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ВСТУП 

 

Лабораторні роботи з дисципліни «Інформаційні системи і технології» 

спрямовані на освоєння та поглиблення вміння роботи з СКБД MICROSOFT 

Access. СКБД різного типу є основним інструментом сучасних систем 

управління підприємствами та фірмами будь-якого напряму. СКБД MS Access 

належить до класу А як настільний варіант баз даних, що за своїми 

функціональними можливостями достатні для організації АСК середнього та 

малого підприємства.  

Інструментальні засоби СУБД MS Access включають: 

− засоби графічного конструювання, що дозволяють користувачеві 

створювати об’єкти БД і об’єкти додатка, не використовуючи програмування; 

− майстри, що дозволяють створювати об’єкти БД і  додатка в 

діалоговому режимі, а також виконувати різноманітні функції з реорганізації та 

перетворення БД; 

− засоби програмування, куди входять мова структурованих запитів SQL, 

мова макрокоманд і об’єктно-орієнтована мова програмування високого рівня 

Vіsual Basіc for Applіcatіon (VBA). 

Серед засобів графічного конструювання та діалогових засобів MS Access 

варто виділити: 

− засоби для створення таблиць і схем даних; 

− засоби конструювання запитів вибірки й запитів на зміну даних бази; 

− засоби створення екранних форм, призначених для введення, перегляду 

й обробки даних у діалоговому режимі;  

− засоби створення звітів, призначених для перегляду та виведення на 

друк даних з бази і результатів їх обробки; 

− засоби створення сторінок доступу до даних, що забезпечують роботу із 

БД у середовищах Інтернет і Інтранет; 
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− засоби конструювання інтерфейсу користувача – меню, панелей 

керування додатком, що дозволяють об’єднати операції з роботи із БД у єдиний 

технологічний процес. 

За необхідності створення нової бази даних користувач може використати 

численні заготовки-шаблони різних об’єктів бази, що входять до складу Access, 

або створювати свої об’єкти для конкретних задач. 

Після засвоєння основних прийомів роботи зі СКБД у перших семи 

роботах студенти починають більш заглиблено використовувати можливості 

СКБД для задач, що пов’язані з організацією керування автотранспортним 

підприємством.  

Остання частина робіт пов’язана з ознайомленням з роботою деяких 

сучасних апаратно-програмних засобі інформаційних технологій на транспорті 

− відео реєстраторів, навігаційного програмного забезпечення, парктроніків.  

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

− поняття і значення інформаційних технологій транспортної логістики в 

сучасному виробництві та розподілу, моделі та інформаційні характеристики 

основних сутностей автотранспорту; 

−  основні характеристики та можливості існуючих систем автоматизації 

роботи автотранспортних підприємств; 

−  основні методи обробки та збереження інформації з використанням 

системи управління базами даних у системі клієнт-сервер; 

уміти:−  приймати рішення про можливість застосування 

автоматизованих систем на транспорті та самостійно створювати інформаційні 

моделі і невеликі бази даних за допомогою певної СУБД; 

−визначати основні заходи для втілення автоматизованих систем в роботу 

автотранспортних підприємств. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Створення таблиць бази даних 

Мета:дослідження методів створення таблиць бази даних і роботи з 

даними.  

1 Короткі теоретичні відомості 

При створенні нової бази даних потрібно використати установлену на 

комп’ютері версію СУБД, наприклад MICROSOFT Access або програму 

InfraOffice.org BASE, у якій створюється новий пустий файл вашої бази даних. 

Програма MS Access пропонує, крім нової БД, декілька варіантів, залежно від 

версії, шаблонів баз, де структура таблиць орієнтована на певний зміст даних 

(Активи, Контакти тощо). Далі таблиці вибраного типу БД заповнюється 

необхідними даними. 

Програма MS Access надає широкі можливості роботи з даними, які 

відкриваються у головних вікнах – Створення, Зовнішні дані, Робота з базами 

даних і Таблицями, у кожному з яких відкриваються вікна численних команд і 

контекстних меню для зручної роботи звичайного користувача.  

2 Порядок виконання роботи 

1. Із переліку програм, установлених на комп’ютері, запустити програму 

Microsoft Office Access 2007 з пакета програм Microsoft Office. Указати на вікно 

Нова база даних і присвоїти їй  своє ім’я, яке ввести у вікні праворуч. Нижче 

вказано місце зберігання файла БД. Натискаєте вікно Створити, і 

відкривається файл оболонки створеної БД для заповнення першої таблиці.  

2. Створимо першу таблицю про автомобілі автопарку, куди введемо 

дані про модель автомобіля, рік випуску, споживання палива на 100 км, 

держномер, пробіг. У першому стовпці (полі) стоїть Ідентифікатор – 

автонумерація записів (рядків), який проставляє порядковий номер запису 

автоматично. Присвоїмо кожному полю необхідне ім’я, для чого встановлюємо 

курсор на клітинці Поле1 і робимо подвійний клік, після чого вводимо текст 
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імені поля – Модель, потім наступне поле −РікВипуску і т. д. Вводимо 

послідовно дані до першого рядка, натискуючи клавішу Enter після заповнення 

кожної клітинки, а потім переходимо до другого.  

3. Після заповнення п’яти записів таблицю закриваємо і зберігаємо її за 

запитом, присвоюємо таблиці ім’я Авто. У БД з’явився перший об’єкт – 

таблиця Авто.  

4. Правою кнопкою миші відкриємо контекстне меню назви таблиці, у 

якому вкажемо на Конструктор.  Відкриється структура таблиці з переліком 

полів і типом даних у них,  які програма визначила за змістом даних, що 

вводились до таблиці. Указавши на тип, відкриємо перелік усіх можливих типів 

даних та перевіримо відповідність даних і вибраному програмою типу. За 

необхідності поміняємо тип на відповідний.  

5. Поміняємо назву поля Ідентифікатор на поле Інв№Авто, який буде 

унікальним інвентарним номером автомобіля в автопарку. Змінимо формат 

поля цього поляна двозначний, для чого у нижній частині вікна у Властивості 

поля, у полі формату введемо цифру 00, що означає, що перелік інвентарних 

номерів починається з 01 і т.д. Оскільки це поле унікальне, то зробимо його 

ключовим для майбутнього зв’язку з іншими таблицями, для чого поміщаємо 

курсор на перше поле і вказуємо лівою кнопкою у  контекстному меню поля – 

Ключове поле, після чого навпроти поля появиться значок ключа. 

6. Створимо наступну таблицю про кадри водіїв, використовуючи 

шаблон таблиць у вікні Створити – Списки шаблонів (Share Point). 

Відкриємо шаблон Контакти, який за змістом найбільш відповідає поставленій 

задачі. Використовуючи контекстне меню полів таблиць (правою кнопкою 

миші на полі), командою Видалити поле видалимо лишні поля, залишивши 

потрібні: прізвище, мобільний телефон, адреса, замітки та додамо поле 

СтажРоботи. Поле Замітки змінити на СімСтан, якому надамо логічний тип 

Так/Нідля  опису − одружений водій чи ні.  
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7. Додати поле Таб№Водія з форматом 100, яке зробити ключове як 

унікальне для ідентифікації водія у будь-яких документах. Ввести до даної 

таблиці також п’ять рядків записів відповідно до типу даних.  

8. Створити третю таблицю про виконані перевезення методом 

конструктора таблиць (Створити − Конструктор таблиць). Відкривається 

режим конструктора, куди вводимо назви необхідних полів. Дані про 

перевезення відображаються у такому транспортному документі, як 

подорожній лист. Крім даних про поїздку, він уміщує дані про водія та 

автомобіль, тому до цієї таблиці  введемо їх індекси (№ПЛиста, маршрут, 

відстань, дата, вантаж, Інв№Авто, Таб№Водія) та типи даних у них. Для 

кожного поля програма пропонує певний формат і розмір поля, які за 

необхідності можна змінити. Виділимо поле  №ПЛиста і правою кнопкою миші 

вкажемо його як ключове унікальне поле, а формат поля зробити п’ятизначним. 

Закриємо таблицю з присвоєнням їй імені − Перевозки. Відкриємо створену 

таблицю у табличному режимі та введемо туди три записи. У поля Інв№Авто та 

Таб№Водія дані поки не вводимо, оскільки вони повинні співпадати з 

ключовими полями у відповідних таблицях.  

Таким чином створено БД автопарку у складі двох основних довідників 

та реєстру подорожніх листів виконаних перевезень.  

9. Програмне забезпечення СКБД надає значні можливості щодо 

пошуку, сортування та фільтрації даних у таблицях, для чого використовується 

група команд із вікна Основне−Пошук: Знайти, Змінити, Перейти, Виділити. 

Для створених  у роботі таблиць бази даних виконати  дії із контекстними 

меню: 

а) для однієї з таблиць контекстним меню стовпця змінити формат 

запису дати і формат шрифту таблиці. Колір шрифту для всіх таблиць зробити 

різний; 

б) контекстним меню заголовка таблиці Водії зробити копію та вставити 

структуру і дані для змісту нової таблиці «Слюсарі», Змінити прізвища 

слюсарів; 
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в) у відкритій таблиці виконати дії команди контекстного меню стовпця  

Приховати поля, який ховає виділене поле. На екрані воно стає невидимим. 

Для  відновлення на екрані схованих стовпців потрібно використати зворотну 

команду меню стовпця Відобразити поля.  

10. Відкрити одну із таблиць і виконати фільтруючі дії за допомогою 

контекстних меню комірок таблиці: 

а) для однієї з комірок таблиці з текстовими даними правою кнопкою 

відкрити контекстне меню та відфільтрувати дані, які починаються на певну 

літеру, потім аналогічно зняти фільтр; 

б) для однієї з комірок таблиці із числовими даними відкрити контекстне 

меню та відфільтрувати дані, які будуть більші за певне число та відсортувати 

їх за збільшенням; 

в) для однієї з комірок таблиці з даними дат перевозок відкрити 

контекстне меню та відфільтрувати дані, які будуть відноситись до поточного 

року.  

3 Зміст звіту  

Звіт з роботи полягає у наданні викладачу створених таблиць бази даних 

згідно із вказаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4Контрольніпитання 

1. З чого складається база даних? 

2. Що таке запис і поле? 

3. Що таке структура таблиці  бази даних? 

4. Які поля призначаються ключовими? 

5. Як змінити формат запису у полі? 

6. Які типи контекстних меню використовуються у програмі? 

7. У якому режимі таблиці можна змінити ключове поле? 

8. Як  можна «сховати»  та відновити у таблиці  певні  стовпці? 

9. Яким  чином  може    бути   виконано  сортування   записів   у   

таблиці? 

Література: [1, с. 52−69; 2, с. 77−106].  
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Лабораторна робота №2 

Створення та використання запитів 

Мета  роботи: навчитись   основних   прийомів  створення   запитів  та  їх   

застосуванню  при   роботі  з  таблицями  баз даних.  

1 Короткі теоретичні відомості 

Запит у системі Access використовують для пошуку даних з однієї або  з 

декількох  таблиць і видачі на екран даних, які відповідають умові, визначеній 

користувачем. У запитах можна виконувати математичні операції з  даними   

однієї або кількох таблиць. Для створення запитів використовують меню 

Майстер запитів у вікні Створити. Способи реалізації  запитів розглянемо на 

прикладах,  що реалізовані у програмі  Access. 

2 Порядок виконання роботи 

1. Зробимо запит з підрахунку числових значень в окремих полях таблиці. 

Наприклад, із таблиці про автомобілі необхідно визначити їх середній пробіг і 

сумарне споживання палива. Для цього у меню Майстра запитів−Майстер 

простих запитів створюємо простий запит, у якому з таблиці Авто вибираємо 

числові поля Пробіг і Споживання палива і вказуємо Далі. З’явиться вікно, у 

якому потрібно вказати зміст запиту – докладно  чи зведення (вказуємо 

Зведення), та які підсумкові зведення необхідно підрахувати (середній пробіг  і 

сумарне споживання палива).  

 Присвоюємо  ім’я запиту та даємо команду Готово, у результаті 

отримуємо два записи запитуваного підсумку середнього пробігу та сумарного 

споживання палива всіма автомобілями на 100 км пробігу.  

2. Зробимо наступний запит, який підрахує спожите паливо кожним 

автомобілем за виконаний пробіг. Ми знаємо, що для підрахунку витрат палива 

за весь пробіг автомобіля необхідно перемножити пробіг на витрати палива на 

100 км. Порядок формування запиту в програмі такий: 

а) лівою  кнопкою миші вкажемо на команди Створити – Конструктор 

запиту. У режимі Конструктора бачимо перелік доступних таблиць, з яких 

вибираємо – Авто, де знаходяться необхідні дані для підрахунку(команди 
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Додати - Закрити).На полі конструктора бачимо таблицю з переліком її полів. 

У нижній частині конструктора на рядку Поле стоїть трикутник списку полів 

таблиці – відкриємо послідовно у першому полі − Модель, у другому 

−СпоживПаливо, у третьому − Пробіг; 

б) у наступному чистому полі наберемо назву нового поля, яке хочемо 

обчислити−ВитратиПалива: (з двома крапками після назви, які у програмі 

заміняють знак =).  Після крапок ставимо курсор і лівою кнопкою миші 

вказуємо на команду у підменю – Побудувати (або на команду Конструктор у 

Конструкторі запитів), який запускає майстра обчислювального запиту – 

Побудовник виразів; 

в)  на полі об’єктівПобудовника вказуємо на таблицю, з якої беремо дані 

–„Авто”, та на поле, необхідне для обчислення  –СпожитеПаливо – подвійний 

клік, і це поле появляється у побудівнику виразу,далі вказуємо на знак 

множення і вставляємо друге необхідне для обчислення поле – Пробіг. 

Ураховуючи, що дані спожитого палива відносяться до 100 км, вставляємо знак 

ділення і ділимо добуток на 100. Отримали у полі будівника обчислювальний 

вираз − ВитратиПалива: «Выражение» [Авто]![СпоживПаливо] * 

[Авто]![Пробіг] / 100, який описує програму для обрахування витрат палива.  

За необхідності обчислювальну формулу можна переглянути та 

скорегувати− видалимо із формули слово «Вираз» і вказуємо ОК. Для 

перегляду результату на полі програми ліворуч вкажемо на команду Режим, де 

відкриється декілька варіантів – вибираємо режим Таблиця, після чого 

відкриється нова таблиця із чотирьох полів, де у полі ВитратиПалива стоять 

значення витрат. Якщо вказати Режим SQL, то побачимо програму мовою 

SQL, яку ми створили у режимі конструктора − SELECT Авто.Модель, 

Авто.СпоживПаливо,Авто.Пробіг, [Авто]![СпоживПаливо]*[Авто]![Пробіг]/100 

AS ВитратиПалива FROM Авто, яка означає, що із таблиці Авто ми вибрали 

(SELECT) поля Модель, СпоживПаливо, Пробіг, виконали над ними 

арифметичні дії та отримали поле ВитратиПалива, яке вставляємо (FROM) у 

запит Авто.  
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 3. Виконати обчислювальний запит, який буде виводити на екран 

приблизну вартість замовлення на перевезення при введеному значенні вартості 

палива (20 грн/літ) та оплаті роботи водія (40% від витрат на паливо). 

Рекомендується робити запит поступово, створюючи окремі поля вартості 

палива, вартості роботи водія та сумарне. Для порівняння, обчислювальний 

вираз матиме вигляд − 

Вартість:[Авто]![СпоживПаливо]*[Перевозки]![Відстань]/100)*20*1,4, де 20 – 

вартість палива, а множення на 1,4 збільшує вартість замовлення на 40% на 

оплату за роботу водія.  

4. Побудувати запит із використанням убудованих у програмі 

математичних функцій. Крім виконання простих математичних дій над даними 

таблиць програма надає можливості використовувати численні вбудовані 

функції математичної, статистичної, логічної дії над даними. Всі ці можливості 

відкриваються у будівнику виразів.   

Наприклад, для вирахування певного коефіцієнта потрібно використати 

логарифмічну функцію від значення витрат палива. Будуємо у режимі 

конструктора запит, відображаємо необхідні поля і використовуємо функцію до 

числового значення – спочатку вказуємо на вид функції, а потім замість виразу 

«number− число» вказуємо на поле таблиці. Вираз матиме вигляд − Коефіцієнт 

витрат: Log ( [Авто]![СпоживПаливо] ) і у табличному вигляді запиту 

отримуємо логарифм від кількості споживання палива. Отримайте у викладача 

індивідуальне завдання і виконайте пункт згідно з  наведеним прикладом. Поле 

для значення може бути недостатнє по ширині, і тоді його необхідно 

розширити.  

5. Обчислити вік водія на поточну дату.  Для цього необхідно від поточної 

дати відняти дату народження,  що вказана в таблиці про водіїв. Програмно для 

цієї операції використовуємо вбудовані функції, а саме Дата й час, де є вирази 

для поточної дати та функції для переведення дні в роки. Кроки: 

а) створюємо запит (Створити −Конструктор) і вказуємо на таблицю-

джерело інформації (Водії); 
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б) виводимо потрібні поля, записуємо обчислювальне поле і запускаємо 

Побудовник виразів; 

в) у Побудовнику відкриваємо Вбудовані функції − Дата й час,  де 

подвійним кліком вказуємо на функцію Рік, у яку замість виразу «дата» 

вставляємо функцію поточної дати Дата( ); 

г) від отриманого виразу віднімаємо поле Дата народження таблиці Водії, 

яку необхідно виразити в роках, видаляємо слово „Вираз» і натискаємо  ОК 

(рис. 1). Отримаємо таблицю з полем віку водіїв у роках. 

 

Рисунок 1− Використання вбудованих функцій для отримання віку водіїв 

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених запитів згідно з 

указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4Контрольніпитання 

1. Як  створити  запит, у якому будуть вибрані записи за об’єктом? 

2. Які типи полів можуть входити до обчислювального виразу? 

3. Як ввести до обчислювального виразу  необхідне поле? 

4. Як використати вбудовані функції? 

Література:[1, с. 70−89; 2, с. 107−136]. 
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Лабораторна робота № 3 

Створення та використання форм бази даних 

Мета: дослідження методів створення форм бази даних та роботи з ними.  

1 Короткі теоретичні відомості 

Форми – це об’єкти бази даних, що ґрунтуються на таблицях або запитах і 

подібні до них, але надають користувачеві більш зручні можливості працювати 

з таблицями для зменшення помилок.  Система Access дозволяє  розташовувати 

на екрані дані так, як того бажає користувач, тобто у вигляді  різноманітних  

бланків та  карток. Перехід до форм, окрім кращої візуалізації даних, дає низку 

додаткових можливостей, таких як: 

− змінювати та вводити дані,  які потім відображаються в таблицях;  

− на формі можна зручно розташувати поля типу OLE з рисунками, 

фотографіями тощо; 

− розміщувати елементи керування, такі як кнопки, перемикачі; 

− робити написи, заголовки  форми,  рубрик,  а також задати  фоновий  

рисунок – заставку; 

− виконувати фільтрацію та пошук,  як і в таблицях.  

За своїм зовнішнім виглядом форми поділяють на стовпцеві, лінійні та 

табличні. Для створення форм використовуються вбудовані програмні засоби 

Форма,Конструктор форм, Майстер форм та інші способи створення форм, 

що відкриваються у вікні  Створити− Форми.  

2 Порядок виконання роботи 

1.  Створити форму для зручного введення інформації про нові 

автомобілі або співробітників. Для цього вказуємо у переліку таблиць на 

таблицю Авто, а потім відкриваємо у вікні  Створити першу у переліку 

команду Форма. Автоматично створилася форма, у якій приведено перший 

рядок записів таблиці Авто.  

Закрийте форму із присвоєнням їй імені Авто1. У полі об’єктів появився 

новий підрозділ Форми і перша створена форма з кольоровою відміткою. 
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Відкрийте створену форму і перегляньте її зміст. У нижній частині форми 

вказано номер рядка та скільки записів у таблиці всього. За допомогою значків 

внизу можемо переглядати інші записи таблиці. Вкажіть курсором на останній 

значок Створити запис, ідо пустого запису, що відкриється, внесіть усі 

необхідні дані щодо двох нових автомобілів. Закрийте форму і відкрийте 

таблицю Авто, щоб упевнитись, що нові записи у таблиці появилися.  

2. Створити форму із використанням Майстра форм, який відкриваються 

у вікні  Створити – Майстер форм для таблиці Водії. Майстер форм дозволяє 

вибрати із таблиці ті поля, які необхідні для роботи, надати формі певного 

зручного вигляду та стилю.  

Пройти послідовно етапи створення таблиці, зберегти її та ввести через 

форму дані щодо двох нових водіїв. Отримана форма дозволяє переглядати 

вибрані поля таблиці, змінювати дані, вести пошук або фільтрувати дані за 

вказаним критерієм. 

3. Змінити форму Авто1 із використанням Конструктора форм. 

Конструктор дозволяє створити більш зручний для користувача документ 

завдяки вбудованим у Конструктор елементам керування – від розміщення у 

заголовку таблиці емблеми фірми до вставки діаграм або використання полів зі 

списком, з якого вибираємо необхідні дані замість ручного набору. 

Правою кнопкою миші на назві форми Авто1 відкрийте меню назви, у 

якому вкажіть вид відкриття форми − Конструктор. Відкриється форма у 

вигляді розподіленого поля на три частини: верхній та нижній колонтитул, 

подробиці.  

Змініть назву у полі верхнього колонтитула на «Форма для введення 

нових автомобілів» та зробіть текст великим кольоровим шрифтом. У частині 

даних назву поля «Модель» виділіть напівжирним шрифтом. У нижньому 

колонтитулі через засоби конструктора вставте текст «Дані вводив 

______________» для підпису автора введення даних.  
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4. Необхідно створити форму для прийому та обробки заявки на 

перевезення, дані із якої будуть реєструватись у таблиці обліку подорожніх 

листів − Перевезення.  Порядок створення такої форми наступний: 

а) створити форму на таблицю Перевезення. У форму ввійшли всі поля, 

що є у таблиці. Закриємо форму із присвоєнням їй імені; 

б) відкриємо форму у режимі конструктора та надамо їй більш зручного 

вигляду. Для цього розмістіть у заголовку назву фірми – перевізника, та 

оформляємо розмір і колір шрифту. Можемо також вставити графічний об’єкт 

логотипу фірми. У вікні властивостей елементів форми можна змінити 

властивості будь-якого із елементів. Скористайтесь ними для зміни кольору 

фону тексту; 

в) в область даних вводимо назву документа – Заявка на перевезення, яку 

виконуємо елементом конструктора – Підпис, яким формуємо рамку для 

напису у верхній частині області даних і вводимо та оформлюємо текст. 

5. При роботі диспетчера з прийому заявки він буде вводити дані від 

клієнта у поля форми, який і куди вантаж потрібно перевезти, коли виконати 

замовлення. Необхідно для виконання заявки запланувати певний автомобіль 

видати путівку конкретному водієві. Для цього у формі повинні бути поля для 

вибору диспетчером необхідних даних із таблиць − довідників Авто і Водії, 

тому необхідно скористатися відповідним елементам керування – Поле зі 

списком. При вставці поля програма запитує, з якої таблиці і яке поле 

необхідно приєднати до форми. У формі потрібні поля з різних таблиць, проте 

створені таблиці ще не з’єднані одна з одною і необхідно виконати таке 

з’єднання через ключові поля таблиць за таким алгоритмом: 

а) вкажемо у головному меню на вікно Робота з базами даних (або 

Знаряддя бази даних) на команду Зв’язки. Відкриється вікно відображення 

таблиць об’єктів з переліком створених таблиць, які необхідно зв’язати у схему. 

Закриваємо відображення таблиць та виконуємо «зв’язування».  Це виконується 

«перетягуванням» лівою кнопкою миші назви ключового поля однієї таблиці до 

однойменного поля другої. У вікні Редагування зв’язків, яке відкриється, 
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підтверджуємо створення зв’язку та вказуємо на Тип об’єднання. Створюємо 

два зв’язки − між Інв№Авто із таблиці Авто з полем Інв№Авто із таблиці 

Перевезення та між Таб№Водія із таблиці Водії з полем Таб№Водія із таблиці 

Перевезення (рис. 2). Створену схему даних закриваємо зі збереженням, щоб 

використовувати зв’язки у формах і запитах.  

 Рисунок 2 – Створення схеми даних 

б) вставити в форму прийому заявок на перевезення поля для введення 

конкретного автомобіля і прізвище водія. Для цього відкриємо створену раніше 

форму у режимі конструктора і виконуємо такі кроки: 

−крок 1 – видалимо поля № подорожнього листа, інвентарний № авто та 

табельний № водія. Їх будемо вибирати із списку довідників; 

 −крок 2 – вкажемо курсором на елемент  керування конструктора Поле зі 

списком та накреслимо на полі даних прямокутник для поля. Запуститься 

Майстер створення поля із списком. За вказівками майстра вибираємо таблицю 

та поля для відображення у формі. При прийомі заявки диспетчер визначає, 

який автомобіль підійде для виконання та може повідомити клієнта про 

держномер автомобіля, тому вибираємо із таблиці саме ці поля. На одному із 

кроків Майстер запитує, у яке поле занести дані – вкажіть на поле Інв№Авто, 

бо це поле є у таблиці Перевезення. 
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− крок 3 −  закриємо змінену форму та відкриємо її у режимі введення. 

Форма відкрилась на першому запису. З’явилось поле зі списком, де 

відкриваються всі наявні автомобілі з їх держномерами. Вибираємо зі списку 

потрібний автомобіль  і переходимо до наступного запису. Закриємо форму та 

перевіримо появу у таблиці перевезень появу інвентарного номера автомобіля.  

− крок 4 – повторимо крок 2 для поля Табельний номер водія. Змінити 

назву полів – замість Поле зі списком на поле Автомобіль та Водій. Ці дані 

повідомляються клієнту,  а до таблиці реєстрації подорожніх листів вносяться 

їх індекси. Закрийте форму та введіть по три нових записи, перевірте появу їх у 

таблиці перевезень.  

Створіть аналогічно розділену форму для спостереженням за введенням, 

коли одночасно бачимо і поле, і таблицю.  

3 Зміст звіту  

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених форм згідно з 

указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4Контрольніпитання 

1. Що дає використання у формі поля зі списком? 

2. Як добавити новий запис до таблиці через форму, видалити, 

відшукати потрібний запис? 

3. Як активувати майстра панелі інструментів конструктора? 

4. Як створити у формі схему даних? 

5. Які можливості конструктора форм? 

6. Для чого потрібне створення у формі схеми даних? 

7. Як зробити заголовок у формі та розмістити емблему фірми? 

8. Як добавити у форму поле зі списком? 

9. Як зв’язати таблиці бази даних? 

10. Які елементи керування вміщує конструктор форм? 

Література: [2, с.155− 95]. 
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Лабораторна робота № 4 

Створення та оформлення звітів MSACCESS 

Мета роботи:освоїти основні прийоми створення та оформлення звітів з 

даних СКБД Access 

1 Короткі теоретичні відомості 

Звіти призначенні для представлення  інформації з таблиць бази даних 

згідно зі стандартами та певними нормами документообігу. Для створення 

звітів  у СКБД Access закладені такі програмні засоби: стандартні автозвіти, 

майстер звітів і конструктор звітів. Інтерфейс роботи програм подібний до 

засобів створення форм − оптимальним є створення звіту за допомогою майстра 

з дооформленням конструктором. 

За допомогою елементів керування до звіту можна додавати рисунки, 

діаграми, інші роз’яснювальні елементи. При створенні автозвітів вказуємо на 

джерело інформації (таблиця, форма, запит) і задаємо команди Створити−Звіт. 

Автоматично створюється звіт з указаного об’єкта з датою та часом створення, 

який при закритті з’являється у переліку об’єктів Access у розділі Звіти. Якщо 

відкрити створений звіт у режимі конструктора, то побачимо, що звіт 

складається з декількох частин: верхній колонтитул; заголовок сторінки, 

подробиці − область даних; нижній колонтитул сторінки; нижній колонтитул 

звіту. Відповідно у верхній колонтитул записуємо назву звіту, вставляємо 

рисунок або емблему фірми, залежно від  призначення звіту, до заголовка 

розміщуємо назви полів звіту. В області даних розміщуються ті дані, які ми 

вказали при створенні звіту. У нижньому колонтитулі сторінки автоматично 

проставляється номер сторінки, а у нижній колонтитул звіту є можливість 

вставити підрахунок кількості записів або сумарне значення якогось числового 

поля звіту, прізвище виконавця, місце для підпису керівника, який підписує 

звіт.  

Режим конструктора дозволяє редагувати вид та елементи створеного 

звіту, для чого у конструкторі відкриваються елементи керування, аналогічні 
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елементам конструктора форм – лінія, прямокутник, поле, підпис, поле зі 

списком тощо. 

При створенні звіту за допомогою Майстра  звітів з’являються додаткові 

можливості для оформлення звіту і надання йому більш зручного для аналізу 

вигляду. До таких можливостей належать: 

− вибір переліку таблиць та полів таблиці, необхідних для даного звіту; 

− подання даних, згрупованих за вказаними групами та виконати 

сортування даних у групах; 

− отримати підсумкові значення з  числових полів; 

− вибрати макет звіту, найбільш доцільний до його змісту. 

Інструменти режиму Конструктор дозволяють надати отриманому звіту 

більш змістовного вигляду, а саме: 

− виділити великими кольоровими літерами назву звіту; 

− присвоювати назву звіту та додавати до назви емблему (ярлик) фірми; 

− розмістити дані у звіті у більш зручному  вигляді; 

− ввести необхідну інформацію у колонтитули (прізвище автора звіту, 

дату); 

− проставити на останній сторінці підпис керівника тощо. 

Для освоєння вказаних вмінь необхідно пройти поетапно всі стадії 

створення та оформлення звітів, використовуючи набути навички роботи з 

попередніми об’єктами бази даних. 

2 Порядок виконання роботи 

2.1 Для створеної раніше бази даних створити два автозвіти – на 

таблицю та форму, проаналізувати їх зміст та у режимі конструктора вписати 

розширену назву звіту, змінивши розмір і колір шрифту назви звіту на полів. 

2.2 Створити звіт за допомогою Майстра звітів, у якому згрупувати 

вибрані дані, відсортувати, отримати  підсумкове значення з числових полів і 

вибрати певний макет. 

2.3 Відредагувати отриманий звіт, виконавши: 
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−  вставити повну назву звіту лабораторної роботи, назву виділити 

великими кольоровими літерами та розмістити посередині; 

− додати до назви рисунок; 

− розмістити дані у звіті у більш зручному  для читання звіту вигляді; 

− ввести прізвище автора звіту, дату та номер сторінки  у нижній 

колонтитул; 

− проставити на останній сторінці місце для підпису викладача. 

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених звітів згідно з 

указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4Контрольніпитання 

• Як створити звіт на таблицю? 

• Яке призначення Конструктора звітів? 

• Які елементи керування вміщує Конструктор звітів? 

• Як отримати підсумкове значення у полі звіту? 

• Як вибрати стиль оформлення звіту? 

• Як змінити розмір шрифту та його колір, з яких части складається 

звіт? 

• Для чого призначений майстер звітів? 

• Які елементи керування вміщує Майстер звітів? 

• Як відібрати зо звіту лише необхідні поля таблиці? 

• Яка різниця між таблицею та звітом? 

Література: [1, с. 70−89; 2, с. 107−136]. 
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Лабораторна робота  №5 

Проектування  форм з полями зі списком 

Мета: створити форму у середовищі MICROSOFT Access із 

використанням поля зі списком 

1 Короткі теоретичні відомості 

Для скорочення часу на введення у форму даних, що повторюються,  

зручно використовувати введення  із використанням поля зі списком або 

списків у ввідній формі. Для цього використовуються елементи керування 

конструктора форм Список та Поле зі списком. Список у відкритій формі 

відображується повністю, займаючи певний простір форми, і при використанні 

списку вводяться тільки дані зі списку, що є у таблиці. Поле зі списком має 

вигляд звичайного поля форми, у правій частині якого знаходиться кнопка зі 

стрілкою, яка відкриває зміст поля. На відміну від списку, у поле можна 

доповнювати нові записи, які збережуться і у базовій таблиці.  

Для переходу по полях форми зручно використовувати такий елемент, як 

кнопка. При запуску Майстра створення кнопки і введення її зображення у поле 

форми пропонується вибрати категорію функціонального призначення кнопки. 

2 Порядок виконання роботи 

1. У створеному раніше файлі бази даних (або у новому) створити 

таблицю замовлень на перевезення, куди ввійдуть усі необхідні дані (які?), що 

потрібно отримати від замовника. 

2. Створити форму для введення даних замовником із використанням 

майстра форм для попередньо створеної таблиці,  що вміщує необхідні поля. 

При виборі полів для форми вказати лише поле лічильника,  що буде вводити 

номер замовлення.  

3. Відкрити створену форму у режимі конструктора. Перевірити, чи 

активований майстер панелі інструментів конструктора (при необхідності 

активувати).  

4. Лівою кнопкою миші активувати іконку Поле зі списком і на 

вільному полі форми стрілкою курсору обвести прямокутник майбутнього 
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поля. По закінченні обведення автоматично запуститься майстер побудови поля 

зі списком.  

5. Послідовно виконуючи вказівки майстра, вказати: 

⎯ джерело інформації для списку (таблиця, запит); 

⎯ необхідне поле, що вміщує список і його розмір (ширину); 

⎯ указати на необхідність зберегти вибране значення у полі.  

6. Після команди Готово відкриється форма зі створеним новим полем, 

на якому буде стояти перемикач. Перевести форму із режиму конструктора у 

режим форми та перевірити роботу вікна,  увівши декілька записів з списку, 

який відкривається у вікні поля.  

7. Ввести новий запис, якого нема у початковому списку і перевірити 

його появу у полі та доповнення списку.  До закриття форми у списку новий 

запис не з’явиться, але після закриття і повторного відкриття новий запис 

з’явиться у списку та базовій таблиці.  

8. Зберегти створену форму, закрити і перевірити у базовій таблиці 

наявність введених даних. Знову відкрити створену форму і додати всі 

необхідні записи у вигляді списку або вільного вікна для введення.  

9. Для одного з полів створити список для вибору даних.  

10. У кожній створеній міні-формі вставити кнопку, при вмиканні якої 

буде відкриватись наступна форма з полем для заповнення клієнтом.  

11. Для введення кнопки у поле форми переходите до режиму 

конструктора, перевіряєте активність майстра елементів та вказуєте на елемент 

із зображенням кнопки.  

12. Ввести зображення кнопки в область даних форми та виконувати 

послідовні команди Майстра.    

13. На першій формі вставити повну назву форми, емблему вашої фірми 

та привітання клієнту (рис. 3).  
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14. На 

останній формі 

замовлення у 

примітку вставити 

кнопку закриття 

форми та подяку 

клієнту за 

заповнення форми 

замовлення.  

Рисунок 3–Елемент кнопки у формі 

15. Перевірити роботу форм і ввести три нові записи через створені 

форми.  

16. Проявіть винахідливість і додайте у форми свої авторські елементи, 

що покращать її роботу або художній вигляд.  

17. Проекспериментуйте з іншими функціональними категоріями кнопки.  

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених формзі списком 

згідно з указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4 Контрольні питання 

1. Яка відмінність елементів Список і Поле зі списком? 

2. Як активувати Майстра панелі інструментів конструктора? 

3. Яке призначення кнопок?  

4. Які категорії функціонального призначення кнопок? 

5. Як змінити розмір кнопки? 

6. У якому режимі вставляти кнопки? 

7. Як зазначається команда, яку виконує програма при активації кнопки? 

8. Від чого залежать можливі дії при активації кнопки у формі? 

Література: [1, с. 112−119; 2, с. 138−155]. 
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Лабораторна робота  №6 

Проектування  бази  даних подорожнього листа автотранспортного 

підприємства 

Мета: створити  базу даних у середовищі MICROSOFT Access для 

формування  подорожнього листа автотранспортного підприємства 

1 Короткі теоретичні відомості 

При створенні нової бази даних її потрібно правильно спроектувати. Для 

цього потрібно зібрати всі відомості щодо документів і розрахунків, що будуть 

створюватись із використанням бази даних, ознайомитись зі змістом 

установлених форм і звітів, послідовністю дій користувачів при створенні того 

чи іншого документа. Одним із найбільш інтегральних документів на 

транспорті є подорожній лист (ПЛ), що відображає виконання водієм планового 

завдання.  

 Початкова інформація для формування ПЛ надходить із замовлення 

вантажовідправника, який у своїй заявці на перевезення (угоді) вказує свої дані 

та реквізити, характер і об’єм вантажу для перевезення, пункти завантаження і 

розвантаження, термін для початку роботи. Інші таблиці вміщують довідкову 

інформацію щодо водіїв, транспортних засобів, маршрутів, вантажів, 

замовників тощо. У лабораторній роботі необхідно створити структуру бази 

даних, інформація якої буде достатня для формування ПЛ.  

У першому розділі типової форми ПЛ вказуються дані автотранспортного 

підприємства, що виконує перевезення, відомості про автомобіль (за 

необхідності причіп) і водія (супроводжувальні особи).  

Наступний розділ ПЛ  – робота водія та автомобіля. Його форма 

складається із шести пунктів, має табличний вигляд і заповнюється у два 

прийоми – при виїзді та при поверненні у гараж (табл. 1).  

Дані позицій 2, 3 вводяться із замовлення на перевезення, поз. 4 – проїзд 

від автопарку до місця завантаження, визначається із таблиці замовлення за 

адресою замовника, поз. 5 вводиться при виїзді із гаража та при поверненні і 
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потім повторно заноситься диспетчером у базу, звідки зчитується у новий ПЛ,  

поз. 6 поточна дата повного формату, що вводиться через функцію Date().  

Таблиця 1 

РОБОТА ВОДІЯ ТА АВТОМОБІЛЯ 
 

     Операція 
Час за 

графіком 

Нульовий 

пробіг 

Показання 

спідометра 

Час 

фактичний 

Год. хвилин км км Число, 

місяць, год. 

хвилин 

1 2, 3 4 5 6 

Виїзд з гаража     

Повернення в 

гараж 

    

 

2. Розділ «ЗАВДАННЯ ВОДІЮ» у табличній формі вміщує дані із 

замовлення клієнта та розрахункові поля (табл. 2).  

Таблиця 2 

ЗАВДАННЯ ВОДІЮ 

В чиє 

розпорядження 

Час  Кількість 

годин 

Кількість 

поїздок прибуття вибуття 

16 17 18 19 20 

     

     

Поле 16 зчитується із таблиці Перевезення, куди при введенні заявки 

заносяться дані щодо назви та адреси замовника. Поля 17, 18 також зчитуються 

із даних замовлення. Поле 19  – обчислювальне поле як різниця вибуття – 

прибуття, а назва Час вводиться у форму як текстове поле. Поле20  – 

обчислювальне поле, у якому загальний обсяг (тонн) замовлення потрібно 

розділити на тоннажність вибраного автомобіля із таблиці даних по 

автомобілях. Для надання створеній формі типового формату необхідно 

розмістити всі поля згідно з документом, а назви полів обвести прямокутними 

рамками.  
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2 Порядок виконання роботи 

1. Із отриманого бланка подорожнього листа визначити необхідні таблиці 

і поля бази даних для формування ПЛ. На цьому етапі, аналізуючи зміст ПЛ,  

необхідно: 

− скласти список таблиць− довідників, які будуть забезпечувати 

інформацію для розробки ПЛ, дати відповідні імена таблицям; 

− для кожної таблиці визначити необхідні поля та їх порядок розміщення 

у таблиці; 

− для кожного поля визначити ім'я і тип даних у полі, формат запису. Для 

імені поля використовуйте прості словосполучення, де перша частина буде 

відображати суть об’єкту, а друга уточнювати його (Код,Авто, інв. №, тощо); 

− першим полем таблиці повинне бути ключове поле (або декілька).  

2. Створити структури визначених таблиць та завести у них по 3 записи.  

3. Визначити поля для створення форми замовлення на перевезення, куди 

ввійдуть всі необхідні дані, що потрібно отримати від замовника.  

4. Зв’язати таблиці, з яких буде створюватись форма замовлення.  

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених форм згідно з 

указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4 Контрольні питання 

1. Що таке ПЛ та яку інформацію він відображає? 

2. Яку інформацію повинна відображати форма для замовлення 

перевезень? 

3. Яке поле у таблиці вибирається першим? 

4. З яких таблиць буде складатись БД? 

5. Які довідникові таблиці необхідні для формування ПЛ? 

Література: [1, с. 37−99; 2, с. 47−83]. 
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Лабораторна робота  № 7 

Створення звітів з даних бази 

Мета: створення складених звітів за допомогою Майстра звітів.  

1 Короткі теоретичні відомості 

Розрізняють звіти анкетної й табличної форми.  

У кожному документі (звіті) можуть бути виділені самостійні розділи 

(зони, області), що виконують різне смислове навантаження: 

− зони, що належать цілком до документа; 

− область даних, де розміщують дані з бази даних; 

− зони заголовка та примітки групи – у документах з групуванням 

(однорівної або багато рівної – ієрархічної). Групування звичайно 

використовується з метою підрахунку яких-небудь підсумкових показників для 

кожної групи (суми, підрахунку кількості елементів у групі). 

2 Порядок виконання роботи 

1. Створення звіту з даних однієї таблиці. Для цього спочатку необхідно 

вказати на таблицю або запит, з даних якого буде створюватись звіт, потім у 

головному вікні бази даних необхідно вказати Створити та у вкладці Звіти 

натиснути на кнопці Звіт. Створений звіт вміщує усі поля і записи вказаної 

таблиці. Частіше усі дані таблиці у звіті не потрібні, тоді для вибору лише 

необхідних даних використовують Майстра звітів у тій же вкладці Звіти.  

Технологія створення звіту за допомогою Майстра звітів  у п’ять кроків 

схожа на технологію створення форми за допомогою Майстра форм: 

Крок 1 – у вікні Майстра звітів вказується об’єкт бази даних – джерело 

даних, де з обраної таблиці чи запиту вибираються необхідні для звіту поля.  

Крок 2 –у вікні Майстра звітів пропонується вибір поля рівнів 

групування даних за певними параметрами та інтервалами а також за 

необхідності вид сортування за полями за зростанням або спаданням 

(допускається до чотирьох рівнів сортування). 

Крок 3 – вибір макету  звіту та орієнтацію сторінок звіту, яким 

вибираються шрифти звіту та форма. 
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Крок 4 – присвоєння назви звіту та можливість попередньо переглянути 

створений звіт та змінити його макет і зміст. Для отримання підсумкових 

значень по певних числових полях у меню звіту переходимо до режиму 

Конструктор і ставимо курсор на полі даних, для якого потрібно отримати певні 

обчислювальні значення. 

Крок 5 –у меню конструктора активується знак  Підсумки (), у підменю 

якого відкривається декілька функцій. Якщо поле числове, то таких функцій до 

восьми, для інший полів тільки два. Указана функція з’являється у нижньому 

колонтитулі звіту. Після закриття звіту із  збереженням результат обчислення 

з’явиться у звіті.  

2.Створення звіту з даних декількох таблиць (складеного). 

При створенні звітів, джерелом даних для яких є декілька таблиць, 

можна, перебуваючи у вікні Створити – Звіти,  послідовно  вибираючи 

таблиці, які є джерелом даних, і поля з них. Порядок, у якому вибираються 

таблиці, має велике значення. Створення багатотабличного звіту починається 

так само, як і створення однотабличного. На першому кроці вибираємо спосіб 

створення звіту й головну таблицю −джерело даних. На другому кроці з 

головної таблиці вибираємо необхідні поля. Далі вертаємося до віконця 

Таблиці і запити і вибираємо підпорядковану таблицю та поля з неї. 

Припустимо, що хочемо створити звіт, що містить відомості з таблиць 

«Групи» і «Студенти». Спочатку виберемо таблицю «Групи» і з неї – поля 

Код_груп, Номер, ПІБ_стар, а потім – підпорядковану таблицю «Студенти» і 

всі поля з неї. Далі вибираємо вид зображення даних у звіті. 

Наступним кроком додаються, за необхідності, рівні групування. 

Подальші кроки – призначення порядку сортування, вибір підсумкових 

функцій, вибір макета, стилю й завдання імені звіту, які збігаються із минулими 

кроками створення однотабличного звіту. 

5. Подальша робота зі звітом (редагування) здійснюється в режимі 

конструктор. Інструменти режиму конструктор дозволяють надати отриманому 

звіту більш зручного вигляду, а саме: 
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− виділити великими кольоровими літерами назву звіту; 

− додати до назви емблему (ярлик) фірми; 

− розмістити дані у звіті у більш зручному  вигляді; 

− ввести необхідну інформацію у колонтитули (поля, прізвище автора 

звіту, дату); 

− проставити на останній сторінці підпис керівника тощо. 

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених багатотабличних 

звітів  згідно з указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4 Контрольні питання 

1. Що таке макет звіту і яка його структура? 

2. Які Майстри включені в генератор звітів MS Access? 

3. Як можна одержати звіт, що містить інформацію з декількох таблиць?  

4. Як створити у звіті обчислюване поле? 

5. З яких кроків складається створення звітів за допомогою Майстра? 

6. З яких кроків складається створення багатотабличних звітів? 

7. Які функції вирішує групування звіту? 

8. Які властивості елементів звіту можна задавати та з якою метою їх 

можна використовувати? 

9. З яких розділів складається структура звіту та яке їх призначення? 

10. Які підсумкові функції дозволяє зробити конструктор звітів? 

11. Література: [1, с. 37−99; 2, с. 47−83]. 
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Лабораторна робота  № 8 

Конструювання багатотабличних та перехресних запитів 

Мета: конструювання багатотабличних запитів за допомогою QBE та 

перехресних запитів за допомогою майстра.  

1 Короткі теоретичні відомості 

1. Створення багатотабличних запитів у MS Access за допомогою 

бланка QBE. 

Якщо запит включає кілька таблиць, то необхідно уявляти всі зв’язки між 

полями цих таблиць, а також порядок дій, який призведе до кінцевого 

результату. MS Access підтримує чотири типи з’єднань: 

− внутрішнє з’єднання (екві-з’єднання) – використовується при 

створенні запитів вибірки. Результат запиту містить записи однієї таблиці, які 

мають співпадаючі значення у зв’язаних полях іншої таблиці. Якщо в дочірній 

таблиці (з боку «багато») відсутні деякі записи, то в результаті запиту записи 

батьківської таблиці (з боку «один») не включаються. 

− зовнішнє з’єднання – використовується для створення запиту, у 

якому можливо виведення даних однієї з таблиць незалежно від того, чи є 

відповідні записи в другій таблиці. 

− рекурсивне з’єднання зв’язує дані в одній таблиці. Таке з’єднання 

одержують шляхом додавання в запит копії таблиці та зв’язування полів 

ідентичних таблиць. 

− з’єднання по відношенню (θ-з’єднання) зв’язує дані за деяким 

відношенням. 

Найчастіше використовуються внутрішні та зовнішні з’єднання. 

Внутрішнє з’єднання може бути по одному або кількох полях (рис. 4), а також 

може бути прямим або побічним. 

Зовнішнє з’єднання може бути лівим або правим. Запит, в якому беруть 

участь таблиці з лівим зовнішнім з’єднанням виводить усі записи батьківської 

таблиці з унікальним значенням первісного ключа незалежного від того, чи є 

відповідні до них записи в дочірній таблиці. Запит, у якому беруть участь 
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таблиці з правим зовнішнім з’єднанням, буде виводити всі записи дочірньої 

таблиці. 

 

Рисунок 4− Внутрішнє з’єднання по кількох полях 

2 Порядок виконання роботи 

1.Створити запит із зовнішнім з’єднанням, де необхідно замінити 

параметри з’єднання у звичайному запиті: 

− установити зв’язок між співпадаючими полями таблиць. 

− відкрити вікно Параметри об’єднання, двічі клацнувши по лінії 

зв’язку. 

− у діалоговому вікні вибрати один з варіантів: 1 – звичайне внутрішнє 

з’єднання; 2 – ліве зовнішнє з’єднання; 3 – праве зовнішнє з’єднання. 

2. Створення перехресних запитів у MS Access за допомогою майстра. 

Перехресні запити (крос-таблиці) являють собою двомірні таблиці, у яких 

відображена деяка обчислювана статистична інформація. Перехресний запит 

завжди має три елементи: 

− заголовки рядків – до трьох значень полів (є можливим використання 

різних групових операцій); 

− заголовки стовпців – значення одного поля; 
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− значення – значення одного поля або обчислюване значення, яке 

розміщується на перетині рядків і стовпців підсумкової таблиці. 

Перехресні запити також можуть містити: 

− умови вибору; 

− групові операції; 

− сортування; 

− обчислювані поля (як значення перехресної таблиці, так і як 

заголовки стовпців). 

Перехресні запити дозволяють: 

− одержати великій обсяг даних у компактному вигляді; 

− формувати графіки та діаграми в MS Access; 

− переглядати рівні деталізації. 

При використанні перехресних запитів не можливо сортувати підсумкову 

таблицю за значеннями, які містяться в стовпцях. 

3. Джерелом даних для побудови перехресних запитів може бути таблиця 

або запит. За необхідності використання даних з кількох таблиць потрібно 

спочатку побудувати на їх підставі багатотабличний запит-вибірку. 

Перехресний запит за допомогою майстра створюється в такій 

послідовності: 

− перейти на закладку створення запитів і клацнути по кнопці Майстер 

запитів. У діалоговому вікні Новий запит обрати пункт Майстер перехресних 

запитів. 

4. У наступному вікні вибираємо джерело даних – таблиця або запит. Далі 

вибираємо поля, значення яких будуть використані як заголовки рядків. 

Наступним кроком вбираємо функцію для обчислення підсумкового значення 

(рис. 5). 
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Рисунок 5− Вибір підсумкової функції 

5. Створити копію запиту, перетворивши його на запит з груповими 

операціями згідно з отриманим завданнями. 

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених перехресних запитів  

згідно з указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4 Контрольні питання 

1. Яка команда меню дозволяє додати необхідні таблиці до запиту? 

2. Чи можна замінити поле в бланку запиту вибором його зі списку, що 

розкривається? 

3. Яка логічна операція застосовується до умов відбору, записаних для 

різних полів в одному рядку? 

4. Яка логічна операція застосовується до умов відбору, записаних для 

одного поля в різних рядках? 

5. З якою метою використовують властивості запиту «Унікальні 

значення» і «Унікальні записи»? 

6. Чи має сенс робити групування зао ключовими полями? 

7. У яких стовпцях бланка запиту записують умову відбору для груп? 

Література: [1, с. 37−99; 2, с. 47−83]. 
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Лабораторна робота  № 9 

Конструювання запитів−дій 

Мета: конструювання запитів-дій за допомогою режиму QBE.  

1 Короткі теоретичні відомості 

У режимі QBE можна створювати такі види запитів−дій: 

− Запит на створення таблиці – використовується для збереження 

результату запиту. Цей вид запиту оснований на запиті на вибірку, але, на 

відміну від нього, зберігає таблицю з результатами запиту. 

− Запит на відновлення (UpdateQuery) – використовується для 

відновлення даних у полях базових таблиць. Зміни вносять до групи записів, 

що відбираються за допомогою зазначених умов відбору. Значення для змін у 

полях визначаються в бланку запиту в рядку Відновлення. 

− Запит на додавання (AppendQuery) – використовується для 

додавання записів з однієї або декількох таблиць у таблицю бази даних. При 

використанні декількох таблиць їх записи поєднуються в запиті на вибірку 

відповідно до зазначеного в запиті способом об’єднання. 

− Запит на видалення (DeleteQuery) – дозволяє видалити записи з 

однієї таблиці або з декількох взаємозалежних таблиць, для зв’язку з якими 

встановлений параметр забезпечення цілісності даних Каскадне видалення 

зв’язаних записів. У схему даних запиту включається таблиця, з якої повинні 

видалятися записи, і пов’язані з нею таблиці, для полів яких потрібно створити 

умови відбору записів, що видаляються. 

2 Порядок виконання роботи 

1. Конструювання запиту на створення таблиці. 

Розглянемо створення зазначених вище видів запитів на прикладі бази 

даних «Студенти» з такої схеми (рис. 6): 
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Рисунок 6−Схема бази даних «Студенти» 

Для створення таблиці використовуємо створений раніше запит на вибірку 

«Результати іспитів» (рис. 7): 

 

Рисунок 7−Схема запиту «Результати іспитів» 

2.На базі цього запиту сформуємо запит на створення таблиці: 

− у вікні бази даних виділяємо названий запит і відкриваємо його в 

режимі «Конструктор»; 

− перетворимо цей запит на вибірку в запит на створення таблиці, 

вибравши зі списку Тип запиту на панелі конструктора Створення таблиці 

або виконавши команду Запит−Створення таблиці(рис. 8). 
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Рисунок 8−Перетворення запиту вибірки 

3.У вікні Створення таблиці введемо ім'я створюваної таблиці Підсумки 

сесії (рис. 9). 

Рисунок 9−Вікно «Створення таблиці» 

Виконаємо запит. У вікні бази даних відкриємо створену таблицю 

Підсумки сесії. 

4.Перейдемо в режим SQL. Еквівалентна запиту на відновлення 

інструкція UPDATE буде мати вигляд: 

SELECTСтуденты.Факультет, Группы.Номер, Студенты.Фамилия, Предметы.Семестр, 

Предметы.Лектор, Предметы.Наимен_пред, [Результатысессии].Дата_экзам, 

[Результатысессии].Оценка 

INTO [Итогисессии] 
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FROM (ГруппыINNER JOINСтудентыON Группы.Код_груп = Студенты.Группа) INNER 

JOIN (ПредметыINNER JOIN [Результатысессии] ONПредметы.Код_пред = 

[Результатысессии].Предмет) ONСтуденты.Код_студ = [Результатысессии].Студент 

ORDER BYПредметы.Наимен_пред; 

5. Конструювання запиту на відновлення 

Для формування запиту на відновлення використовуємо запит на вибірку 

з умовами відбору «Подоприщенко» для поля Прізвище й «Вища математика» 

для поля Наим_предмета: 

− Виконаємо команду Запрос | Обновление. У бланку запиту 

з’являється рядок Обновление. 

− У рядокОбновление в поле Оценка введемо значення «4». 

− Виконаємо запит. 

− Перейдемо в режим SQL. Інструкція UPDATE, еквівалентна запиту, 

буде мати вигляд: 

UPDATE (ГруппыINNER JOINСтудентыON Группы.Код_груп = Студенты.Группа) 

INNER JOIN (ПредметыINNER JOIN [Результатысессии] ONПредметы.Код_пред = 

[Результатысессии].Предмет) ONСтуденты.Код_студ = [Результатысессии].Студент 

 SET [Результатысессии].Оценка = 4 

WHERE (((Студенты.Фамилия)="Подоприщенко") 

ANDПредметы.Наимен_пред)="Высшая математика")); 

6. Конструювання запиту на додавання 

Припустимо, що необхідно додати до таблиціРезультати сесії результат 

здачі екзамену із інформаційних систем студентом Пугач. Дата здачі – 

13.01.2016, оцінка – 4. 

− Створимо запит вибірку з таблиць Студенти (Код_студ), Предмети 

(Код_перед). 

− Установимо умови відбору для полів Код_студ =22 і Код_перед=8. 

− У вікні Добавление вкажемо ім’я таблиці, в яку додається новий запис 

– Результати сесії. 

− В рядку Добавление виберемо поля таблиці, до якої додаються 

значення: для поля Код_студ – Студент, для поля Код_перед – Предмет. 
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− Створимо вираз: Дата:#13.01.2016# – поле Дата_экзам, Оцінка:4 – 

поле Оценка (рис. 10). 

 

Рисунок 10−Схема запиту на додавання 

7. Перейдемо в режим SQL. Інструкція INSERT INTO, еквівалентна 

запиту, буде мати вигляд: 

INSERT INTO [Результатысессии] ( Студент, Предмет, Дата_экзам, Оценка ) 

SELECTСтуденты.Код_студ, Предметы.Код_пред, #1/13/2016# AS Дата, 4 ASОценка 

FROMСтудентыINNER JOIN (ПредметыINNER JOIN [Результатысессии] 

ONПредметы.Код_пред = [Результатысессии].Предмет) ONСтуденты.Код_студ = 

[Результатысессии].Студент 

WHERE (((Студенты.Код_студ)=22) AND ((Предметы.Код_пред)=8)); 

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених заптівзгідноз 

указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

4 Контрольні питання 

1. Чи можна для підрахунку нового значення обновлюваного поля 

використовувати вираз? 

2. Які інструкції мови SQL відповідають запиту на відновлення? 

3. У якому рядку запиту на додавання вказується, звідки повинні 

вибиратися значення полів записів, що додаються? 

4. Які інструкції мови SQL відповідають запиту на додавання? 

5. Чи можна одним запитом видалити записи з декількох таблиць, якщо 

так, то пояснити як це можна зробити?  

Література: [1, с. 112−119; 2, с. 138−155]. 
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Лабораторна робота  № 10 

Створення екранних форм 

Мета:створення простих та складних екранних форм за допомогою 

Майстра форм. 

1 Короткі теоретичні відомості 

Введення й перегляд даних у режимі таблиці має багато недоліків. Тому 

для зручності користувача створюються екранні форми, які дозволяють 

раціонально розташувати дані на екрані, використовувати різноманітні 

елементи керування і, за допомогою елементів оформлення, створити 

ергономічний екранний користувальницький інтерфейс. В MS Access, як і в 

багатьох інших СУБД, є Майстри – генератори екранних форм, що дозволяють 

практично без програмування створювати досить складні системи обробки 

даних з гарним користувальницьким інтерфейсом. 

Екранні форми можна класифікувати за низкою ознак: 

− За характером зв’язку з таблицями: зв’язані й незв’язані. 

− За виконуваними функціями: форми введення, виведення, 

управляючі (кнопкові) та змішані. 

− За розподілом даних по екранах (сторінках): односторінкові й 

багатосторінкові. Різновидом багатосторінкових форм є форми із вкладками. 

− За способом реалізації: спливаючі й неспливаючі. Спливаючі форми 

можуть бути модальними й немодальними. Якщо форма модальна, то при 

відкритій формі користувач не може одержати доступ до інших об’єктів і 

команд меню. 

Нижче наводяться рекомендації зі створення форм. Оскільки існують 

різні типи екранних форм, то деякі рекомендації зі створення форм належать до 

всіх типів форм, а деякі – до окремих їх різновидів. 

Порядок розміщення елементів у формі залежить від типу та призначення 

форми: 
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− для форм, що використовуються для виведення інформації, порядок 

розташування полів визначається в основному смисловим групуванням 

інформації, зручністю для сприйняття; 

− для форм, призначених для введення даних, порядок розміщення полів 

введення на екрані може не збігатися ні з порядком полів у структурі таблиці, 

ні з порядком їх введення. Порядок же переміщення курсора при введенні 

даних повинен відповідати порядку проходження полів у вихідній таблиці. 

У всіх формах одного додатка повинно бути забезпечене однакове 

виконання однакових дій. Наприклад, перехід до наступних або попередніх 

полів, запису, сторінки форми повинен здійснюватися з використанням тих 

самих клавіш при виконанні аналогічних дій у різних екранах або однаково 

оформлених і розташованих кнопок. 

2 Порядок виконання роботи 

1. Створення простої зв’язаної форми за допомогою Майстра. 

Процес створення форми, пов’язаної з таблицями бази даних, значно 

спрощується й прискорюється, якщо спочатку скористатися Майстром, а потім 

модифікувати форму за допомогою Конструктора. 

У вікні бази даних, на закладці Форми вибрати Майстер форм, деу вікні 

майстра визначимо джерело даних (таблицю або запит). 

2. Створення багатотабличної  форми за допомогою Майстра. 

При створенні форм, джерелом даних для яких є декілька таблиць, можна, 

перебуваючи у вікні майстра форм послідовно обирати таблиці, які є джерелом 

даних, та поля з них. Порядок, у якому вибираються таблиці, має велике 

значення. Створення багатотабличної форми починається так само, як і 

створення однотабличної форми. На першому кроці вибираємо спосіб 

створення форми й головну таблицю джерело. На другому − з головної таблиці 

вибираємо необхідні поля. Далі повертаємося до віконця «Таблиці та запити», 

де вибираємо підпорядковану таблицю і поля з неї. 

3. Зміни існуючих елементів форми 
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З елементами форми, побудованої за допомогою Майстра, можна робити 

наступні операції: 

− переміщення; 

− зміна розміру; 

− вирівнювання; 

− зміна розміру, стилю й кольору шрифту; 

− зміна кольору заливання фону форми та елементів. 

4. Якщо у форму спочатку були включені не всі поля з таблиці, або поле 

було випадково вилучене, то його неважко додати з таблиці, що є джерелом 

даних. Для цього необхідно у режимі конструктора створеної форми клацнути 

по кнопці Додати наявні поля і вибрати потрібне поле зі списку, що з'явився.  

Для додавання нового елемента у форму (наприклад, кнопок, 

обчислюваних полів і т.д.) можна використовувати знаряддя конструктора.  

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

− за допомогою команди «Перетворити елемент на...» контекстного 

меню, що викликається клацанням правої кнопки миші по елементу форми; 

− за допомогою команди «Свойства» → «Аркуш властивостей» меню 

конструктора форм. 

 Можливі варіанти перетворення наведені в таблиці 1. 

  Таблиця 1 
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+  +     

Прапорець      + + 

Вимикач     +  + 

Перемикач     + +  
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5. Створення форм, що складаються із декількох сторінок. 

Існує кілька причин, за яких буває доцільно рознести дані, розміщені у 

формі, по декількох сторінках: 

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

− є необхідність згрупувати дані й показувати кожну групу окремо. 

Для цього можна скористатися елементами Розрив сторінки  або 

скористатися командою «Добавити вкладку» контекстного меню. 

Крім властивостей, притаманних кожному окремому елементу форми, є 

властивості, що належать до форми. Властивості форми настроюються для 

створення зручностей роботи з формою, для забезпечення цілісності бази даних 

та з іншою метою.  

Для перегляду або коректування властивостей форми, треба відкрити 

форму в режимі Конструктор і подвійним натисканням кнопки миші на області 

виділення форми відкрити вікно властивостей форми. 

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу створених складних форм 

згідно з указаними задачами та відповідями на теоретичні питання.  

.  

4 Контрольні питання 

1. Які різновиди екранних форм існують? 

2. Якими способами можна створити екранну форму? 

3. Як включаються поля таблиці/запиту у форму у режимі Майстер? 

4. Як включаються поля таблиці/запиту у форму у режимі Конструктор? 

5. Які різновиди багатотабличних форм можна створювати в MS Access? 

6. Як можна включити у форму обчислюване поле, кнопку, рисунок? 

7. Як створити форму тільки для введення даних, тільки для перегляду? 

Література: [1, с. 112−119; 2, с. 138−155]. 
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Лабораторна робота  №11 

Дослідження функціональних можливостей 

автомобільного навігатора  

Мета роботи: освоїти методи роботи з автомобільним навігатором.  

1 Короткі теоретичні відомості 

Автомобільний навігатор  PrestigioGeoVision 5800BTHDDVR (далі 

навігатор)призначений для забезпечення навігаційних функцій. Пристрій має 

додаткові розширені функції відеореєстратора – на тильній частині навігатора 

встановлена компактна відеокамера, яка веде запис відео з роздільною 

здатністю 1080х720 пікселів на швидкості 30 кадрів за секунду. Кут огляду 

відеореєстратора становить 120 градусів, це дозволяє повністю зафіксувати все, 

що відбувається перед автомобілем. Оперативна пам’ять 128 Мб, убудована 

пам’ять 4096 Мб і слот для карти пам’яті до 16 ГГб. Відеореєстратор працює 

або лише у режимі відеореєстратора, або одночасно із роботою навігатора 

камера веде запис ситуації на дорозі з прив’язкою до координат автомобіля.  

Крім того, навігатор укомплектований Bluetooth-модулем, FM-тюнерем і 

підтримує всі поширені відео −і аудіоформати. Завдяки Bluetooth-модулю 

користувач має змогу синхронізувати навігатор з мобільним телефоном для 

зв’язку з функцією «Handsfree». Також у  навігатора є рідер для електронних 

книг і різні ігри. Навігатор підтримує свіжу версію ПЗ від Навител 

(NavitelNavigato).  

Живлення навігатора від бортової мережі 12 В. Ємність акумулятора Li-

Pol 1000 мАг. Розміри навігатора 84х135х13 мм, вага 160 г.  

2 Порядок виконання роботи 

1. Ознайомлення з конструкцією навігатора. Панель навігатора 

закріплюється на спеціальному кронштейні на лобовому склі автомобіля. 

Спереду бачимо великий п’ятидюймовий  екран, а на боковій панелі ліворуч – 

індикатор заряду батареї вверху та мікрофон внизу. Вигляд ззаду наведено на 

рис. 11.Проходячи зліва на право,бачимо:1 – динамік;зверху:2 – кнопка 

блокування поточного відео; 
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1 3 

3 – кнопка вмикання/вимикання живлення; 

4–слот для карт пам’яті 

відеореєстратора; 5 – 

відеокамера; збоку 

праворуч: 6 – кнопка 

перезапуску;7 – рознімання 

для навушників;8 – слот для 

карт пам’яті стандарту 

microSD;  9 – роз’ємVideo-

IN;10 – mini−USB порт.     Рисунок 1 – Задня панель навігатора 

2. Ознайомлення з роботою відеореєстратора. Увімкніть навігатор 

утриманням протягом 5с кнопки 3. На екрані з’явиться заставка фірми, а через 

декілька секунд – головне меню. У головному меню піктограмами з написами 

відображені основні та допоміжні функції навігатора. Натисканням на 

піктограми допоміжних функцій (ліворуч і зверху) перегляньте та запишіть їх 

призначення.  

3. Робота відеореєстратора. Натисніть на екрані кнопку DVR, щоб 

запустити функцію відеореєстратора. Відразу після запуску ввімкнувся запис 

зображення. Керування записом здійснюється за допомогою сенсорних кнопок 

на екрані внизу (рис. 12). Перша ліворуч – вмикання/вимикання запису, 

наступна – для відтворення запису, третя – для блокування записаного від 

стирання, четверта – для 

форматування карти пам’яті 

відеореєстратора, остання – 

повернення до головного 

меню.   Рисунок 12 – Сенсорні кнопки управління відеореєстратором.  

Кнопки зникають через 2 с після початку запису. Об’єм запису залежить 

від ємності карти пам’яті microSD і може складати від10−15  хвилин до 

2 4 5 

6 

7 

10 

8 

9 
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декількох годин. Програма ADR-плеєра відеокамери після заповнення карти 

пам’яті записування йде по раніше записаному. Запис ведеться кадрами.  

Зробіть запис на вулиці протягом 5−10 хв. (пройти до корпусу №5) щоб 

ADR-плеєр було приєднано до GoogleMap через супутникову мережу.  

4. Перегляд відзнятого матеріалу на реєстраторі. Продивитися записаний 

матеріал можливо безпосередньо на відео реєстраторі або на ПК. На відео 

реєстраторі після натискання на кнопку відтворення  появиться панель 

керування відеоплеєром зі звичним інтерфейсом керування. Перемикаючи 

кадри запису перегляньте записане відео.  

 5. Перегляд відзнятого матеріалу на ПК. Для цього навігатор 

приєднується до ПК кабелем через mini−USB−порт. При підключенні індикатор 

заряду батареї перемикається на червоне світло – навігатор живиться від 

комп’ютера. На комп’ютері повинна бути встановлена програма для роботи з 

навігатором, яка знаходиться на міні−диску в комплекті.  

Також можливий варіант перегляду знятого відео на комп’ютері – 

безпосереднє підключення карти microSD до USB−порту комп’ютера через 

картрідер. У меню «Мій комп’ютер» появиться нова іконка DR_DISK, 

відкривши яку бачимо файлADRPlayer.exe. У файлі розміщений згенерований 

при форматуванні карти ADRPlayer, при запуску якого відкриється вікно 

плеєра. Екран складається із декількох зон (зверху вниз): 1 − зона GPS-

інформації, де відображується GPS-інформація про поточне відео, включно з 

GPS-координатами і швидкістю; 2 − зона відображення відео, на якому вказано 

дату і час запису; 3 −зона відображення G-сенсора; 4 − індикатор виконання, 

який показує прогрес відображення відео. Користувач може перетягнути 

індикатор в будь-яке місце на панелі; 5 − список відеогруп (комбінації 

відеокліпів) відображення всіх відеогруп на SD-карті; 6 – панель керування 

плеєром; праворуч  − мапа, коли ADR-плеєр приєднано до GoogleMap через 

мережу і поточне відео має записи про GPS-положення, у цій зоні відображено 
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маршрут поїздки;7 – список відео-кліпів: відображення всіх відеокліпів на SD-

карті; 8 – панель керування функціями ADR-плеєра.  

G-сенсор (датчик удару) фіксує положення автомобіля за трьома 

координатами і відображає зміною амплітуди моменти різких гальмувань, 

ударів, заносів тощо. На підставі цих даних можна визначити напрям удару, у 

тому числі у припаркованому автомобілі. Це забезпечує об’єктивне оцінювання 

ситуації та підсилює доказову базу відеозапису.  

Проглянувши записане відео, зробіть записи призначення 

функціональних кнопок ADR-плеєра. 

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу записів вказаних функцій та 

демонстрація відзнятого відео на комп’ютері.  

4 Контрольні питання 

1. Які вбудовані функції має даний навігатор? 

2. Які параметри запису відеореєстратора? 

3. Призначення слотів і кнопок навігатора.  

4. Які функції відображені у головному меню навігатора? 

5. Як відформатувати карту пам’яті відеореєстратора? 

6. Як переглянути відзняте відео на відеореєстраторі? 

7. Як переглянути відзняте відео на комп’ютері? 

8. З яких зон складається екран перегляду ADR-плеєра? 

9. Яке призначення G-сенсора? 

10. Яке призначення функціональних кнопок ADR-плеєра? 

Література: [4]. 
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Лабораторна робота  №12 

Дослідження функціональних можливостей 

 програми «НавителНавигатор» 

Мета роботи: освоїти методироботи з навігаційним програмним 

забезпеченням «Навител Навигатор» 

1 Короткі теоретичні відомості 

Програма «Навител Навігатор» є багатофункціональним навігаційним 

програмним забезпеченням, широко розповсюдженим у СНГ у GPS-приймачах. 

GPS (GlobalPositioningSystem) – це супутникова система, яка дозволяє 

визначити місцезнаходження і швидкість об’єктів. Система GPS,  яка також має 

назву NAVSTAR (NAVigation Systemusing Timing And Ranging), базується на 

супутниках, що рухаються навколо Землі по орбітальних траєкторіях. 24 

супутники забезпечують 100 відсотків працездатності системи у будь-якій точці 

земної кулі, але не завжди можуть забезпечити упевнений прийом і якісний 

розрахунок позиції.  

GPS є пасивною системою навігації, яка дозволяє приймати сигнали 

супутників, проте внеможливлює передачу сигналу. Сигнал супутників GPS 

має частоти 1,227 і 1,575 ГГц. Це означає, що для електромагнітної хвилі такої 

частоти перешкодами будуть металеві та дерев’яні поверхні, деякі види 

пластмаси, бетон. Найточніші дані можна отримати, коли ведеться прийом 

сигналів на відкритій місцевості не менше ніж з чотирьох супутників, 

рівномірно розташованих по всьому небозводу, при цьому пристрій має бути 

нерухомим відносно землі. 

Навігаційні повідомлення, що передаються із супутників, містять два 

типи даних – ефемеридита альманах супутників і точний час передачі 

повідомлення. В альманаху передаються параметри орбіт усіх супутників 

групи, за допомогою яких процесор приймача визначає приблизне 

розташування супутників над поверхнею Землі. Дані ефемерид містять 

параметри, що дозволяють точніше вирахувати поточні координати супутників. 

На відміну від альманаху, кожен із супутників передає тільки свої власні 
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ефемериди. За сигналами супутників визначається відстань до них, а за даними 

ефемерид – координати супутників над  поверхнею Землі. Потім за 

геометричною побудовою за координатами трьох супутників вираховуються 

координати приймача, а з використанням четвертого супутника – положення 

приймача відносно рівня океану.  

Переваги «Навител Навігатор» порівняно з іншими схожими 

програмними засобами: 

1. Реалізовано швидке масштабування і прокрутка карти.  

2. Автоматичне перемикання між картами.  

3. Вибір орієнтації карти −за напрямом руху, за напрямом маршруту та за 

напрямком на північ.  

4. Повноекранний режимі спливаючі підказки.  

5. Повноцінно підтримуються відображення карти у режимах 2D і псевдо 3D.  

6. Можливість конвертації карт, доступних в Інтернеті, у формат NM2 і 

самостійне створення і редагування карт за допомогою програми GPS MapEdit; 

7. Можливість завантаження інформації про оперативну дорожню 

обстановку(пробки) від компанії.  

2 Порядок виконання роботи 

1. Дослідження інтерфейсу програми. Після вмикання навігатора, 

натиснувши на кнопку Навигация головного меню, побачимо головну 

сторінку – Карта, що призначена для відображення завантаженої електронної 

карти та вашого поточного місця розташування і містить найбільшу кількість 

різної дорожньої інформації. На карті у режимі 2D або 3D бачимо певний 

район, назву вулиць, точки автосервісу тощо. На карті відображається курсор у 

вигляді стрілки при русі за маршрутом і у вигляді кружка на стоянці.  

По краях дисплея знаходяться кнопки інформаційних панелей. Зліва 

праворуч зверху карти: компас, звук, інформаційна панель супутників, 

інформаційна панель пробок, стан акумулятора, погода та годинник, 

натискаючи на які відкриваємо відповідні меню.  
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Праворуч збоку розміщені кнопки зміни масштабу карти та перемикання  

режиму відображення і кнопка подій. Внизу розміщена кнопка головного меню.  

Натискаючи по черзі на кожну з інформаційних кнопок запишіть зміст 

інформації, що відкривається.  

2. Дослідження головного меню навігатора 

Кнопка головного меню розміщується на карті внизу ліворуч. При 

натиску на кнопку відкривається головне меню програми:Знайти,  Маршрут, 

Мій Навітел, Налаштування.  Зверху знаходяться кнопки повернення на 

карту або на попередню сторінку та  кнопка Вихід із програми.  

Натисніть кожну з кнопок меню та ознайомтесь з їх змістом. Запишіть 

зміст функцій у звіт по роботі.  

3. Дослідження інформаційної панелі Супутники. Сторінка Супутники 

(рис. 13) призначена для перегляду стану GPS-/ГЛОНАСС-сигналів, що 

отримується від супутників, кількість 

супутників і їх розташування на 

небозводі. Центр півсфери відповідає 

зеніту, її коло означає лінію 

горизонту. На півсфері 

відображаються супутники умовними 

знаками жовтого і зеленого кольорів.  

Рисунок 13 – Сторінка інформаційної панелі Супутники 

Зелений колір означає більш високу якість прийому сигналу, жовтий – 

нижчу якість. Під зображенням півсфери вказаний поточний протокол передачі 

даних і порт з’єднання з приймачем сигналів. У нижній частині сторінки 

розташовано поле для відображення інформації про супутники у вигляді 

графічної діаграми. При цьому рівні сигналів супутників показані у вигляді 

стовпців жовтого і зеленого кольорів, під кожним з яких розташований 

індивідуальний номер супутника. Висота рівня стовпця прямо пропорційна 

якості сигналу, що приймається − чим вищий рівень, тим краща якість.  
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У правій верхній частині сторінки відображена така інформація: 

− поточна широта і довгота; 

− кількість використовуваних супутників. Цю кількість визначає 

GPS/ГЛОНАСС-приймач. Максимальна кількість супутників – 12; 

− режим визначення координат.  

Для відображення дійсної інформації розмістіть навігатор на відкритому 

для супутників місці. Запишіть отримані про супутники дані. Кнопки із самого 

верху вказують перехід на інші сторінки.  

4. Сторінка Налаштування. Сторінка Налаштування вміщує окремі 

функції і основні настроювання програми. У навігаторі даного пристрою таких 

настроювань десять.  

− Карти – у цьому пункті меню розташовані різні настроювання 

відображення карти, велика частина яких відповідає за кількість і якість різних 

об'єктів, що відображаються на карті.  

− Карти користувача – у цьому пункті меню настроювань є можливість 

перегляду задіяних карт та керування атласами.  

− Навігація – опція керування навігацією щодо виду транспорту, вибору 

критерію побудови маршруту,  керування попередженнями.  

− Інтерфейс – меню настроювань інтерфейсу для максимально 

ефективного використання сторінки «Карта» і всіх її елементів.  

− Фільтрація РОІ – настроювання відображення об’єктів 

інфраструктури на карті. Значки об’єктів  інфраструктури розділені на різні 

групи: «автотранспорт», «торгівля», «послуги», «відпочинок», «об'єкти 

харчування» і «інше». У полі кожної групи є іконки, які до неї входять, а також 

зазначений інтервал масштабу, при якому значки цієї групи відображаються на 

карті. 

− Онлайн-послуги – ця сторінка дозволяє користувачеві програми 

Навител Навігатор настроїти роботу сервісів для функціонування яких 

навігатор повинен мати підключення до мережі Інтернет будь-яким способом, а 

також настроїти режим роботи Навител.SMS. 
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− Попередження – настроювання, пов’язані з голосовими та візуальними 

попередженнями на маршруті.  

− Регіональні налаштування – на сторінці користувач може вибрати 

мову інтерфейсу (звукові підказки), розкладку клавіатури, одиниці 

вимірювання. 

− Система – налаштування сигналу GPS, системного годинника, 

звукового супроводу.  

− Сторінка  Датчики. Сторінка  Датчики входить до настроювань 

навігатора і призначена для відображення різної навігаційної інформації. 

Положення датчиків залежить від орієнтації та типу екрана. Керування 

режимом відображення датчиків виконується у меню управління датчиками. 

Список датчиків складається із декількох груп: 

− Дорожній комп’ютер – який виводить дані відносно часу руху, часу 

зупинок, середню швидкість загальну та під час руху, пройдений шлях.  

− Максимальні значення – максимальна швидкість на спуску та 

підйомі, максимальна та мінімальна висота руху, показання одометра, 

максимальна швидкість.  

Залежно від GPS-пристрою можуть відображатись і ряд інших даних – 

Інтернет трафік, стан системи, дані по карті, дані  DGPS тощо.  

3 Зміст звіту 

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу протоколу із записами 

вказаних функцій та надати відповіді на контрольні запитання.   

4 Контрольні питання 

1. Як працює система NAVSTAR? 

2. Який зміст кнопок інформаційних панелей навігатора? 

3. Який зміст головного меню навігатора? 

4. Який зміст інформаційної панелі Супутники? 

5. Які функції вміщує сторінка Налаштування? 

6. Які функції вміщує сторінка Датчики? 

Література: [3, с. 5−19]. 
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Лабораторна робота  №13 

Дослідження функціональних можливостей 

меню «МАРШРУТ» програми «Навител Навигатор» 

Мета роботи: освоїти методи роботи з меню «Маршрут» програми 

«Навител Навигатор».  

1 Короткі теоретичні відомості 

«Маршрут» – даний пункт меню програми «Навител Навигатор» 

призначений для керування функціями маршруту. За відсутності маршруту 

доступна лише функція властивостей маршруту, куди можна імпортувати 

створений раніше маршрут. За наявності зв’язку зі супутниками і створеному 

маршруту доступні функції керування маршрутом – властивості маршруту, 

наступна точка, пробки, вимкнути або показати маршрут, симуляція маршруту. 

Пункт меню «Симуляція маршруту» доступний при вимкненому GPS. Цей 

пункт дозволяє продивитись шлях по маршруту, повороти і приблизну 

інформацію щодо нього. 

2 Порядок виконання роботи 

1. Створити маршрут проїзду. З огляду відсутності раніше створеного 

маршруту у меню Маршрут доступно лише функції створення маршруту або 

його імпорту із попередніх створених маршрутів. Вказуємо на команду 

Створити маршрут і програма переходить на сторінку Знайти.  Даний пункт 

меню реалізує функцію пошуку точки, до якої будується маршрут від точки 

місцезнаходження автомобіля, різними методами, які найбільш зручні 

користувачу. Такими методами можуть бути: 

− за адресою, де є можливість набрати адресу потрібної точки 

маршруту; 

− найближчі точки торгівлі, сервісу, туристичні об’єкти, готелі тощо, 

вказані за адресою або курсором; 

− дорожні точки, що були раніше задані на маршрутах; 

− історія – точки, до яких раніше прокладався маршрут; 
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− улюблені, які частіше за все відвідувались і куди будувались 

маршрути; 

− за координатами (північна широта, східна довгота); 

− за координатами отриманих SMS-повідомлень; 

− на карті, безпосередньо вказавши потрібну точку.  

На сторінці маршрут вибираємо функцію За адресою і в адресній 

сторінці, що відкрилася, набираємо свою адресу у Кременчуці. По закінченню 

набору номера будинку відкривається карта з курсором у точці, адреса якої 

набрана, після чого вказуємо команду Поїхати. Програма створює маршрут від 

точки знаходження навігатора до вказаної адреси і відображає його синьою 

лінією на карті головного вікна (рис. 14). Можемо змінювати розмір та вид 

карти. На карті по маршруту відображаються умовно метеорологічні дані. У 

лівій частині карти 

з’являється інформаційна 

панель, на якій 

відображаються дані по 

маршруту: схема 

найближчого перехрестя, 

відстань до перехрестя, 

швидкість руху, термін 

проїзду до фінішної точки, 

час прибуття.  

Рисунок 14 – Створений програмою маршрут 

У меню Маршрут – План маршруту можемо продивитись план 

маршруту, де вказано по черзі всі перехрестя і повороти зміни напряму руху на 

маршруті. До протоколу занесіть дані з маршруту: крайні точки, відстань, час 

проїзду.  
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2. Симуляція маршруту. У головному меню відкриваємо сторінки 

Маршрут – Симуляція маршруту. За запитом вимкнути GPS, а для 

прослуховування аудіо повідомлень увімкніть навушники.  

Програма відображає умовний рух по маршруту з дозволеною на ньому 

швидкістю. На інформаційній панелі змінюються зображення перехресть та 

інформаційні дані. Одночасно  у навушниках чуємо повідомлення про відстань 

до перехресть, напрямки повороту. У фінішній точці інформаційні дані 

обнулюється, а потім програма симуляції вмикається знову. Для стирання 

створеного або помилкового маршруту необхідно натиснути червону кнопку 

«STOP»на сторінці Маршрут. До протоколу занесіть план маршруту. 

3. Редагування маршруту. Повторимо створення маршруту для симуляції 

за новою адресою, яку вкажемо безпосередньо на карті. Для цього переходимо 

на сторінку Створити маршрут – Знайти – Відкрити карту, і на сторінці 

карти вказати точку для побудови маршруту. Після створення маршруту зайти 

на сторінку Редагувати маршрут, де на сторінці Найближчі – Формат адреси 

вибрати, наприклад, торговельну точку – найближчий супермаркет мережі АТБ 

і скорегувати маршрут із заїздом до вибраної точки. Симулювати 

відпрацювання маршруту, записавши його дані та  план маршруту. 

4. Створення та відпрацювання реального маршруту. Увімкнути GPS  та 

створити маршрут проїзду до корпусу  №5  (бул. Пушкіна 3). Для цього 

помістіть навігатор на південне вікно лабораторії або вийдіть на вулицю, щоб 

навігатор знайшов своє місцезнаходження за сигналами супутників.  

Надівши навушники, пройдіть по створеному маршруту, інколи 

відхиляючись від нього. Прослуховуйте повідомлення навігатора. Закінчивши 

перехід, повторіть створення маршруту на зворотну адресу (Першотравнева, 

20) і пройдіть по маршруту. Внесіть до протоколу схему маршрутів, дані 

маршрутів, почуті повідомлення.  

5. Під час проходження по маршруту навігатор одночасно веде відеозапис 

маршруту. Підключіть навігатор до комп’ютера та прогляньте пройдений 

маршрут.  
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3 Зміст звіту  

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу протоколу із записами 

вказаних функцій та відеофайл пройденого маршруту.  

4 Контрольні питання 

1. Як працює система NAVSTAR? 

2. Які функції у меню «Маршрут»  доступні за відсутності заданого 

маршруту? 

3. Які можливості навігатора щодо створення маршруту? 

4. Як створити маршрут за адресою? 

5. Що відображається на інформаційній панелі карти маршруту? 

6. Як відредагувати маршрут? 

7. Як симулювати маршрут? 

8. Які повідомлення на маршруті формує навігатор? 

9. Як працює функція «Об’їзд»? 

10.  Які можливості формату адреси області пошуку при редагуванні 

маршруту? 

 Література: [3, с. 20−45]. 
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Лабораторна робота  №14 

Дослідження функціональних можливостей 

ультразвукового  парктроніка 

Мета роботи: дослідити функціональні можливості ультразвукового 

парктроніка.  

1 Короткі теоретичні відомості 

Ультразвуковий автомобільний парктронік складається із 4−8 датчиків, 

електронного блока та засобів індикації. Ультразвукові датчики являють собою 

сенсорні пристрої, які перетворюють високочастотну електричну енергію, що 

подається на п’єзокристал датчика, в акустичні хвилі ультразвуку. Ультразвук,  

випромінюваний датчиком із частотою 40 кГц,  досягаючи перешкоди 

відбивається від неї та повертається назад, де сприймається іншим 

п’єзокристалом у датчику, перетворюючи ультразвуковий сигнал на 

електричний. Електронний блок засікає час, за який приходить відбитий сигнал 

і обчислює відстань до об’єкта, знаючи швидкість поширення ультразвуку в 

повітрі (331 м/с). Отримуючи інформацію таким чином від декількох датчиків 

система видає точну інформацію на дисплей про відстань до перешкодиабо 

оповіщає водія за допомогою рівня звукового сигналу.  

Стенд для дослідження парктроніка Fantom FT-411 складається з 

чотирьох ультразвукових датчиків А, В, С, Д, розміщених на боковій панелі 

(бампері) автомобіля, електронного блока, дисплея та блока живлення, який 

подає на електронний блок живлення =12 В. Дослідження проводиться на 

мірному полі, поділеному на клітини дискретністю 10 см, впродовж якого 

переміщається вибрана перешкода.  

2 Порядок виконання роботи 

Метою роботи є дослідження реакції парктроніка на різні види перешкод 

та порівняння відстані, що вказує дисплей парктроніка із дійсною відстанню до 

перешкоди на мірному полі (похибки парктроніка).   

1. Перевірка реакції парктроніка на різні види перешкод.  Змінюючи види 

перешкод, що встановлюються на мірному полі, порівняти  показання на 
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дисплеї парктроніка із дійсною відстанню до перешкоди на мірному полі.  

Перешкоду переміщувати дискретно від дальнього краю мірного поля до панелі 

датчиків. Дані вимірювань заносити до таблиці.  

Вид перешкоди Дійсне положення 

перешкоди, см  

Показання 

дисплея, см 

Різниця показань, 

(похибка)l, см 

150 90 50 30 10           

Коротка труба                

Довга тонка труба                

Товста труба                

Пластина                

Людина                

За отриманими даними для кожного із видів перешкод побудувати 

графіки залежності похибки lвід відстані до перешкоди l=f(l).  

2. Дослідити залежність похибки парктроніка при різному робочому стані 

датчиків. Відмикаючи різну кількість і положення датчиків на бампері, 

порівняти  показання на дисплеї парктроніка із дійсною відстанню до 

перешкоди на мірному полі та заповнити відповідну таблицю. За даними 

вимірювань  побудувати графіки залежності похибки від відстані до перешкоди 

l=f(l) при різному стані робочих датчиків. 

3 Зміст звіту  

Звіт з роботи полягає у поданні викладачу протоколу із записами 

результатів дослідження та відповідях на контрольні питання.  

4 Контрольні питання 

1. Який принцип роботи ультразвукового парктроніка? 

2. Який принцип роботи датчиків парктроніка? 

3. Як залежить точність показань від справності датчиків? 

4. Як визначається відстань до перешкодив ультразвуковому парктроніці? 

5. Що впливає на точність показань парктроніка? 

Література: [4, с. 2−15]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Денна форма навчання 

Лекції (28 годин) – 5 балів за відвідування та ведення конспекту, 5 балів 

−за роботу на лекціях, усього до 10 балів.  

Практичні та лабораторні заняття (28 годин) – 14 балів за виконання 

аудиторного завдання та до 6 балів за активність на заняттях, усього− до 20 

балів.  

Поточний контроль за самостійну роботу – до 50 балів (5 робіт до 10 

балів).  

Складання іспиту – до 20 балів.  

 

Заочна форма навчання 

Лекції (6 годин) – 5 балів за відвідування та ведення конспекту, 5 балів 

за роботу на лекціях, усього до 10 балів.  

Практичні та лабораторні заняття (8 годин) – 14 балів за виконання 

аудиторного завдання, до 6 балів за активність на заняттях, усього до 20 балів.  

Самостійна контрольна робота – до 50 балів.  
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформаційні системи та технології» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 275 – «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)» освітнього ступеня «бакалавр» (у тому числі для 

скороченого курсу навчання).   
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