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Број ЕСПБ: 8
Услов: Циљ предмета
Циљ овог предмета је обучити студенте у процесу доношења одлука, посебно у условима комплексности
и неизвесности и упознати их са технологијама и процесима који се користе у креирању и управљању
системима за подршку одлучивању.
Исход предмета
Студенти који заврше курс биће спремни да анализирају процесе одлучивања и дизајнирају и одреде
системе за подршку одлучивању који ће подржати те процесе. Они ће такође бити оспособљени да
направе појединачне и групне системе за подршку одлучивању користећи Microsoft Excel и друге
софтверске пакете за подршку вишекритеријумском одлучивању и оптимизацији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Системи за подршку одлучивању (ДСС): општа структура и компоненте. Модели. Квалитативни аспекти
у доношењу одлука. Структурирање проблема одлучивања. Употреба табела. Вишекритеријумска
анализа. Ситуације комплексности, неизвесности и ризика. Проблеми вишекритеријумског одлучивања.
Формулација проблема и методи и модели оптимизације. Проблеми комбинаторне оптимизације:
хеуристичка метода за решавање практичних проблема - дизајн и примена. Симулациони модели и
апликације. Методологије дизајна система за подршку одлучивању и алати за имплементацију.
Кориснички интерфејси у системима подршке одлучивању. Експертски системи и ДСС. Групни системи
за подршку одлучивању. Организациони аспекти у дизајну ДСС. Пословна и предиктивна аналитика.
Спецификација и развој ДСС-а: примери.
Практична настава:
Презентације и дискусија студија случаја.
Софтвер
Microsoft Excel и софтверски пакети за подршку вишекритеријумском одлучивању и оптимизацији.
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Број часова активне наставе
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