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Услов: Математичка анализа
Циљ предмета
Упознавање студената са основним концептима вероватноће и статистике и њеном улогом и
значајем у систему математичких дисциплина и примена у области информтаике.

Исход предмета
Способност самосталног решавања сложенијих проблема и овладавањем основним принципима
Вераватноће и статистике.

Садржај предмета
Теоријска настава
Случајни догађаји, алгебра догађаја. Дефиниција вероватноће, особине. Условна вероватноћа,
независност догађаја. Формула тоталне вероватноће, Бајесова формула. Случајне променљиве,
дискретне и непрекидне. Неке важније расподеле. Вишедимензионалне случајне променљиве,
условне расподеле. Функције случајних променљивих. Математичко очекивање, дисперзија,
особине. Условно математичко очекивање. Карактеристичне функције. Граничне теореме.
Основни појмови случајних процеса. Популација, узорак. Статистике и њихове расподеле.
Тачкасте и интервалне оцене. Методе оцењивања параметара. Статистичке хипотезе. Нејман
Пирсонова теорема. Тестирање статистичких хипотеза о математичком очекивању и дисперзији.

Практична настава
Дефиниција вероватноће, особине. Условна вероватноћа, независност догађаја. Формула тоталне
вероватноће, Бајесова формула. Случајне променљиве, дискретне и непрекидне. Функције
случајних променљивих. Математичко очекивање, дисперзија, особине. Условно математичко
очекивање. Карактеристичне функције. Граничне теореме.
Основни појмови случајних процеса. Популација, узорак. Статистике и њихове расподеле.
Тачкасте и интервалне оцене. Методе оцењивања параметара. Статистичке хипотезе. Нејман
Пирсонова теорема. Тестирање статистичких хипотеза о математичком очекивању и дисперзији.
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