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АНОТАЦІЯ

   Проект  містить  інженерні  рішення стосовно  розробки програмного 

модуля підсистеми сегментації клієнтських даних оператора мобільного 

зв’язку.

    На початковому етапі було виконано моделювання предметної області 

з використанням SADT-технології. Виконано синтез структурно-

функціональних моделей «як повинно бути» процесів 

телекомунікаційної компанії у нотації IDEF0 з декомпозицією основних 

бізнес-процесів IDEF3, які підлягають подальшій розробці. Задачі, що 

підлягають розробці декомпозовані у нотаціях IDEF0, IDEF3, DFD з 

метою проектування інформаційного, математичного та програмного 

забезпечення.

  У  частині  інформаційного  забезпечення  виконано  проектування 

реляційного  сховища  даних  та  ETL-процесу  на  базі  аналітичної 

платформи Deductor російської компанії BaseGroup Labs версії Academic, 

що розповсюджується безкоштовно.

  В  частині  математичного  забезпечення  обґрунтовано  вибір  методів 

підсистеми  математичного  забезпечення  задачі  сегментації  абонентів 

процесу побудови профілів абонентів мобільного зв’язку.

  В  частині  програмного  забезпечення  виконано  фізичну  реалізацію 

сховища,  ETL-процесу та аналітичного сценарію засобами візуального 

програмування,  розроблено  комплекс  інженерних  рішень  по 

впровадженню програмного модулю до існуючої інформаційної системи 

підприємства,  обґрунтовані  системні  вимоги  до  програмного  та 

апаратного забезпечення модулю.

Впровадження програмного модулю дасть можливість суттєво 

підвищити ефективність процесів оцінки доходності сегментів 

абонентів компанії і розробки відповідних маркетингових акцій.
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клієнтських даних, розробка програмного модулю на основі технології Data 

Mining.
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