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Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са савременим теоријским и практичним аспектима пословне интелигенције,
структуром и функцијом система за подршку одлучивању, методама и техникама за подршку одлучивању (Data mining
(Рударење подацима), Data warehouse, аналитичка обрада података у реалном времену, фази моделирање, неуронске
мреже, техника најближег суседа, методе за тражење оптималног решења, методе и технике вишекритеријумске
оптимизације).
Исход предмета
- Знања и разумевање улоге, основа и концепата пословне интелигенције,
- Теоријска знања о методама и техникама за подршку пословном одлучивању,
- Практична знања и вештине у развоју и коришћењу савремених апликативних софтверских решења за подршку
пословном одлучивању.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Пословна интелигенција и управљање – Природа, сврха, функције и вредности пословне интелигенције, Пословна
интелигенција и управљање, БСЦ и пословна интелигенција, Пословна интелигенција и управљање знањем.
Data Warehouse - 1) Операционална и аналитичка обрада података 2) Структура и значај Data Warehouse, 3)
Димензионални модели података, 4) Мета подаци, 5) ОЛАП системи,
Рударење података и откривање знања– 1) Подаци, информације и знање, 2) Смисао, функције, технике и процес
рударења података.
Системи за подршку одлучивању – Појам, природа и особине система за подршку одлучивању, Одлучивање на основу
података, Активности и врсте система за подршку одлучивању. Архитектура система за подршку одлучивању
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
- Анализе случаја, Семинарски рад, Презентација радова и дискусија; Вежбе на рачунарима (Системи за управљање
базама података, Системи за подршку одлучивању, Апликативни софтвери)
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Остали часови:
Број часова активне наставе
Предавања :
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад: 4
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Методе извођења наставе
Предавања - Анализа случаја, Презентација самосталних радова и дискусија
Вежбе – Решавање задатака и проблема из домена пословне интелигенције применом рачунара.
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