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ВСТУП 

 

Метою та завданням лабораторних робіт єнавчити студентів самостійно 

вивчати й працювати з навчальною та спеціальною літературою, що містить 

алгоритми та складні структури даних;допомогти студентам ставити та 

розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами комп’ютерної математики, 

самостійно здобувати необхідні для розв’язування практичних завдань знання.  

Навчальний курс викладається паралельно з іншими навчальними 

дисциплінами з інформаційних технологій, алгоритмічних мов, технологій 

програмування та іншими математичними дисциплінами і спрямований на 

практичне використання і закріплення знань, одержаних під час вивченняцих 

навчальних дисциплін;базується на знанні навчальних курсів з основ 

програмування, дискретної математики, алгоритмівта структур даних.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: головні моделі даних і експлуатаційні характеристики систем 

управління базами даних (СУБД), методи та засоби розробки баз даних і баз 

знань; головні поняття і аналітичні моделі реляційних СУБД;  

уміти: визначати інформаційні потреби обчислювальних процесів; 

розробляти, експлуатувати та забезпечити надійність баз даних.  

.  
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Створення та модифікація форм за допомогою конструктора 

форм. Використання списків і полів із списками 

Мета роботи: модифікація елементів форм за допомогою Конструктора 

 

Короткі теоретичні відомості 

Включення нових елементів до форми.Якщо у форму спочатку були включені 

не всі поля з таблиці, або поле було випадково видалено, то його неважко додати з 

таблиці, що є джерелом даних. Для цього слід натиснути кнопку«Список полів» і 

вибрати потрібне поле із списку (рис.6.1). 

Кнопка «Список полей»

 

Рисунок 6.1 – Кнопка «Список полей» 

Щоб додати новий елемент до форми, можна використовувати панель 

інструментів (рис. 6.2). 



 6 

Кнопка «Панель 

инстументов»

 

Рисунок 6.2 – Панель інстументів 

Деякі з елементів форми можуть бути перетворені в інший тип елемента: 

- за допомогою команди «Преобразовать элемент в…»  контекстного 

менювнаслідок натискання правої кнопки на елементі, що перетворюється (рис. 

6.3); 

- за допомогою команди «Свойства» > «Данные» > «Тип источника строк» 

контекстного меню (рис. 6.4, рис. 6.5). 

 

Рисунок 6.3 – Перетворення елемента через контекстне меню 
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Рисунок 6.4 – Виклик вікна властивостей 

 

Рисунок 6.5 – Вікно властивостей (закладка «Дані») 

Створення форм, що складаються з декількох сторінок.Існує кілька причин 

доцільності рознесення даних, які розміщені у формі, з кількох сторінок: 

- елементів може бути занадто багато, і вони захаращують екран; 

- є необхідність згрупувати дані та показувати кожну групу окремо. 

Для цього можна скористатися елементами Разрыв страницы   або Набор 

вкладок ,або використати  команду «Добавить вкладку» контекстного меню. 
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Властивості форми.Окрім властивостей, притаманних кожному окремому 

елементу форми, є властивості, пов’язані з формою. Властивості форми 

налаштовуються для зручності роботи з формою, для забезпечення цілісності бази 

даних та інших цілей. 

Для перегляду або коригування властивостей форми, потрібно відкрити 

форму в режимі Конструктор і подвійним натисканням кнопки миші на області 

виділення форми відкрити вікно властивостей форми (рис. 6.6). 

 

Рисунок 6.6 –Вікно властивостей форми 

Завдання 

1. Відредагувати створені форми в режимі Конструктор (додати заголовки, 

кнопки закриття форм). 

2. За допомогою вікон властивостей встановити для полів типу «Счетчик» 

властивості: Блокировка – Да; Доступ – Нет. 

3.Налаштувати однотабличні форми на режим перегляду. 

4. Додати до форми поле зі списком та список. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Теоретична частина.  

4. Постановка завдання і алгоритм його розв’язку. 

5. Скріншоти середовища Access та MySQL, SQL запити. 
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Зауваження:пункти 1-4 звіту повинні бути оформлені до початку виконання 

лабораторної роботи. 

Контрольні питання 

1. Як додати до форми поля з таблиці? 

2. Як додати новий елемент до форми? 

3. Як перетворити тип елемента форми? 

4. Чи можливо перетворити елемент «Напис» в «Список»? 

5. Як створити форми, що складаються з декількох сторінок? 

6. Як переглянути властивості форми? 

Література: [1–3, 6]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Робота з формами. Створення різних типів меню 

Мета роботи: навчитися створювати різні типи меню та прикріплювати їх 

до форми 

Короткі теоретичні відомості 

Створення головного меню. Для створення меню: 

1. Відкрийте вікно Настройка. Так здійснюється перехід в режим 

налаштування панелей команд. 

2. За замовчуванням відкривається вкладка Панели инструментов. Якщо у 

вас відкрилася інша вкладка, розкрийте саме цю вкладку. На даному етапі в 

списку на цієї вкладки відображаються тільки стандартні панелі команд. До цього 

списку потрібно додати нову панель команд типу Строка меню. Натисніть кнопку 

Создать (New). 

3. У діалоговому вікні, що запитує ім’я створюваної панелі команд, уведіть 

назву: Главное меню(рис. 7.1) і натисніть кнопку ОК. 
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Рисунок 7.1– Створення нової панелі команд 

4. З’явиться маленька порожня панель, яка за замовчуванням є панеллю 

інструментів. Щоб перетворити її в рядок меню, необхідно змінити її тип. Для 

цього виділіть елемент Главное менюу списку на вкладці Панели инструментов 

(він додається в кінець списку) і натисніть кнопку Свойства. Відкриється 

діалогове вікно Свойства панелі інструментів Properties (рис. 7.2). 

5. У списку тип виберіть значення Строка меню. 

 

Рисунок 7.2 – Діалогове вікно «Свойства панели инструментов» 

Окрім типу, для цієї панелі команд можна задати ще ряд властивостей: 

- закрепление. Можна задати розташування панелі команд на екрані: в будь-

якому місці, тільки горизонтально, тільки вертикально або взагалі 

заборонити його змінювати; 

- отображение в меню. Встановіть цей прапорець, якщо ви хочете, щоб 

назва цієї панелі команд відображалося в списку, що з’являється при 

виконанні команди меню «Вид», «Панели инструментов»; 

- настройка. Скидання цього прапорця заборонить зміну цієї панелі команд; 
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- изменениеразмера. Якщо цей прапорець не встановлено, зміна розмірів 

даної панелі команд буде не можливо; 

- перемещение. Скиньте цей прапорець, якщо потрібно заборонити 

переміщення панелі команд по екрану; 

- отображение и скрытие. Коли цей прапорець скинутий, користувач не  

має можливості приховувати та знову відображати панель команд на 

екрані. 

Налаштування головного меню.Спочатку рядок меню порожній, але до нього 

можна додати меню – списки команд, які розкриваються під час вибору меню в 

рядку меню або на панелі інструментів. Щоб додати меню на панель команд 

необхідно: 

1) розкрити вкладку «Команды» у діалоговому вікні «Настройка»; 

2) виділити в списку Категории значення Новое меню; 

3) перетягнути елемент Новое меню зі списку Команды на нову панель; 

Тепер на панелі можна побачити елемент«Новое меню»(рис. 7.3). 

 

Рисунок 7.3 –Створення меню користувача 

Змінити назву створеного меню можна у вікні властивостей. Для цього 

необхідно натиснути правою кнопкою миші по меню і вибрати в контекстному 
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меню команду Свойства. З’явиться діалогове вікно «Свойства элемента» та 

«Главное меню» (рис. 7.4). 

 

Рисунок 7.4 – Діалогове вікно «Свойства елемента» «Главное меню» 

У цьому вікні можна задати такі значення: 

- у полі подпись  введіть назву меню: Клиенты; 

- у полі всплывающее сообщение можна ввести текст підказки; 

- поле действие слід залишити порожнім. Зазвичай воно визначає дію, що 

виконується у разі вибору даного елемента панелі команд. У разі вибору меню 

Клиенты має розкриватися список команд даного меню. Це виконуватиметься 

автоматично, тому що як елемент рядка меню додано меню; 

- поле стильдозволяє визначити вигляд елемента панелі команд, в даному 

випадку – меню. Список, що розкривається, має наступні значення: 

- по умолчанию – на елементі меню виводяться одночасно значок і напис; 

- только текст (всегда)– і на елементі меню і на кнопці виводиться тільки 

напис; 

- только текст (в меню) – виводиться напис на елементі меню та значок на 

кнопці; 

- рисунок и текст – і на елементі меню і на кнопці виводиться як значок, так і 

напис; 
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- два поля – файл справки й идентификатор справки – дозволяють зв’язати 

з даним елементом панелі команд розділ із довідникової системи додатку, який 

буде відображатися при натисканні клавіші «F1», якщо даний елемент виділений; 

- поле параметрзв’язано з полем действие та визначає значення аргументу 

функції, якщо в поле действие визначений виклик функції. В цьому випадку воно 

також залишається порожнім. 

- в поле дополнительныесведения можливо ввести інформацію, яка 

доступна з процедури VBA. 

- встановлений прапорець «Создать группу» визначає, що даний елемент 

панелі команд є початком групи й зліва від нього (в цьому випадку в рядку меню) 

буде відображуватися лінія розділу. 

Закрийте вікно «Свойства элемента меню»та додайте до меню команди. Для 

цього можна використовувати ту ж вкладку Команды діалогового вікна 

Настройка. Вибравши категорію, а потім команду з обраної категорії, можна 

перетягнути її в це меню. Наприклад: 

1) виберіть категоріюВсе формы. 

2) перетягніть в меню створені форми (рис. 7.5). 

 

Рисунок 7.5 –Додавання команд в меню 
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Перед тим, як перетягувати першу команду в меню, натисніть на нього 

правою кнопкою – біля нього відобразиться маленька сіра панель порожнього 

меню. Туди і потрібно перетягнути першу команду. Під час перетягування інших 

команд місце вставки позначається горизонтальною лінією. Нова команда 

розміщується під цією лінією. Під час вставки меню в рядок меню місце вставки 

позначається вертикальною лінією. Нове меню розміщується праворуч від цієї 

лінії. Щоб додати до рядка меню наступне меню зі списком команд, потрібно 

знову вибрати на вкладці Команды діалогового вікна Настройка категорію Новое 

меню, потім елемент Новое меню і перетягнути його в це меню, помістивши  

праворуч від першого елемента. Щоб змінити вигляд меню або підменю, 

натиснітьна відповідному елементі правою кнопкою миші. Можна 

використовувати команди контекстного меню, які з’являться при цьому або 

відкрити вікно Свойства элемента. 

Видалення меню виконується просто. Досить у режимі настройки панелей 

команд перетягнути відповідний елемент в порожню область вікна Microsoft 

Access. Аналогічно можна перетягувати підменю та команди меню з одних меню в 

інші.Також можна команду меню перетворити на кнопку на панелі інструментів і 

навпаки. Оскільки меню та панелі інструментів є різними типами одного об’єкта – 

панелікоманд, на панелі інструментів можна розміщувати меню, а в рядок меню 

можна додавати кнопки. Виконувати всі описані дії можна тільки в режимі 

настройки панелей команд, тобто за відкритого вікнаНастроювання. 

Щоб остаточно додати меню професійного вигляду, необхідно кожному 

меню та команді меню призначити клавіші доступу. Літери, які відповідають цим 

клавішам, виділяються у назві елемента підкресленням. Далі, щоб вибрати 

команду меню, досить просто натиснути клавішу, яка відповідає підкресленій 

літері у назві команди.  

Щоб указати символ, який буде визначати клавішу доступу, потрібно в імені 

команди (у полі подпись вікна властивостей елемента меню) вставити перед цим 

символом знак &, наприклад «&Товары». При цьому в різних командах одного 
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меню  використовуються обов’язково різні символи, що визначають клавіші 

доступу, хоча в різних меню символи можуть збігатися. 

Створення та видалення контекстних меню.Контекстнеменю–це 

менюспеціальноговиду, якіз’являютьсяпринатисканніправоїкнопкимиші. 

Зазвичайконтекстніменюстворюютьсянаостанньомуетапірозробки 

програми.Створенняконтекстнихменюдужесхожена 

створеннязвичайнихрядківменю. Тількиу 

вікні«Свойствапанелиинструментов»(рис. 7.6) у списку 

Типповиннобутивибранозначення. Прицьому користувачотримує попередження, 

щоданеконтекстнеменюзникнез екрану. Щобподивитися 

абозмінитиконтекстніменю, потрібно вибрати (установити прапорець 

Контекстные меню у списку панелей команд на вкладці Панели инструментов 

діалогового вікна налаштування панелей команд. Тоді на екрані з’явиться панель 

контекстних меню. Створювані користувачем контекстні меню відображаються в 

меню Настраиваемый (рис. 7.6). 

 

Рисунок 7.6 –Панель контекстних меню 

Додаватикомандидо контекстногоменю потрібноточнотаксамо, якузвичайне 

меню.Щобвидалитиконтекстнеменю: 
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1. Видалітьвсі команди зцьогоменю, перетягуючиїхпо черзінавільнемісцеу 

вікніMicrosoft Access. 

2. РозкрийтевкладкуПанелиинструментову діалоговому вікні 

НастройкаінатиснітькнопкуСвойства. 

3. УспискуВыбранная панельоберіть потрібне контекстнеменю. 

4. УспискуТипвиберітьелементПанель инструментов, 

щобзмінититипоб’єкту, що видаляється, інатиснітькнопкуЗакрыть. 

5. Виділіть успискуПанелиинструментоввідповідну 

назвупанелікомандінатиснітькнопкуУдалить. 

Зв’язуваннярядківменю, панелейінструментіві 

контекстнихменюзформами.Створенірядкименю, 

контекстніменюіпанеліінструментівможназв’язуватизформамита звітами.Дляцього 

необхідновизначитивідповідні властивостіформиабозвіту. 

Списокцихвластивостейдляформизображений нарис. 7.7. Є аналогічнівластивості і 

узвіту(крім параметрів, що визначають контекстнеменю). 

 

Рисунок 7.7 – Властивості форми 

Властивість Контекстные меню дозволяє або забороняє вивід на екран 

контекстного меню для цієї форми. Причому, якщо спеціальне контекстне меню в 

полі Контекстное меню не вказано, а поле Контекстные меню має значення Да, 

то при натисканні правою кнопкою миші по цій формі буде виводитися 

стандартне контекстне меню.  
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Завдання  

1. Створити головне і контекстне меню. 

2. Зв’язати створені меню з формою. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Теоретична частина.  

4. Постановка завдання і алгоритм його розв’язку. 

5. Скріншоти середовища Access та MySQL, SQL запити. 

Зауваження: Пункти 1-4 звіту повинні бути оформлені до початку виконання 

лабораторної роботи. 

Контрольні питання 

1. Яку послідовніть дій необхідно виконати для створення головного меню? 

2. Які властивості можливо задати у вікні властивостей панелі інструментів? 

3. Як можна змінити назву створеного меню? 

4. Як додати в рядок меню наступне меню зі списком команд? 

5. Як створити контекстне меню? 

Література: [2, 4]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Створення звітів за допомогою майстра і конструктора звітів із 

використанням запитів різних типів 

Мета роботи: створення простих та складних звітів за допомогою Майстра 

звітів 

Короткі теоретичні відомості. 

Загальнахарактеристиказвітів. Підзвітомрозуміється будь-

якийвихіднийдокумент:список(наприклад студентів), лист, поштоваетикетка, 

абозвітутрадиційномурозумінніцьогослова. 
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Джереламидляствореннязвітівможутьбути нетількитаблиціБД, алеі запити, 

атакожзаписи, відібраніза допомогоюфільтрів. 

Звітидозволяютьвиконуватинаступнідії: 

- проводитигрупування даних; 

- обчислюватибагаторівневіпроміжні тазагальніпідсумкипо окремих полях; 

- вводитивзвітиобчислюваніполя; 

- виводити взвітиданізрізнихджерел; 

- включатиу звітидані, відібрані позаданимкритеріям; 

- використовуватирізніформиподанняінформації; 

- якіснооформлятидані, що виводяться. 

Класифікаціязвітів.Звітимаютьбагато спільногоз формами.Однакзвітина 

відмінувідформ непризначені для введення іредагування даних 

утаблицях.Вонидозволяють тількививодитиданіврізномувигляді. 

Звітиможутьбутирізноїформи (рис.8.1): 

1. Розрізняютьзвітианкетноїі табличноїформи. Прианкетноїформіданіпро 

один об’єкт(студента, товар) зазвичай розміщуютьсяводинстовбець (зліва –назва 

атрибута, ліворуч– його значення). Документитабличнійформи містять усобі 

таблицізназвамиатрибутів узаголовкахстовбців; даніпро кожен 

об’єктпредставляютьсяв одному рядку. Табличні документиможутьвключатидані 

зоднієїтаблиці–однотабличні, або з декількохтаблиць–багатотабличні. 

2. Залежновідобсягуі обраного способуоформлення 

документиможутьзайматиоднусторінкуабодекількох сторінок. 

3. Крімдокументів, що містять головнимчиномфактографічну 

документаціюзбазданих, можутьбутистворені документи, що включають, в 

основному, якийсьтекст. 
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ОТЧЕТЫ

Одноуровневые

Иерархические

Детальные

Итоговые

Одностраничные

Многостраничные
На основе таблиц 

БД

На базе запросов

Смешанные 

источники

ДокументографическиеСлабоструктурированные

Анкетные

Табличные

Структурированные

Однотабличные

Многотабличные

Смешанные

Фактографические

 

Рисунок 8.1 – Класифікація звітів 

 

Структуразвіту. У будь-

якомудокументіможутьбутивиділенісамостійнірозділи, що несуть різне 

смисловенавантаження: 

- зони, прив’язаніцілкомдо документа:заголовок іпримечаннядокумента; 

- верхній і нижній колонтитули; 

- область даних – вобластірозміщуютьсяданізбазиданих; 

- зони заголовка і примітки групи – в документах 

згрупуваннямоднорівневоїабо багаторівневої. 

Групуваннязазвичайвикористовуєтьсяз метоюпідрахункубудь-яких 

підсумковихпоказників длякожноїгрупи(суми, підрахункукількостіелементів 

угрупі). 

Вибірспособуствореннязвіту.Дляствореннязвітуувікнібазиданихтреба перейти 

навкладкуОтчеты,клацнути покнопціСоздать і у верхнійчастинівікна Новыйотчет, 

що з’явилося(рис. 8.2), необхідновибратиспосібствореннязвіту, авнижній-

вказатитаблицюабозапит, дані зякогобудутьвиводитисяу звіті. 

УвікніНовыйотчетможнавибратиодинзпропонованих системоюМайстрів: 
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- Мастеротчетов; 

- Автоотчет: в столбец; 

- Автоотчет; ленточный; 

- Мастердиаграмм; 

- Почтовые наклейки. 

- Майстерзвітівнадаєкористувачу найбільшгнучкіможливості по 

створеннюзвітів. 

 

Рисунок 8.2 – Вікно Новыйотчет 

Створеннязвіту за допомогоюМайстра. Технологія створеннязвіту за 

допомогоюМайстразвітівбагато в чомусхожана технологіюстворення форми 

задопомогоюМайстраформ: 

1. Крок1–у вікніСозданиеотчетазобраноїтаблицівибираютьсяполя, 

яківносятьсядо звіту(рис.8.3). 
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Рисунок 8.3 –Крок1 –вибір полівзджереладаних. 

2. Наступнийкрок–вікно Созданиеотчетов–вибір рівнівгруповання 

(рис.8.4). 

 

Рисунок 8.4 –Крок2-вибіррівнівгрупування даних 

3. Наступнийкрок – призначення порядку сортування(допускається до4-х 

рівнівсортування). 
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Рисунок 8.5 –Крок3– призначення порядку сортування 

Уцьомужвікні за допомогоюкнопкиИтоги 

можнаперейтидовікнавиборупідсумковихфункційдля групи (рис.8.6). 

 

Рисунок 8.6 –Крок3а-вибірпідсумковоїфункції 

4. Наступнимкрокомвибираєтьсямакетзвіту(рис.8.7). Стиль 

дозволяєвибратиколірі«фактуру» форми, тобтовирішитиоформлювальні завдання. 
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Рисунок 8.7 – Крок4–вибір макетазвіту 

5. Крок5 –вибір необхідного стилюзвіту(рис.8.8). 

6. Заключнийкрок– завдання іменізвіту(рис.8.9). 

 

Рисунок 8.8 –Крок5 -вибірстилюзвіту 
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Рисунок 8.9 –Крок6-завданняіменізвіту 

7. Видпобудованоїтакимчиномформи, представленийнарис.8.10. 

 

Рисунок 8.10 –Видзвіту, створеногоза допомогоюМайстра 
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Створенийза допомогоюМайстразвітвподальшому 

можебутивідкоректованийврежимі Конструктор. 

Створеннябагатотабличногозвіту за допомогоюМайстра. 

Приствореннізвітів, джереломданихдляякихєкількатаблиць, можна, знаходячись у 

вікні«Созданиеотчетов»(рис.8.3), послідовновибиратитаблиці, які є 

джереломданих, іполяз них. Порядок, вякомувибираються таблиці, маєзначення. 

Створеннябагатотабличногозвітупочинається так само, як і 

створенняоднотабличного. Напершомукроцівибираємоспосіб 

створеннязвітуіголовнутаблицюджерело. Надругомукроціз 

головноїтаблицівибираємонеобхідніполя. Далі, повертаємосядовіконця«Таблицы 

и запросы», вибираємопідпорядкованутаблицюіполяз неї. 

Припустимо, щохочемостворитизвіт, що містить відомостіз таблиць 

«Группы» та«Студенты». Спочаткувиберемотаблицю«Группы»тазнеї–поля 

Код_груп, Номер, ФИО_стар, апотім–підпорядкованутаблицю«Студенты» і 

всіполяз неї(рис.8.11). 

 

Рисунок 8.11 –Вибірполівз головноїі підлеглоїтаблиць 

Далівибираємовид представленняданихузвіті(рис.8.12). 
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Рисунок 8.12 – Вибірвидупредставленихданих 

Наступнимкрокомдодаються, принеобхідності, рівнігрупування (рис.8.13). 

 

Рисунок 8.13 – Додаваннярівнівгрупування 

Подальшікроки– призначенняпорядку сортування, 

вибірпідсумковихфункцій, вибірмакета, 

стилюізавданняіменізвітузбігаютьсязкроками3 –6створенняоднотабличноїформи. 

Видпобудованоготакимчиномбагатотабличногозвіту, 

представленийнарис.8.11. 
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Рисунок 8.14 –Видскладової форми 

Подальшароботазі звітом(редагування) здійснюється врежимі 

Конструктор(рис.8.15). 

 

Рисунок 8.15 – Видзвітуврежимі Конструктор 

Завдання 

1. Створити за допомогоюМайстрабагатотабличнийзвіт, що містить не 

менше двохрівнівгрупування зпідведеннямпідсумківпокожнійгрупі. 

2. Відредагуватистворенийзвітврежимі Конструктор(додати 

обчислюваніполя). 
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Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Теоретична частина.  

4. Постановка завдання і алгоритм його розв’язку. 

5. Скріншоти середовища Access та MySQL, SQL запити. 

Зауваження: Пункти 1-4 звіту повинні бути оформлені до початку виконання 

лабораторної роботи. 

Література: [3, 6, 9]. 

 

 

Лабораторна робота № 9 

Тема. Розробка прикладних програм з використанням СУБД Access. 

Організація зв’язку з базою даних Microsoft Access в Delphi за допомогою 

ADO 

Мета роботи:вивчитимеханізм доступудотаблицьMicrosoft Accessза 

технологієюADO. Створити додатокдля внесенняданих 

 

Короткі теоретичні відомості 

1. Механізми доступудо данихза допомогоютехнологіїActiveXDataObjects 

ДляроботизбазамиданихминаючиBDEвMicrosoftбуларозробленатехнологіяA

ctiveXDataObjects(ADO). ADO–цекористувацькийінтерфейсдо будь-якихтипів 

даних, включаючиреляційніі нереляційнібазиданих, електроннупошту, системні, 

текстові та графічніфайли. Зв’язокзданими здійснюєтьсяза допомогою такзваної 

технологіїOLE DB. 

ВикористанняADOзабезпечуєбільшефективнуроботуз даними. 

Дляреалізаціїцієї 
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можливостіповиннабутивстановленасистемаADO2.1абобільшстаршаверсія. Окрім 

цього маєбутивстановлена клієнтськасистемадоступудо даних, наприклад, 

Microsoft SQL Server, авODBCповиненбутидрайверOLE DBдлятоготипубазданих, 

зякимвипрацюєте. 

Требасказати, що можливостіADOвDelphiпокивдеякихвідношеннях є 

нижчими, ніж можливостіBDE. 

УDelphiдлявикористаннятехнологіїADOрозробленийряд компонентів, 

якізнаходятьсянавкладціADO. 

Розглянемоособливості компонентівнаборівданихADOнаприкладіADOTable. 

Цейкомпонент можевикористовуватися вдодаткахзамістькомпонентаTable, що 

виконує аналогічніфункції. Вінвступаєвконтактз вказаноютаблицеюбазиданих. 

Базаданих задаєтьсявластивостямиConnections-string абоConnection. Для 

управліннятаблицею вдодатоквводиться, крімкомпонентаADOTable, звичайний 

компонентджереладанихDataSource, у властивості DataSetякого 

задаєтьсяім’якомпонентаADOTable. Далідо цього 

джереладанихDataSourceпідключаютьсябудь-які компонентивідображення даних. 

Ім’ятаблиці, як івкомпонентіTable, задаєтьсявластивістюTableName. 

З’єднаннязбазоюданихздійснюєтьсятаксамо, якідля компонентівBDE, 

методомOpenабоустановкою вtrueвластивостіActive. Алеприцьому, 

якщозв’язокзбазоюданихздійснюєтьсячерез компонентADOConnection, 

требавраховувативзаємозв’язоквластивостіActiveкомпонентаADOTableі 

властивостіConnectedкомпонентаADOConnection. 

ОсновніспособироботизADOTableне відрізняютьсявід способівдляTable. 

Точнотаксамоподвійне клацанняна компонентівикликаєРедакторПолів, 

вякомуможназадативластивості окремихполів, нічимне 

відрізняютьсявідполівкомпонентівBDE. АлевкомпонентахADOнеможливо 

працюватизі словниками.Але невсі драйвериADOможутьпрацюватиз будь-

якимитипамиполів. Наприклад, драйверParadox ADOне працює 

зполямизображень.Зредактораполівтаксамо, як в компонентахBDE, 
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можнаперетягуватиполямишеюна форму. При цьому наформі 

автоматичнобудутьстворюватисявідповіднікомпоненти відображенняданих. 

Зв’язокодин зоднимкомпонентівADOTable, які працюють з 

різнимитаблицями, одназякихголовна, аінша– допоміжна, здійснюєтьсятаксамо, як 

в компонентахTableза допомогоювластивостейMasterSourceіMasterFields. 

УпорядкуваннявідображуванихзаписівпроводитьсяустановкоювластивостіIn

dexFieldNames. 

2. Фільтрація даних 

Фільтраціяданих, що відображаютьсяможездійснюватисятаксамо, як в 

компонентахBDE, за допомогою властивостіFilter, вякому 

записуютьсяумовивідбору. Відмінністьвід компонентівBDEполягаєвтому, 

щовкомпонентахADOврядкуFilterіменаполівобов’язковоповиннівідділятисяпробіл

ами 

відопераційвідносини.Такожпробіламиповинніоточуватилогічніопераціїandіor. 

ВластивістьFilterпрацює, якщовластивістьFiltered=true. 

МожнавикористовуватидляфільтраціїобробникподійOnFilterRecord. 

Ціподіїнаступають кожногоразу призмініактивногозапису, 

якщовластивістьFiltered=true. У обробникуцихподійвиможете аналізуватибудь-

якіполязаписуі повертатизначенняпараметраAccept=true, 

якщополязаписузадовольняютьсформульованимвамиумовам, іAccept=falseв 

іншому 

випадку.ПривикористанніобробникаподійOnFilterRecordтребастежитизатим, 

щобрядоквластивостіFilterне суперечивумовам, сформульованим 

уобробникуOnFilterRecord. Не можнатакожзмінюватиіндексацію (властивість 

IndexFieldNames), покиFiltered=true, такякцеможепривестидо 

зацикленняпрограми.ПередзміноюіндексаціїтребавстановитиFilteredвfalse, 

потімзмінитиIndexFieldNames, апотімвстановитиFilteredвtrue. 

Додатковіможливостіфільтрації 

забезпечуєвластивістьтількичасувиконанняFilterGroup. 
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Методи, використовуваніприпрограмуванні роботизбазоюданих, 

вADOTableв основномутіж, щовTable. Навігація потаблиці 

здійснюєтьсяметодамиFirst, Next, LastіPrior. Приредагуванніданих 

використовуютьсятакожметоди, розглянуті ранішедляTable: Insert, Edit, Postта 

інші. ЗметодівпошукувADOреалізованітількиметодиLocateіLookup. 

КомпонентTADOCommandінкапсулюєкоманднийоб’єктADO. Він 

призначенийдлявиконаннябудь-яких команд, 

аленайбільшчастовикористовуєтьсядлякоманд, які неповертають дані, наприклад, 

длястворення і реорганізаціїнаборівданих. Іншікоманди 

зазвичайвиконуютьсякомпонентамиTADODataSet, TADOQuery, TADOStoredProc, 

якібільшзручні. 

4. Алгоритм доступу до таблиць Microsoft Access  

АлгоритмдоступудотаблицьMicrosoft AccessзвикористаннямтехнологіїADO: 

1. Додатимодульданих: менюFile/New/DataModule. 

2. Додативмодульоб’єкти: ADOConnection1, ADOTable1, DataSource1. 

3. Налаштуватиоб’єктADOConnection1назв’язокзБДAccess: 

4. ADOConnection1. ConnectionString  (рис. 9.1). 

 

Рисунок 9.1 – 

Прикладвікнаналаштуваннязв’язкуоб’єктаADOConnectionчерезрядокз’єднання 

5. Вибратипостачальникаданих: Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. 

6. НавкладціПідключеннявибратиім’яБД. 

7. Перевіритиправильністьпідключення черезкнопкуПроверитьподключение 
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(рис. 9.2). 

Дляорганізації універсальногодоступудо БД(при перенесенні 

БДнемаєнеобхідностіналаштовуватишляхдоБД) відредагуєморядок 

підключеннявидалившичастинушляхудоБД. 

Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  

DataSource=C:\Stud\ИТ-201\Книги.mdb;  

PersistSecurityInfo=False.  

8. Додатокзберегти впапцізБД. 

 

Рисунок 9.2 – Прикладвікнаналаштування 

властивостейзв’язкуоб’єктаADOConnection 

9. Налаштувативластивостіоб’єктівдля зв’язку з ADOConnection1: 

ADOTable1.Connection:= ADOConnection1; 

DataSourсe1.DateSet:= ADOTable1; 

ADOTable1.TableName:= Имя_таблицы; 

ADOTable1.Active:=True; 
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10.  Підключитимодульдо форми2 менюFile/UseUnit… 

Завдання 

1. Створитипапкузім’ямгрупи. 

2. Скопіювати встворенупапкуБДMicrosoft Access. 

3. Відкритипроект програми, організувати відображеннязначеньтаблиці. 

3.1. Додатимодульданих: менюFile/New/DataModule. 

3.2. Додативмодульоб’єкти: ADOConnection1, ADOTable1, DataSource1. 

3.3. Налаштуватиоб’єктADOConnection1назв’язокзБДAccess: 

ADOConnection1. ConnectionString  

4. Додатокзберегти впапцізБД. 

5. Налаштувативластивостіоб’єктівдля зв’язку зADOConnection1: 

ADOTable1.Connection:= ADOConnection1; 

DataSourсe1.DateSet:= ADOTable1; 

ADOTable1.TableName:= Имя_таблицы; 

ADOTable1.Active:=True; 

6. Підключитимодульдо форми2 менюFile/UseUnit… 

7. Наформувинестиоб’єктDBGrid1, налаштувати йоговластивості: 

DBGrid1.DataSourse:= DataModule2.DataSource1; 

8. Організуватифільтраціюпополютаблиці. 

9. Організуватипошукзаписупополютаблиці. 

10. Реалізуватиможливістьперегляду, редагування ізбереженнябудь-якої 

таблиціБД. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Теоретична частина.  

4. Постановка завдання і алгоритм його розв’язку. 

5. Скріншоти середовища Access та MySQL, SQL запити. 
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Зауваження: Пункти 1-4 звіту повинні бути оформлені до початку виконання 

лабораторної роботи. 

Література: [5, 11]. 

 

 

 

 

Лабораторна робота № 10 

Тема. Розробка прикладних програм з використанням СУБД Access. 

Розробка універсальної пошукової форми засобами Delphi 

Мета роботи:знаннякомпонентівADO, що забезпечують доступ до 

базиданихMicrosoft Access, уміння створитипрограмуяка дозволяє 

отриматиінформаціюзбазиданихі представитиїїу формітаблиці. 

Короткі теоретичні відомості 

1.Створення додаткароботизбазоюданихMicrosoft Access 

1. ПоміститинаформукомпонентADOConnection(знаходитьсянавкладціADO) і 

виконати його налаштування(табл.10.1). 

Таблиця10.1 – Значення властивостей компонента ADOConnection 

Властивість Значення Примітка 

LoginPrompt False  
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ConnectionString  Натиснути накнопкузтрьома 

точками(знаходиться вполізначеннявластивості); 

зробити клацаннянакнопціBuild; 

навкладціПоставщикданныхвибратиMicrosoft 

Jet4.0OLEDB 

Provider;навкладціПодключениесделатьнатиснути 

накнопкузтрьомакрапками ів 

вікні, що з’явилосявказатифайлбазиданих. 

2. ПоміститинаформукомпонентADODataSet(знаходитьсянавкладціADO) і 

виконати його налаштування(табл. 10.2). 

Таблиця10.2 – Значення властивостейкомпонентаADODataSet 

Властивість Значення Примітка 

Connection Ім’я компоненту 

ADOConnection, 

забезпечує з’єднання 

зБД 

Розкритисписок, що 

знаходиться в полі 

значеннявластивості, 

івибратиім’якомпонента 

CommandText SQL-команда, що 

забезпечуєотримання 

інформації зБД 

Приклад: SELECT * 

FROM Contacts ORDER 

BY Name 

Active True  

3. ПоміститинаформукомпонентDataSource(знаходитьсянавкладціData 

Access) і виконати його налаштування(табл. 10.3). 

Таблиця 10.3 –Значення властивостейкомпонентаDataSource 

Властивість Значення Примітка 
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DataSet Ім’я 

компонентуADODataSet 

Розкритисписок, що 

знаходиться в 

полізначеннявластивості, 

івибратиім’якомпонента 

4. ПоміститинаформукомпонентDBGrid(знаходитьсянавкладціDataControls) і 

виконати його налаштування(табл. 10.4). 

Таблиця10.4 – Значення властивостейкомпонентаDBGrid 

Властивість Значення Примітка 

DataSource Ім’я 

компонентуDataSource 

Розкритисписок, що 

знаходиться в 

полізначеннявластивості, 

івибратиім’якомпонента 

5. Продовжити налаштуваннякомпонентуDBGrid: 

- Натиснути накнопкуз трьомакрапками, якаперебуває в 

полізначеннявластивостіColumns; 

- Увікні EditingDBGridColumns, що з’явиться,натиснути накнопкуAddNew; 

- Вибратиелемент, доданийувікноEditingDBGridColumns, іу 

вікніObjectInspectotзадатизначення властивостей, що визначають вид 

стовбця:Title.Caption- заголовок; Width-ширина). 

Повторитиописанівищедіїдлякожногостовбцятаблицібазиданих, яка 

відображається в поліDBGrid. 

6. ПоміститинаформукомпонентEdit. 

УполіцьогокомпонентакористувачбудевводитиSQL-запит навибір 

інформаціїзбазиданих. 

7. 

ПоміститинаформукомпонентButtonістворитипроцедуруобробкиподіїClick(лістинг 

1), що забезпечує виконання SQL-команди, 

введеноїкористувачемвполікомпонентаEdit. 
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Лістинг1. ПроцедураобробкиподіїClickнакнопціЗапит(Button1). 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

try 

ADODataset1.Close; 

ADODataset1.CommandText := Edit1.Text; 

ADODataset1.Open; 

except 

on e: Exceptiondo 

begin 

ShowMessage(e.Message); 

end; 

end; 

end; 

2. Структура оператора SELECT 

ОператорSELECTвикористовуєтьсядлявибіркиданихз 

однієїабодекількохтаблиць(або уявлень). ОператорSELECTмає 

наступнуструктуру: 

SELECT  

[DISTINCT | DISTINCTROW | ALL] 

select_expression,... 

[FROM table_references 

[WHERE where_definition] 

[GROUP BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC], ...] 

[HAVING where_definition] 

[ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC], ...] 

 

Форматзапитузвикористаннямданогооператора: 
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SELECTсписок полейFROMсписок таблицWHEREусловия… 

Основніключовіслова, пов’язані ззапитомSELECT: 

- WHERE– використовуєтьсядлявизначення, 

якірядкиповиннібутиобраніабовключенівGROUP BY. 

- GROUP BY–використовуєтьсядля об’єднаннярядківіз 

загальнимизначеннямив елементименшогонаборурядків. 

- HAVING–використовуєтьсядлявизначення, якірядкипісляGROUP 

BYповиннібути вибрані. 

- ORDER BY–використовуєтьсядлявизначення, 

якістовбцівикористовуютьсядлясортуваннярезультуючогонаборуданих. 

LIKE–даний операторвикористовується 

зумовоюWHEREдляпошукузначеньзазразком. 

Синтаксис SQL LIKE 

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE 

pattern.Наприклад михочемовибративсіхосіб, якіживутьвмісті, 

ім’яякогопочинаєтьсяна літеру «s». Дляцьоговикористовуємо такийзапит: 

SELECT * FROMPersonsWHERECityLIKE‘s%’ 

«%»– даний знак ємаскою. Позначаєбудь-якісимволи. 

Завдання 

1.Додати до додаткаможливістьзадаватиумовупошукуна рівність 

івідповідність длябудь-якого поляБД. 

2. Вивестирезультатпошукуу відповіднийкомпонентформи. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Теоретична частина.  

4. Постановка завдання і алгоритм його розв’язку. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Where_%28SQL%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Group_by_%28SQL%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/HAVING
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Order_by_%28SQL%29&action=edit&redlink=1
http://search.mysql.com/search?site=refman-51&q=SELECT&
http://search.mysql.com/search?site=refman-51&q=FROM&
http://search.mysql.com/search?site=refman-51&q=WHERE&
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/non-typed-operators.html
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5. Скріншоти середовища Access та MySQL, SQL запити. 

Зауваження: Пункти 1-4 звіту повинні бути оформлені до початку виконання 

лабораторної роботи. 

Література: [12, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Бази даних та інформаційні 

системи» здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою (рис.1).  
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Рисунок 1 – Схема оцінювання студентів 

 

Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування, під час 

виконання лабораторних та практичних занять, а також перевірці контрольних 

(модульних) робіт. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Бази даних та інформаційні системи» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальностей 113 – «Прикладна математика» та 014.09 – «Середня 

освіта (Інформатика)» (у тому числі скорочений термін навчання) освітнього 

ступеня «Бакалавр» Частина 2 
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