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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 
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вид (тип) представлення вихідної інформації: запит (літера Q в 
позначенні), форма (F) чи звіт (R). Результати роботи наведені у 
табл. 2.  

Таблиця 2 
Попередній перелік вихідних повідомлень 

 

Позна- 
чення 

Сутність 
вихідного 
повідом- 
лення 

Підрозділ- 
замовник 

Періо-
дичність 

Спосіб 
форму-
вання 

Пода-
ння 

Q10 Площі 
кімнат і 
поверхів 

Комендант За 
необхід-
ністю 

Для кімнат – 
вибірка, для 
поверхів – 

сума 

Запит 

F11 Поверхи та 
кімнати на 
поверхах 
разом з їх 
характе-
ристиками 

Комендант За 
необхід-
ністю 

Для кімнат – 
вибірка, для 
поверхів – 

сума 

Форма 

R12 Площі 
кімнат і 
поверхів 
станом на 

перше число 
нового року 

Комендант Раз на рік Для кімнат – 
вибірка, для 
поверхів – 

сума 

Звіт 

R20 Предмети 
підзвітності 
по кімнатах, 
поверхах 

Комендант За 
необхід-
ністю 

Вибірка 
і групування 

Звіт 

F21 Предмети 
підзвітності 
по кімнатах, 
поверхах 

Комендант За 
необхід-
ністю 

Вибірка 
і групування 

Ієрар-
хічна 
форма 

Q30 Кімнати, де 
знаходяться 
конкретні 
предмети 
підзвітності 

Комендант За 
необхід-
ністю 

Вибірка 
і групування 

Запит 

R40 Предмети 
підзвітності, 
що вилучені 
з експлу-
атації 

Комендант Щотижня Вибірка, 
групування 

і сума 

Звіт 
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Продовження табл. 2 
R50 Нові 

предмети 
підзвітності, 

що 
встановлені 
в кімнатах 

Комендант Що-
місяця 

Вибірка, 
групування 

і сума 

Звіт 

F51 Нові 
предмети, 

що 
встановлені 
на поверхах 

Комендант За 
необхід-
ністю 

Вибірка 
і групування 

Ієрар-
хічна 
форма 

Q52 Нові 
предмети, 

що 
встановлені 
в певній 
кімнаті 

Комендант За 
необхід-
ністю 

Вибірка Запит 

R60 Предмети 
підзвітності 
по кімнатах, 
поверхах 

Технічний 
відділ 

Що-
місяця 

Вибірка 
і групування 

Звіт 

F61 Предмети 
підзвітності 
по кімнатах, 
поверхах 

Технічний 
відділ 

За 
необхід-
ністю 

Вибірка 
і групування 

Ієрар-
хічна 
форма 

F70 Кімнати, де 
знаходяться 
конкретні 
предмети 
підзвітності 

Технічний 
відділ 

За 
необхід-
ністю 

Пошук за 
ознаками 

Ієрар-
хічна 
форма 

R71 Розміщення 
предметів 
підзвітності 
по кімнатах 

Технічний 
відділ 

Щоквар-
тально 

Вибірка 
і групування 

Звіт 

Q72 Предмети, 
термін 

амортизації 
яких 

закінчується 
у поточному 

році 

Технічний 
відділ 

2 рази 
на рік 

Вибірка 
і групування 

Запит 
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Продовження табл. 2 
R80 Предмети 

підзвітності, 
що вилучені 
з експлу-
атації 

Технічний 
відділ 

Що-
місяця 

Вибірка, 
групування 

і сума 

Звіт 

Q81 Комп’ютери, 
що вилучені 

з 
експлуатації 

Технічний 
відділ 

За 
необхід- 
ністю 

Вибірка за 
ознаками 

Запит 

R90 Нові 
предмети 

підзвітності, 
що 

встановлені 
в аудиторіях 

Технічний 
відділ 

Один 
раз на 
півроку 

Вибірка, 
групування і 

сума 

Звіт 

Q91 Кімнати, де 
у поточному 

році 
встановлені 
комп’ютери 

Технічний 
відділ 

За 
необхідні

стю 

Вибірка за 
ознаками 

Запит 

Q100 Типи 
аудиторій, 
їх площа та 
кількість 

Диспетчер- 
ська 

За 
необхідні

стю 

Вибірка, 
групування, 

сума 

Запит 

Q110 До якого 
типу 

належить 
конкретна 
аудиторія та 
її площа 

Диспетчер- 
ська 

За 
необхід- 
ністю 

Пошук за 
ознаками 

Запит 

R111 Кімнати, де 
у поточному 

році 
встановлені 
комп’ютери 

Диспетчер- 
ська 

Раз на рік Вибірка, 
групування, 

сума 

Звіт 

F120 Кількість 
комп’ю-
терів у 

комп’ютерн
их класах 

Диспетчер- 
ська 

Що-
місяця 

Вибірка, 
групування, 

сума 

Ієрар-
хічна 
Форма 

R121 Оснащеність 
комп’ютерн
их класів 

Диспетчер- 
ська 

За 
необхідні

стю 

Вибірка, 
групування, 

сума 

Звіт 
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Закінчення табл. 2 
Q130 Вартість 

предметів, 
що 

встановлені 
у певній 
аудиторії 

Бухгалтерія За 
необхід-
ністю 

Вибірка, 
групування, 

сума 

Запит 

R131 Відомість 
нарахування 
амортизації 

Бухгалтерія Щорічно За мето-
дикою 

нарахування 

Звіт 

F132 Вартість 
предметів по 
аудиторіях 

Бухгалтерія Щорічно Вибірка, 
групування, 

сума 

Форма 

Q140 Предмети, 
що не мають 
залишкової 
вартості 

Бухгалтерія За 
необхід-
ністю 

Пошук за 
ознаками 

Запит 

R150 Зведена 
балансова 
відомість 
аморти-
заційних 
нараху- 
вань та 

залишкової 
вартості 
предметів 

Бухгалтерія Щорічно Групова 
операція за 
методикою 
(див. вище) 

Звіт 

R160 Зведена 
відомість 
руху 

предметів 

Бухгалтерія Що-
місяця 

Вибірка, 
групування, 

сума 

Звіт 

 
Тепер виконаємо аналіз елементів даних, що використовуються в 

кожному із запитів, звітів та/або форм.  
На основі аналізу інформаційних потреб користувачів можна 

зробити попередній висновок, що у наведених у табл. 2 повідомленнях 
використовуються такі атрибути (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Попередній перелік атрибутів, 

що вживаються у вихідних повідомленнях 
 

№ Атрибут  № Атрибут 
1 Поверх  7 Предмет 
2 Загальна площа кімнат 

на поверсі 
 8 Тип предмета 

3 Кімната  9 Початкова вартість предмета 
4 Тип кімнати  10 Термін амортизації предмета 
5 Площа кімнати  11 Кількість предметів у кімнаті 
6 Дата останнього 

ремонту кімнати 
 12 Дата встановлення предметів 

у кімнаті 
 

У результаті уточнення сутності запитів із майбутніми користу-
вачами встановлено використання атрибутів у вихідних повідомленнях 
(табл. 4). 

Таблиця 4 
Використання атрибутів у вихідних повідомленнях 

 

П
оз
на
че
нн

я 
по
ві
до
м
ле
нн

я 

Атрибути 
Вихідні повідомлення 

П
ов
ер
х 

За
га
ль
на

 п
ло
щ
а 
кі
м
на
т 
на

 п
ов
ер
сі

 

К
ім
на
та

 

Т
ип

 к
ім
на
ти

 

П
ло
щ
а 
кі
м
на
ти

 

Д
ат
а 
ос
та
нн

ог
о 
ре
м
он
ту

 к
ім
на
ти

 

П
ре
дм

ет
 

Т
ип

 п
ре
дм

ет
а 

П
оч
ат
ко
ва

 в
ар
ті
ст
ь 
пр
ед
м
ет
а 

Т
ер
м
ін

 а
м
ор
ти
за
ці
ї п
ре
дм

ет
а 

К
іл
ьк
іс
ть

 п
ре
дм

ет
ів

 у
 к
ім
на
ті

 

Д
ат
а 
вс
та
но
вл
ен
ня

 п
ре
дм

ет
ів

 у
 к
ім
на
ті

 

Номера 
атрибутів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q10 Площі кімнат і поверхів + + +  +        
F11 Поверхи та кімнати на поверхах 

разом з їх характеристиками + + + + + +       

 Площі кімнат і поверхів станом на 
перше число нового року + + +  +        

R20 Предмети підзвітності по 
кімнатах, поверхах  +  +    +  +  + + 
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Продовження табл. 4 
F21 Предмети підзвітності по 

кімнатах, поверхах +  +    + +   + + 

Q30 Кімнати, де знаходяться 
конкретні предмети підзвітності   +    +    +  

R40 Предмети підзвітності, що 
вилучені з експлуатації   +    +    + + 

R50 Нові предмети підзвітності, що 
встановлені в кімнатах   +    + + + + + + 

F51 Нові предмети, що встановлені 
на поверхах       + + + + + + 

Q52 Нові предмети, що встановлені 
у певній кімнаті   +    +    + + 

R60 Предмети підзвітності по 
кімнатах, поверхах +  +    + +   + + 

F61 Предмети підзвітності по 
кімнатах, поверхах +  +    +    +  

F70 Кімнати, де знаходяться 
конкретні предмети підзвітності   +    + +     

R71 Розміщення предметів 
підзвітності по кімнатах   +    +  + + + + 

Q72 Предмети, термін амортизації 
яких закінчується у поточному 
році 

  +    +  + + + + 

R80 Предмети підзвітності, що 
вилучені з експлуатації   +    +    +  

Q81 Комп’ютери, що вилучені з 
експлуатації   +    + +   +  

R90 Нові предмети підзвітності, що 
встановлені в аудиторіях   +    + + + + + + 

Q91 Кімнати, де у поточному році 
встановлені комп’ютери   +    + +    + 

Q100 Типи аудиторій, їх площа та 
кількість     + + +               

Q110 До якого типу належить 
конкретна аудиторія та її площа     + +                 

R111 Кімнати, де у поточному році 
встановлені комп’ютери     +       + +     + + 

F120 Кількість комп’ютерів у 
комп’ютерних класах     + +     + +         

R121 Оснащеність комп’ютерних 
класів     + +     + +         

Q130 Вартість предметів, що вста-
новлені в певній аудиторії     +       +   + +   + 

R131 Відомість нарахування амор-
тизації             + + + +   + 

F132 Вартість предметів по 
аудиторіях     +       + + + +   + 

Q140 Предмети, що не мають 
залишкової вартості             + + + +   + 
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Закінчення табл. 4 
R150 Зведена балансова відомість 

амортизаційних нарахувань та 
залишкової вартості предметів 

    +       + + + + + + 

R160 Зведена відомість руху 
предметів     +       +   + + + + 

 
Аналіз назв і семантики атрибутів та повідомлень показує, що 

ефект омонімії (одна й та ж назва має різну семантику) відсутній. Що 
стосується синонімії (одне й теж поняття має різні назви), то вона має 
місце (кімната, приміщення, аудиторія), але немає особливого сенсу 
переробляти цю частину концептуальної моделі, тому вона 
залишається, при цьому просто треба мати на увазі, що це в даному 
прикладі одне й теж. 

Що стосується визначення основних процедур перетворення 
інформації (бізнес-правил), то вони були наведені у табл. 3. 

Кінець фрагмента наскрізного прикладу (створення концеп-
туальної моделі ІСПП) 

 
Однією із важливих компонент регламентованого представлення 

КМ, крім таблиць, в яких представлені форми, звіти, атрибути, 
організаційні структури, що беруть участь у формування первинної 
інформації та процесах її перетворення, є: 

• функціональна модель – стандарт IDEF0; 
• діаграми потоків даних (ДПД) або Data Flow Diagram (DFD);  
• діаграми потоків робіт (ДПР) або Work Flow Diagram (WFD) – 

стандарт IDEF3. 
Примітка. Наведені вище стандарти були прийняті у США в 

авіабудівній промисловості при впровадженні інформаційних 
технологій в управління. Перші чотири літери розшифровуються 
таким чином: ICAM DEFinition, де ICAM (Information Computer Aided 
Manufacturing) – програма впровадження інформаційних технологій в 
управління. 

Усі три типи схем являють собою ієрархію діаграм: на самому 
верхньому рівні створюються так звані контекстні діаграми, 
центральною ланкою якої є сама інформаційна система (підсистема, 
комплекс задач, задача, автоматизоване робоче місце тощо). До 
позначення центральної ланки додаються інші елементи в залежності 
від типу діаграми. Потім центральна ланка підлягає декомпозиції, в 
результаті чого отримують діаграми першого рівня, потім деталізують 
ланки першого рівня і отримують діаграми другого рівня і так далі. 
Така декомпозиція продовжується, створюючи багаторівневу ієрархію 
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діаграм, до тих пір, поки не буде досягнуто такий рівень декомпозиції, 
на котрому компоненти стають елементарними і деталізувати їх далі 
неможливо.  

Всі три типи діаграм методологічно пов’язані між собою в такій 
послідовності: IDEF0 → DFD → WFD, але їх всі разом розробляють 
для великих проектів. Враховуючі обсяг бази даних курсової роботи, 
обов’язковим компонентом проекту є DFD. Для тих, хто цікавиться 
методологією названих вище діаграм, можна порекомендувати 
звернутися до [2, 6]. 

А зараз розглянемо методологію створення діаграм потоків даних. В 
основі даної методології (методології Гейна-Сарсона (Gane/Sarson) [6]) 
лежить створення моделі ІС, що аналізується: реально існуючої або яка 
проектується. Згідно з методологією модель системи визначається як 
ієрархія діаграм потоків даних, що описують асинхронний процес 
перетворення інформації від її уведення в систему до видачі 
користувачу. Діаграми верхніх рівнів ієрархії (контекстні діаграми) 
визначають підсистеми (АРМи, задачі, тощо) ІС або основні процеси 
та їх зв’язки із зовнішніми входами та виходами. Вони деталізуються 
за допомогою діаграм нижнього рівня. Джерела інформації (зовнішні 
сутності) породжують інформаційні потоки (потоки даних), які 
переносять інформацію до підсистем або процесів. Ті, у свою чергу, 
перетворюють інформацію і породжують нові потоки, які переносять 
інформацію до інших процесів або підсистем, накопичувачів даних або 
зовнішніх сутностей – споживачів інформації. Таким чином, 
основними компонентами діаграм потоків даних є:  

• зовнішні сутності;  
• системи/підсистеми;  
• процеси;  
• накопичувачі даних;  
• потоки даних. 
Зупинимося на нотації, прийнятої для представлення DFD. 

Системи/підсистеми і процеси на схемах прийнято позначати або 
прямокутником із закругленими кутами – верхні фігури на рис. 2, або 
кругом (еліпсом, овалом) – нижні фігури на рис. 1. Системи 
(підсистеми, комплекси задач, задачі, автоматизовані робочі місця) 
відрізняються від процесів побудовою назв. Назва системи у своїй 
основі має іменник, наприклад: «Інформаційна система про 
приміщення і предмети», «АРМ робітника бухгалтерії», «Ведення 
інформації про предмети» тощо. Назва процесу у своїй основі має 
дієслово, наприклад: «Увести інформацію про новий предмет», 
«Оновити дату ремонту кімнати», «Розрахувати амортизацію 
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предметів» тощо. Як правило, системи вживаються на верхніх рівнях 
DFD, процеси – на нижніх. Контекстна діаграма не має номера 
(нульовий рівень ієрархії), системи або процеси першого рівня 
декомпозиції мають номери 1, 2, …, N, підсистеми або процеси 
другого рівня декомпозиції мають номери 1.1, 1.2, ... 1.m, 2.1, 2.2 і т. д. 

 

 
Рис. 2. Приклади представлення систем і процесів 

різними способами в DFD 
 
У даних матеріалах буде застосовуватися нотація представлення 

систем і процесів у вигляді прямокутників із закругленими кутами. 
Зовнішні сутності на DFD прийнято позначати прямокутниками 

(ліва фігура на рис. 3), при цьому рекомендується прямокутники 
показувати з тінню при освітленні зверху і зліва (права фігура на 
рис. 3). В даних матеріалах буде використовуватися друга нотація. 

 

 
Рис. 3. Приклади представлення зовнішніх сутностей 

 
Накопичувачі даних позначаються смугою або без визначення лівої 

і правої граней (ліва фігура на рис. 4), або без визначення тільки правої 
грані (права фігура на рис. 4). Накопичувачі, як системи і процеси, 
нумеруються, але нумерація їх незалежна: попереду номера ставиться 
літера D (або Д), після якої ставиться порядковий номер. Якщо в 
діаграмах IDEF0 і WFD накопичувачами можуть бути будь-яке 
сховище, де зберігаються як матеріальні, так і нематеріальні об’єкти, 
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то в DFD під накопичувачами мають на увазі файли та/або бази даних. 
У даних матеріалах буде використовуватися друга нотація.  

 
 
 

Рис. 4. Приклади представлення накопичувачів 
 
Потоки даних на DFD позначаються направленими лініями 

(лініями із стрілками) між переліченими вище елементами діаграм. 
Кожна лінія має назву потоку інформації. На верхніх рівнях вони 
мають узагальнені назви («Інформація про предмети для бухгалтерії», 
«Дані про норми амортизації» тощо), а на нижніх рівнях – більш 
конкретні («Звіт R31», «Дані про норми амортизації Мінфіну від .... 
№» тощо). Тут теж використовують різні нотації: прямі лінії (рис. 5) 
або випуклі лінії (рис. 6). 

 
 

 
Рис. 5. Приклади представлення потоків даних прямими лініями 
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Рис. 6. Приклади представлення потоків даних випуклими лініями 
 
Використаємо викладену вище методологію для створення ієрархії 

діаграм для інформаційної системи про аудиторії та предмети, що там 
встановлені. 

 
Наскрізний приклад проектування бази даних. Діаграми потоків 

даних 
Контекстна DFD ІСПП показана на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Контекстна діаграма потоків даних 
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Нижче в даному прикладі наведено набір DFD тільки для АРМ 
працівника господарчого відділу (рис. 8-11). 

 

 
 

Рис. 8. Фрагмент DFD першого рівня 
 

 
Рис. 9. Фрагмент DFD другого рівня 
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Рис. 10. Фрагмент DFD третього рівня 

 

 
Рис. 11. Фрагмент DFD четвертого рівня 

 
Інші DFD тут не наводяться. У таблиці 5 наведена ієрархія діаграм 

потоків даних інформаційної системи. Маючи ієрархію діаграм 
потоків даних, складання інших DFD для даної ІС не представляє 
труднощів. 

Кінець фрагмента наскрізного прикладу (діаграми потоків 
даних) 
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Таблиця 5 
Ієрархія діаграм потоків даних ІСПП 

 

Вершина 
діаграми Підсистеми та процеси 

1 АРМ працівника господарчого відділу (ГВ) 
1.1 Ведення первинної інформації про аудиторії та 

підзвітні ГВ предмети 
1.1.1 Ведення інформації про аудиторії 
1.1.1.1 Додати інформацію про аудиторії 
1.1.1.2 Оновити інформацію про аудиторії 
1.1.1.3 Видалити інформації про аудиторії 
1.1.2 Ведення інформації про підзвітні ГВ предмети 
1.1.2.1 Додати інформації про підзвітні ГВ предмети 
1.1.2.2 Оновити інформації про підзвітні ГВ предмети 
1.1.2.3 Видалити інформації про підзвітні ГВ предмети 
1.2 Виведення інформації про аудиторії та підзвітні ГВ 

предмети 
1.2.1 Виведення інформації про аудиторії 
1.2.1.1 Виведення інформації про аудиторії у вигляді запитів 
1.2.1.2 Виведення інформації про аудиторії у вигляді форм 
1.2.1.3 Виведення інформації про аудиторії у вигляді звітів 
1.2.2 Виведення інформації про підзвітні ГВ предмети 
1.2.2.1 Виведення інформації про підзвітні ГВ предмети  

у вигляді запитів 
1.2.2. Виведення інформації про підзвітні ГВ предмети  

у вигляді форм 
1.2.2. Виведення інформації про підзвітні ГВ предмети  

у вигляді звітів 
2 АРМ працівника технічного відділу (ТВ) 
2.1 Ведення інформації про підзвітні ТВ предмети 
2.1.1 Додати інформації про підзвітні ТВ предмети 
2.1.2 Оновити інформації про підзвітні ТВ предмети 
2.1.3 Видалити інформації про підзвітні ТВ предмети 
2.2 Виведення інформації про підзвітні ТВ предмети 
2.2.1 Виведення інформації про підзвітні ТВ предмети у 

вигляді запитів 
2.2.2 Виведення інформації про підзвітні ТВ предмети у 

вигляді форм 
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Закінчення табл. 5 
2.2.3 Виведення інформації про підзвітні ТВ предмети у 

вигляді звітів 
3 АРМ працівника бухгалтерії 
3.1 Ведення інформації про норми амортизації предметів 
3.2 Формування документів для проведення інвентаризації 

предметів в аудиторіях 
3.2.1 Уведення предметів в експлуатацію 
3.2.2 Переміщення предметів 
3.2.3 Нарахування амортизації і встановлення нової вартості 

предметів 
3.2.4 Вилучення предметів із експлуатації 
4 АРМ працівника навчального відділу 
4.1 Ведення інформації про типи аудиторій 
4.2 Отримання інформації про характеристики аудиторій 
4.3 Отримання інформації про предмети в аудиторіях 
4.3.1 Отримання інформації про оснащеність аудиторій 

комп’ютерами 
4.3.2 Отримання інформації про оснащеність аудиторій 

пристроями та лабораторним обладнанням 
 
 
Таким чином, у результаті аналізу інформаційної системи об’єкта 

на основі створення DFD-діаграм (при розробці середніх і великих 
проектів ще й на основі IDEF0-діаграм, що передують DFD-
діаграмам): 

• визначають головну функцію системи, що проектується, 
наприклад, «Надавати інформаційне супроводження процесам 
встановлення, переміщення та списання предметів в аудиторіях»; 

• описують в об’єкті, що моделюється, бізнес-процеси, наприк-
лад: «Увести дані про встановлення нових предметів в аудиторії», 
«Отримати звіт про ремонти приміщень у минулому році»; 

• визначити потоки даних, що обробляються визначеними 
бізнес-процесами, наприклад, «Акт про списання предмета», «Звіт про 
ремонти приміщень у минулому році»; 

• завершують створення концептуальної моделі системи, яка 
являє собою опис об’єкта, властивих йому бізнес-правил, потоків і 
сховищ даних. 
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Відмітимо, що потоки даних – це прообрази процедур прикладного 
програмного забезпечення, а сховища даних – таблиці бази даних. Але 
більш детальне визначення таблиць, складу їх атрибутів та 
взаємозв’язків здійснюється на наступних етапах проектування бази 
даних. 

 
 
3.5. Інфологічна модель бази даних. Діаграми «сутність – 

зв’язок» 
 
Як наводилося вище, діаграми потоків даних на наступних етапах 

проектування БД використовуються як певні специфікації (вимоги) 
процедур уведення та обробки даних. Після цього приступають 
безпосереднє до проектування бази даних. Першим процесом цього 
етапу проектування є моделювання даних із врахуванням кон-
цептуальної моделі інформаційної системи. Ціль моделювання даних 
(створення інфологічної моделі) складається в забезпеченні розроблю-
вача ІС концептуальною схемою бази даних у формі однієї моделі або 
декількох локальних моделей, що відносно легко можуть бути 
перетворені в будь-яку модель даних: реляційну, ієрархічну, мережну. 
Найбільш розповсюдженим засобом абстрактного представлення 
структур баз даних є ER-модель або модель «сутність – звязок». Вона 
уперше була введена Питером Ченом (Peter Chen) у 1976 р. [3, 5, 7], а 
графічне представлення (нотація) цієї моделі відомо як ERD (Entity-
Relationship Diagram) або ER-схема (ER-діаграма). На даний час існує 
декілька нотацій ERD. Нижче для її представлення використається 
нотація Чена, в якій схема складається з елементів трьох основних 
типів: 

a) множин сутностей; 
b) атрибутів; 
с) зв’язків. 
Перший крок інфологічного моделювання – аналіз концептуальної 

моделі, включаючи DFD, з метою виділення сутностей. Якщо етап 
створення концептуальної моделі не виконувався, то витяг інформації 
для виділення сутностей здійснюється шляхом проведення інтерв’ю із 
замовником(ами) системи або анкетування, тобто виконується певна 
частина робіт концептуального рівня.  

Сутність (Entity) – реальний або уявлюваний об’єкт, що має 
істотне значення для розглянутої предметної сфери, інформація про 
яке підлягає збереженню. На ERD сутність представляється або 
прямокутником (рис. 11, ліва фігура), або прямокутником із закругле-


