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Objectius generals de l'assignatura

Quan acabi el curs, l'estudiant: 
* Coneixerà les eines teòriques i pràctiques per dur a terme 
estimacions no paramètriques de la funció de densitat univariant mitjançant estimadors de tipus nucli.
* Coneixerà les eines teòriques i pràctiques per dur a terme 
estimacions no paramètriques de la funció de densitat multivariant mitjançant estimadors de tipus nucli. 
* Coneixerà les eines teòriques i pràctiques per dur a terme 
estimacions no paramètriques de la funció de regressió amb una variable explicativa mitjançant estimadors de tipus nucli
(polinomis locals) i basats en splines.
* Coneixerà les eines teòriques i pràctiques per dur a terme 
estimacions no paramètriques de la funció de regressió amb més d'una variable explicativa mitjançant estimadors de tipus
nucli (polinomis locals).
* Sabrà com s'han d'aplicar les tècniques no paramètriques d'estimació de funcions a problemes habituals com ara la
descripció de dades, l'anàlisi discriminant o el contrast de models paramètrics.
* Coneixerà models no paramètrics més complexos com el model additiu generalitzat i els models de versemblança local. 

* Sabrà formular i estimar models semiparamètrics. 
* Tindrà nocions bàsiques d'anàlisi de dades funcionals.
* Coneixerà técniques no paramètriques clàsiques de proves d'hipòtesis.

Capacitats a adquirir:

* Coneixerà les eines teòriques i pràctiques per dur a terme 
estimacions no paramètriques de la funció de densitat univariant mitjançant estimadors de tipus nucli.
* Coneixerà les eines teòriques i pràctiques per dur a terme 
estimacions no paramètriques de la funció de densitat multivariant mitjançant estimadors de tipus nucli. 
* Coneixerà les eines teòriques i pràctiques per dur a terme 
estimacions no paramètriques de la funció de regressió amb una variable explicativa mitjançant estimadors de tipus nucli
(polinomis locals) i basats en splines.
* Coneixerà les eines teòriques i pràctiques per dur a terme 
estimacions no paramètriques de la funció de regressió amb més d'una variable explicativa mitjançant estimadors de tipus
nucli (polinomis locals).
* Sabrà com s'han d'aplicar les tècniques no paramètriques d'estimació de funcions a problemes habituals com ara la
descripció de dades, l'anàlisi discriminant o el contrast de models paramètrics.
* Coneixerà models no paramètrics més complexos com el model additiu generalitzat i els models de versemblança local. 
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* Sabrà formular i estimar models semiparamètrics. 
* Tindrà nocions bàsiques d'anàlisi de dades funcionals.
* Coneixerà técniques no paramètriques clàsiques de proves d'hipòtesis.

Continguts

Proves no paramètriques clàssiques.

Introducció als mètodes de suavització de corbes.

Estimadors nucli de la densitat

Estimació de la funció de regressió

Model additiu generalitzat.

Bondat de l'ajust (proves de Kolmogorov-Smirnov).
Proves de localització en una mostra o en dues mostres aparejades (proves del signe i de Wilcoxon dels rangs
signats).
Comparació de dues mostres independents (proves de Mann-Whitney-Wilcoxon i de Kolmogorov-Smirnov per a
dues mostres). 
Comparació de més de dues mostres (proves de Kruskal-Wallis i de Friedman). 
Mesura de la dependència (coeficients R d'Spearman i tau de Kendall). 

Definició i propietats dels estimadors nucli. Problemes dels estimadors nucli i algunes solucions. Selecció del
paràmetre de suavització. Inferència basada en l'estimació de la densitat. Estimadors de la densitat multivariant.
Altres estimadors de la densitat. 

El model de regressió no paramètrica. Estimadors nucli i polinomis locals: propietats. Versemblança local i famílies
exponencials. Inferència en el model de regressió no paramètrica. Discriminació no paramètrica basada en
estimació de la regressió.

Models additius. Models additius generalitzats. Relació amb la regressió projection-pursuit i les xarxes neuronals.
MARS: regressió multivariant adaptativa per splines
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Hi haurà un examen final global de l'assignatura dividit en dues parts: una d'usual de teoria i problemes, i una altra que
es realitzarà a l'aula d'informàtica. 

La nota de l'assignatura serà: Nota = 0,4*NP + 0,6*NF on l'NP dependrà dels exercicis i les pràctiques lliurades al llarg
del curs, i l'NF dependrà de l'examen final.

Sistema de qualificació

Capacitats prèvies

* Habilitats bàsiques d'anàlisi matemàtica: integració de funcions d'una i dues variables, derivació, desenvolupament de
Taylor, optimització d'una funció d'una o més variables.
* Habilitats bàsiques de probabilitat: convergència de varaibles aleatòries, llei dels grans nombres i teorema central de
límit.

* Habilitats bàsiques d'inferència estadística: estimació del màxim versemblant per a models paramètrics, estadístics
d'ordre, famílies de localització i escala.

Teoria:
El curs constarà de sessions expositives de teoria. A les sessions de teoria, es proposaran problemes per fer a casa, que
s'hauran de lliurar fets a la propera classe de problemes.

Problemes:
Sessions de problemes resolts pel professor. Els alumnes tindràn prèviament els enunciats dels problemes a la intranet de
l'assignatura.

Pràctiques:
Sessions pràctiques a l'aula informàtica. Els alumnes tindràn prèviament els guions de les pràctiques a la intranet de
l'assignatura. A cada sessió de pràctiques es proposarà un exercici que s'haurà de lliurar a la sessió pràctica següent. 

Metodologies docents

Models semiparamètrics.

Introducció a l'anàlisi de dades funcionals.

Model amb funcions de regressió paral¿leles. Model semiparamètric general. Inferència. Models semiparamètrics
mixtos. 

Estadística descriptiva funcional. Components principals funcionals. Model lineal funcional.
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