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Број ЕСПБ
Услов
Упознавање са математичким основама статистике и статистичког учења. Оспособљавање
Циљ
студената да стечена знања примене на конкретним проблемима и задацима.
предмета
Исход
Савладани основи статистичког учења и способност да се стечена теоријска знања практично
предмета
примене у телекомуникацијама и обради података.
Садржај предмета
Процена параметара познате функције густине вероватноће (средња вредност, варијанса, ...).
Оцене вероватноће. Процена коефицијената корелације, аутокорелације и предикције.
Тестирање хипотеза у статистици. Тачкасте оцене, интервали поверења. Непараметарске
методе тестирања хипотеза о расподели. Метод максималне веродостојности. Линеарна
регресија, зависност између две слушајне промењљиве, регресиона права, Зависност између
слушајне и контролне промењљивњ. Нелинеарна регресија, део по део линеарна регресија и
Теоријска
логистишка регресија. Временски низови, линеарна и нелинеарна предикција.
настава
Практична На вежбама се кроз решавање задатака примењују теоријска знања стечена на предавањима из
настава
овог предмета. ДОН обувата израду семестралног рада из области предмета које наставници
(вежбе,
дају студентима.
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
2
1
0
0
Методе
Предавања, PowerPoint презентације, аудиторне вежбе, домаћи задаци, консултације.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
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поена
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