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Tárgymutató

abszolút eltérés
alkatrészek élettartama
általános valószínűségi tétel
aránybecslés
átmenetvalószínűségek mátrixa
axiómák
Banach-gyufák
Bayes tétele
Bernoulli-féle kísérletsorozat
problémája
tétele
Bernstein tétele
Bertrand-féle paradoxon
becslés
elégséges
hatásos
intervallum
maximum likelihood
torzítatlan
torzított
becsléssorozat
aszimptotikusan torzítatlan
konzisztens
binomiális egyűtthatók
eloszlás
közelítése
tagjainak maximuma
tétel
bolyongás síkon
számegyenesen
visszaverő falak esetén
Borel–Cantelli lemma
Borel tétele
Buffon-féle tűprobléma
Csebisev-egyenlőtlenség
diszkrét eloszlás
valószínűségi változó
vektorváltozó
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Duna vízállásának vizsgálata
egyenletes eloszlások kompozíciója
egyszerű alternatíva
ekvivalens valószínűségi változók
elméleti eloszlás
szórás
várható érték
eloszlás
béta
bimodális
binomiális
Cauchy
χ2
csonkított
diszkrét
egydimenziós normális
egyenletes
együttes
elfajult
Erlang
exponenciális
F
feltételes
folytonos
gamma
geometriai Pascal
hipergeometrikus
kevert
Laplace
logaritmikus normális
Markov–Pólya–Eggenberger
Maxwell
n-dimenziós
negativ binomiális
Pearson
perem
Poisson
polihipergeometrikus
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polinomiális
Student
többdimenziós normális
unimodális
z
eloszlásfüggvény
alapvető tulajdonságai
együttes
feltételes
eloszlások
keveréke
kompoziciója
eloszlás paramétere
empirikus eloszlás
medián
momentum
szórás
terjedelem
várható érték
ergodicitás
esemény
biztos
elemi
különbség
lehetetlen
összeg
sűrűség
szorzat
tér
eseményfolyamat
független növekményű
stacionárius növekményű
események (sztochasztikus) függetlensége
esemény komplementere
eseményterek szorzata
exponenciális eloszlások kompoziciója
faktoriális momentum
feltételes eloszlásfüggvény
relatív gyakoriság
sűrűségfüggvény
valószínűség
várható érték
ferdeségi együttható
Fischer-féle z eloszlás
folytonos valószínűségi változó
vektorváltozó
források véletlenszerű használata
független események
kísérletek
független valószínűségi változók
valószínűségi vektorváltozók
függetlenségvizsgálat
Gamma-függvény
generátorfüggvény
Gyakoriság
relatív
feltételes relatív
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Tárgymutató
halmaz
elem
függvény
komplementere
különbség
halmaz-összeg (egyesítés)
része
szorzat (közös rész)
hatásfok
relatív
hatásosság
hipotézis alternativ
null
hipotézisek ellenőrzése
hisztogram
homogenitásvizsgálat
illeszkedésvizsgálat becsléses
tiszta
indikátorváltozó
interkvartilis félterjedelem
inverz-mátrix
elemeinek várható értéke
izzólámpák élettartama
Jordan tételei
karakterisztikus függvény
kedvező pontok
kísérlet
kimenetele
véletlen
kísérletszám meghatározása előírt pontosságú közelítéshez
klasszikus valószínűségi mező
Kolmogorov-féle megalapozás
Kolmogorov tétele
Kolmogorov-egyenlőtlenség
kombináció
kombinatotika
komplex értékü valószínűségi változók
kompozíció
konfidencia-intervallum
a binomiális eloszlás paraméterére
a sokaság várható értékére
két várható érték eltérésére
σ-ra
kontigencia négyzetes
tábla
konvergencia valószínűséggel
sztochasztikus
korreláció (-s) együttható
mátrix
parciális
többszörös
totális
korrelálatlan változók
páronként
korrigált empirikus szórás
kovariancia
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mátrix
központi határeloszlástétel
kvantilis
Laplace–Ljapunov-tétel
lapultsági együttható
lehetséges pontok
likelihood-egyenlet
Lindeberg–Feller-tétel
lineárisan független valószinüségi változók
lottó
számok egyenletes eloszlása
maradék
Markov-féle egyenlőség
egyenlőtlenség
Markov-lánc
homogén
véges állapotú
Markov tétele
mátrix korreláció
kovariancia
pozitív definit
Dozitiv sumidefinit
maximum likelihood módszer
medián
minta
elem
eloszlása
momentuma
-nagyság meghatározása előírt pontosságú becsléshez
rendezett
szórása
várható értéke
mintanagyság becslése
mintavétel
véges sokaságból
végtelen sokaságból
visszatevés nélkül
visszatevéssel
módusz
Moivre–Laplace-tétel
momentum
abszolút
centrális
centrális abszolút
empirikus
műveletek eseményekkel
nagy számok törvénye
erős
gyenge
négyzetes kontingencia
nem paraméteres módszerek
normális eloszlások kompoziciója
normalitás-vizsgálat
összeg szórása
várható értéke
paraméter
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paraméterek becslése
paraméteres módszerek
Pearson-család
permutáció
ismétléses
Poisson-eloszlású valószínűségi változók
összegének eloszlása
Poisson-folyamat
stacionárius növekményű
polinomiális tétel
pontsűrűség
regresszió (-s)
egyenes
együttható
elméleti
empirikus
felület
görbe
lineáris
parabolikus
sík
relatív eltérés
gyakoriság
feltételes
hatásfok
szórás
részhalmaz
selejtvizsgálat
sokaság eloszlása
sorbanállási probléma
statisztikai következtetés
statisztikai próba
F
t
u
χ2
statisztikai függvény
sokaság
Steiner-képlet
sűrűségfüggvény
együttes
feltételes
szignifikancia szint
szignifikáns eltérés
szórás
szóródási együttható
szorzási szabály
általános
szorzat várható értéke
sztohasztikus folyamat
realizációja
születési folyamat
teljes eseményrendszer
teljes valószínűség tétele
terjedelem
torzítás
valószínűség
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alapvetö tételei
a posteriorl
a priori
axiómák
eloszlás
feltételes
meghatározása geometriai módszerekkel
meghatározása kombinatorikai módszérekkel
valószínűségi mező
klasszikus
változó
vektorváltozó
valószlnüségi változó függvénye
sűrűségfüggvényének meghatározása
valószínűségi változók függetlensége
függvénye várható értékének meghatározása
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Tárgymutató
hányadosának sűrűségfüggvénye
összegének sűrűségfüggvénye
szorzatának sűrűségfüggvénye
valószínűségi vektorváltozók függetlensége
várható érték
feltételes
variáció
ismétléses
véletlen
jelenség
kísérlet
pontelhelyezkedés
véletlen esemény-folyamat
eseménysűrűsége
független növekményű
stacionárius növekményü
véletlen tagszámú összegek
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