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• уточнення обмежень цілісності бази даних; 
• графічне представлення даталогічної моделі у вигляді таблиць 

із зазначенням їх атрибутів та обраних первинних і зовнішніх 
ключів, та зв’язків між таблицями; 

• табличне представлення атрибутів таблиць та їх 
характеристик: назва, сутність (якщо потрібно), тип даних, 
ключовий чи не ключовий, тип ключа (для ключових 
атрибутів), обмеження або правила перевірки, обов’язковість 
значення, тощо. 

Якщо структура даних, що обрана в ДЛМ, не може бути 
реалізована на рівні фізичної моделі, то коректують ДЛМ, що може 
привести до необхідності коректування ІЛМ, а можливо і КМ. 

 
 
3.7. Фізична модель бази даних 
 
Фізична модель визначає розміщення даних у зовнішній пам’яті. 

Вона ще називається внутрішньою моделлю системи і форма її 
представлення залежить від обраної СКБД. Якщо обрана така СКБД, 
яка підтримує реляційну модель даних, то треба таблиці разом з 
атрибутами і зв’язки між таблицями перенести в середовище СКБД з 
врахуванням вимог до відповідних об’єктів БД. Так, ідентифікатори 
(імена) таблиць і полів мають задовольняти вимогам СКБД, типи 
даних, розміри полів, обмеження теж мають бути приведені у 
відповідність до прийнятих у даній СКБД. 

Далі визначаються стратегії індексування, а також взаємозв’язки 
між таблицями, первинні та зовнішні ключі на основі визначених у 
даталогічній моделі та врахуванням способів їх завдання в обраній 
СКБД. 

На етапі фізичного проектування слід приділити особливу увагу 
забезпеченню цілісності БД. У СКБД цілісність даних забезпечується 
обмеженнями цілісності, тобто набором правил, що встановлюють 
допустимість даних та зв’язків між ними. Наводиться контрольний 
приклад заповненої БД з урахуванням встановлених обмежень 
цілісності.  

Таким чином, послідовність робіт при створенні фізичної моделі на 
основі реляційної моделі даних може бути наступною: 
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• аналіз та вибір СКБД; 
• розробка структури (фізичної моделі) бази даних засобами 

вибраної СКБД з урахуванням типів даних та обмежень 
цілісності атрибутів; 

• розробка схеми взаємозв’язків бази даних засобами вибраної 
СКБД з урахуванням обмежень посилальної цілісності; 

• розробка контрольного приклада заповнення бази даних. 
Кінцевим результатом роботи є представлення таблиць та зв’язків 

між ними, що описані в даталогічній моделі даних, у середовищі 
обраної СКБД. При цьому мають бути визначені (запрограмовані 
мовою опису даних) обмеження цілісності як для атрибутів, так и 
посилальна цілісність. 

 
Наскрізний приклад проектування бази даних ІСПП. Фізична 

модель бази даних 
На етапі проектування бази даних на фізичному рівні треба, у 

першу чергу, визначитися з СКБД. Оскільки обсяг бази даних 
незначний, а підрозділи, що будуть її використовувати, розміщені у 
межах одного корпуса ВНЗ, то найбільш прийнятним рішенням буде 
вибір «настільної» СКБД Access та розміщення її на сервері, до якого 
будуть мати доступ підрозділи-користувачі. Питання розмежування 
доступу слід вирішити засобами операційної системи. 

Створимо базу даних ITM_RMS та її таблиці згідно з даталогічною 
моделлю (табл. 7). Головне вікно бази даних наведено на рис. 37. 

 

 
 

Рис. 37. Головне вікно бази даних: Таблиці 
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Засобами СКБД визначаємо ключі та інші властивості атрибутів у 
відповідності до табл. 7. На рис. 38-43 наведено вигляд таблиць та у 
режимі конструктора, при цьому показано властивості тих атрибутів, 
що потребують їх встановлення (визначення). 

 

 
Рис. 38 

 

 
Рис. 39 
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Рис. 40 

 

 
Рис. 41 
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Рис. 42 

 

 
Рис. 43. 
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На рис. 44 представлено схему взаємозв’язків таблиць бази даних. 
 

 
Рис. 44. Схема взаємозв’язків таблиць бази даних 

 
Як видно на схемі, цілісність бази даних на рівні таблиць 

забезпечено наявністю первинних ключів у кожній таблиці атрибути 
виділені жирним шрифтом), а на рівні зв’язків – посилальною 
цілісністю (на схемі вона відображена символами ‘1’ та ‘∞’ на кінцях 
зв’язків). 

На рис. 45-50 представлено контрольний приклад вмісту таблиць 
бази даних. 

Кінець фрагмента наскрізного прикладу (фізична модель бази 
даних) 

 
ROOMS

Номер 
кімнати Код типу кімнати Площа 

кімнати 
Номер поверху 

(числ) 
1-1 лабораторія 35 2 
1-2 кабінет 25 1 
1-3 кабінет 26 1 
1-4 лабораторія 36 1 
1-5 лекційна аудиторія 80 1 
1-6 кабінет 50 1 
1-7 семінарська аудиторія 40 4 
1-8 лабораторія 38 1 
2-1 семінарська аудиторія 28 2 
2-2 лекційна аудиторія 55 2 
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ROOMS
Номер 
кімнати Код типу кімнати Площа 

кімнати 
Номер поверху 

(числ) 
2-3 лекційна аудиторія 60 2 
2-4 комп’ютерний клас 44 2 
2-5 лабораторія 55 2 
2-6 комп’ютерний клас 50 2 
3-1 лабораторія 22 3 
3-2 кабінет 30 3 
3-3 лабораторія 34 3 
3-4 кабінет 40 3 
3-5 семінарська аудиторія 54 3 
3-6 кабінет 36 3 
3-7 лабораторія 24 3 
3-8 комп’ютерний клас 50 4 
3-9 кабінет 50 3 
4-1 комп’ютерний клас 32 4 
4-2 лабораторія 23 4 
4-3 семінарська аудиторія 33 4 
4-5 кабінет 46 4 
4-6 кабінет 35 4 
4-7 комп’ютерний клас 44 4 

Рис. 45 
 

FLOORS
Номер поверху 

(числ) 
Номер поверху 

(літер) 
Загальна площа 

поверху 
1 перший 295 
2 другий 299 
3 третій 290 
4 четвертий 303 
5 пятий 101 

Рис. 46 
TPRM
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Код типу кімнати Назва типу кімнати
1 лекційна аудиторія 
2 лабораторія 
3 кабінет 
4 комп’ютерний клас 
5 семінарська аудиторія

Рис. 47 
 

ITEMS

Код 
предмета Назва предмета Код типу 

предмета

Початкова 
вартість 
предмета 

Термін 
амортизації

1 Стіл аудиторний 
на два місця 

1 50,4 5 

2 Парта 1 40,56 5 
3 Пристрій для 

нагріву води 
2 150 10 

4 Комп’ютер 
Pentium-4 

3 3000 3 

5 Стіл 
двухтумбовий 

4 320 10 

6 Дошки 1 300 10 
Рис. 48 

 
TPIT

Код типу предмета Назва типу предмета 
1 Столи, стільці, дошки, шафи для аудиторій
2 Лабораторне устаткування 
3 Комп’ютерна техніка 
4 Офісні меблі 

Рис. 49 
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IT_RM
Номер 
кімнати 

Код 
предмета 

Кількість предметів 
у кімнаті 

Дата встановлення 
предметів 

1-1 1 50 01.09.2002 
1-1 2 10 20.10.2002 
1-1 3 10 12.10.1998 
1-1 4 10 01.01.2004 
1-1 5 3 12.10.2003 
1-2 2 16 01.02.2003 
1-2 3 15 01.06.2001 
1-2 4 1 01.10.2002 
2-1 1 5 15.09.2003 
2-1 2 30 10.03.2002 
2-2 3 20 01.01.2003 
2-2 4 5 20.04.2003 
3-1 1 8 01.07.2002 
3-1 2 40 01.01.2003 
3-2 1 60 01.01.2002 
4-1 2 55 25.09.2003 
4-1 3 7 01.11.2001 
4-1 4 5 30.05.2000 

Рис. 50 
 
 
3.8. Опис реалізації проекту інформаційної системи на 

основі створеної бази даних 
 
Опис реалізації проекту інформаційної системи включає, крім 

обґрунтування обраної СКБД, опис реалізації об’єктів бази даних, 
зокрема (якщо обрано СКБД Access), запити, форми, звіти, макроси й 
модулі. Якщо програмний код займає великий обсяг (більше 2 
сторінок), то він виноситься в додатки. В додатки може бути винесені 
й результати виконання запитів і звітів, якщо вони займають більше 
сторінки. Перелік реалізованих об’єктів бази даних має витікати із 
концептуальної моделі, зокрема із діаграм потоків даних (DFD). Із 
останньої або виходячи із зручності користування має бути 


