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експериментальних досліджень в області аналізу та синтезу управляючих та інформаційних систем, систем підтримки прийняття рішень.
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ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАГАТОРІВНЕВОЇ БАЗИ ДАНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується накопиченням значних обсягів даних, які безупинно зростають.
Керування інформаційними базами даних через їх гетерогенний та
слабо структурований характер стає досить проблематичним. Ефективне функціонування інформаційно-аналітичних систем вимагає впровадження концептуально-методологічних інновацій у сферу їх проектування та реалізації [1,2].
Метою роботи є підвищення ефективності інформаційноаналітичних систем за рахунок застосування нових методів побудови
середовища зберігання даних, орієнтованих на підвищення швидкодії
та зменшення вартості апаратного забезпечення системи.
Під об’єктом дослідження розуміємо методи проектування інформаційних систем. Предметом дослідження постають методи організації сховищ даних інформаційно-аналітичних систем.
Розроблено метод фізичної багаторівневої організації сховища
даних, орієнтований під сучасні системи управління. Особливістю запропонованого методу є введення спеціалізованої системи логічних
взаємозв’язків між інформаційними блоками даних, які зберігаються в
архітектурно розподіленому середовищі бази. На верхньому рівні знаходяться оперативні дані, до яких відбувається найбільше звернень, а
на нижньому рівні розташовані дані довгострокового зберігання. Такий підхід до організації фізичної та логічної структури сховища даних
дозволяє підвищити швидкодію процесів пошуку інформації та зменшити вартість апаратного забезпечення системи.
Розглянемо запропоновану робочу систему параметрів бази даних. Табличні показники:
• NA(T) – кількість атрибутів у таблиці (Number of attributes of a
table);
• NFK(T) – кількість зовнішніх ключів у таблиці (Number of
foreign keys of a table).
Показники рівня схеми даних:
• NFT(Sc) – кількість фактичних таблиць у схемі даних (number
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of fact tables of the schema);
• NAFT(Sc) – кількість атрибутів фактичних таблиць схеми
(Number of attributes of fact tables), що визначається за виразом:
, де FTi – фактична таблиця схеми даних Sc.
• NFK(Sc). – кількість зовнішніх ключів у таблиці схеми даних
(Number of foreign keys), яка відповідає виразу:
, де FTi – фактична таблиця схеми даних Sc.
• RFK(Sc). – коефіцієнт зовнішніх ключів таблиці (Ratio of
foreign keys), кількість атрибутів, які є зовнішніми ключами, можна
розрахувати за формулою:
.
Запропонований метод укрупнення даних враховує специфіку і
логіку організації інформаційного забезпечення багаторівневої бази
даних, особливістю якого є перенесення індексів та атрибутів даних з
нижнього на верхній рівень, що дозволяє підвищити швидкодію пошуку та вибірки інформації.
Для забезпечення роботи такої бази передбачається використання
спеціального модуля, який слугуватиме зв’язуючою ланкою між двома
базами даних і забезпечуватиме логічну цілісність інформації. Цей
модуль контролюватиме кількість звернень до даних та визначатиме
рівень і місце збереження інформаційних блоків. Він виконуватиме
роль адаптера між інформаційною системою і базою даних та здійснюватиме процеси перенесення даних.
У результаті запропонованого методу логічної організації сховища даних інформаційна система являтиме собою архітектурно визначену багаторівневу базу даних. Формування та структурні зміни нижнього рівня планується проводити на етапі проектування та розробки
системи фірмою-виробником. Розробка та організація процесів обслуговування верхніх рівнів бази даних покладатиметься на фірму, що
впроваджує інформаційну систему. При глобалізації інформаційних
потоків та зростанні складності структури сховища даних можливе
проведення подальшого поділу бази на рівні.
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