
Μάθημα Δ2: Στατιστική Ανάλυση Δικτύων  

 

Μέρος Α: Δίκτυα από χρονοσειρές (time series networks) 

 

Αυτή η ενότητα πραγματεύεται τη δημιουργία δικτύων από 

πολυ-μεταβλητές χρονοσειρές, όπου η κάθε χρονοσειρά 

παριστάνεται ως κόμβος και η σχέση μεταξύ δύο 

χρονοσειρών είναι η σύνδεση (ακμή) μεταξύ των δύο 

κόμβων. Το κύριο αντικείμενο της ενότητας αυτής είναι 

η μελέτη των διαφόρων τύπων "σχέσης" (σύνδεσης) μεταξύ 

δύο χρονοσειρών και η μελέτη δικτύων που παράγονται 

από τέτοιες συνδέσεις, και ειδικότερα η δομή του 

δικτύου καθώς και η χρονική (δυναμική) εξέλιξη του. 

Στο μάθημα γίνεται έμφαση στις εφαρμογές σε πραγματικά 

προβλήματα, κυρίως από οικονομικά, βιολογία και νευρο-

επιστήμες. 

 

Η ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη.  

Kάθε μέρος θα διδαχθεί σε 4 ώρες: 

 

1. Γενική εισαγωγή στα δίκτυα. Δίκτυα σχέσης 

(association networks). Συντελεστής συσχέτισης και 

δίκτυα συσχέτισης. Συντελεστής μερικής συσχέτισης 

(partial correlation) και δίκτυα μερικής συσχέτισης. 

Σημαντικότητα και στατιστική σημαντικότητα (από έλεγχο 

υπόθεσης) συσχέτισης και μερικής συσχέτισης. 

Παραδείγματα σε δίκτυα συσχέτισης γονιδίων από 

πειράματα microarrays. 

 

2. Εισαγωγή στις μονομεταβλητές και πολυ-μεταβλητές 

χρονοσειρές. Χαρακτηριστικά χρονοσειρών, στασιμότητα, 

αυτοσυσχέτιση, αμοιβαία πληροφορία. Έλεγχος 

ανεξαρτησίας. Γραμμικά στοχαστικά συστήματα και 

χαοτικά συστήματα. Παραδείγματα για το δείκτη τιμών 

καταναλωτή (general index of consumer prices), 

χρηματο-οικονομικούς δείκτες, αφίξεις πακέτων 

πληροφορίας (packet arrivals). 

 

3. Διμεταβλητές χρονοσειρές, δια-συνδιασπορά (cross-

covariance) και διασυσχέτιση (cross-correlation), δια-

αμοιβαία πληροφορία (cross-delayed mutual 

information). Ψευδείς διασυσχετίσεις. Παραδείγματα σε 

χρονοσειρές δύο χρηματο-οικονομικών δεικτών. 

 



4. Πολυμεταβλητές χρονοσειρές. Γραμμικά στοχαστικά 

συστήματα και συζευγμένα μη-γραμμικά συστήματα. Δίκτυα 

συσχέτισης από πολυμεταβλητές χρονοσειρές. 

Παραδείγματα σε δείκτες παγκόσμιων αγορών. 

 

5. Αιτιότητα κατά Granger και δείκτης αιτιότητας 

Granger από διμεταβλητά και πολυμεταβλητά γραμμικά 

μοντέλα (Granger causality index, GCI, and conditional 

GCI, CGCI). Μη-γραμμικοί δείκτες αιτιότητας: εντροπία 

μεταφοράς (transfer entropy, TE) και μερική εντροπία 

μεταφοράς (partial TE, PTE), μερική αμοιβαία 

πληροφορία από μεικτή εμβύθιση (partial mutual 

information from mixed embedding, PMIME). Δίκτυα από 

μέτρα αιτιότητας. Εφαρμογές σε 

ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (electroencephalograms, EEG) 

και χρηματο-οικονομικές αγορές. 

 

6. Εφαρμογή ανάλυσης πολυμεταβλητών χρονοσειρών και 

δίκτυα συσχέτισης και αιτιότητας στο υπολογιστικό 

περιβάλλον Matlab. 
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