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ВСТУП 

 

Методичні вказівки укладені на підставі робочої програми навчального 

курсу «Організація баз даних» для студентів денної форми навчання зі 

спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр». 

Виконання лабораторних робіт дозволить студентам поглибити 

теоретичні знання, отримані під час лекційних занять, підвищити рівень їх 

засвоєння та набути практичних навичок у галузі проєктування баз даних (БД). 

У результаті виконання лабораторних робіт студент повинен 

знати: 

– основи методології проєктування БД; 

– основи технологій доступу до даних; 

– основні етапи проєктуваня та створення додатків для роботи з БД; 

уміти: 

– розробляти та створювати фізичну схему БД; 

– проєктувати та створювати графічний інтерфейс для роботи з БД; 

– проєктувати та створювати web-інтерфейс для роботи з БД. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

 

Лабораторна робота № 13 

Тема. Розробка опису вхідної та вихідної інформації 

Мета: отримання практичних навичок розробки постановки задачі та 

опису вихідної інформації для інформаційних систем. 

Короткі теоретичні відомості 

Інформаційна система (ІС) – організований набір елементів, що збирає, 

обробляє, передає, зберігає та надає дані. ІС складається із людей, обладнання, 

процесів, процедур, даних та операцій. Кожна ІС включає в себе такі 

компоненти: 

 структура системи; 

 функції кожного елемента системи; 

 вхід і вихід кожного елементу і системи в цілому; 

 мета і обмеження системи та її окремих елементів. 

ІС не тільки відображає функціонуванняня об’єкта управління, а й 

впливає на нього через органи управління. Вона є сукупністю інформаційних 

процесів для задоволення потреби в інформації різних рівнів прийняття рішень. 

Її метою є продукування інформації для використання (споживання) 

управлінським апаратом. Відповідно вона забезпечує нагромадження, передачу, 

збереження, оброблення та узагальнення інформації «знизу вгору», а також 

конкретизацію інформації «зверху донизу». 

Призначення ІС полягає в описі економічного об’єкта, його станів, 

взаємодії, що виражається через економічні показники. Вона покликана 

своєчасно подавати органам управління необхідну та достатню інформацію для 

прийняття рішень, якість яких забезпечує високоефективну діяльність об’єкта 

управління та його підрозділів. 

До головних завдань належать: 

 виявлення джерел інформації; 
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 збирання, реєстрація, обробка та видача інформації, що характеризує 

стан виробництва та управління; 

 розподіл інформації між керівниками, підрозділами та виконавцями 

відповідно до їх участі в управлінні. 

Ключовими елементами кожної організації є персонал, структура, робочі 

процедури, політика і культура. ІС – це також важливий інструмент для 

здійснення управлінських функцій. Під час розробки ІС одним із 

найважливіших етапів, який виконується за активної участі користувачів, є 

постановка та алгоритмізація задач для автоматизованого розв’язання. 

Постановка задачі інформаційної системи – це важлива та достатня 

сукупність знань із конкретної задачі інформаційної системи. Результати 

подаються у вигляді документа «Опис постановки задачі». Відповідно до 

держстандарту РД 50 – 34. 698 – 90 цей документ уміщує такі розділи: 

Опис постановки задачі (комплексу задач)  

1. Характеристика комплексу задач: 

 призначення комплексу задач; 

 перелік об’єктів, у процесі управління якими вирішується комплекс 

задач; 

 періодичність і тривалість розв’язання; 

 умови, за яких припиняється розв’язання комплексу задач 

автоматизованим способом;  

 зв’язки цього комплексу задач з іншими комплексами; 

 посади осіб та найменування підрозділів, що визначають умови та 

часові характеристики конкретного розв’язання задачі; 

 розподіл дій між персоналом і технічними засобами в різних ситуаціях 

розв’язання комплексу задач.  

2. Вихідна інформація. 

2.1. Перелік та опис вихідних повідомлень. У таблиці описують вихідні 

повідомлення та масиви, що формуються під час рішення задач. Приклад 
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наведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Перелік та опис вихідних повідомлень 

Назва 
Іденти-

фікатор 

Форма 

подання і 

вимоги до неї 

Періодич

ність 

видачі 

Термін видачі й 

допустимий час 

затримки 

Користувач 

інформації 

Відомість 

обліку 

робочого часу 

УТР-19 
Документ на 

друк 

Раз на 

місяць 

1-ше число, 

2–3 години 
Бухгалтерія 

 

2.2. Перелік та опис структурних одиниць інформації вихідних 

повідомлень, що мають самостійне смислове значення. 

Перелік і опис структурних одиниць вихідних повідомлень, які мають 

самостійне змістове значення, наводиться у вигляді пояснювального тексту, 

причому необхідно вказувати повну назву структурної одиниці інформації 

(показника), ідентифікатор вихідного повідомлення, до складу якого входить 

відповідна структурна одиниця (показник), і вимоги до точності та надійності 

(в разі потреби) обчислення показника. Наприклад: «Сума заробітної плати за 

видами оплат» розраховується у вихідних документах (машинограмах) УТР-19 

(по цехах) і УТР-21 (за табельними номерами) з точністю до 0,01 грн (УТР-19 і 

УТР-21 – це ідентифікатори вихідних документів). 

Отже, вихідна інформація – це дані, які виникли переважно в системі 

обліку аналізованого підприємства, відображають різні часові інтервали та стан 

об’єкта управління.  

Зазвичай ці дані вимірюються, і точна інформація фіксується в 

управлінських документах. Характер та обсяг інформації також різні, але вона 

більш доступна, оскільки створюється на самому підприємстві. Вся необхідна 

інформація знаходиться в корпоративних базах даних аналізованого 

підприємства. 

Вихідна інформація також поділяється на зовнішню і внутрішню. 
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Зовнішня вихідна інформація – відомості в загальновстановлених формах 

первинних і зведених документів, які надаються зовнішнім користувачам 

інформації. Внутрішня вихідна інформація – відомості, які надаються 

внутрішнім користувачам інформації та слугують для управління 

підприємством, характеризуючи економічну ситуацію, що склалася. 

Структурно вихідна інформація аналізованого підприємства складається з 

простих і складних елементів. Складні елементи створюються внаслідок 

поєднання різних простих елементів, останні не піддаються подальшому 

поділу. Прості елементи називаються інформаційними одиницями, складні – 

складеними одиницями інформації або інформаційними сукупностями. 

Під інформаційною сукупністю розуміють групу даних, які 

характеризують об’єкт (процес, операцію). 

Вхідна інформація – інформація, яка надходить до ІС у вигляді документів, 

повідомлень, даних, сигналів, необхідних для виконання функцій ІС. Її опис 

наводять у розділі 3 опису постановки задачі. 

У цьому розділі виділяють такі пункти: 

3.1 Перелік і опис вхідних повідомлень. 

У тексті описують призначення і засоби отримання вхідних повідомлень, 

а потім наводять їх перелік і опис (табл. 2). До табл. 2 заносять вхідні 

повідомлення, які будуть використані для формування оперативних файлів бази 

даних, файли, які надходять на вхід задачі чи комплексу від інших задач чи їх 

комплексів, а також документи та файли, що мають довідковий характер і 

можуть бути віднесені до умовно-постійної інформації. 

 

Таблиця 2 – Перелік і опис вхідних повідомлень 

Назва 
Ідентифіка

тор 

Форма 

представлення 

Термін і частота 

використання 

Накладна НАК Документ Кожен день 

 

3.2 Перелік і опис структурних одиниць інформації, вхідних повідомлень 
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чи посилання на документи, які містять ці дані. 

Перелік та опис структурних одиниць інформації вхідних повідомлень 

подається у вигляді пояснювального тексту чи таблицъ із зазначенням повної 

назви структурної одиниці, вимог до точності числового значення (в разі 

потреби), джерела інформації (документ, відеокадр, база даних і т. п.) та її 

ідентифікатора. 

Наприклад: кількість відпущених виробів з точністю до 1.0 шт. у 

документі «Накладна», ідентифікатор НАК. До самостійних одиниць відносять 

розрахункові реквізити. 

У додатку можна наводити ілюстративний матеріал: ескізи форм 

вихідних і вхідних документів, оформлені згідно з ГОСТ 6.12–75 – 6.19.2–75, 

ФОСД. «Системи обліково-статистичної, первинної облікової, фінан-сової та 

іншої документації. Основні положення і формуляри-зразки», таблиці чи текст 

допоміжного характеру, описи масивів, схеми і т. ін. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Скласти перелік вихідних повідомлень інформаційної системи 

відповідно до свого варіанта. 

2. Скласти перелік та опис вихідних повідомлень за зразком, поданим в 

табл. 1. 

3. Скласти перелік вхідних повідомлень інформаційної системи 

відповідно до свого варіанта. 

4. Скласти перелік та опис вхідних повідомлень за зразком, поданим в 

табл. 2. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Інформаційна система та її компоненти. 
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2. Розділи, які має містити опис постановки задачі. 

3. Призначення та структура опису вихідних повідомлень. 

4. Види забезпечення інформаційних систем (функціональне, інформа-

ційне, технічне, математичне, програмне, організаційне, методичне, правове, 

лінгвістичне, ергонометричне (ГОСТ 34.003–90). 

5. Призначення та структура опису вхідних повідомлень. 

Література: [4, 6, 7, 10]. 

 

Лабораторна робота № 14 

Тема. Розробка фізичної схеми бази даних 

Мета: отримання практичних навичок складання опису складу таблиць і 

розробки фізичної моделі бази даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Розробка фізичної моделі БД виконується в такій послідовності: 

1. Визначення повного переліку полів. 

2. Відповідно до типу даних, що розміщуються в кожному полі, 

визначення типу кожного поля. 

3. Для кожної таблиці визначають ключове поле. Ключовим вибирають 

поле, дані в якому повторюватись не можуть. Наприклад, для таблиці даних 

про студентів таким полем може бути індивідуальний шифр студента. 

Для таблиць, у яких міститься розклад занять, такого поля можна і не 

знайти, але його можна створити штучно комбінуванням полів «Час 

заняття» і «Номер аудиторії». Ця комбінація унікальна, оскільки в певній 

аудиторії в певний час назагал не проводять двох різних занять. 

Якщо ж у таблиці взагалі немає полів, які можна було 6 

використовувати як ключові, завжди можна ввести додаткове поле типу 

лічильник – воно за визначенням не може містити дані, що повторюються. 

4. На наступному етапі визначають зв’язки між таблицями. Зв’язки між 

таблицями організуються на основі спільного поля, причому в одній із 
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таблиць воно обов’язково має бути ключовим. Тобто на стороні «один» має 

бути ключове поле, яке не повторюється, значення на стороні «багато» 

можуть повторюватися. Структура таблиць БД описується за формою, 

приклад якої наведений у табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Приклад опису структури таблиці 

№ 

поля 
Найменування поля Тип даних Призначення поля 

1 id_posl INT Унікальний код послуги (ключове) 

2 nazva_p VARCHAR(20) Найменування послуги 

3 vartist_p FLOAT Вартість за одиницю 

 

Приклад фізичної структури БД наведено на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Приклад фізичної структури БД для СКБД MySQL 
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Порядок виконання роботи 

1. Описати структуру таблиць БД відповідно до свого варіанта. 

2. Реалізувати таблиці у середовищі СКБД MySQL. 

3. Скласти схему фізичної структури БД. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Що являє собою фізичне проєктування БД? 

2. Опишіть етапи розробки фізичної моделі БД. 

3. Які правила виділення ключових полів у таблицях БД? 

Література: [4, 6, 7, 10]. 

 

Лабораторна робота № 15 

Тема. Розробка інтерфейсу для доступу до бази даних мовою С++ 

Мета: отримання практичних навичок реалізації графічного інтерфейсу 

для роботи з базою даних. 

Короткі теоретичні відомості 

Розробку клієнт-серверної інформаційної системи поділяють на два 

етапи: створення серверної частини, тобто БД, і створення клієнтської частини. 

Розробка серверної частини полягає в створенні таблиць БД, а розробка клієнта 

полягає в створенні інтерфейсу користувача (програмного інтерфейсу) для 

роботи з БД. 

Розробка інтерфейсу користувача здійснюється за допомогою систем 

швидкої розробки додатків – RAD (Rapid Application Development). 

Використання таких систем значно прискорює створення прикладної програми 

за рахунок використання готових компонентів. До середовищ розробки, що 

використовують принципи RAD, належать, наприклад C++ Builder, Delphi, 

Microsoft Visual Studio. 
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У системах, побудованих за технологією клієнт-сервер, найчастіше 

зустрічаються 2 види інтерфейсу: 

 інтерфейс, що реалізується за допомогою клієнтської програми 

(графічний); 

 web-інтерфейс (гіпертекстовий). 

Перший вид являє собою комп’ютерну програму, що встановлюється на 

клієнтські ПК, і призначена для роботи з файлами БД через мережу. Основними 

елементами клієнтських додатків є форми (вікно програми) та звіти. 

Елемент управління, розміщений на формі, називають об’єктом. Кожен 

об’єкт має свій набір властивостей, подій та методів: 

 властивості об’єкта – це його характеристики (висота, ширина і т.д.); 

 події об’єкта – це події операційних систем або події, що ініціюються 

користувачем, на які може реагувати об’єкт (наприклад, натискання кнопки); 

 методи об’єкта – дії, які можна виконувати з об’єктом в під час роботи 

програми. 

Всі об’єкти форм клієнтського додатку подідяють на 2 класи: 

 об’єкти управління – об’єкти, які здійснюють управління БД 

(наприклад кнопка, перемикач або випадаючий список); 

 об’єкти для відображення інформації – елементи, що відображають 

вміст таблиць, запитів або фільтрів, що дозволяють додавати, змінювати і 

видаляти інформацію, тощо. 

Всі форми в клієнтському додатку діляться на 3 групи: 

1. Форми для роботи з даними – форми, що містять як об’єкти 

управління, так і об’єкти перегляду даних. Такі форми призначені для 

відображення, зміни, видалення даних. 

2. Кнопкові форми – форми, що містять лише об’єкти управління і 

призначаються для відкриття всіх інших форм. Кнопкова форма, яка 

з’являється першою після запуску програми, називається головною кнопковою 

формою, або просто головною формою додатка. 
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3. Інформаційні та службові форми – форми, що містять лише елементи 

управління, призначені для відображення службової (довідкової) інформації, не 

пов’язаної з таблицями, запитами і фільтрами, або потрібні для виконання 

службових операцій, що не пов’язані з даними (наприклад, форма з 

калькулятором). 

Існує 2 види дизайну форм: 

 стрічкові форми – форми, що виводять інформацію по одному запису; 

 табличні форми – форми, що виводять інформацію у вигляді таблиці. 

Для створення клієнтського інтерфейсу використовують об’єкти зв’язку 

для забезпечення взаємодії додатка з БД. Це універсальні механізми (методи) 

доступу до даних, що не прив’язані до конкретної СУБД. 

Такі механізми доступу до даних реалізовані у вигляді бібліотек і 

додаткових модулів (драйверів або провайдерів). Бібліотеки містять певний 

стандартний набір класів, методів, параметрів, і забезпечують стандартний 

інтерфейс доступу до даних. Додаткові модулі реалізують безпосереднє 

звернення до функцій клієнтського API конкретних СУБД і не впливають на 

код додатка вцілому. 

Універсальні методи не позбавлені недоліків (зниження продуктивності, 

встановлення відповідних драйверів і їх налаштування і т. д.), але все це не йде 

в порівняння з їх основною перевагою – універсальністю. Вони значно 

збільшують продуктивність праці програміста, оскільки зникає необхідність у 

вивченні специфічних інтерфейсів і специфічних засобів розробки. 

Серед універсальних методів доступу до даних найбільш поширені такі: 

 ODBC або Open Database Connectivity (Microsoft) – механізм взаємодії 

з реляційними БД. Для забезпечення доступу до БД необхідні клієнтська 

частина СУБД, ODBC-драйвер для доступу до цієї СУБД (для деяких СУБД – 

лише драйвер) і відповідне налаштування ODBC на ПК (зазвичай ім’я драйвера, 

користувача, ім’я БД, пароль доступу та налаштування деяких параметрів 

драйвера). Драйвер під час виконання програми завантажується в адресний 

простір програми і використовується для доступу до БД. Для кожної СУБД 
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використовується власний ODBC-драйвер. ODBC API стандартизований. 

У візуальних середовищах розробки для встановлення зв’язку з БД досить 

помістити на форму відповідний компонент, вказати джерело даних ODBC та 

ім’я таблиці; 

 OLE DB або Object Linking and Embedding Database (Microsoft) – 

механізм роботи з найрізноманітнішими джерелами даних (на відміну від 

ODBC, де реалізована лише робота з реляційними БД) на базі COM-інтерфейсу. 

OLE DB визначає набір COM-інтерфейсів (Component Object Model), що 

включають різні сервіси однотипного доступу до різних даних (в т. ч. і до 

нереляційних БД, наприклад, до папок систем електронної пошти або просто 

файлів), забезпечуючи при цьому підтримку роботи з наборами даних і 

ієрархічними наборами записів, підключеними постійно до мережі. Для 

доступу до БД потрібно встановити OLE DB провайдер для СУБД (DLL СУБД 

завантажується під час виконання додатка в його адресний простір). Крім того, 

фірмою розроблено спеціальний провайдер (Microsoft OLE DB Provider for 

ODBC Drivers), який може працювати не через API клієнтської частини СУБД, 

а через інтерфейс ODBC API; 

 ADO або ActiveX Data Objects (Microsoft) – своєрідна надбудова над 

OLE DB (використовує бібліотеки OLE DB), це додатковий набір бібліотек, що 

містять COM-об’єкти, які реалізують інтерфейс доступу до даних. Цей набір 

бібліотек спочатку включав дві об’єктні технології Microsoft: Data Access 

Objects (DAO) і Remote Data Objects (RDO) – два різних механізми доступу до 

локальних і мережевих БД відповідно. Як відповідь на потребу створення 

єдиної технології, забезпечення єдиного підходу при роботі з БД і єдиного 

інтерфейсу для доступу до локальних і мережевих даних, з’явилася технологія 

ADO. ADO є більш дружньою оболонкою базової технології OLE DB і дозволяє 

працювати з будь-якими БД; 

 BDE або Borland Database Engine (Borland) – універсальний механізм 

доступу до даних, що базується на двох групах бібліотек-драйверів (SQL Links 

для серверних СУБД і ODBS Links для серверних і автономних СУБД). Ці 
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бібліотеки дозволяють застосовувати стандартний набір функцій для доступу 

до даних dBase, Access, FoxPro, ODBC-джерел, а також більшості серверних 

СУБД. BDE підтримується на рівні компонент в візуальних середовищах 

розробки фірми Borland. Реалізація механізму дозволяє додатку звертатися до 

функцій клієнтського API або ODBC API, а також безпосередньо маніпулювати 

файлами даних деяких СУБД. Для доступу до БД за допомогою BDE на ПК 

мають бути встановлені бібліотеки BDE загального призначення (зазвичай 

встановлюються разом із середовищем розробки і потім включаються в .exe 

файл), а також BDE-драйвер для даної СУБД. 

 ADO.NET або ActiveX Data Objects технології NET (Microsoft) – 

технологія роботи з БД в багатоярусній архітектурі, коли з’єднання з БД 

встановлюється лише на період виконання операцій з БД (зазвичай 

короткочасних). Її поява пов’язана з необхідністю вирішення протиріччя між 

зростанням числа звернень до БД (особливо в БД інтернет-серверів) і 

неможливістю БД підтримувати необмежене число активних з’єднань. 

ADO.NET дозволяє вирішити ці та інші проблеми і разом з тим зберегти 

зручність і простоту програмування. ADO.NET – це ієрархічний набір об’єктів, 

побудований відповідно до нової ідеології базових бібліотек класів і зміни 

протоколів COM на .NET. 

Далі розглянемо, як створити додаток для роботи з данними за 

допомогою технології ADO.NET в середовищі Microsofr Visual Studio з 

використанням інтерфейсу програмування додатків (АРІ) Windows Forms та 

Visual C#. 

Для створення додатка попередньо необхідно створити БД в СУБД, 

наприклад, у SQL Server Express LocalDB, що входить у стандартну поставку 

Visual Studio. 

Нехай створено БД Sales, що містить 2 таблиці: 

1) таблицю Customer з полями: 

 CustomerID типу INT NOT NULL (первинний ключ); 

 CustomerName типу VARCHAR (40) NOT NULL; 



17 

 YTDOrders типу INT NOT NULL; 

 YTDSales типу INT NOT NULL; 

2) таблицю Orders з полями: 

 CustomerID типу INT NOT NULL (зовнішній ключ); 

 OrderID типу INT NOT NULL (первинний ключ); 

 OrderDate типу DATETIME NOT NULL; 

 FilledDate] DATETIME NULL; 

 Status типу CHAR (1) NOT NULL; 

 Amount типу INT NOT NULL. 

Загальний алгоритм розробки додатка такий: створити БД, створити 

додаток Windows Forms, додати до проєкту форми, розмістити на них кнопки та 

інші елементи управління, задати властивості елементів управління та створити 

код для подій. 

1) Створення форм і додавання елементів управління. 

1. Створити проєкт для додатку Windows Forms з ім’ям SimpleDataApp. 

Visual Studio створює проєкт і декілька файлів, включаючи пусту форму 

Windows Forms з ім’ям Form1. 

2. Додати до проєкту ще дві форми Windows Forms та призначити їм такі 

імена: 

 Navigation; 

 NewCustomer; 

 FillOrCancel. 

3. Для кожної форми додати текстові поля, кнопки та інші елементи 

управління, як на рис. 1–3. 

Для кожного елемента управління задати властивості, як це показано в 

табл. 1–3. 
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Форма Navigation 

 

Рисунок 1 – Форма Navigation 

Таблиця 1 – Елементи управління форми Navigation 

Елементи управління форми Властивості 

Button Name = btnGoToAdd 

Button Name = btnGoToFillOrCancel 

Button Name = btnExit 

 

Форма NewCustomer 

 

 

Рисунок 2 – Форма NewCustomer 
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Таблиця 2 – Елементи управління форми NewCustomer 

Елементи управління форми Властивості 

TextBox Name = txtCustomerName 

TextBox 
Name = txtCustomerID 

Readonly = True 

Button Name = btnCreateAccount 

NumericUpDown 

DecimalPlaces = 0 

Maximum = 5000 

Name = numOrderAmount 

DateTimePicker 
Format = Short 

Name = dtpOrderDate 

Button Name = btnPlaceOrder 

Button Name = btnAddAnotherAccount 

Button Name = btnAddFinish 

 

Форма FillOrCancel 

 

 

Рисунок 3 – Форма FillOrCancel 
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Таблиця 3 – Елементи управління форми FillOrCancel 

Елементи управління форми Властивості 

TextBox Name = txtOrderID 

Button Name = btnFindByOrderID 

DateTimePicker Format = Short Name = dtpFillDate 

DataGridView 

Name = dgvCustomerOrders 

Readonly = True 

RowHeadersVisible = False 

Button Name = btnCancelOrder 

Button Name = btnFillOrder 

Button Name = btnFinishUpdates 

 

2) Збереження рядка підключення. 

Коли додаток намагається відкрити підключення до БД, він повинен мати 

доступ до рядка підключення. Щоб не вводити цей рядок вручну в кожну 

форму, необхідно зберегти його у файлі App.config у проєкті та створити метод, 

що повертатиме рядок при виклику метода з будь-якої форми в додатку. 

Рядок підключення можна знайти, клацнувши правою кнопкою миші 

підключення даних в Обозреватель сервера і вибравши Свойства, далі знайти 

властивість ConnectionString та скопіювати рядок в буфер обміну, після чого 

виконати такі дії: 

1. В Обозреватель решений розгорнути вузол Свойства у проєкті, та 

відкрити файл Settings. 

2. У стовпці Имя ввести connString. 

3. У списку Тип виберіть (строка подключения). 

4. У списку Область виберіть Приложение. 

5. У стовпці Значение ввести рядок підключення (без лапок), а потім 

зберегти зміни. 

3) Написання коду для форм. 
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Форма Navigation 

Форма відкривається під час запуску додатка. Кнопка Додати обліковий 

запис відкриває форму NewCustomer. Кнопка Виконання або відміна замовлень 

відкриває форму FillOrCancel. Кнопка Вихід закриває додаток. 

Перетворення форми Navigation в головну форму 

В Обозревателе решений відкрити файл Program.cs і змінити рядок 

Application.Run на: Application.Run(new Navigation()); 

Створення автоматично створюваних обробників подій 

Двічі клацнути по кожній з трьох кнопок форми Navigation для створення 

пустих методів обробника подій. При подвійному клацанні по кнопці також 

додається автоматично створений код до файла коду конструктора, який 

дозволяє натиснути кнопку для виклику події. 

Додавання коду для логіки форми Navigation 

На сторінці коду для форми Navigation заповнити основні тексти методів 

для трьох обробників подій натискання кнопки, як показано в цьому коді: 

/// Відкриває форму NewCustomer як діалогове вікно, 

/// що повертає фокус до форми, що викликає, коли вона закрита. 

private void btnGoToAdd_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Form frm = new NewCustomer(); 

    frm.Show(); 

} 

/// Відкриває форму FillorCancel як діалогове вікно. 

private void btnGoToFillOrCancel_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    Form frm = new FillOrCancel(); 

    frm.ShowDialog(); 

} 

/// Закриває програму (а не лише форму Navigation). 

private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e) 
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{ 

    this.Close(); 

} 

Форма NewCustomer 

Якщо ввести ім’я клієнта, а потім натиснути кнопку Створити обліковий 

запис, форма newCustomer створить обліковий запис клієнта, а SQL Server 

поверне значення ідентифікатора як новий ідентифікатор клієнта. Потім можна 

оформити замовлення для нового облікового запису, вказавши суму та дату 

замовлення, і натиснути кнопку Розмістити замовлення. 

Створення автоматично створюваних обробників подій 

Створити пустий обробник подій натискання для кожної кнопки форми 

NewCustomer, двічі клацнувши по кожній з 4 кнопок форми. При подвійному 

клацанні по кнопці також додається автоматично створений код до файла коду 

конструктора, який дозволяє натиснути кнопку для виклика події. 

Додавання коду для логіки форми NewCustomer 

Щоб завершити логіку форми NewCustomer, слід виконати такі дії. 

1. Перенести System.Data.SqlClient простір імен в Область, щоб не 

вказувати повні імена його членів: 

using System.Data.SqlClient; 

2. Додати до класу деякі змінні та допоміжні методи, як показано в цьому 

коді: 

// Збереження значень IDENTITY, повернених з БД. 

private int parsedCustomerID; 

private int orderID; 

/// Перевіряємо, чи текстове поле імені клієнта не є порожнім. 

private bool IsCustomerNameValid() 

{ 

    if (txtCustomerName.Text == "") 

    { 

        MessageBox.Show("Please enter a name."); 
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        return false; 

    } 

    else 

    { 

        return true; 

    } 

} 

/// Перевіряємо, чи надано ідентифікатор клієнта та суму замовлення. 

private bool IsOrderDataValid() 

{ 

    // Перевіряємо наявність CustomerID. 

    if (txtCustomerID.Text == "") 

    { 

        MessageBox.Show("Please create customer account before placing 

order."); 

        return false; 

    } 

    // Переконуємося, що сума не дорівнює 0. 

    else if ((numOrderAmount.Value < 1)) 

    { 

        MessageBox.Show("Будь ласка, вкажіть суму замовлення."); 

        return false; 

    } 

    else 

    { 

        // Замовлення можна приймати. 

        return true; 

    } 

} 

/// Очищаємо дані форми. 
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private void ClearForm() 

{ 

    txtCustomerName.Clear(); 

    txtCustomerID.Clear(); 

    dtpOrderDate.Value = DateTime.Now; 

    numOrderAmount.Value = 0; 

    this.parsedCustomerID = 0; 

} 

3. Заповнити основні тексти методів для чотирьох обробників подій 

натискання кнопок, як показано в цьому коді: 

/// Створюємо нового клієнта, викликаючи збережену процедуру 

Sales.uspNewCustomer. 

private void btnCreateAccount_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (IsCustomerNameValid()) 

    { 

        // Створюємо підключення. 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

// Створюємо SqlCommand та визначаємо його як збережену процедуру. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new 

SqlCommand("Sales.uspNewCustomer", connection)) 

            { 

                sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

// Додаємо вхідний параметр для збереженої процедури та вказуємо, що 

використовувати як його значення. 

specify what to use as its value. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new 

SqlParameter("@CustomerName", SqlDbType.NVarChar, 40)); 
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                sqlCommand.Parameters["@CustomerName"].Value = 

txtCustomerName.Text; 

                // Додаємо вихідний параметр. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@CustomerID", 

SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@CustomerID"].Direction = 

ParameterDirection.Output; 

                try 

                { 

                    connection.Open(); 

                    // Запускаємо збережену процедуру. 

                    sqlCommand.ExecuteNonQuery(); 

                    // Ідентифікатор клієнта – це значення IDENTITY з БД. 

                    this.parsedCustomerID = 

(int)sqlCommand.Parameters["@CustomerID"].Value; 

// Поміщаємо значення ідентифікатора клієнта в текстове поле лише 

для читання. 

                    this.txtCustomerID.Text = Convert.ToString(parsedCustomerID); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Ідентифікатор клієнта не повернено. Не 

вдалося створити обліковий запис."); 

                } 

                finally 

                { 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 
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    } 

} 

/// Викликаємо збережену процедуру Sales.uspPlaceNewOrder для 

розміщення замовлення. 

private void btnPlaceOrder_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    // Переконуємося, що необхідні вхідні дані наявні. 

    if (IsOrderDataValid()) 

    { 

        // Створюємо підключення. 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

// Створюємо SqlCommand і визначаємо його як збережену процедуру. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new 

SqlCommand("Sales.uspPlaceNewOrder", connection)) 

            { 

                sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

// Додаємо вхідний параметр @CustomerID, який був отриманий від 

uspNewCustomer. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@CustomerID", 

SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@CustomerID"].Value = 

this.parsedCustomerID; 

                // Додаємо вхідний параметр @OrderDate. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@OrderDate", 

SqlDbType.DateTime, 8)); 

                sqlCommand.Parameters["@OrderDate"].Value = 

dtpOrderDate.Value; 

                // Додаємо вхідний параметр суми замовлення @Amount. 
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                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@Amount", 

SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@Amount"].Value = 

numOrderAmount.Value; 

                // Додаємо вхідний параметр статусу замовлення @Status. 

                // Для нового замовлення статус завжди O (відкритий). 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@Status", 

SqlDbType.Char, 1)); 

                sqlCommand.Parameters["@Status"].Value = "O"; 

// Додаємо повернене значення для збереженої процедури, яке є 

ідентифікатором замовлення. 

 sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@RC", SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@RC"].Direction = 

ParameterDirection.ReturnValue; 

                try 

                { 

                    // Відкриваємо з’єднання. 

                    connection.Open(); 

                    // Запускаємо збережену процедуру. 

                    sqlCommand.ExecuteNonQuery(); 

                    // Відображаємо номер замовлення. 

                    this.orderID = (int)sqlCommand.Parameters["@RC"].Value; 

MessageBox.Show("Order number " + this.orderID + " has been submitted."); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Неможливо розмістити замовлення."); 

                } 

                } 

                finally 
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                { 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

/// Очищаємо дані форми, щоб можна було створити ще один новий 

обліковий запис. 

private void btnAddAnotherAccount_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    this.ClearForm(); 

} 

/// Закриваємо форму / діалогове вікно. 

private void btnAddFinish_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    this.Close(); 

} 

Форма FillOrCancel 

Форма FillOrCancel запускає запит для знаходження замовлення при 

введенні ідентифікатора замовлення та натисканні кнопки Знайти замовлення. 

Повернуті за запитом дані відображаються в сітці даних лише для читання. 

Можна помітити замовлення як скасоване (X), якщо натиснути кнопку 

Відмінити замовлення або помітити замовлення як заповнене (F), якщо 

натиснути кнопку Заповнити замовлення. Якщо натиснути кнопку Знайти 

замовлення ще раз, з’явиться оновлений рядок. 

Створення автоматично створюваних обробників подій 

Створити пусті обробники подій натискання для 4 кнопок форми 

FillOrCancel, двічі клацнувши по кожній кнопці. При подвійному клацанні по 

кнопці також додається автоматично створений код до файла коду 
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конструктора, який дозволяє натиснути кнопку для виклика події. 

Додавання коду для логіки форми FillOrCancel 

Щоб завершити логіку форми FillOrCancel, слід виконати такі дії: 

1. Перенести наступні два простори імені в Область, щоб не вказувати 

повні імена їх членів. 

using System.Data.SqlClient; 

using System.Text.RegularExpressions; 

2. Додати до класу змінну та допоміжний метод, як показано в цьому 

коді: 

// Місце для зберігання значення ідентифікатора замовлення. 

private int parsedOrderID;  

/// Перевіряємо наявність ідентифікатора замовлення та наявність 

допустимих символів. 

private bool IsOrderIDValid() 

{ 

    // Перевіряємо, що введено в текстовому полі Order ID. 

    if (txtOrderID.Text == "") 

    { 

      MessageBox.Show("Будь ласка, вкажіть ідентифікатор замовлення."); 

        return false; 

    } 

    // Перевіряємо на наявність символів, що не є цифрами. 

    else if (Regex.IsMatch(txtOrderID.Text, @"^\D*$")) 

    { 

        // Показати повідомлення та очистити введення. 

   MessageBox.Show("Ідентифікатор клієнта має містити лише цифри."); 

        txtOrderID.Clear(); 

        return false; 

    } 

    else 
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    { 

        // Перетворюємо текст у текстовому полі на ціле число, яке буде 

надіслано до БД. 

        parsedOrderID = Int32.Parse(txtOrderID.Text); 

        return true; 

    } 

} 

3. Заповнити основні тексти методів для чотирьох обробників подій 

натискання кнопок, як показано в цьому коді: 

/// Виконуємо оператор t-SQL SELECT для отримання даних замовлення 

для вказаного замовлення ідентифікатора, а потім відображаємо його у 

DataGridView на формі. 

private void btnFindByOrderID_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (IsOrderIDValid()) 

    { 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

            // Визначаємо рядок запиту t-SQL, який має параметр для orderID. 

            const string sql = "SELECT * FROM Sales.Orders WHERE orderID = 

@orderID"; 

            // Створюємо об’єкт SqlCommand. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new SqlCommand(sql, 

connection)) 

            { 

            // Визначаємо параметр @orderID і встановлюємо його значення. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@orderID", 

SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@orderID"].Value = parsedOrderID; 
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                try 

                { 

                    connection.Open(); 

                    // Запускаємо запит, викликавши ExecuteReader (). 

               using (SqlDataReader dataReader = sqlCommand.ExecuteReader()) 

                    { 

              // Створюємо таблицю даних для зберігання отриманих даних. 

                        DataTable dataTable = new DataTable(); 

                        // Завантажуємо дані з SqlDataReader в таблицю даних. 

                        dataTable.Load(dataReader); 

                        // Відображаємо дані з таблиці даних у вигляді сітки даних. 

                        this.dgvCustomerOrders.DataSource = dataTable; 

                        // Закриваємо SqlDataReader. 

                        dataReader.Close(); 

                    } 

                } 

                catch 

                { 

MessageBox.Show("Запитуване замовлення не вдалося завантажити у 

форму."); 

                } 

                finally 

                { 

                    // Закриваємо підключення. 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 
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/// Скасовуємо замовлення, викликавши збережену процедуру 

Sales.uspCancelOrder з БД. 

private void btnCancelOrder_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (IsOrderIDValid()) 

    { 

        // Створюємо підключення. 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

            // Створюємо об’єкт SqlCommand та визначаємо його як 

збережену процедуру. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new 

SqlCommand("Sales.uspCancelOrder", connection)) 

            { 

                sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

                // Додаємо параметр ID замовлення для збереженої процедури. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@orderID", 

SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@orderID"].Value = parsedOrderID; 

                try 

                { 

                    // Відкриваємо з’єднання. 

                    connection.Open(); 

                    // Запускаємо команду для виконання збереженої процедури. 

                    sqlCommand.ExecuteNonQuery(); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Операція скасування не була завершена."); 
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                } 

                finally 

                { 

                    // Закриваємо підключення. 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

/// Заповнюємо замовлення, викликаючи збережену процедуру 

Sales.uspFillOrder з БД. 

private void btnFillOrder_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if (IsOrderIDValid()) 

    { 

        // Створюємо підключення. 

        using (SqlConnection connection = new 

SqlConnection(Properties.Settings.Default.connString)) 

        { 

            // Створюємо команду та ідентифікуємо її як збережену 

процедуру. 

            using (SqlCommand sqlCommand = new 

SqlCommand("Sales.uspFillOrder", connection)) 

            { 

                sqlCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

// Додаємо ID замовлення як вхідний параметр для збереженої процедури. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@orderID", 

SqlDbType.Int)); 

                sqlCommand.Parameters["@orderID"].Value = parsedOrderID; 
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// Додаємо введену дату як вхідний параметр для збереженої процедури. 

                sqlCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@FilledDate", 

SqlDbType.DateTime, 8)); 

             sqlCommand.Parameters["@FilledDate"].Value = dtpFillDate.Value; 

                try 

                { 

                    connection.Open(); 

                    // Виконануємо збережену процедуру. 

                    sqlCommand.ExecuteNonQuery(); 

                } 

                catch 

                { 

                    MessageBox.Show("Операція заповнення не була завершена."); 

                } 

                finally 

                { 

                    // Закриваємо підключення. 

                    connection.Close(); 

                } 

            } 

        } 

    } 

} 

/// Закриваємо форму. 

private void btnFinishUpdates_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

    this.Close(); 

} 

Порядок виконання роботи 

1. Відповідно до свого варіанта скласти та занотувати узагальнений 
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алгоритм роботи клієнтського додатка для роботи з БД. 

2. Визначити набір форм клієнтського додатка для роботи з БД і 

розробити схему навігації між ними. Занотувати назви форм, перелік і 

призначення елементів управління кожної форми, опис того, що робить 

кожна форма, та схему навігації між ними. 

3. Скласти перелік запитів, які може створювати користувач, 

використовуючи форми клієнтського додатку. Запити та їх призначення 

занотувати. 

4. Реалізувати клієнтський додаток для роботи з БД в одному з 

середовищ розробки: C++ Builder, Delphi, Microsoft Visual Studio. 

4. Розробити тестові завдання для перевірки коректності роботи 

додатка. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Графічний інтерфейс та його особливості. 

2. Універсальні методи доступу до даних та їх особливості. 

3. Об’єкти управління, що можуть бути розміщені на формі, та їх 

призначення. 

4. Об’єкти для відображення інформації, що можуть бути розміщені на 

формі, та їх призначення. 

Література: [5, 8, 9, 12, 13]. 

 

Лабораторна робота № 16 

Тема. Розробка інтерфейсу для доступу до бази даних мовою РНР 

Мета: отримання практичних навичок реалізації web-інтерфейсу для 

роботи з базою даних. 
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Короткі теоретичні відомості 

Глобальне поширення доступу до мережі Інтернет дало можливість з 

будь-якого робочого місця отримувати доступ до інформаційних ресурсів. 

Водночас це спричинило потребу в наявності уніфікованого інтерфейсу для 

роботи з різними СУБД та однотипного ПЗ, яке б його забезпечувало. 

Таке рішення було знайдено у вигляді використання протоколу HTTP, 

який є універсальним та підтримується на різноманітних платформах і 

операційних системах, а для роботи з ним потрібен лише браузер. 

Тому створення веб-інтерфейсів для роботи з БД дає змогу вирішити 

проблему сумісності між різними СУБД та забезпечити доступ до з будь- якого 

робочого місця.  

При використанні веб-інтерфейсу для доступу до БД найкращим 

варіантом є використання СУБД MySQL, оскільки це безкоштовний продукт, 

високошвидкісний, стійкий і легкий у використанні. 

Для перетворення даних БД у гіпертекстовий вигляд найчастіше 

використовується мова програмування РНР. Вона дозволяє отримати 

універсальний продукт, сумісний з різними операційними системами та веб-

серверами. Однією з головних переваг мови PHP є підтримка нею практично 

всіх СУБД, зокрема MySQL, а також її безкоштовність. 

Отже, використання PHP та MySQL є найоптимальнішим з точки зору 

створення веб-інтерфейсів. 

Розробляючи веб-інтерфейс, необхідно звернути увагу на його 

продуманість, функціональність та ергономічність. Також слід враховувати 

необхідність забезпечення цілісності та несуперечливості даних. Частково це 

реалізують з використанням інтерфейсу користувача, перевіряючи перед 

внесенням будь-яких змін у БД (UPDATE, INSERT, DELETE) чи допустимо 

виконувати такі зміни. 

Для підтримки цілісності інформації в БД також можна використовувати 

інтерфейс. Він не даватиме користувачу можливості виконувати запити, які 

можуть порушити цілісність даних. Так, при додаванні даних в дочірню 
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таблицю можна заборонити введення ключового поля вручну, але надати 

користувачу можливість вибирати його значення з множини допустимих 

значень, розмістивши на формі об’єкти вибору (CHECKBOX, SELECT, 

RADIOGROUP), елементами яких будуть значення ключового поля 

батьківської таблиці. 

При формуванні веб-інтерфейса використовується набагато менший набір 

елементів керування для розробки форм, ніж при розробці графічного 

інтерфейсу. Також виникають труднощі з графічним оформленням. Все це 

треба враховувати, адже кінцевий користувач може використовувати будь-який 

браузер і працювати в будь-якій операційній системі. 

Розробка веб-інтерфейсу для роботи з БД має декілька етапів: 

 складання узагальненого алгоритму роботи веб-інтерфейсу; 

 складання переліку форм і запитів, які може створювати користувач, 

використовуючи форми веб-інтерфейсу; 

 вибір елементів керування, що мають бути розміщені на формах; 

 програмне втілення алгоритму роботи веб-інтерфейсу. 

Також слід продумати перевірку правильності введених користувачем 

даних до їх відправки на сервер, наприклад за допомогою JavaScript перевіряти 

на допустимість введені користувачем дані. Це дозволить зменшити 

завантаженість каналу зв’язку та підвищити швидкість роботи. 

Необхідно відмітити і те, що загальна доступність веб-інтерфейсу робить 

особливо гострими питання забезпечення безпеки, зокрема аутентифікації та 

авторизації користувачів, шифрування даних тощо. 

Розглянемо приклад побудови простого веб-інтерфейсу для роботи з БД, 

реалізованою в СУБД MySQL. 

Щоб побудувати інтерфейс для додавання інформації в таблицю БД, 

потрібно її структуру (тобто набір її полів) відобразити в html-форму. Ця задача 

складається з таких підзадач: 

 встановлення з’єднання з БД; 
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 вибір робочої БД; 

 отримання списку полів таблиці; 

 відображення полів у html-форму; 

 запис даних, введених в форму, в базу даних. 

Нехай є БД продавців Sellers, що містить 3 таблиці: Salesmen (продавці) 

Goods (товари) та Images (зображення) з такою структурою: 

1) Salesmen має поля: 

 salesmanID; 

 first_name; 

 last_name; 

 bday; 

 description; 

 citizenship; 

 photo; 

2) Goods має поля: 

 goodID; 

 title; 

 salesman; 

 description; 

 alternative; 

 photo; 

3) Images має поля: 

 imageID; 

 title; 

 image_file; 

 abstract; 

 width. 

1. Встановлення з’єднання з БД 

Для встановлення з’єднання з БД використовують функцію 
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mysql_connect. Її синтаксис: 

mysql_connect ([string server [, string username [, string password [, bool 

new_link [, int client_flags]]]]]) 

Ця функція встановлює з’єднання з сервером MySQL і повертає покажчик 

на це з’єднання або FALSE у разі невдачі. Для відсутніх параметрів 

встановлюються такі значення за замовчуванням: 

server = 'localhost: 3306' 

username = ім'я користувача – власника процесу сервера 

password = порожній пароль 

Якщо функція викликається двічі з одними і тими самими параметрами, 

то нове з’єднання не встановлюється, а повертається посилання на старе 

з’єднання. Щоб цього уникнути, використовують параметр new_link, який 

змушує в будь-якому випадку відкрити ще одне з’єднання. 

Параметр client_flags – це комбінація таких констант: 

 MYSQL_CLIENT_COMPRESS (використовувати протокол стиснення); 

 MYSQL_CLIENT_IGNORE_SPACE (дозволяє вставляти пробіли після 

імен функцій); 

 MYSQL_CLIENT_INTERACTIVE (очікувати interactive_timeout секунд – 

замість wait_timeout – до закриття з’єднання). 

З’єднання з сервером закривається із завершенням виконання скрипта, 

якщо воно до цього не булозакрите за допомогою функції mysql_close (). 

Приклад встановлення з’єднання з БД на локальному сервері для 

користувача admin з паролем "123": 

<?php 

$link = mysql_connect("Localhost", “admin", "123") 

or die ("Неможливо встановити з’єднання: ". mysql_error ()); 

echo "З’єднання встановлено"; 

mysql_close ($link); 

?> 
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2. Вибір бази даних 

Після встановлення з’єднання потрібно вибрати БД, з якою будемо 

працювати. У PHP вибір БД здійснюється за допомогою функції 

mysql_select_db. Її синтаксис: 

mysql_select_db(string database_name [, resource link_identifier]) 

Ця функція повертає TRUE в разі успішного вибору БД і FALSE – в 

іншому випадку. mysql_select_db() вибирає для роботи зазначену БД на сервері, 

на який посилається переданий покажчик. Якщо параметр покажчика 

опущений, використовується останнє відкрите з’єднання. Якщо немає жодного 

відкритого з’єднання, функція спробує з’єднатися з сервером аналогічно до 

функції mysql_connect(), викликаної без параметрів. 

Кожен наступний виклик функції mysql_query() буде працювати з 

вибраною базою даних. 

Зробимо робочою БД Sellers: 

<?php 

$link = mysql_connect (“localhost", “admin", "123") 

or die ("Неможливо встановити з’єднання: ". mysql_error ()); 

echo "З’єднання встановлено"; 

mysql_select_db ("Sellers"); 

?> 

3. Отримання списку полів таблиці 

Для отримання списку полів таблиці використовують функцію 

mysql_list_fields. Її синтаксис: 

mysql_list_fields (string database_name, string table_name [, resource 

link_identifier]) 

Ця функція повертає список полів у таблиці table_name в БД 

database_name. Результат роботи функції – змінна типу ресурс. Тобто це 

посилання, яке можна використовувати для отримання інформації про поля 

таблиці, зокрема про їх назви, типи і прапори ("not_null", "primary_key", 

"unique_key", "multiple_key", "blob", "unsigned", "zerofill", "binary", "enum", 
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"auto_increment", "timestamp"). 

Результат може бути оброблений за допомогою таких функцій: 

mysql_field_flags(), mysql_field_len(), mysql_field_name(), mysql_field_type(). 

Функція mysql_field_name повертає ім'я поля, отриманого в результаті 

виконання запиту. Функція mysql_field_len повертає довжину поля. Функція 

mysql_field_type повертає тип поля, а функція mysql_field_flags повертає список 

прапорів поля, записаних через пробіл. 

Синтаксис у всіх цих команд однаковий: 

mysql_field_name (resource result, int field_offset) 

mysql_field_type (resource result, int field_offset) 

mysql_field_flags (resource result, int field_offset) 

mysql_field_len (resource result, int field_offset) 

Тут result – це ідентифікатор результату запиту (наприклад, запиту, 

відправленого функціями mysql_list_fields або mysql_query), а field_offset -

порядковий номер поля в результаті. 

Те, що повертають функції типу mysql_list_fields або mysql_query, являє 

собою таблицю, а точніше, покажчик на неї. Щоб отримати з цієї таблиці 

конкретні значення, потрібно задіяти спеціальні функції, які порядково читають 

цю таблицю. До таких функцій і належать mysql_field_name і т. д. Щоб 

перебрати всі рядки в таблиці результату виконання запиту, потрібно знати 

число рядків у цій таблиці. Команда mysql_num_rows (resource result) повертає 

число рядків у множині результатів result. 

Отримаємо список полів таблиці Goods: 

<?php 

$link = mysql_connect (“localhost", “admin", "123") 

or die ("Неможливо встановити з’єднання: ". mysql_error ()); 

echo "З’єднання встановлено"; 

mysql_select_db ("Sellers"); 

$list_f = mysql_list_fields ("Sellers", "Goods", $link); 

$n = mysql_num_fields ($list_f); 
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for ($i = 0; $i <$n; $i++) { 

$type = mysql_field_type ($list_f, $i); 

$name_f = mysql_field_name ($list_f, $i); 

$len = mysql_field_len ($list_f, $i); 

$flags_str = mysql_field_flags ($list_f, $i); 

echo "<br> Ім'я поля:". $name_f; echo "<br> Тип поля:". $type; echo "<br> 

Довжина поля:". $len; 

echo "<br> Рядок прапорів поля:".$flags_str. "<hr>"; } 

?> 

4. Відображення списку полів в html-форму 

При виведенні у елементи форми списку полів таблиці елементи типу 

BLOB і TEXT переводять в textarea, числа і рядки відображають у текстові 

рядки введення <input type = text>, а елементи, що мають мітку автоінкремента, 

взагалі не відображають, оскільки їх значення встановлюється автоматично. 

Це зробити досить просто, за винятком виділення зі списку прапорів 

прапора auto_increment. Для цього потрібно скористатися функцією explode. Її 

синтаксис: 

explode (string separator, string string [, int limit]) 

Функція повертає масив рядків, отриманих розбиттям рядка string з 

використанням separator як роздільника. Якщо переданий аргумент limit, масив 

буде містити максимум limit елементів, при цьому останній елемент буде 

містити залишок рядка string. Якщо separator – порожній рядок (""), explode() 

повертає FALSE. Якщо separator не міститься в string, то explode() повертає 

масив, що містить один елемент string. 

Як роздільник візьмемо пробіл, а в якості початкового рядка для розбиття 

– рядок прапорів поля. Створимо форму для введення даних в таблицю Goods: 

<?php 

$link = mysql_connect ("localhost", “admin", "123"); 

$database = "Sellers"; 

$table_name = "Goods"; 
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// вибираємо БД для роботи 

mysql_select_db ($database); 

//отримуємо список полів у таблиці 

$list_f=mysql_list_fields($database, $table_name); 

// кількість рядків в результаті попереднього запиту 

// (тобто скільки всього полів в таблиці Artifacts) 

$n=mysql_num_fields ($list_f);  

// форма для введення даних 

echo "<form method=post action=insert.php>";  

echo "&nbsp; <table border=0 cellspacing=0 width=50%> <tr><td 

bgcolor='# 005533' align=center><font color='# ffffff'><b>Додати новий запис у 

$table_name </b></font></td></tr><tr><td></td></tr></ table> "; 

echo "<table border=0 cellspacing=1 cellpadding=0 width=50%>"; 

// для кожного поля отримуємо його ім'я, тип, довжину і прапори 

for ($i = 0; $i <$n; $i ++) { 

$type = mysql_field_type ($list_f, $i); 

$name_f = mysql_field_name ($list_f, $i); 

$len = mysql_field_len ($list_f, $i); 

$flags_str = mysql_field_flags ($list_f, $i); 

// з рядка прапорів робимо масив, де кожен елемент масиву – прапор поля 

$flags = explode(" ", $flags_str); 

foreach ($flags as $f) 

{ 

// запам'ятовуємо ім'я автоінкремента 

if ($f == 'auto_increment') $key = $name_f; 

} 

// Для кожного поля, якe не є автоінкрементом, 

// залежно від його типу виводимо відповідний елемент форми 

if ($key <> $name_f) { 

echo "<tr> <td align = right bgcolor = 'c2e3b6'> <font size = 2> <b> 
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&nbsp; ". $name_f." </b> </font> </td> "; 

switch ($type) { 

case "string": $w=$len/5; 

echo "<td> <input type=text name= \" $name_f \ " size=$w> </td> "; break; 

case "int": $w=$len/4; 

echo "<td> <input type=text name= \" $name_f \ " size=$w> </td> "; break; 

case "blob": 

echo "<td> <textarea rows=6 cols=60 name= \" $ name_f \ "> </textarea> 

</td>"; 

break; } 

} 

echo "</tr>"; } 

echo "</table>"; 

echo "<input type=submit name='add' value='Add'>"; 

echo "</form>"; 

?> 

5. Запис даних в базу даних 

Щоб виконати запит до БД, використовують функцію mysql_query(). Її 

синтаксис: 

mysql_query ( string query [, resource link_identifier]) 

Функція надсилає SQL-запит до активної БД MySQL-сервера, який 

визначається за допомогою покажчика link_identifier (це посилання на 

з’єднання з сервером MySQL). Якщо параметр link_identifier пропущений, 

використовується останнє відкрите з’єднання. Якщо відкриті з’єднання 

відсутні, функція намагається з’єднатися з СУБД, аналогічно до функції 

mysql_connect() без параметрів. Результат запиту буферизується. Рядок запиту 

не повинен закінчуватися крапкою з комою. 

Тільки для запитів SELECT, SHOW, EXPLAIN та DESCRIBE mysql_query() 

повертає покажчик на результат запиту, або FALSE, якщо запит не був 

виконаний. В інших випадках функція повертає TRUE, якщо запит виконаний 



45 

успішно, і FALSE – у разі помилки. 

Значення, що не дорівнює FALSE, означає, що запит був виконаний 

успішно. Воно не говорить про кількість оброблених або повернутих рядків. 

Цілком можлива ситуація, коли успішний запит не обробить жодного рядка. 

mysql_query() також поверне FALSE, якщо у користувача недостатньо прав для 

роботи із зазначеною в запиті таблицею. 

Розробимо форму додавання даних в таблицю Goods (файл insert.php): 

 

<?php 

$link=mysql_connect("localhost", "admin", "123"); 

$database = "Sellers"; 

$table_name = "Goods"; 

// вибираємо базу даних 

mysql_select_db($database); 

// список полів в таблиці 

$list_f = mysql_list_fields($database, $table_name); 

// кількість рядків в результаті попереднього запиту 

$n=mysql_num_fields($list_f); 

// складемо один запит відразу для всіх полів таблиці 

$sql = "INSERT INTO $table_name SET"; 

// починаємо створювати запит, перебираємо всі поля таблиці 

for ($i = 0; $i <$n; $i ++) { 

// знаходимо ім'я поля 

$name_f = mysql_field_name($list_f, $i); 

// знаходимо значення поля 

$value = $_POST[$name_f]; 

$j = $i+1; 

//дописуємо в рядок $sql пару ім'я=значення 

$sql = $sql.$name_f. "= '$value'"; 

// якщо поле не останнє в списку, то ставимо кому 
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if ($j <> $n) $sql = $sql. ","; 

} 

// відправляємо запит 

$result = mysql_query($sql, $link); 

// виводимо повідомлення чи успішно виконаний запит 

if (!$result) echo "Неможливо додати дані в ($table_name)"; 

else echo "Дані додано успішно! <br>"; 

?> 

6. Виведення даних з БД MySQL 

Щоб відобразити будь-які дані в браузері за допомогою PHP, потрібно 

отримати ці дані з БД за допомогою mysql_query(), тобто відправити запит на 

вибір усіх полів. Як результат, отримаємо таблицю значень, а точніше, 

вказівник на цю таблицю. Для подальшої обробки необхідний аналог функції 

mysql_field_name(), але такий, щоб отримати з результату запиту не ім'я, а 

значення поля. Таких функцій у PHP кілька. Найбільш популярні – 

mysql_result() та mysql_fetch_array(). 

Синтаксис функції mysql_result: 

mysql_result(resource result, int row [, mixed field]) 

Повертає значення одного поля результату запиту. Аргумент field може 

бути порядковим номером поля в результаті, іменем поля або іменем поля з 

іменем таблиці через крапку tablename.fieldname. Якщо для імені поля в запиті 

застосовано аліас, то його використовують замість реального імені поля. 

Працюючи з результатами запитів великого обсягу, слід задіювати одну з 

функцій, що обробляють одразу цілий рядок результату (mysql_fetch_row(), 

mysql_fetch_array() тощо). Оскільки ці функції повертають значення кількох 

полів одразу, вони набагато швидші за mysql_result(). Окрім того, потрібно 

врахувати, що вказання чисельного зміщення (номера поля) працює набагато 

швидше, ніж вказання стовпчика або стовпчика і таблиці через крапку. 

Виклики функції mysql_result() не повинні змішуватися з іншими 

функціями, що працюють із результатом запиту. 
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Синтаксис функції mysql_fetch_array: 

mysql_fetch_array (resource result [, int result_type]) 

Обробляє рядок результатів запиту, повертає масив (асоціативний, 

чисельний) з обробленим рядком результату запита, або FALSE, якщо рядків 

більше немає. mysql_fetch_array() – це розширенна версія функцій 

mysql_fetch_row(). Окрім зберігання значень у масивах з числовими індексами, 

функція повертає значення в масивах з індексами за назвою стовпчиків. 

Якщо кілька стовпчиків у результаті будуть мати однакові імена, буде 

повернено останній стовпчик. Щоб отримати доступ до перших з них, слід 

використовувати числові індекси масиву або аліаси в запиті. У випадку 

використання аліасів не можна використовувати справжні імена стовпчиків, як, 

наприклад, не можна використовувати «photo» в наведеному нижче прикладі: 

select Goods.photo as art_image, Salesmen.photo as pers_image from Goods, 

Salesmen 

mysql_fetch_array() працює не повільніше за mysql_fetch_row(), і надає 

більш зручний доступ до даних.  

Другий необов’язковий аргумент result_type у функції mysql_fetch_array() 

є постійним і може мати такі значення: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM і 

MYSQL_BOTH. Значенням за замовчуванням є MYSQL_BOTH що дозволяє 

отримати масив, який складається як з асоціативних індексів, так і з числових. 

MYSQL_ASSOC поверне лише асоціативні відповідності, а MYSQL_NUM – 

тільки числові. Імена полів, повернені цією функцією, регістрозалежні. 

Відобразимо дані з Goods у вигляді таблиці в браузері 

<?php 

$link=mysql_connect("localhost",“admin","123"); 

$database = "Sellers"; 

$table_name = "Goods"; 

mysql_select_db($database); 

$list_f = mysql_list_fields($database, $table_name); 

$n1 = mysql_num_fields($list_f); 
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// збережемо імена полів у масиві 

$names for($j=0;$j<$n1; $j++) { 

$names[] = mysql_field_name($list_f,$j); 

} 

// створимо SQL запит 

$sql = "SELECT * FROM $table_name"; 

// відправимо запит на сервер 

$q = mysql_query($sql,$conn) or die(); 

// отримаємо кількість рядків результату 

$n = mysql_num_rows($q); 

// створюємо HTML-таблицю 

echo "&nbsp; <TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 width=90% 

align=center> <tr> <TD BGCOLOR='#005533' align=center> <font 

color='#FFFFFF'> <b> $table_name </b> </font> </td> </tr> </TABLE>"; 

echo "<table cellspacing=0 cellpadding=1 border=1 width=90% 

align=center>"; 

// виводимо нази полів 

echo "<tr>"; 

foreach ($names as $val){ 

echo "<th ALIGN=CENTER BGCOLOR='#C2E3B6'> $val </font> </th>"; 

} 

// виводимо значення полів 

echo "</tr>"; 

// перебираємо всі рядки в результаті запиту на вибірку 

for($i=0;$i<$n; $i++){ 

echo "<tr>"; 

// перебираємо всі імена полів 

foreach ($names as $val) { 

// отримуємо значення поля 

$value = mysql_result($q,$i,$val); 
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// виводимо значення поля 

echo "<td>&nbsp; $value </font> </td>"; 

} 

echo "</tr>"; 

} 

echo "</table>"; 

?> 

Порядок виконання роботи 

1. Відповідно до свого варіанта скласти та занотувати схему алгоритма 

роботи веб-додатка для роботи з БД. 

2. Скласти перелік форм і розробити схему навігації між ними. 

Занотувати назви форм, перелік і призначення елементів управління кожної 

форми, опис того, що робить кожна форма, та схему навігації між ними. 

3. Скласти перелік запитів, які може створювати користувач, 

використовуючи форми веб-інтерфейсу клієнтського додатка. Запити та їх 

призначення занотувати. 

4. Реалізувати програмно веб-інтерфейс для роботи з БД мовою РНР. 

5. Розробити тестові завдання для перевірки коректності роботи веб-

додатка. 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Опис виконання роботи. 

3. Письмові відповіді на контрольні питання. 

Контрольні питання 

1. Веб-інтерфейс, його особливості, переваги та недоліки. 

2. Елементи управління, що можуть бути розміщені на веб-формі, та їх 

призначення. 

3. Елементи для відображення інформації, що можуть бути розміщені на 

формі, та їх призначення. 

Література: [1–3, 11]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У 6-му семестрі студенти виконують 8 лабораторних робіт. Загальна 

кількість балів, яку отримують студенти за виконання та захист лабораторних 

робіт, становить 16 балів (максимально по 2 бали на кожну лабораторну 

роботу). 

 

Шкала оцінювання знань студентів: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно 

Зараховано 

82–89 В 
Добре 

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю по-

вторного складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

навчальної 

дисципліни 
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