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можна розв’язувати при використанні бази даних, що має бути 
створена. Необхідно також навести відомості про подібні системи, що 
отримані в результаті аналізу як літературних джерел, так і джерел із 
мережі Інтернет. 

 
 
3.3. Опис предметного середовища і постановка задачі 
 
При проектуванні інформаційних систем (ІС) постає задача 

визначення структури та організації даних, тобто виявлення елементів, 
структур, в які групуються елементи даних, та зв’язків між елементами та 
структурами даних. Вирішенню цієї задачі покликана сприяти 
інформаційні моделі (ІМ), задачі (комплексу задач, підсистеми, системи). 
Тому спочатку зупинимося на різновидах ІМ у залежності від етапу або 
рівня проектування інформаційної системи та її бази даних. 

Процес створення ІМ починається з визначення предметної сфери 
та аналізу концептуальних вимог ряду користувачів. При цьому треба 
передбачати вимоги майбутніх задач, які виникають у процесі роз-
витку ІС та її БД відповідно. Вимоги окремих користувачів інте-
груються у якесь єдине «узагальнене» представлення, яке називають 
концептуальною моделлю (КМ) [3-5, 7]. 

Після створення концептуальної моделі будують логічну модель 
(ЛМ), яка визначає структуру даних: структурні одиниці даних та їх 
елементи і зв’язки між елементами даних незалежно від їх змісту та 
середовища зберігання. Вона може бути реляційною, ієрархічною або 
мережною (сітковою). Інколи її розглядають сумісно з обраною СКБД. 
Для користувачів виділяються підмножини ЛМ, вони називаються 
зовнішніми моделями або підсхемами. Обсяг бази даних у межах, що 
наведені у п. 2, як правило, вписується в рамки підсхеми. Логічна 
модель відображається у фізичну модель. Якщо структура даних, що 
визначена у ЛМ, не може бути реалізована у середовищі обраної 
СКБД, то коректують ЛМ, що може привести, у свою чергу, до 
коректування КМ. 

Із перелічених інформаційних моделей найбільш формалізованою є 
логічна модель, тобто модель даних. Фізична модель є похідною від 
структур і організації даних, що використовуються в конкретній 
СКБД. Найменш формалізованою є концептуальна модель. Вона може 
бути чисто вербальною, а частіше – це опис предметної сфери, опис 
вхідної інформації, перелік вхідних форм та вихідних звітів і т. д. При 
цьому використовуються різного роду таблиці, схеми та інші форми 
подання. В останні роки намагання фахівців з баз даних якимось 



10 
 

чином формалізувати процес створення та представлення КМ привів 
до певних результатів, наслідком яких стало виділення ще одного 
рівня проектування бази даних, який хронологічно і технологічно 
знаходиться між КМ і ЛМ. Відповідну інформаційну модель 
називають інфологічною моделлю (ІЛМ). При уведенні ІЛМ наступну 
інформаційну модель прийнято називати даталогічною моделлю.  

На рис. 1 показано етапність побудови вказаних моделей та основні 
проектні рішення, що мають бути отримані на цих етапах (рівнях 
проектування). 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаємозв’язку інформаційних моделей по рівнях: 
DFD – Data Flow Diagram (діаграма потоків даних – ДПД); 

ERD – Entity-Relationship Diagram 
(діаграма «сутність – зв’язок» – ДСЗ). 

 

їх взаємозв’язків
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Тепер перейдемо до змісту робіт, що мають бути виконані в даному 
пункті. Аналіз предметного середовища повинен включати описи або 
формулювання: 

• об’єкта дослідження та характеристику його організаційно-
функціональної структури; 

• функціональної сутності системи (підсистеми, комплексу 
задач, задачі); 

• опис вхідних даних, у т. ч. уніфікованих форм документації; 
• нормативно-довідкової інформації, що використовується 

(класифікатори, довідники, норми, тощо);  
• основних процесів перетворення даних та нормативних 

документів, що їх визначають (інструкції, правила, методичні 
матеріали, регламенти, тощо).  

• вихідні повідомлення (форми, звіти, сторінки) усіх видів, що 
формуються при розв’язанні задачі з визначенням їх 
структури, періодичності та способу формування. 

На основі проведеного аналізу здійснюється постановка задачі, 
формулюється мета роботи та визначаються основні вимоги до: 

• функціональної сутності інформаційної системи; 
• до структури й складу бази даних, що проектується; 
• програмного забезпечення; 
• технічного забезпечення. 
 
Наскрізний приклад проектування бази даних ІСПП. 

Призначення, цілі, задачі та основні вимоги до ІСПП. 
Об’єктом дослідження курсової роботи є інформаційне забез-

печення коменданта приміщення, технічного відділу, бухгалтерії і 
диспетчерського підрозділу навчального закладу щодо приміщень, 
предметів, що там знаходяться, та їх характеристик у залежності від 
функціональних задач цих підрозділів. 

Предметом дослідження даної курсової роботи є база даних про 
приміщення і предмети, що там знаходяться, та інформаційна система, 
що може бути створена на основі цієї бази даних. 

Інформаційна система (ІС) має надавати вказаним підрозділам 
інформацію: 

• Коменданту будинку: про площі кімнат (аудиторій) – для 
розподілення зон між прибиральницями; меблеві предмети 
(столи, стільці, шафи, тощо) – для оперативного обліку і 
своєчасної заміни або ремонту. 
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• Навчальному відділу: про площі і типи кімнат, кількість 
посадочних місць у кімнатах – для складання розкладу занять. 

• Технічному відділу: про лабораторне устаткування й прилади, 
в т. ч. комп’ютери – для оперативного обліку і своєчасної 
заміни або ремонту. 

• Бухгалтерії: про усі предмети, що знаходяться в кімнатах, та 
їх залишкову вартість – для бухгалтерського обліку й 
нарахувань амортизації предметів. 

Вхідні дані уводяться в ІС: 
• із актів інвентаризації – на початковому етапі; 
• на основі актів уведення або виведення основних фондів 

(предметів й обладнання) із експлуатації. Форми цих актів є 
уніфікованими. 

Довідкова інформація, що має використовувати: 
• типи приміщень (лекційна аудиторія, лабораторія, тощо); 
• типи предметів. Як мінімум, має бути два типи предметів: 

підзвітні коменданта і підзвітні технічного відділу. 
Нормативна інформація, що має використовуватися: норми 

амортизаційних нарахувань на предмети. 
Основну частину процесів перетворення даних складають операції 

уведення, корегування та видалення інформації, а також групування та 
розрахунку сум, середніх, максимальних та мінімальних значень по 
обраних угрупуваннях, підрахунку кількості об’єктів групування. 
Розрахунковим результатом, що визначається нормативним доку-
ментом (інструкція Мінфіну України), є нарахування на амортизацію 
предметів. Воно здійснюється раз на рік за формулою: 

 

A = ki * Sпоч, 
 

де A – сума нарахування на амортизацію предмета; 
ki – нормативний коефіцієнт амортизації, встановлений для і-ї 

групи основних засобів (предметів); 
Sпоч – початкова вартість предмета, яка, при уведенні предмета в 

експлуатацію, дорівнює вартості придбання. 
Після нарахування амортизації нова залишкова вартість 

обраховується як 
 

Sзал_нова = Sзал_стара – A. 
 

Для першого року експлуатації Sзал_стара = Sпоч. Якщо 
Sзал_нова<0, то нова залишкова вартість визначається рівною нулю і 
на цей предмет у подальшому амортизація не нараховується. 
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Вихідними повідомленнями, що формуються при розв’язанні задачі, 
є запити у формі таблиць, екранні форми і звіти на папері. Нижче наво-
диться попереднє визначення їх номенклатури, сутності, періодичності 
та способу формування (табл. 1). 

Таблиця 1  
Уточнений попередній перелік вихідних повідомлень 

 

Позна- 
чення 

Сутність 
вихідного 

повідомлення 

Підрозділ- 
замовник 

Періодич- 
ність 

Спосіб 
формування 

П10 Площі кімнат 
і поверхів 

Комендант За 
необхідністю 

Для кімнат – 
вибірка, для 
поверхів – 

сума 
П20 Предмети 

підзвітності по 
кімнатах, 
поверхах 

Комендант За 
необхідністю 

Вибірка і 
групування 

П30 Кімнати, де 
знаходяться 
конкретні 
предмети 
підзвітності 

Комендант За 
необхідністю 

Вибірка і 
групування 

П40 Предмети 
підзвітності, що 

вилучені з 
експлуатації 

Комендант Щотижня Вибірка, 
групування 

і сума 

П50 Нові предмети 
підзвітності, що 
встановлені 

Комендант Щомісяця Вибірка, 
групування 

і сума 
П60 Предмети 

підзвітності 
по кімнатах, 
поверхах 

Технічний 
відділ 

За 
необхідністю 

Вибірка 
і групування 

П70 Кімнати, де 
знаходяться 
конкретні 
предмети 
підзвітності 

Технічний 
відділ 

За 
необхідністю 

Пошук за 
ознаками 

П80 Предмети 
підзвітності, що 

вилучені з 
експлуатації 

Технічний 
відділ 

Щомісяця Вибірка, 
групування 

і сума 
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Закінчення табл. 1 
П90 Нові предмети 

підзвітності, що 
встановлені 

Технічний 
відділ 

Один раз на 
півроку 

Вибірка, 
групування 

і сума 
П100 Типи аудиторій, 

їх площа та 
кількість 

Диспетчер- 
ська 

За 
необхідністю 

Вибірка, 
групування, 

сума 
П110 До якого типу 

належить 
конкретна 

аудиторія та її 
площа 

Диспетчер- 
ська 

За 
необхідністю 

Пошук за 
ознаками 

П120 Кількість 
комп’ютерів у 
комп’ютерних 

класах 

Диспетчер- 
ська 

Щомісяця Вибірка, 
групування, 

сума 

П130 Вартість 
предметів, що 
встановлені в 
аудиторії 

Бухгалтерія За 
необхідністю 

Пошук за 
ознаками 

П140 Предмети, 
що не мають 
залишкової 
вартості 

Бухгалтерія За 
необхідністю 

Пошук за 
ознаками 

П150 Зведена 
балансова 
відомість 

амортизаційних 
нарахувань та 
залишкової 
вартості 
предметів 

Бухгалтерія Щорічно Групова 
операція за 
методикою 
(див. вище) 

П160 Зведена 
відомість руху 
предметів 

Бухгалтерія Щомісяця Вибірка, 
групування, 

сума 
 
На основі наведених даних сформулюємо мету роботи та основні 

вимоги до функціональної сутності ІС, до структури й складу її БД та 
технічного й програмного забезпечення. 

Метою даної курсової роботи є позбавлення працівників вище-
перелічених підрозділів від рутинної роботи щодо ведення інформації 
про приміщення й предмети, що там знаходяться, швидкого отримання 
різноманітних довідок та формування регламентованих звітів, у тому 
числі й нарахування амортизації. 
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Вимоги до функціональної сутності ІС полягають у забезпеченні 
формування інформації, що наведена в табл.1, і потреб, які ще можуть 
виникнути у процесі розвитку ІС. 

Структури й склад бази даних мають моделювати такі інфор-
маційні об’єкти (ІО), як «предмети», «кімнати» та їх властивості, а 
також зв’язки між названими ІО та властивості цих зв’язків, і 
забезпечити отримання інформації, потрібної користувачам (табл. 1). 

Вимоги до програмного забезпечення ПК: операційна система – 
Windows 200X/NT/XP; система керування базою даних – Access 200X. 

Вимоги до технічного забезпечення: персональні комп’ютери, 
об’єднані в локальну комп’ютерну мережу, в перелічених вище 
підрозділах. Мінімальна конфігурація ПК: оперативна й зовнішня 
пам’ять, що будуть достатніми для нормальної роботи базових 
програмних засобів (див. вище), а також наявність 100 Мб зовнішньої 
пам’яті безпосередньо для бази даних. 

Кінець фрагмента наскрізного прикладу (призначення, цілі, 
задачі та основні вимоги до ІСПП). 

 
 
3.4. Концептуальна модель інформаційної системи. 

Діаграми потоків даних 
 
Як уже наводилося, концептуальна модель визначає вимоги 

користувачів бази даних, які оформлені у вигляді таблиць, схем 
інформаційних потоків, схем взаємозв’язків між показниками техніко-
економічної інформації, порядку їх розрахунку і т. п. та коментарів до 
них. Таким чином, проектування КМ засновано на аналізі задач 
обробки даних, що мають розв’язуватися в інформаційній системі, і 
включає такі роботи: 

• аналіз інформаційних потреб користувачів/замовника та 
попереднє визначення звітів та/або форм, які їм потрібні; 

• аналіз елементів даних, що використовуються в кожному із 
звітів та/або формі; 

• вилучення синонімії, омонімії та узагальнення атрибутів; 
• визначення основних процедур перетворення інформації 

(бізнес-правил). 
Наскрізний приклад проектування бази даних. Створення 

концептуальної моделі ІСПП. 
Після попереднього визначення інформаційних потреб користу-

вачів (табл. 1) була проведена додаткова робота з користувачами, 
зокрема виявлялися додаткові інформаційні потреби та визначалися 


