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За описивање и предикцију понашања објеката и процеса се одавно користе различити 

статистички модели засновани на вишеструким линеарним регресијама и њиховим 

напредним формама, као што су „корак по корак“ регресије. У последње време су 

статистичке методе обогаћене различитим методама из области вештачке интелигенције, 

као што су вештачке неуронске мреже, генетски алгоритми, оптимизација ројем честица 

итд. Иако су све ове методе већ деценијама у употреби, не постоје јасне смернице за 

њихово коришћење, већ се њихови параметри (број и врста регресора код линеарних 

регресија, број слојева и неурона код неуронских мрежа,…) морају прилагођавати од 

случаја до случаја. 

Циљ овог рада је развој сервиса за аутоматизовано генерисање регресионих модела тако 

да њихови параметри буду оптимизовани за посматрани проблем. Имајући у виду да је 

оптимизација параметара регресионих модела у општем случају комбинаторни проблем, 

са појединим нелинеарним континуалним параметрима, у овом раду ће бити коришћени 

еволуциони алгоритми који обезбеђују висок ниво робустности и отпорности на локалне 

минимуме. 

У уводном делу рада кандидат треба да да преглед проблема у области регресионих 

модела и метода за њихову оптимизацију. Рад треба да буде оријентисан превасходно на 

вишеструке линеарне регресије и вештачке неуронске мреже. Кандидат треба да да и 

кратак преглед еволуционих оптимизационих метода, са посебним акцентом на генетске 

алгоритме. У централном делу рада је потребно обрадити начине оптимизације 

регресионих модела коришћењем еволуционих алгоритама. У завршном делу рада 

кандидат ће приказати сопствено софтверско решење засновано на представљеној 

методологији и дати верификационе примере који демонстријају њену успешност. 
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