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АНОТАЦИЯ 

Курсът Софтуерни системи по бизнес интелигентност разглежда основните принципи на 

изграждане, организация и експлоатация на съвременните компютърно-комуникационни системи с бизнес 

интелигентност в различни сфери на приложения. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Целите на курса могат да се систематизират като придобиване на знания в областта на бизнес 

интелигентността, складове за данни, разкриване на закономерности, ключови индикатори за качество, успех, 

риск и други базови инструменти. 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходимите предварителни знания за резултатното овладяване на знанията в този курс са: 

математически анализ, вероятности и статистика, дискретна математика, бази от данни, операционни 

системи, компютърни мрежи. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

 Тема 1. История, основни понятия и направления в изкуствения интелект. 

1.1. История на развитието на изкуствения интелект. 

1.2. Съвременни направления на изкуствения интелект. 

1.3. Силен и слаб тезис. 

1.4. Основни понятия. 

 

Тема 2. Бизнес интелигентност (БИ). 

2.1. Определения за БИ. 

2.2. Задачи на БИ. 

2.3. Основни инструменти на БИ. 

2.4. Методологически проблеми на БИ. 

 

Тема 3. Data Warehouse 

3.1. Данни, обобщени данни, нива. 

3.2. Нива на обобщени данни. Метаданни. 

3.3. Извличане и трансформиране на данни. 

3.4. Средства за управление и проверка на качеството на данните. 

4.1. OLAP средства. 

 

Тема 4. Разбиране, подготовка и компресия на данни. 

4.1. Категоризация на характеристиките на данни. 

4.2. Изследване на основните статистически характеристики на данни. 

4.3. Изследване на зависимости между атрибути. 

 

Тема 5. Намаляване на обема на данни. 

5.1. Методи за намаляване на размерността на данни. 

5.2. Компресия на данни. 

5.3. Методи за моделиране и подбор на данни. 

5.4. Методи за обобщаване чрез понятийни йерархии. 

 

Тема 6. Основи на клъстерен анализ. 

6.1. Какво е клъстерен анализ? 

6.2. Типове данни, използвани при клъстерен анализ. 

6.3. Категоризация на основни методи за клъстеризация. 

6.4. Клъстеризация чрез разделяне (partitioning). 

6.5. Методи за йерархична клъстеризация. 

6.6. Методи, базирани на плътността. 

6.7. Клъстеризация чрез използване на модели. 

 

Тема 7. Предсказване чрез регресионни дървета. 

7.1. Какво е предсказването? 
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7.2. Формализация на регресионната задача. 

7.3. Съществуващи регресионни методи. 

7.4. Дървовидни модели. 

 

Тема 8. Избягване на преспецификацията при регресионни дървета и локални регресионни дървета. 

8.1. Увод. 

8.2. Едностъпкови методи за завършващо подрязване на регресионни дървета. 

8.3. Двустъпкови методи за завършващо подрязване на регресионни дървета. 

8.4. Локални регресионни дървета. 

 

Тема 9. Извличане на асоциативни правила. 

9.1. Основни понятия. 

9.2. Класификация на асоциативните правила. 

9.3. Извличане на едномерни булеви асоциативни правила от транзакционни бази от 

данни. 

 

Тема 10. Извличане на многонивови и многомерни асоциативни правила 

9.4. Извличане на многонивови асоциативни правила от транзакционни бази от данни. 

9.5. Извличане на многомерни асоциативни правила от релационни бази от данни. 

9.6. Мерки за интересност. 

 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Всеки студент се оценява с оценка, получена от курсовата задача и от изпит. Писменият 

изпит представлява решаване на задачи и теоретичен въпрос. 
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