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Nyheder Blogs Debat Job�nder

Blandt Monte Carlo-algoritmer og
kødædende planter: »Jeg kan godt
lide pæne problemer«

Af Mie Stage  17. okt 2018 kl. 09:33

Hvordan kommer man hurtigst fra A til B? Det kan man for eksempel �nde ud af ved at

tjekke Rejseplanen eller Google Maps. Man kan også prøve at lade sin GPS regne det ud,

omend den ikke nødvendigvis tager højde for, at et vejarbejde kan have blokeret et vigtigt

stykke af ruten.

Christian Wullf-Nilsen udnytter �ittigt to whiteboards på sit kontor til udregninger og eksempler – som her til at

forklare Ingeniørens journalist om sit arbejde. (Illustration: Mie Stage)

Interview: Christian Wulff-Nilsen forsker i dynamiske grafer og håber en dag at
�nde det matematiske svar på, hvordan man nemmest og hurtigst forbinder to
datapunkter.

Følg @miestage
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Serie: Fremtidens
topforskere
Ingeniøren sætter i disse måneder fokus på yngre

forskere, der har fået deres første større

forskningsbevilling til at opbygge egne mindre

forskningsgrupper eller på anden måde har gjort sig

bemærket med en unik tilgang.

Den traditionelle karrierevej går over et ph.d.-studie

efterfulgt af en eller �ere kortvarige ansættelser som

postdoc, hvor forskeren typisk arbejder med en

afgrænset problemstilling, som er de�neret af

lederen af forskningsgruppen.

Den slags prøver Christian Wulff- Nilsen at

regne sig uden om ved at forbedre de

underliggende algoritmer, der blandt andet

kan gøre vejvisere bedre til at håndtere

ændringer. Men det kunne også have handlet

om at vedligeholde information om et

kommunikationsnetvæk eller den

menneskelige hjerne.

»Jeg ser ikke på speci�kke cases, men på en

mere abstrakt matematisk beskrivelse af et

netværk, også kaldet en graf. Der er ingen

strukturelle antagelser, såsom at det skal handle om veje. Jeg vil gerne udvikle en algoritme,

der gør det hurtigere at håndtere alle slags grafer,« siger den 38-årige forsker, som har

spenderet størstedelen af sin karriere på Datalogisk Institut på Københavns Universitet

(Diku), hvorfra han både tog bachelor, kandidat og ph.d.

Det er også på selvsamme institut, vi møder Christian Wulff-Nilsen, som nu er blevet lektor

og har fået kontor i Universitetsparken på Østerbro i København. Her har han indrettet sig

med et skrivebord for enden og et lille mødebord ved døren, hvor han kan samle sit

forskerhold, efterhånden som medlemmerne bliver ansat i den kommende tid.

I hver ende af kontoret har han et whiteboard, og de bliver �ittigt brugt – også da han skal

fortælle Ingeniørens udsendte, hvad hans arbejde består i. Nogle ting er bare nemmere at

tegne.

Smag for grafer
Christian Wulff-Nilsen �k smag for grafer i løbet af ph.d.en på Diku, og efter postdoc-ophold

på Syddansk Universitet og Carleton University i Ottawa i Canada �k han ansættelse på

instituttet med bl.a. et legat fra Danmarks Frie Forskningsfonds elitesatsning Sapere Aude.

Legatet giver ham i første omgang �re år til at

etablere et forskerhold, der skal kaste sig

over en række matematiske problemer, der

involverer dynamiske grafer. Ud over

‘shortest path’-problemet kaster holdet sig

også over det velkendte matematiske

problem ‘minimum spanning tree’, eller

‘mindst udspændende træ’.

‘Mindst udspændende træ’ er et problem,

som går ud på at forbinde alle knudepunkter i

et netværk på den billigste måde. ‘Billigt’ må

man selv de�nere, men vægten lægges ofte
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Springet til selv at være den, der de�nerer

forskningsprojekter, ansætter medarbejdere og skal

stå i spidsen, er enormt, og vi taler med de yngre

forskere om deres konkrete forskning, deres vej ind i

forskningen og deres håb og drømme for fremtiden.

Læs også de øvrige interviews i serien:

»Jeg vil gerne �nde ud af, hvornår det første,
komplekse molekyle opstod i universet«

på tid eller geogra�sk afstand. Kanterne, eller

linjerne, mellem punkterne vil få tillagt en

vægt, og så handler det om at holde den

samlede sum nede ved at �nde den optimale

forbindelse mellem knuderne. Og at udvikle

en algoritme, der kan opretholde denne

egenskab, selv om der sker ændringer.

Christian Wulff-Nilsen er nået et godt stykke

med at udvikle en hurtig algoritme, bl.a. ved

at genbruge så mange beregninger som

muligt, så der ikke kræves en total ny gennemtygning ved hver ændring.

Når det alligevel er en udfordring, skyldes det, at Christian Wulff- Nilsen også gerne vil have,

at algoritmen bliver deterministisk – altså at den giver det rigtige svar hver gang, og at intet

risikerer at afvige på grund af tilfældigheder.

Gåden, nødden og tiøren
Han arbejder dog også med de såkaldte Las Vegas- og Monte Carlo algoritmer, som nok kan

arbejde hurtigt, men som inddrager en vis grad af tilfældighed. Las Vegas giver altid det

rette svar, men tager sig nogle gange ekstra tid til det, og Monte Carlo giver måske lovning

på en hurtigere køretid, men man må kalkulere med, at der kan opstå fejl. Christian Wulff-

Nilsen går efter en algoritme, som både er hurtig og altid giver det korrekte svar:

Her er to eksempler på netværksproblemer, som Christian Wulff-Nilsen arbejder på at udvikle smartere

software til løsning af. Han ser på netværkene som abstrakte matematiske cases – såkaldte grafer – men i praksis

kunne det handle om f.eks. vejnet eller kommunikationsnetværk. Tv. er de orange linjer et eksempel på et

'minimum spanning tree', som er det 'billigste' netværk i en graf, der forbinder alle knudepunkter med hinanden.

Tallene på linjerne er såkaldte ‘kantvægte’, der illustrerer ‘prisen’ for den forbindelse – for eksempel i form af tid

eller afstand, hvis man overfører problemet til en hverdagssituation. Th. et eksempel på shortest path-problemet,
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Christian Wulff-Nilsen
Datalog og ph.d. fra Københavns Universitet.

Derefter postdoc-stillinger på Carleton University i

Ottawa, Canada, og Syddansk Universitet.

Blev i 2016 ansat som lektor på Københavns

Universitet og modtog en Sapere Aude-bevilling på 6

mio. kr. til at etablere sin egen forskergruppe, som

skal udvikle nye løsninger på velkendte algoritme-

problemer, der involverer dynamiske grafer, såsom

vejnet.

38 år og opvokset i Norge og på Bornholm. Bor på

Amager sammen med sin kæreste og en �ok

kødædende planter.

der handler om at komme smartest fra et punkt til et andet – i eksemplet her den orange vej fra s til t. Som i

minimum spanning tree-grafen illustrerer tallene på linjerne ‘prisen’ for at udnytte en forbindelse. Forbindelserne

må desuden kun følges i pilenes retninger, svarende til for eksempel ensrettede veje i praksis. (Illustration: MI

Gra�k/Nanna Skytte)

»Mit arbejde består i at nærme mig den af andre fastsatte grænse for, hvad der er teoretisk

muligt. Det ultimative er at nå denne grænse med en deterministisk algoritme.«

Selv om hans arbejde kan blive rigtig nyttigt, hvis man er på vej mod Jylland fra Sjælland, og

nogle veje er lukket undervejs, så er det som nævnt ikke selve den mulige praktiske

anvendelse, der alene driver Christian Wulff-Nilsen. Det er den gåde, der skal løses.

Nødden, der skal knækkes. Tiøren, der skal falde.

»Der er selvfølgelig forskere, der har kigget på de her problemer før og har gjort nogle

smarte ting. Men jeg vil jo gerne slå deres køretid. Det er ligesom, når man f.eks. løser en

sudoku – det er bare en fed fornemmelse, når det hele passer sammen til sidst,« siger

Christian Wulff-Nilsen og understreger, at han dog bedst kan lide »pæne matematiske

problemer«, dvs. problemer, som nemt kan forklares, men er svære at løse.

»Jeg bryder mig ikke om ‘grimme’ problemer,

hvor man lægger alle mulige antagelser ind

for at gøre problemet nemmere at angribe.

Problemet må gerne relatere sig til noget fra

den virkelige verden og være simpelt at

formulere,« siger han.

I september ansatte han sin første ph.d.-

studerende i projektet, og yderligere én

kommer efter planen til i november. Ifølge

Christian Wulff-Nilsen var den største frygt

ved at blive leder at måtte opgive sin egen

involvering i forskningen.

»Men det er gået rigtig godt, og der er stadig

tid til, at jeg kan nørde. Og jo �ere hjerner på

et problem, des bedre,« siger han.

For at nørde er vigtigt for Christian Wulff-

Nilsen. Som barn var det ‘bip-spil’ og

Amiga’en, der trak. Og ikke som passiv

forbruger og tilskuer.

»Jeg ville gerne vide, hvordan spillene var

lavet, og begyndte at lave mine egne. Så

måtte jeg jo lære noget matematik, men det var jeg så også meget motiveret for. Jeg blev
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Der var noget smukt over
algoritmerne. De gav mig
lige så meget
tilfredsstillelse som at
arbejde med spil.
Christian Wulff-Nilsen

senere opslugt af algoritmerne og syntes, der var noget smukt over dem. De gav mig lige så

meget tilfredsstillelse som at arbejde med spil. Det er processen, der driver mig,«

understreger han.

I hjemmet på Amager kan de gode ideer sagtens komme til ham på sofaen, men ellers er der

rigeligt med andre ting at nørde med. Chiliplanter for eksempel. Og kødædende planter.

»Det startede med, at jeg ville spare lidt penge på chili, men nu er det mest for sjov. Jeg har

nogle af de stærkeste, og holder ‘challenges’ derhjemme med min kæreste, fætter og

kusine,« siger Christian Wulff-Nilsen og fortsætter:

»De kødædende planter blev jeg interesseret i for halvandet år siden, da jeg �k en af min

kæreste. Jeg synes, det er fascinerende at se dem klappe sammen og fange insekter. Og så

er man jo heller ikke generet af insekterne,« siger han for lige at få den logiske og brugbare

del med også.

Et godt hoved fuldt af nye tanker
I øjeblikket sidder Christian Wulff- Nilsen og skriver på nogle artikler, som han håber at få

optaget til næste års internationale konference om computerteori, STOC, som foregår i den

amerikanske delstat Arizona.

»Der er deadline for indsendelse af materiale her i

næste måned, og vi har �re algoritmer inden for

dette felt, vi gerne vil holde foredrag om,« siger han

og understreger, at inden for dette felt er de store

konferencer meget vigtige, og han har efterhånden

deltaget i en del.

»Målet er hele tiden at forstå de her problemer

bedre og �nde ud af, hvordan vi løser dem. Håbet er

så, at de kan �nde anvendelse i praksis, eller at nogen arbejder videre med dem,« siger han.

Og det skulle der nok være gode chancer for, hvis man spørger professor på instituttet

Mikkel Thorup, som var med til at ansætte Christian Wulff-Nilsen efter hans tid i Canada og

Odense.

»Ja, hvorfor ansatte vi ham? Fordi han har et særdeles godt hoved og har vist stort talent for

at tænke nye tanker. Og så går det ham utrolig godt med at få publiceret sine ting ved store

konferencer og i førende tidsskrifter, hvilket vi jo råt og brutalt bliver målt på,« understreger

Mikkel Thorup med henvisning til den alenlange liste af publikationer, der står på Christian

Wulff-Nilsens cv for de seneste 12 år.

»Verden er fyldt med grafer. Der er altid et vejarbejde eller en opdatering på Facebook, der

sætter et givent netværk på arbejde, og er man ikke på forkant, vil computeren altid halte
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bagud med beregningerne. Christian er på forkant,« lyder det fra professoren.

Emner: Matematik
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