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Анотацiя
Дане дослiдження було проведено з метою створення програмного модуля, який виконує багатовимiрний аналiз
даних в межах CRM-системи. Результати багатовимiрного аналiзу даних використовуються для пiдтримки
прийняття рiшень та формування прогнозу в обранiй предметнiй областi.
The programming module creation with performing of multidimensional data analysis within the CRM-system was
provided in the given research. The results of multivariate data analysis used to support decision-making and the forecast
formation in the investigated subject area.

Вступ
CRM-система є досить потужними засобом, що має широке коло вирiшуваних завдань. Використання
багатовимiрного аналiзу в межах CRM-системи дозволяє розширити її можливостi у планi пiдтримки
прийняття рiшень.
CRM-система – це програмно-апаратний комплекс, в логiку функцiонування якого закладено автоматизацiю процесiв, серед яких планування, аналiз даних та пiдтримка прийняття рiшень. Аналiз даних є
пiдґрунтям для здiйснення наведених процесiв, оскiльки вони вiдбуваються з урахуванням його результатiв [1].
Основою концепцiї аналiтичного опрацювання iнформацiї є багатовимiрне подання даних. Основна
iдея багатовимiрного пiдходу полягає у виконаннi трудомiстких обчислень, що часто здiйснюються, i збереження результатiв у базi даних для їх подальшого використання в процесi пiдтримки прийняття рiшень,
здобуття знань та iнших застосуваннях. Основним об’єктом багатовимiрного аналiзу даних є багатовимiрний куб, який являє собою структуру, що вiдображає данi у багатовимiрному форматi. Складовими куба
є факти та вимiри. Вимiри багатовимiрного куба можна подати за допомогою осей, на яких закрiпленi
конкретнi значення. На перетинi цих значень формуються комiрки куба, якi мiстять факти вiдповiдно до
значень вимiрiв [2].
Основними завданнями дослiдження було: розробка модуля багатовимiрного аналiзу даних i використання результатiв багатовимiрного аналiзу для пiдтримки прийняття рiшень в обранiй предметнiй
областi.
Для проведеного дослiдження в CRM-системi було видiлено чотири основнi компоненти, що також
формують рiвнi, на яких вiдбуваються процеси системи. Система має такi рiвнi: рiвень взаємодiї з користувачем, рiвень бiзнес-логiки, рiвень доступу до даних, рiвень даних.
Розглянемо рiвень даних розробленої системи. Рiвень даних складають сховище даних та багатовимiрна модель даних. Багатовимiрна модель будується на базi сховища. Рiвень доступу до даних забезпечує
взаємодiю програмного додатку (що реалiзує рiвень бiзнес-логiки) з моделлю (що побудована на рiвнi даних). На рiвнi бiзнес-логiки реалiзується алгоритм, що на основi отриманих даних формує прогноз. Рiвень
взаємодiї з користувачем має забезпечувати роботу з базою даних, тобто виконання певної кiлькостi наперед визначених запитiв, за допомогою яких користувачевi надається релевантна iнформацiя. Також тут
здiйснюється формування найпростiших звiтiв, що мiстять статичну iнформацiю про стан пiдприємства.
Сховище даних було реалiзовано за допомогою реляцiйної бази даних у виглядi схеми «снiжинка», що
надає можливiсть описати структуру сховища, в якому вимiри є складними, а також хоча б один вимiр
мiститься в декiлькох зв’язаних мiж собою таблицях. Хоча швидкiсть виконання запитiв до бази даних
при такiй органiзацiї нижча, нiж при схемi «зiрка», в якiй кожний вимiр мiститься в однiй таблицi, але
повнiстю описати дану iнформацiйну структуру можливо лише за допомогою схеми «снiжинка» [3].
В сховищi даних визначено єдину таблицю фактiв та таблицi вимiрiв вiдповiдно до предметної областi.
З таблицi фактiв формуються вимiри багатовимiрного куба (наприклад кiлькiсть, сума замовлення). З таблиць вимiрiв формуються вимiри багатовимiрного куба. Ними можуть бути, наприклад, клiєнт, продукт,
послуга.
Розроблена система була використана як основа для реалiзацiї системи пiдтримки прийняття рiшень
щодо закупки товару вiдповiдно до попиту в предметнiй областi «Фотостудiя» на основi результатiв багатовимiрного аналiзу даних. Розроблена система є адекватною, що пiдтверджено експериментально вiдповiдно до реальних даних попиту.
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