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IT_RM
Номер 
кімнати 

Код 
предмета 

Кількість предметів 
у кімнаті 

Дата встановлення 
предметів 

1-1 1 50 01.09.2002 
1-1 2 10 20.10.2002 
1-1 3 10 12.10.1998 
1-1 4 10 01.01.2004 
1-1 5 3 12.10.2003 
1-2 2 16 01.02.2003 
1-2 3 15 01.06.2001 
1-2 4 1 01.10.2002 
2-1 1 5 15.09.2003 
2-1 2 30 10.03.2002 
2-2 3 20 01.01.2003 
2-2 4 5 20.04.2003 
3-1 1 8 01.07.2002 
3-1 2 40 01.01.2003 
3-2 1 60 01.01.2002 
4-1 2 55 25.09.2003 
4-1 3 7 01.11.2001 
4-1 4 5 30.05.2000 

Рис. 50 
 
 
3.8. Опис реалізації проекту інформаційної системи на 

основі створеної бази даних 
 
Опис реалізації проекту інформаційної системи включає, крім 

обґрунтування обраної СКБД, опис реалізації об’єктів бази даних, 
зокрема (якщо обрано СКБД Access), запити, форми, звіти, макроси й 
модулі. Якщо програмний код займає великий обсяг (більше 2 
сторінок), то він виноситься в додатки. В додатки може бути винесені 
й результати виконання запитів і звітів, якщо вони займають більше 
сторінки. Перелік реалізованих об’єктів бази даних має витікати із 
концептуальної моделі, зокрема із діаграм потоків даних (DFD). Із 
останньої або виходячи із зручності користування має бути 
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запропонована структура меню, яке реалізується засобами обраної 
СКБД. Зокрема, якщо обрано СКБД Access, то воно може бути 
реалізовано як головна кнопкова форма. 

Таким чином, послідовність робіт при реалізації функціональної 
частини проекту може бути наступною: 

• створення меню користувача; 
• розробка форм для введення інформації та наповнення БД; 
• розробка запитів засобами СКБД, у тому числі засобами мови 

SQL;  
• розробка форм для користувачів; 
• розробка звітів для користувачів; 
• розробка макросів: гарячих клавіш та макросів подій до 

кнопок; 
• розробка програмних модулів до кнопок. 
Примітка. Якщо студентом для реалізації БД та інформаційної 

системи на її основі обрану СКБД, що підтримує архітектуру «Клієнт-
сервер», (робота підвищеної складності), то у цьому розділі має бути 
наведено: 

1) обґрунтування вибору технології реалізації бази даних 
багаторівневої архітектури «клієнт-сервер»; 

2) опис реалізації клієнтських застосувань: 
• опис призначення та функцій застосування; 
• опис інтерфейсу розробленої системи, функціональне 

призначення основних опцій меню; 
• особливості розробки клієнтських застосувань у вибраній 

технології реалізації бази даних багаторівневої архітектури 
«клієнт-сервер»; 

• графічні зображення екранних форм; 
• генеровані звіти; 
3) опис реалізації сервера застосувань: 
• перелік використаних компонентів; 
• графічне зображення вікна сервера застосувань з усіма 

компонентами; 
• опис метаданих, що зберігаються на сервері СКБД. 
• script-файл формування бази даних з обов’язковим 

використанням доменів для опису однотипних стовпців 
таблиць БД, обмежень цілісності, значеннями за 
замовчуванням; 

• тексти збережених процедур; 
• тексти тригерів; 
• тексти представлень; 
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• тексти правил; 
• тексти SQL-запитів. 
 
Фрагмент наскрізного прикладу проектування бази даних ІСПП. 

Опис реалізації функціональної частини з боку клієнта 
Розробку функціональної частини інформаційної системи 

«Приміщення і предмети» в даному прикладі обмежимо розробкою 
АРМ робітника господарчого відділу (АРМ ГВ). За основу проекту 
меню візьмемо ієрархію потоків даних, що наведена вище в табл. 5, 
але з врахуванням виділення інформаційних об’єктів бази даних 
«Приміщення» і «Предмети». Ієрархія пунктів меню наведено в 
табл. 8. 

Таблиця 8 
Структура і зміст пунктів меню 

№ Назва пункту меню 
1 Приміщення 
1.1 Ведення інформації про приміщення 
1.1.1 Додати інформацію про приміщення 
1.1.2 Оновити інформацію про приміщення 
1.1.3 Форма для видалення приміщення із аудиторного фонду з 

перевіркою, чи залишкова площа на поверсі не стане меншою 
за 100 кв.м. Якщо «так», то відмовити у видаленні 

1.1.4 Повернення на рівень вище 
1.2 Отримання інформації про приміщення 
1.2.1 Запити з інформацією про приміщення  
1.2.1.1 Приміщення, в яких встановлено лабораторне устаткування 
1.2.1.2 Приміщення, які не є лекційними аудиторіями і в яких не 

встановлено жодного комп’ютера 
1.2.1.3 На якому поверху більш за все лабораторій і скільки їх? 
1.2.1.4 Предмети, термін амортизації яких закінчується в поточному 

році? 
2.2.1.5 Повернення на рівень вище 
1.2.2 Форми з інформацією про приміщення  
1.2.2.1 Вкладена форма з кнопкою: 

1-й рівень форми: кімнати та їх характеристики; 
2-й рівень форми: предмети та їх характеристики; 
кнопка: виділяє предмети, що встановлені у поточному році.  
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Продовження табл. 8 
1.2.2.2 Вкладена форма з кнопками: 

1-й рівень форми: поверхи та їх характеристики; 
2-й рівень форми: кімнати та їх характеристики; 
1-ша кнопка: відкриває створений запит п. 1.2.1.3; 
2-га кнопка: підраховує кількість комп’ютерів на поверсі.  

1.2.2.3 Графік: площа приміщень по поверхах 
1.2.2.4 Повернення на рівень вище 
1.2.3 Звіти з інформацією про приміщення 
1.2.3.1 Приміщення та предмети в них, що мають найраніший термін 

встановлення 
1.2.3.2 Поверхи та залишкова вартість встановлених предметів 
1.2.3.3 Повернення на рівень вище 
1.3 Повернення до головного меню 
2 Предмети 
2.1 Ведення інформації про предмети  
2.1.1 Форму для уведення інформації про встановлення нових 

предметів у кімнату з кнопкою, яка перевіряє, чи не 
порушено правил: у лекційну аудиторію не можна 
встановлювати комп’ютери, а в лабораторії – дошки.  

2.1.2 Оновити інформацію про предмети 
2.1.3 Видалити інформації про предмети 
2.1.4 Повернення на рівень вище 
2.2 Отримання інформації про предмети 
2.2.1 Запити з інформацією про предмети 
2.2.1.1 Кількість комп’ютерів по поверхах 
2.2.1.2 Кількість стільців на j-му поверсі 
2.2.1.3 Які предмети є в аудиторії 1-2, такі, яких немає в аудиторії  

2-2?  
2.2.1.4 Отримати інформацію: які предмети на 3-му поверху мають 

початкову вартість, таку що більше хоча б одного предмета 
на 2-му поверху?  

2.2.1.5 Повернення на рівень вище 
2.2.2 Форми з інформацією про предмети 
2.2.2.1 Вкладена форма з кнопками: 

1-й рівень форми: типи предметів; 
2-й рівень форми: предмети та їх характеристики; 
1-ша кнопка: відкриває створений запит 2.2.1.1; 
2-га кнопка: підраховує сумарну залишкову вартість 
предметів для даного типу предметів. 
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Закінчення табл. 8 
2.2.2.2 Вкладена форма з кнопкою: 

1-й рівень форми: предмети та їх характеристики; 
2-й рівень форми: кімнати, в яких встановлені ці предмети 
кнопка: підраховує дати закінчення термінів амортизації 
предметів по кімнатах 

2.2.2.3 Графік: кількість парт по поверхах 
2.2.1.4 Повернення на рівень вище 
2.2.3 Звіти з інформацією про предмети 
2.2.3.1 Предмети, термін амортизації яких вже закінчився, та їх 

місцезнаходження 
2.2.3.2 Нарахування сум амортизації предметів по приміщеннях 
2.2.3.3 Повернення на рівень вище 
2.3 Повернення до головного меню 
3 Вихід із системи 

 
Меню користувача в середовищі Access зручно реалізувати за 

допомогою головної кнопкової форми (Switchboard). Така форма меню 
зручна і в користуванні. Нижче на рис. 51-54 показано екранне 
зображення сторінки головної кнопкової форми та декількох 
підлеглих сторінок. 

 

 
Рис. 51. Головна форма додатка 
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Рис. 52. Уведення інформації про приміщення 

 

 
Рис. 53. Додавання інформації про приміщення 

 

 
Рис. 54. Запити про інформацію щодо приміщень 

 

в поточному році?
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Далі наведемо приклади реалізації запитів, форм, звітів, макросів і 
модулів. На рис. 55 наведено бланк запиту 1.2.1.2 таблиці 8 мовою 
QBE, а на рис. 56 – результат запиту. 

 

 

Рис. 55. Бланк запиту 1.2.1.2 мовою QBE 
 

 
Рис. 56. Результат виконання запиту 
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На рис. 57 наведено текст запиту 2.2.1.3 мовою SQL, а на рис. 58 – 
результат запиту 

 
SELECT DISTINCT IT_RM.CdPr, ITEMS.NmPr  
FROM IT_RM INNER JOIN ITEMS ON IT_RM.CdPr = ITEMS.CdPr 
WHERE (((IT_RM.CdPr) Not In (SELECT IT_RM.CdPr FROM IT_RM 
WHERE (((IT_RM.NbRm)="2-1"))) And (IT_RM.CdPr) In (SELECT 
IT_RM.CdPr FROM IT_RM WHERE (((IT_RM.NbRm)="1-2"))))); 

 
Рис. 57. Бланк запиту 2.2.1.3 мовою SQL 

 
 

 
 

Рис. 58. Результат виконання запиту 
 
 
На рис. 59 наведено екранне зображення форми п. 2.2.2.1 (табл. 8). 
 

 
Рис. 59. Екранне зображення форми п. 2.2.2.1 таблиці 8 

 
На формі п. 2.2.2.1 реалізовано дві кнопки. Дія другої кнопки 

«підрахунок сумарної залишкової вартості предметів для даного типу 
предметів реалізовано макросом, текст якого наведено нижче (рис. 60). 
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Рис. 60. Зображення макросу в режимі конструктора 

 
На рис. 61 наведено екранне зображення форми п.1.2.2.2. 
 

 
Рис. 61. Екранне зображення форми п.1.2.2.2 

 
 
На формі п. 1.2.2.2 реалізовано дві кнопки. Дія другої кнопки 

«підрахунок кількості комп’ютерів на поверсі» реалізовано модулем 
мовою VBA, текст якого наведено нижче. 
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На рис. 62 наведено звіт про п. 2.2.3.2. 
 

 
Рис. 62. Звіт для п. 2.2.3.2 (табл. 8) 

Процедура відкриття форми, в якій виконується обчислення 
кількості комп’ютерів на поверсі. 
 
Private Sub Command15_Click() 
On Error GoTo Err_Command15_Click 
 Dim stDocName As String 
 Dim stLinkCriteria As String 
 stDocName = ChrW(1050) & ChrW(1110) & ChrW(1083) 
& ChrW(1100) & ChrW(1082) & ChrW(1110) & ChrW(1089) 
& ChrW(1090) & ChrW(1100) & ChrW(32) & ChrW(1082) 
& ChrW(1086) & ChrW(1084) & ChrW(1087) & ChrW(39) 
& ChrW(1102) & ChrW(1090) & ChrW(1077) & ChrW(1088) 
& ChrW(1110) & ChrW(1074) 
 stLinkCriteria = "[Номер поверху]=" & Me![NbFl] 
 DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 
Exit_Command15_Click: 
 Exit Sub 
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Крім того, для зручності були запрограмовані гарячі клавіші: 
 
Клавіші Дія 
^1 Кількість предметів по поверхах 
^2 Графік розподілення кількості столів по поверхах 
^3 Розміщення комп’ютерів по приміщеннях 

 
Команди реалізації гарячих клавіш макросу Autokeys наведено 

нижче (рис. 63). 
Кінець фрагменту наскрізного прикладу (Опис реалізації 

функціональної частини) 
 

 

Рис. 63. Реалізація гарячих клавіш за допомогою макросу Autokeys 
 
 
3.9. Висновки 
 
Наводяться висновки стосовно ефективності роботи системи та 

пропозиції щодо практичного впровадження розробленої БД. 
 
 
3.10. Додатки 
 
Додатки містять таблиці, форми документів, тексти програм, копії 

екранних форм тощо, які винесені із основної частини з-за їх великого 
обсягу або довідкового характеру.  

 
 


