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 Ελζνη Χ. Ακρίδα: Χρονικά Γραϕιματα (Temporal Graphs) 

Περίληψη: Η παροφςα ομιλία αϕορά τα Χρονικά Γραϕιματα ι Χρονικά Δίκτυα 
(Temporal Graphs, a.k.a. Temporal Networks). Θα παρακολουκιςετε μια ειςαγωγι 
ςτο αντικείμενο των χρονικϊν γραϕθμάτων και τθ ςθμαςία τθσ μελζτθσ τουσ, 
ακολουκοφμενθ από μια περίλθψθ του ερευνθτικοφ μου ζργου πάνω ςτο 
αντικείμενο. Η ζρευνά μου επικεντρϊνεται ςτθ μελζτθ ιδιοτιτων διαϕορετικϊν 
μοντζλων χρονικϊν γραϕθμάτων, κακϊσ και ςτθ δθμιουργία αλγορίκμων επίλυςθσ 
προβλθμάτων που προκφπτουν όταν κεωροφμε και μελετοφμε τζτοιου είδουσ 
μοντζλα. Τα χρονικά γραϕιματα μοντελοποιοφν δίκτυα που αλλάηουν με τθν 
πάροδο του χρόνου, διατθρϊντασ ςτακερό ςτο χρόνο το ςφνολο κορυϕϊν (κόμβων) 
τουσ, αλλά παρουςιάηοντασ μεταβολζσ ςτισ ακμζσ τουσ, κάκε μία από τισ οποίεσ 
μπορεί να εμϕανίηεται και να εξαϕανίηεται – οςοδιποτε πολλζσ ϕορζσ – κακϊσ ο 
χρόνοσ εξελίςςεται. Τα διαϕορετικά μοντζλα χρονικϊν γραϕθμάτων που υπάρχουν 
ζχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίον οι αλλαγζσ ςυμβαίνουν μζςα ςτο 
χρόνο. Παραδείγματοσ χάριν, μπορεί οι αλλαγζσ ςτο γράϕθμα να ςυμβαίνουν με 
πικανοτικό (probabilistic) τρόπο ι να είναι ντετερμινιςτικζσ (deterministic), μπορεί ο 
χρόνοσ να κεωρείται διακριτόσ ι να κεωρείται ςυνεχισ, κ.ά. Θα επικεντρωκοφμε 
ςτθν περίπτωςθ όπου ο χρόνοσ κεωρείται χωριςμζνοσ ςε διακριτά χρονικά βιματα 
(t = 1,2,3,...) και κα ςυηθτιςουμε ενδιαϕζρονται προβλιματα, όπωσ τθν 
(αναμενόμενθ) ταχφτθτα με τθν οποία μπορεί ζνα μινυμα να μεταδοκεί από ζνα 
κόμβο ςε ζνα άλλο (speed of information dissemination), τθ μζγιςτθ “ροι” 
πλθροϕορίασ που μπορεί να υπάρξει από ζνα κόμβο-πθγι προσ ζνα κόμβο-
αποδζκτθ μζχρι μια δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι ςτθν περίπτωςθ που κεωριςουμε 
χωρθτικότθτα ςτισ ακμζσ του γραϕιματοσ (maximum flow), και τθν εφρεςθ – αν 
αυτό υπάρχει – ενόσ χρονικοφ μονοπατιοφ που επιςκζπτεται μζςα ςτο χρόνο κάκε 
κορυϕι του χρονικοφ γραϕιματοσ (temporal graph exploration). 

 

 Αρετάκης Στζφανος: Η υπογραφι μιασ ακραίασ μελανισ οπισ  

  
Περίληψη:  Οι μελανζσ οπζσ (μαφρεσ τρφπεσ) είναι μια κεμελιϊδθσ ζννοια τθσ 

γενικισ ςχετικότθτασ και θ μελζτθ τουσ είναι κεντρικό κζμα ςτθ ςφγχρονθ επιςτιμθ. 

Στθν ομιλία αυτι κα ειςαγάγουμε τισ μελανζσ οπζσ και τα πιο ςθμαντικά ανοιχτά 

μακθματικά προβλιματα που τισ αφοροφν. Θα επικεντρωκοφμε ςε μια ειδικι 

κατθγορία μελανϊν οπϊν, τισ λεγόμενεσ ακραίεσ μελανζσ οπζσ, και κα δοφμε ότι θ 

δυναμικι τουσ κρφβει μια νζα ''υπογραφι'' θ οποία μπορεί να παρατθρθκεί με 

κατάλλθλεσ μετριςεισ. Η δουλειά αυτι είναι μακθματικά αυςτθρι και άπτεται τθσ 

κεωρίασ των υπερβολικϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων, ωςτόςο μια πικανι καταγραφι 

τθσ υπογραφισ αυτισ κα είχε εφαρμογζσ ςε διάφορεσ επιςτιμεσ όπωσ 

θ αςτροφυςικι, θ κεωρία χορδϊν και θ υπζρ-ςυμμετρία. 



 Καλημζρης Κωνσταντίνος: Αςυμπτωτικζσ Μζκοδοι για τον υπολογιςμό       
Υδάτινων Κυμάτων 

 
Περίληψη: Οι αςυμπτωτικζσ μζκοδοι ζχουν μακρά ιςτορία ςε μια πλθκϊρα τομζων 
τόςο ςτα κεωρθτικά όςο και ςτα εφαρμοςμζνα μακθματικά. Τα κεωρθτικά 
εργαλεία τθσ αςυμπτωτικισ ανάλυςθσ παρζχουν το κατάλλθλο υπόβακρο για τθν 
ανάπτυξθ μεκόδων (π.χ. υπολογιςμόσ αςυμπτωτικισ ςυμπεριφοράσ 
ολοκλθρωμάτων) με πολλά και ποικίλα κεωρθτικά αποτελζςματα. Επιπλζον, αυτζσ 
οι μζκοδοι βρίςκουν διάφορεσ εφαρμογζσ ςε φυςικά προβλιματα.  
Σε αυτι τθν ομιλία ςτρζφουμε τθν προςοχι μασ ςτθν εφαρμογι τουσ ςτον τομζα 
των μερικϊν διαφορικϊν εξιςϊςεων που μοντελοποιοφν οριςμζνα προβλιματα τθσ 
ρευςτομθχανικισ. Πρϊτον, χρθςιμοποιοφμε τεχνικζσ από τθν αςυμπτωτικι 
ανάλυςθ και τθ κεωρία διαταραχϊν για να βροφμε προςεγγιςτικζσ αναλυτικζσ και 
αρικμθτικζσ λφςεισ ενόσ μθ-γραμμικοφ προβλιματοσ ςυνοριακϊν τιμϊν, που 
προζρχεται από τισ εξιςϊςεισ Euler για τα ρευςτά και περιγράφει δφο διαςτάςεων 
υδάτινα κφματα που ταξιδεφουν με ςτακερι ταχφτθτα. Δεφτερον, εξάγουμε μια μθ 
τοπικι διατφπωςθ (non-local formulation) για μια γενικότερθ μοντελοποίθςθ των 
υδάτινων κυμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυμάτων με κινοφμενο βυκό που 
ςχετίηονται με τθ μελζτθ των τςουνάμι. Τζλοσ, παρουςιάηουμε τα αναλυτικά και 
υπολογιςτικά αποτελζςματα που παράγουν οι παραπάνω τεχνικζσ για 
ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ αυτοφ του προβλιματοσ. 

  
 

 Σουρής Νικόλαος: Εφαρμογζσ τθσ Γεωμετρίασ ςτθν Θεωρία των Rough Paths  

Περίληψη: Η κεωρία των rough paths είναι ζνασ κλάδοσ τθσ ςτοχαςτικισ ανάλυςθσ 
με ςθμαντικζσ εφαρμογζσ, ο οποίοσ αναπτφχκθκε προκειμζνου να δϊςει νόθμα ςε 
μια ευρεία κλάςθ οδθγοφμενων διαφορικϊν εξιςϊςεων (path-controlled differential 
equations) τθσ μορφισ dYt = f(Yt)dXt, όταν το μονοπάτι-οδθγόσ X : *0,1+ →R^d ζχει 
μικρι ομαλότθτα, π.χ. όταν το X είναι θ κίνθςθ Brown. Μια κεντρικι πτυχι τθσ 
κεωρίασ είναι θ αφαιρετικι κεϊρθςθ κάκε μονοπατιοφ X ωσ μια αλγεβρικισ φφςθσ 
ςυλλογι S(X) από πολλαπλά ολοκλθρϊματα, θ οποία ονομάηεται χαρακτιρασ 
(signature) του X, και θ οποία επιτρζπει τθν αξιοποίθςθ πλθροφορίασ ανϊτερθσ 
τάξθσ για το X. Υπό αυτι τθ ςκοπιά, ζνα πρόβλθμα με ευρφτερο ερευνθτικό 
ενδιαφζρον αποτελεί θ επανάκτθςθ πλθροφορίασ για το μονοπάτι X από τον 
χαρακτιρα S(X) αυτοφ. Σε αυτι τθν ομιλία, παρουςιάηουμε πρόςφατα 
αποτελζςματα ςτα οποία πτυχζσ του προβλιματοσ αυτοφ αντιμετωπίηονται με τθ 
χριςθ εργαλείων από τθ διαφορικι γεωμετρία και τθ κεωρία αλγεβρϊν Lie. 


