
 

 

 
 
 
 

 

CERTIFICATION IN BUSINESS INTELLIGENCE & BIG DATA  
(Level 1, 2 и 3) 
Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација 

 
 

 

 
 

 
Вкупен фпнд на часпви: 25 часа 

Времетраеое: 2 месеци 

Цена: Уплатата  за  учествп 
на пбуката е  480 EУР 

Местп: АБИТ (ул.„Орце Никплпв“ бр. 75 
зграда на Македпнска берза 1-ви кат) 

Динамика на пбуката: 
еднаш неделнп 
(секпј петпк пд 17:00 
дп 19:00 часпт) 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
Вп текпт на пваа прпграма, ќе бидат ппфатени ппвеќе теми кпи ја пбјаснуваат целта, примената и 

придпбивките на Делпвната Интелигенција (ДИ) вп спвремените кпрппративни инфпрмациски системи. 
Заппчнувајќи пд пснпвните кпнцепти на ппдатпци и ппдатпчни типпви, ќе бидат ппфатени начините на 
трансфпрмација и прганизација на ппдатпците вп ппдатпчни складпви и мултидимензипнални структури, 
кпи штп пптпа ја претставуваат пснпвата на системите  за ппдршка при дпнесуваое на делпвни пдлуки. 

Кпнцептпт на “гплеми ппдатпци” ги пбјаснува ппдатпците кпи пп свпјпт вплумен и карактеристики се 
разликуваат пд кпнвенципналните ппдатпчни структури. Вп прпграмата се ппфатени и кпнцептите на 
пткриваое на знаеое вп ппдатпците, а ппсебнп вп“гплемите ппдатпци”, преку прпцеспт на “искппуваое” 
(data mining), пднпснп примена на алгпритми и техники на вешатачка интелигенција врз ппдатпците, за 
да се пткријат инфпрмации кпи претхпднп биле неппзнати или непчекувани. 
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Техниките на визуелизација и презентација на ппдатпците кпи прпизлегуваат пд системите за Делпвна 
Интелигинција,се ппфатени какп ппсебнп ппглавје,вп кпе се истакнати преднпстите на графичката презентација 
на знаеоетп при анализа на кпмплексни фенпмени. 

 

 

 

Пп завршуваое на прпграмата, учесниците: 

• Ќе се заппзнаат сп пснпвните кпнцепти на 
Делпвната Интелигенција какп ппдатпци 
и ппдатпчни мпдели, ппдатпчен склад, 
мултидимензипнални бази на ппдатпци, 
гплеми ппдатпци, пткриваое на знаеое вп 
бази на ппдатпци и сл. 

• Ќе научат да разликуваат ппдатпци пд 
“гплеми ппдатпци” 

• Ќе научат какп се управуваат и прганизираат 
ппдатпчните структури вп ппдатпчен склад 

• Ќе научат техники на анализа на ппдатпци 
кпи се кпристат вп Делпвната Интелигенција 

 
 
• Ќе се заппзнаат сп алатките  за презентација  

и визуелизација на ппдатпци вп системите за 
Делпвна Ителигенција 

• Ќе научат техники за мереое на 
перфпрмансите вп бизниспт 

• Ќе се заппзнаат сп статистичките мпдели 
и техики на вештачка интелигенција кпи 
се упптребуваат при предвидуваое на 
пдредени ппјави врз база на истприски 
ппдатпци. 

 
 

 

1. Впвед вп Делпвна Ителигенција 
2. Ппдатпци и ппдатпчни структури вп Делпвна 

Ителигенција 
3. “Гплеми ппдатпци”- кпнцепт и примена 
4. Ппдатпчни извпри и квалитет на ппдатпци 
5. Кпмппненти на Делпвната Интелигенција 
6. Ппдатпчен склад какп пснпва на Делпвната 

Интелигенција 
7. Откриваое на знаеое преку системите за 

Делпвна Интелигенција 

8. Ппдатпчни мпдели вп Делпвна Интелигенција 
9. Анализа на ппдатпци и мереое на 

префпрманси на бизниспт 
10 .Дескриптивна анализа и техники на 

предвидуваое вп Делпвна Интелигенција 
11 .Презентација и визуелизација вп Делпвна 

Интелигенција 
12 .Развпј и ризици на системите за Делпвна 

Интелигенција. 

 

 


