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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθηματικού Τμήματος  
«Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα» 

Θέμα εργασίας στο μάθημα «Χρονοσειρές»  
Οδηγίες:  

Μπορούν να γίνουν ομάδες ως και δύο ατόμων. Σχετικά με την παράδοση της εργασίας θα πρέπει: 

 Το κείμενο της αναφοράς της ανάλυσης που ζητείται να είναι γραμμένο σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
(Word, LaTeX). 

 Τα προγράμματα που ενδεχομένως δημιούργησε ο φοιτητής ή η ομάδα φοιτητών καθώς και οι εντολές ή επιλογές που 
χρησιμοποίησε (π.χ. σειρά εντολών Matlab και επιλογές του Matlab λογισμικού πακέτου MATS), τα γραφήματα και οι 
πίνακες θα πρέπει να παρουσιάζονται στο σημείο του κειμένου που αναφέρονται. 

 Η εργασία θα πρέπει να σταλεί ως συνημμένο αρχείο με e-mail στη διεύθυνση dkugiu@auth.gr ως την Κυριακή 
29/1/2017. Θα ακολουθήσει ενδεχόμενη προφορική παρουσίαση της εργασίας σε μέρα/ώρα που θα καθορισθεί. 

Η εργασία 

Η εργασία αφορά ένα διαγωνισμό καλύτερης πρόβλεψης καθώς και καλύτερης εκτίμησης του συστήματος που παράγει 
τη χρονοσειρά. Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί μια διαφορετική χρονοσειρά. Η κάθε χρονοσειρά έχει διαφορετική τάση και 
εποχικότητα τις οποίες θα πρέπει να απαλείψετε. Όλες οι χρονοσειρές προέρχονται από το ίδιο σύστημα, δηλαδή είναι 
πραγματοποιήσεις του ίδιου συστήματος με επιπρόσθετη τάση και εποχικότητα.  

Στο αρχείο ContestData.dat στην ιστοσελίδα του μαθήματος, 

http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeries/index.html, δίνεται ένας πίνακας 1000 x 9, δηλαδή 9 χρονοσειρές των 1000 
παρατηρήσεων η κάθε μια. Η κάθε μια από τις 9 ομάδες θα αναλύσει την χρονοσειρά στην στήλη με τον αύξοντα αριθμό 
που της αντιστοιχεί (δες τον πίνακα των ομάδων στην ιστοσελίδα του μαθήματος). 

Δεν ορίζονται συγκεκριμένα βήματα για την ανάλυση και θα πρέπει να επιλέξετε τη διαδικασία που απαντά καλύτερα στα 
παρακάτω στάδια της εργασίας. 

1. Απαλείψετε με βέλτιστο τρόπο την τάση και εποχικότητα.  

2. Υπολογίστε και σχεδιάσετε την συνάρτηση αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης στην στάσιμη χρονοσειρά.  

3. Διερευνήστε το πιο κατάλληλο γραμμικό μοντέλο, προσαρμόστε το στη χρονοσειρά και υπολογίστε κάποιο 
στατιστικό του σφάλματος προσαρμογής, π.χ. το NRMSE. Περιγράψτε τη διερεύνηση που κάνατε και αιτιολογείστε 
την επιλογή σας. 

4. Κάνε τε το ίδιο όπως στο στάδιο 3 για κατάλληλο μη-γραμμικό μοντέλο.  

5. Κάνετε προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρονικά βήματα με το καλύτερο γραμμικό και μη-γραμμικό μοντέλο που 
βρήκατε στα στάδια 3 και 4, δηλαδή για χρόνους 1001, 1002, …, 1010. Οι προβλέψεις θα πρέπει να αναφέρονται 
στην αρχική χρονοσειρά που σας δόθηκε (όχι τη στάσιμη). 

6. Υπολογίστε κάποια μη-γραμμικά χαρακτηριστικά της στάσιμης χρονοσειράς, όπως είναι η διάσταση συσχέτισης. 

7. Με βάση την καλή (ή κακή!) προσαρμογή των μοντέλων στα στάδια 3 και 4, καθώς και με τα γραμμικά 
χαρακτηριστικά που εκτιμήσατε στο στάδιο 2 και τα μη-γραμμικά χαρακτηριστικά που εκτιμήσατε στο στάδιο 6, 
σχολιάστε από ποιο σύστημα μπορεί να έχει προέλθει η χρονοσειρά (στοχαστικό / αιτιοκρατικό, γραμμικό / μη-
γραμμικό, χαμηλής / υψηλής διάστασης, μικρής / μεγάλης πολυπλοκότητας). 

Στις απαντήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβετε πίνακες αποτελεσμάτων και σχήματα, όπου είναι απαραίτητο.  

Μεταφορά σχημάτων από το matlab σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου: 

Για τη μεταφορά σχήματος από το matlab στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου θα πρέπει να αποθηκεύσετε το σχήμα 
σε αρχείο, π.χ. χρησιμοποιώντας το μενού στο παράθυρο του σχήματος (File  Export). Για μεταφορά στο Word 
υπάρχουν διάφορες κατάλληλες μορφές αρχείου εικόνας, η πιο απλή είναι “Enhanced Metafile” (*.emf). Για μεταφορά στο 
LaTeX η πιο κατάλληλη μορφή είναι “Encapsulated Postscript” (*.eps). Η φόρτωση του αρχείου δεδομένου μπορεί εύκολα 
να γίνει με την εντολή load και η αποθήκευση δεδομένων (μεταβλητών) με την εντολή save. Δίνοντας “help <function>” 
μπορεί κάποιος να δει τη βοήθεια για κάθε συνάρτηση / εντολή. 
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