
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

   Пояснювальна записка 
до дипломного проекту (роботи)

бакалавра

на тему 

«Автоматизоване робоче місце менеджера ломбарду»

Виконала студентка 4 курсу, групи КН-15-1 
 спеціальність   122 Комп’ютерні науки

 освітня програма  Інформаційні 
управляючі системи та технології

Пустова В. Д.    
Керівник   Шевченко І. В.
 Рецензент   Славко О. Г.

м. КРЕМЕНЧУК 2019 року
       



    ЗМІСТ 

ВСТУП.................................................................................................. 3
1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.............................................................. 5
1.1 Опис організації як об’єкта управління......................................... 5
1.1.1 Назва організації та її спеціалізація............................................ 5
1.1.2 Цільове призначення.................................................................... 7
1.1.3 Правова і нормативна основа...................................................... 7
1.1.4 Ресурси.......................................................................................... 9
1.1.5 Структура підприємства.............................................................. 10
1.1.6 Поділ праці та розподіл ролей.................................................... 11
1.2 Передпроектне обстеження об’єкту............................................. ...12
1.2.1 Характеристика об’єкту і результатів його функціонування....... 12
1.2.2 Опис існуючої інформаційної системи........................................ 13
1.2.3 Опис недоліків існуючої інформаційної системи....................... 14
1.2.4 Обгрунтування необхідності вдосконалення інформаційної
 системи. ................................................................................................. 15
1.3 Моделювання предметної області.................................................. 16
1.4 Візуальне моделювання об’єкту проектування.............................. 23
1.4.1 Вибір методів та інструментів моделювання.............................. 23
1.4.2 Розробка діаграми прецедентів.................................................... 25
1.4.3 Побудова діаграм послідовності дій............................................ 26
1.4.4 Побудова діаграм кооперації........................................................ 33
1.4.5 Побудова діаграм класів................................................................ 37
1.4.6 Побудова діаграм станів................................................................ 40
1.4.7 Побудова діаграм активності........................................................ 50
1.4.8 Побудова діаграм компонентів..................................................... 54
1.4.9 Побудова діаграми розгортання.................................................. 56
1.5 Висновки до розділу.........................................................................57
2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА....................................................................58
2.1 Розробка інформаційної бази............................................................58
2.1.1 Вибір засобів розробки інформаційної бази.................................58
2.1.2 Логічна структура бази даних........................................................60
2.1.3 Розробка таблиць бази даних..........................................................61
2.2 Розробка алгоритмічного і програмного забезпечення...................65
2.2.1 Вибір засобів розробки....................................................................65
2.2.2 Функціональна структура програми................................................66
2.2.3 Розробка алгоритмів вирішення задач об’єкту автоматизації.........67
2.2.4 Опис структури програмного забезпечення.....................................70
2.3 Розробка інтерфейсу програмного додатку.........................................71
2.4 Висновки до розділу.............................................................................80
ВИСНОВКИ ...............................................................................................81
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...............................................................................82
ДОДАТОК A Графічне представлення діаграми прецедентів..................85
ДОДАТОК Б Повний опис прецедентів ...................................................87



ДОДАТОК В Лістинг коду ..................................................................101

РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка випускної роботи містить: 135 аркуші, 10 таблиць, 75
рисунків, 35 джерел, 3 додатки.
    Об’єкт проектування – автоматизоване робоче місце менеджера ломбарду.
Мета роботи – розробка логічної моделі автоматизованого робочого місця
менеджера ломбарду, яке надаватиме можливість автоматизованого обліку 
інформації про клієнтів, майно і укладених договорах ломбарду, контролювати 
терміни погашення боргів, проводити аналіз історії клієнта, формування звітів 
та пошук необхідної інформації.
     Пояснювальна записка містить інформацію про хід і результати розробки
автоматизованого робочого місця менеджера ломбарду. В процесі роботи було
досліджено об’єкт автоматизації та предметну область, проаналізовано цільове
призначення, структуру, ресурси та сформовано основні функціональних задач 
системи, виконання яких дозволить налагодити більш ефективне управління 
підприємством, організувати якісне і зручне управління інформацією і її 
обробку.
      На основі проведених досліджень було створені IDEF0 та DFD діаграми, що
відображають бізнес-процеси підприємства та рух даних між ними. А також 
проведено моделювання автоматизованого робочого місця за допомогою UML-
діаграм з використанням програмного продукту Rational Rose, який дозволяє 
детально розглянути різні представлення моделі системи.
      Результатом аналізу та досліджень є спроектована логічна структура та 
структура таблиць бази даних та розроблене програмне забезпечення, яке 
забезпечує взаємодію з базою даних, а також спроектований інтерфейс 
користувача, враховуючи описані у технічному завданні вимоги.

UML-ДІАГРАМИ, С#, БАЗА ДАНИХ, SQL, RATIONAL ROSE, 
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ

ABSTRACT
Explanatory note of the final work contains: 135 sheets, 10 tables, 75 drawings, 35
sources, 3 applications.
     The object of the design is the automated work place of the pawnshop manager.
The purpose of the work is to develop a logical model of the automated workplace of 
the pawnshop manager, which will provide the possibility of automated accounting of
information about clients, property and pawnshop agreements, monitor the timing of 
repayment of debts, analyze customer history, compile reports and search for the 
necessary information.
      The explanatory note contains information on the progress and results of the 
development of an automated workplace for the pawnshop manager. In the course of 
work, the object of automation and the subject area was investigated, the purpose, 
structure, resources and the basic functional tasks of the system were analyzed, 



implementation of which would allow to establish more efficient enterprise 
management, to organize high-quality and convenient information
management and its processing.
    On the basis of the research, IDEF0 and DFD diagrams were created that reflect 
the business processes of the enterprise and the movement of data between them. A 
computerized workplace modeling was also performed using UML diagrams using 
the Rational Rose software, which allows detailed consideration of various 
representations of the system model.
    The result of the analysis and research is the logical structure and structure of the 
database tables and the developed software that provides interaction with the 
database, as well as the designed user interface, taking into account the requirements 
specified in the technical requirement, is designed.

UML DIAGRAMS, C #, DATA BASIS, SQL, RATIONAL ROSE, AUTOMATED
WORKPLACE


