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Сажетак: Достигнућа вештачке интелигенција су посредством информационих технологија 
инкорпорирана у различите сфере савременог живота, па ипак се у домену високог образовања користе 
тек спорадично. Управо из тог разлога у раду се анализирајуактуелнидиверсификовани аспекти њихове 
примене у високом образовању. Први се тиче укључивања ових технологија у сам едукативни процес и 
обухвата експертне и туторске системе који се, самостално или у комбинацији с класичним 
методолошким приступима, користе за обучавање како студената, тако и наставног особља. Други аспект 
су саветодавни системи, који на аутоматизован начин пружају подршку каријерном вођењу и усмеравању 
студената. Трећи аспект обухвата откривање знања у подацима, с посебним освртом на анализу 
неструктурираних података какви су садржаји с друштвених медија релевантни за пословање и имиџ 
високошколских институција или пак веб логови посетилаца институционалног веб-сајта. Приказани 
приступи и позитивни примери илуструју компаративне предности интелигентних технологија у домену 
високог образовања и указују на велике потенцијалењихове примене.  
Кључне речи: вештачка интелигенција, интелигентне технологије, експертни системи, туторски системи, 
рударење података, анализа сентимента, анализа веб логова, високо образовање. 
 
 

Abstract: Achievements of artificial intelligence are incorporated through information technologies into different 
spheres of contemporary life, yet in the domain of higher education there is a sporadic utilization. For this very 
reason, the paper analyzes thе existing diversified aspects of the application of artificial intelligence in higher 
education. The first concerns the application of these technologies in the educational process itself and includes 
expert and tutoring systems that are, either independently or in combination with classical methodological 
approaches, used to train both students and teaching staff. The second aspect is recommender systems that 
support the career guidance and students counselling in an automated way. The third aspect includes 
knowledge discovery from data, especially unstructured data such as social media content relevant to the 
business and reputation of higher education institutions or web logs of visitors to an institutional website. The 
presented approaches and positive examples illustrate the comparative advantages of intelligent technologies in 
the domain of higher education and empasize their large application potentials. 
Keywords: artificial intelligence, intelligent technologies, expert systems, tutoring systems, data mining 
sentiment analysis, web log mining,higher education 
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Увод 

Савремени свет обилује апликацијама у чијој основи се налазе интелигентне 
технологије: виртуелни асистенти паметних телефона комуницирају на више 
језика с корисницима и управљају њиховим пословним календарима; новинске 
куће (нпр. Associated Press News, Fox иYahoo!) користе ове технологије за писање 
једноставних чланака као што су финансијски сажеци или рекапитулације 
спортских вести; велепродаје користе алгоритме за предвиђање како би 
антиципирале будуће потребе купаца (нпр. Target и Amazon); веб-сајтови 
корисницима омогућавају да комуницирају с референтом за подршку, где ову 
функцију уместо особе обавља интелигентни програм1 и тако даље. Примера је 
сваким даном све више и веома реалним чинe феномен машине која емулира 
човека, тако да вештачка интелигенција постаје круцијални део пословања 
будућности.  

Упркос убрзаној експанзији вештачке интелигенције (енгл. 
artificialintelligence–AI), а у неочекиваном нескладу са значајем образовања за 
развој друштва, домен едукације, укључујући и високо образовање, недовољно 
користи потенцијале интелигентних технологија. У жељи да се такво стање 
промени, у наставку рада је описано на који начин опредељење за 
инкорпорирањем интелигентних технологија и система може допринети бољем 
квалитету едукације, ефикаснијем функционисању и одрживом развоју 
високошколских институција.  

У раду је најпре дат осврт на основне концепте и идеје AI и указано је на 
карактеристике које је чине супериорном у обављању одређених типова задатака 
у односу на конвенционалне информационе технологије и класичне рачунарске 
системе. У другом делу рада приказане су технологије експертних и туторских 
система, њихова примена у процесу класичног обучавања или учења на даљину, 
као и предности оваквог приступа. Надаље, извршена је анализа улоге 
интелигентних технологија и система у подршци двосмерној интеракцији 
студената и високошколске институције. У трећем делу рада фокус је стављен на 
аутоматизовано откривање знања у мноштву података којима располажу 
високошколске институције. Најпре је приказана анализа приступа веб 
страницама високошколске институције и могућности које оваква анализа нуди 
за побољшање организације. Након тога су описане могућности које анализа 
ставова и мишљења студената исказаних на друштвеним медијима нуди за 
управљање репутацијом високошколских институција и привлачење и 
задржавање студената, као предуслове одрживог развоја институције, применом 
технологије аутоматизованог учења. Последњи одељак сумира закључке и 

                                                           

1Шведска банка СЕБ је прва увела употребу интелигентног софтверског решења компаније 
„IPsoft“, названог Амелија, за аутоматизовано услуживање клијената банке.  
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упућује на даља истраживања примене интелигентних технологија у домену 
високог образовања.  

1. Опредељење за вештачку интелигенцију  

Окружење у којем данас организације послују рапидно се мења, намећући свим 
организацијама захтев за флексибилношћу, способношћу да одговоре на промене 
окружења и да проактивно трагају за могућим иновацијама. Eфикаснокомуни-
цирање, планирање и одлучивање на свим нивоима организације једини је начин 
за испуњавање овог задатка, а оствариво је синергетским комбиновањем 
података и капацитета информационих технологија у процесирању информација 
с креативним и иновативним могућностима људи.  

Технике и софтверска решења која на различите аутоматизоване начине 
опонашају људске поступке и резоновање убрајају се у тзв. вештачку 
интелигенцију, која се формално дефинише као „интелигенција коју исказује ма 
који ентитет који су људи или друга свесна бића или системи (вештачки) 
произвели“

2
.Посвојимкарактеристикама интелигентни системи прате модел 

људског ума: толерантнису на непрецизност података, неизвесност услова/стања 
и делимичну истинитост као последицу непознаница реалног света, док 
традиционалне методе рачунарства,с логичким резоновањем с тачно/нетачно 
исходом,то не постижу. Реакција интелигентног система на спољне услове се не 
програмира, већ се замењује способношћу система да учи: да се адаптира и 
усклади своје одговоре са спољашњим дешавањима иранијим искуством.  

Захваљујући наведеним особинама, технике AI отварају велике могућности 
за решавање сложених проблема из реалног живота за које није могуће пронаћи 
решење применом ма које друге технологије, и у великом броју случајева 
надмашују својим перформансама традиционалне приступе. На слици 1 
приказани су сегменти пословања високошколских институција у којима се 
применом интелигентних технологија постижу јасна и мерљива побољшања.  

2. Експертни системи у домену високог образовања 

Технологија експертних система (енгл. expertsystems–ES) представља један од 
најзначајнијих конкретних резултата развоја AI. Њене могућности примене и 
комерцијални потенцијали су изузетно велики захваљујући 
високомстепенукомпетенције у решавањусложенихпроблемa, која је омогућена 

                                                           
2
http://www.free-definition.com/Artificial-intelligence.html 
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уградњом великих количина висококвалитетног знања о проблемима из 
одређених домена људске активности. Та знања обухватају експертизу и 
искуство човека експерта, као и знање о техникама, информацијама, 
хеуристикама и процедурама решавања проблема којима се човек експерт 
користи. Стога се може рећи да су ES„област AI усмерена на могућности и 
начине компјутеризације експертизе и знања људиексперата“ (Moursund,2006). 
Будући да је експертиза ретка и скупа, често недоступна, а нивои експертизе 
широко варирају, разумљиво је да ES својом расположивошћу, ефикасношћу и 
константно високом перформантношћу (уз мање издатке) омогућавају 
организацији конкурентску предност.  

Слика 1. Задаци у домену високог образовања подржани интелигентним технологијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:Ауторски приказ 

Део истраживања у области AI који се односи на примену ES у домену 
образовања одвија се под окриљем Међународног удружења за примену AI у 
образовању (енгл. The InternationalArtificialIntelligenceinEducationSociety– AIES). 
Ова организација подстиче истраживања развојаES и интелигентних рачунарских 
технологија које поспешују и олакшавају учење.

3
 

2.1. Експертни ситеми и „вештачка едукација“  

Најпознатији софтверски производи намењени подршци учења јесу тзв. CAI 
системи – инструктаже помоћу рачунара (енгл. ComputerAidedInstruction), које се 

                                                           
3
http://iaied.org/about/constitution/ 
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користе било као суплемент класичном обучавању у учионици или као његова 
замена. Реч је о мултимедијалним системима који на атрактиван начин привлаче 
пажњу и мотивишу на учење. Међутим, CAI не узимају у обзир специфичне 
потребе и очекивања индивидуалних корисника система, докES развијени за 
потребе едукације (студената или наставног особља) своје инструкције 
прилагођавају почетном нивоу знања полазника и индивидуалним едукативним 
потребама, тј. темпу њиховог напредовања, отеловљујући концепт „вештачке 
едукације“ (енг. artificialeducation) (Soraand Sora, 2012). ESстуденту 
омогућавајуинтеракцију са системом посредством питања типа како, зашто или 
шта,те обезбеђују правовремену повратну информацију о степену тачности 
одговора у односу на исправно решење и свеукупно знање које је потребно стећи 
о проблему. Погодност за наставника је то што може усмеравати студента на 
адекватнији начин  (De Oliveira Neto,VazNascimento, 2012).  

2.2. Експертни системи и електронско учење 

У академској заједници се све већа пажња поклања системима електронског 
учења, због погодности да се учење може одвијати било где, на ма којој локацији 
и у било које произвољно време. Најчешће се под овим системима подразумевају 
веббазиране инструктаже, које корисницима дају приступонлајн курсевима путем 
интернета. Међутим, лекције које су електронским путем стављенена 
располагање, саме по себи не врше обуку корисника, нити се прилагођавају 
његовом стилу учења. Овај недостатак се превазилази интелигентним туторским 
системима (енгл. IntelligentTutoringSystems–ITS). „Класу система електронског 
учења који интереагују с корисником на пријемчив и кастомизован начин, 
одабран након идентификовања корисниковог нивоа знања, и обезбеђују такве 
методе приступа материјалима за учење које ће бити најефикасније, називамо 
туторским системима“ (AkerkarandSajja, 2010).  

ITS имају уграђен ES који процењује активности корисника у интерак-
тивном окружењу, прави модел усвојених знања, вештина и експертизе, те на 
основу изграђеног модела одређују садржину инструктаже, бирају нивое 
објашњења, селектују примере и адекватне задатке за вежбу.Метаанализа која је 
компарирала резултате учења употребом ITS с резултатима постигнутим кроз 
друге видове инструктаже, описана у Ma,et al. (2014), показала је да је у широком 
дијапазону услова учења резултат применом ITS био бољи.  

2.3. Експертни системи иинтеракцијa са студентима 

Класични облици пословања високошколских институција студенте који имају 
одређене недоумице или питањаупућују на тражење информација 
посредствомвеб страница институције, или наонлајнизлиставање честих питања 
на која су унапред припремљени одговори. У случају да овакве претраге не уроде 
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плодом, студенти су принуђени да позову број неког од контакт-телефона 
наведених на сајту институције или да се лично обрате студентској служби или 
надлежном органу како би добили задовољавајући одговор. Овакве ситуације су 
нарочито честе на факултетима на којима има много трансфера студената, као и у 
случају запослених студената, који имају ограничене могућности за редовно 
похађање наставе.Описани приступ оптерећује службе факултета и одузима 
време потребно за обављање других задатака. Будући дакаријерно усмеравање 
средњошколацазначајно подиже степен задржавања студената у систему 
образовања, ES који емулирају дискусије са стручним и компетентним кадром, те 
дају одговоре, савете или препоруке прилагођене ситуацији сваког појединачног 
потенцијалног студента, представљају адекватну солуцију. У досадашњој пракси 
високо-школских институција сусрећемоES саветодавне природе, који помажу 
студентима у адекватном одабиру усмерења или изборних предмета које ће 
похађати, те дају препоруке за поступање у случајевима молби, жалби или 
других видова интеракције с институцијом (HassaniGoodarziandRafe, 2012).Код 
оваквихfront-endрешења, студент и даље комуницира „једаннаједан“ са системом 
који му је или директно доступан или га користе запослени као подршку у 
давању стручних одговора на упит студента.ES оптимизују време и квалитет 
одговора, поспешујући динамику и интензитет интеракције, уз истовремено 
поједностављење процеса пружања услуга. Запосленима у службама факултета 
остаје више времена за усмеравање пажње на нове облике бриге о студентима. 

3. Откривање знања у репозиторијумима података 

високошколских институција 

Информатичка технологија је својим брзим напретком и иновативнимпристу-
пима омогућила да се анализа студената, као пандан парадигми анализе 
потрошача, али у контексту пословања високошколских установа, ослони на базе 
података, које постају свеобухватније и масовније. Значајна улога у потрази за 
корисним и квалитетним информацијама скривеним у великим количинама 
података припада методама и техникама рударења података (енгл. Data Mining–
DM). Рударење података је рачунарски заснован информациони систем који 
скенира велике репозиторијуме података, генерише информације и открива 
знање“ (Vlahos, FerrattandKnoepfle, 2004).   

Развој метода за откривање знања скривених у подацима генерисаним у 
образовном окружењу предмет je новогистраживачког правца, названог 
„едукациониDM“ (енгл. Educational Data Mining–EDM) (Anjewierden, 
KollöffelandHulshof, 2007). Циљеви EDMјесу предвиђање будућег понашања 
студената кад је у питању учење и савладавање градива, изучавање ефеката 
подршке током целокупног процеса едукације и допринос научном сазнању о 
процесима учења.  
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3.1. Откривање знања из структурираних података 

ДМје у високом образовању дао резултате у анализи података „Moodle“ система 
за управљање курсевима (Romero, VenturaandGarcia, 2008); кластеровању 
студената у циљу предвиђања њихових активности у процесу учења 
(RashanandPeiris, 2011); предвиђању снажних релација међу предметима 
студијског програма ради побољшања курикулума (Tissera, W.M.R. et.al., 2011); 
мониторингу и контроли квалитета учења кроз евалуацију студентских 
постигнућа (Hongjie, 2010), итд. Предиктивни  DMмодел описан у Badr, Algobail, 
AlmutairiandAlmutery (2016) на основу оцена из средње школе и бодова 
остварених на пријемном испиту предвиђа какав успех ће потенцијални студент 
остварити на студијама програмирања. Систем помаже студентима да процене 
свој потенцијални успех пре него што се упишу и на овај начин се значајно 
смањује стопа превременог напуштања студија. С друге стране, наставници могу 
прилагодити наставне методе и стратегију обучавања способностима уписаних 
студената да овладају градивом.  

3.2. Унапређење доступности информација на веб-сајту 

методама рударења веба 

За потребе анализе великих количина података генерисаних навебукоришћењем 
интернета, такође се користе DM методе, а њихова специфична примена се током 
последњих година издвојила у посебну област истраживања, названу рударење 
веба (енгл. WebMining–WМ). 

3.2.1. Откривање асоцијативних правила 

Захваљујући огромном протоку података преко хипертекст трансфер протокола, 
на веб серверима се константно генерише велика количина података о томе које 
странице одређеног веб-сајта је неки корисник посетио у којем тренутку и 
колико дуго се на њима задржао, а бележе се у тзв. веб лог датотекама. Једна од 
метода за анализу веб логова јесте проналажење асоцијативних правила (енгл. 
AssociationRules–АR) облика: Ако је корисник захтевао веб странице X, Y и Z, 
постоји индикација с мером сигурности од n% да ће такође захтевати странице W 
и Q. На основу откривених АR могу се градити профили корисника веб-сајтова 
(Zaiane, Srivastava, SpiliopoulouandMasand[eds], 2002). Персонализација веб 
садржаја може се постићи поређењем навигационе путање корисника с типичним 
понашањем претходних корисника. На овај начин се могу препоручити линкови 
које су ранији корисници сасличнимпонашањем такође посетили. Методе за 
откривање интересантних ARмогу се искористити за откривање „шаблона“ 
понашања при избору студијских програма (Zailani, HerawanandDeris, 2013). 
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3.2.2. Предвиђање посета и унапређењe ефикасности 

навигације посредствомвеб-сајта 

Секвенцијални шаблони (енгл. SequentialPatterns–SP)јесу још једна техника која 
се често користи приликом откривања знања из приступних логова, а разликују 
се од ARпо томе што је приликом анализеу сваку трансакцију укључено и 
датумско поље (date). Такође се задаје и временскaодредница (енгл. timestamp), 
период у којем желимо да откријемо типске појаве–које веб странице су праћене 
посетом другом скупу страница. На пример, за timestamp=0, можемо сазнати да је 
n% корисника који су посетили страницу Xнепосредно након те странице 
посетило страницу Y. Проналажење секвенцијалних шаблона може да буде 
корисно приликом предвиђања будућих посета корисника веб страницама, тј. 
може се предвиђати захтев за наредном веб страницом (WangYong, Li 
Zhanhuaiand Zhang, 2005). Кеширање веб страница ради унапређења ефикасности 
навигације посредствомвеб-сајта предложено је у Bonchiet al. (2003), a један од 
алата за анализу успешности кеширањавеб страница ради смањења оптерећења 
веб сервера описан је уWang, et al. (2013). 

3.2.3. Кластеровањевебстраница и корисника 

Кластеровање је поступак помоћу којег се може одредити који су елементи неког 
скупа података међусобно слични. Кластеровањемвебстраница се покушавају 
пронаћи информације о сличности међу веб странама на основу посета 
корисника сајту. Кластеровањем корисника покушавамо открити групе 
корисника са сличним „шаблонима“ претраживањаи у домену високог 
образовања се може применити за пружање персонализованих садржаја 
одређеним групацијама корисника.  

3.3. Праћење сентимента у садржајима с друштвених 

медија 

Студирање и режим живота који оно намеће често доносе мноштво питања и 
проблема (нпр. недостатак друштвеног ангажовања, неизбалансираностстудент-
ског живота оптерећеног учењем, проблеми са спавањем и анксиозност, питање 
диверзитета), па студенти покушавају да пронађу одговоре кроз комуникацију с 
другим учесницима на друштвеним медијима. Twitter, Facebook и YouTube су 
веома популарни међу студентима као платформана којој размењују своје 
ставове, емоције, мишљења и осећања о свему што им се дешава, поготово о 
искуствима у едукативном процесу који је окосница њиховог живота.  

Употреба DM метода и техника на садржаје са сајтова друштвених медија, 
обједињена под називом анализа друштвених медија (енгл. SocialMediaAnalytics–
SMA), омогућава организацијама из било ког домена пословања да се упознају с 
базом својих клијената на вишем нивоу, што ће последично омогућити 
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оптимизацију маркетинг поруке, позиционирање бренда и развој производа или 
услуге. Један од аспеката SMA представља анализа осећања, такозвана сентимент 
анализа (енг. SentimentAnalysis–SA), која треба да екстрахује и анализира 
мишљења о различитим аспектима производа или услуга. 

Сајтови друштвених мрежа и медија заузимају значајно место у маркетинг 
стратегији образовних институција на америчком тржишту и у земљама Западне 
Европе, док се у Србији њихова употреба задржава на отвореним Facebook 
страницама или Twitter налозима високошколских институција, а размењени 
садржај, као ни подаци о посетама и корисницима, не експлоатишу се у 
значајнијој мери. У истраживању Грљевића (2016) креиран је анотирани корпус 
за домен високог образовања, чиме је створена потребна база за истраживање 
примене сентимент анализе над садржајима писаним на српском језику. Надаље, 
развијени су модели за анализу онлајн репутације високошколске институције и 
за идентификовање преференција и незадовољства студената. Реализоване 
анализе су показале да се помоћу сентимент анализе може поредити онлајн 
репутација институције с онлајн репутацијом конкуренције, идентификовати 
аспекти који представљају уско грло у пословању високошколске институције, 
идентификовати извори (не)задовољства студената, као и пратити осцилације у 
студентском сентименту током времена. Доказано је да високошколске 
институције могу имати користи од примене сентимент анализе за откривање 
предности и недостатака у обучавању студената са аспекта појединих курсева, 
предмета и/или предавача, приликом идентификовања проблема с којима се 
студенти суочавају у вези с наставом или полагањем испита, за откривање 
вредних повратних информација ради побољшања услуга које се пружају 
студентима и друго. 

Закључак  

Информационе технологије су се наметнуле као неодвојив део свакодневног 
живота и рада у свим сферама, па и у домену образовања. Међутим, 
традиционалне информационе технологије нису у могућности да одговоре на низ 
захтева који се постављају пред високошколске институције које желе да остану 
конкурентне (нпр. не могу пружити увид у понашање и мишљења студената, не 
могу усмеравати активности у привлачењу и задржавању студената, предвидети 
успех студирања и др.), те се све више намеће потреба за подршком 
интелигентним технологијама. 

У раду су на систематичан начин приказана одабрана истраживања која 
указују на широке могућности примене интелигентних приступа за унапређење 
пословања и образовног процеса високошколских институција. Предности 
обухватају побољшану едукацију употребом експертних и туторских система, 
успешније каријерно вођење и усмеравање студената постигнуто употребом 
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саветодавних ES, олакшано структурирањеи побољшан дизајн веб-сајта 
институцијезахваљујући откривеним асоцијацијама у приступу корисника, 
одређивање пословне и маркетинг стратегије захваљујући анализи сентимента 
исказаног кроз коментаре студената на друштвеним медијима, који указују на 
предности и недостатке у обучавању са аспекта појединих курсева, предмета 
и/или предавача, идентификовање проблема с којима се студенти суочавају у 
вези с наставом или полагањем испита, откривање вредних повратних 
информација ради побољшања услуга које се пружају студентима,итако даље. 

Упркос многобројним примерима успешне примене, интелигентне техно-
логије се спорадично користе у домену високог образовања. Разлози за то леже у 
недовољној теоријској заснованости: недостатку стандардне терминологије, 
недостатку поузданих методолошких оквира и отворених архитектура, као и у 
недовољно препознатим могућностима и вредновању доприноса које интели-
гентне технологије пружају за проширење и побољшање традиционалних 
постигнућа едукативних система. 

Реално је очекивати, имајући у виду описане напоре који су учињени у 
примени интелигентних система и техника у високом образовању, као и 
охрабрујуће резултате који су добијени, да ће предности које ова технологија има 
и могућности које пружа бити довољан подстицај за све бржи продор и 
комерцијалну примену AI у високом образовању.  
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Summary  

Traditional information technologies are unable to respond to a range of requirements 
that are placed before higher education institutions that want to remain competitive, 
and therefore a need for the support by the means of intelligent technologies emerged.  

The paper presents a systematic selection of research that demonstrates the 
broad possibilities of intelligent technologies for improving the business and 
educational process of higher education institutions. Benefits include: enhanced 
education through the use of expert systems and intelligent tutoring systems, more 
successful student counselling and career guidance achieved using recommender 
systems, facilitating the structuringof the institution's website and improved design 
thanks to revealed associations in user access, determining business and marketing 
strategies thanks to the analysis of the sentiment expressed through students' comments 
on social media that point to the advantages and disadvantages of training from the 
aspect of individual courses, subjects and / or lecturers, identifying the problems that 
students face in terms of teaching or taking exams, and discovering valuable feedback 
to improve the services provided to students. 

It is realistic to expect, given the described efforts made in the application of 
intelligent technologies in higher education, as well as the encouraging results that 
have been obtained, that the advantages this technology has and the opportunities it 
provides, will be sufficient incentive for ever faster penetration and commercial 
application AI in higher education. 
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