych stron internetowych
w tym wierszu. Informacje nie s¡ kompletne: niektóre strony internetowe, do których prowadz¡
ª¡cza z innej witryny, nie pojawiaj¡ si¦ na pocz¡tku wiersza. Niektóre wiersze prawdopodobnie
zawieraj¡ tylko jeden adres internetowy (jak ostatni w powy»szym przykªadzie), co oznacza, »e ta
strona internetowa nie zawiera linków do »adnej innej strony internetowej.

Zwró¢ uwag¦, »e niektóre linki pojawiaj¡ si¦ w ró»nych formach, np.

� http://www.it.uu.se/index.html

� http://www.it.uu.se/

� http://www.it.uu.se

Wszystkie prowadz¡ do tej samej strony, mimo »e wygl¡daj¡ inaczej. Innym przykªadem jest:

� www.uu.se

� http://www.uu.se

Jeden z linków jest poprzedzony przedrostkiem �http //�, a drugi nie. Nadal prowadz¡ do tej samej
strony. Poniewa» plik tekstowy mo»e zawiera¢ te ró»ne typy linków, musisz wst¦pnie przetworzy¢
plik, aby to zrobi¢. Wszystkie linki prowadz¡ce do tej samej strony maj¡ t¦ sam¡ nazw¦.

Twoim zadaniem jest napisanie programu w MatLabie, który oblicza wag¦ �hubowato±ci� i wag¦
autorytetu ka»dej strony internetowej w pliku. Jedyny parametr, jaki musi przyj¡¢ Twój program,
to nazwa pliku. (Je±li u»ywasz iteracyjnego algorytmu do obliczania wag, mo»esz równie» pozwoli¢,
aby liczba iteracji byªa parametrem wej±ciowym). Program powinien zwraca¢ 10 najbardziej auto-
rytatywnych stron w formacie zbioru wraz z ich wagami �autorytetu�, a tak»e 10 najbardziej
�hubowatych� stron z ich wagami �hubowato±ci.� Oto przykªad:

> myHITS linkis.txt

Strony o wysokim "autorytecie"

==========================================

Strona Waga autorytetu

1



==========================================

http://www.uu.se 0.8363

http://www.it.uu.se 0.3954

http://www.kth.se 0.2685

http://www.slu.se 0.2685

http://user.it.uu.se/~pergu 0.0000

Strony o du»ej "hubowato±ci"

==========================================

Strona Waga "hubowato±ci"

==========================================

http://user.it.uu.se/~pergu 0.6072

http://www.it.uu.se 0.5446

http://www.kth.se 0.5446

http://www.uu.se 0.1949

http://www.slu.se 0.0000

Twój program musi najpierw wst¦pnie przetworzy¢ pliki, aby rozpozna¢ nazwy linków, do których
prowadz¡ ró»ne linki oraz usun¡¢ wszystkie linki, dla których nie ma informacji o tym, do czego
prowadz¡.

Aby przetestowa¢ swoj¡ implementacj¦, otrzymasz cztery ró»ne pliki w archiwum:

http://www.math.us.edu.pl/~pgladki/teaching/2021-2022/ed-p05.zip.

Ka»dy plik zawiera strony internetowe na okre±lony temat. Przeanalizuj wyniki swojego programu,
aby dowiedzie¢ si¦, czy strony o wysokiej wadze �hubowato±ci� lub �autorytetu� faktycznie s¡
�hubowate� lub �autorytatywne�.
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