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СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  
БАЗАМИ ДАНИХ 

10. 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ  
БАЗАМИ ДАНИХ (СУБД) 

10.1.1. Архітектура системи бази даних 

Інформація дуже різноманітна за змістом та дуже велика за 
обсягом. Тому її необхідно структурувати — виділити компонен-
ти та встановити зв’язки поміж ними. Існує три моделі (рівні) 
структурування: концептуальна, логічна (зовнішня) та фізична 
(внутрішня). На рис. 10.1 відображена архітектура системи бази 
даних. 

 

Мова

Робоча
область

Користувач А1

Мова

Робоча
область

Користувач А2

Мова

Робоча
область

Користувач В1

Зовнішня
модель А

Зовнішня
модель В

Модель даних
(концептуальна модель) СУБД

База даних (внутрішня модель)

Користувач В2

Мова

Робоча
область

 

Рис. 10.1. Архітектура системи бази даних 
 

Концептуальна модель. Елементи реального світу, інформа-
ція про які зберігається та використовується, називається об’єк-
тами.  

Об’єктом може бути предмет праці, технологічна операція, 
робітник, підрозділ, підприємство або поняття, про яке отримані 
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дані. Множина об’єктів, інформаційний опис котрих використо-
вується в системі, має назву предметної області системи. Сукуп-
ність інформації про цю область являє собою інформаційний 
простір предметної області. 

Кожний об’єкт предметної області характеризується низкою 
властивостей. Ці властивості відображуються за допомогою еле-
ментарних одиниць інформації — атрибутів. Атрибут — це не-
подільний під час передавання та зберігання елемент інформа-
ційного простору. З атрибутів будуються всі інші, більш складні, 
інформаційні конструкції. Атрибут відображує певну властивість 
деяких класів об’єктів. Значення або екземпляр атрибута — це 
інформація про дану властивість одного конкретного об’єкта. 
Клас об’єктів — це їхня сукупність, яка володіє однаковим набо-
ром властивостей.  

Концептуальна модель також визначає зв’язки між об’єктами.  
Таким чином, концептуальна модель відображує узагальнене 

уявлення про інформацію її кінцевих користувачів.  
Існують такі моделі даних: файлові з послідовною та індек-

сно-послідовною організацією; ієрархічні; мережові та реля-
ційні. Останнім часом найбільш поширеною моделлю є реля-
ційна. 

Внутрішня модель (фізична база даних) являє собою найниж-
чий рівень бази даних. Вона складається з різних екземплярів ти-
пів даних, які зберігаються на пристроях зовнішньої пам’яті (на-
приклад, на дисках).  

Зовнішня модель. Як правило, окремого користувача ціка-
вить лише окрема частина бази даних. Окрім того, користувач не 
знає, яким чином фізично зберігаються ці дані. Зовнішня мо-
дель — це інформаційний зміст бази даних у такому вигляді, як її 
уявляє собі користувач. Для звертання до бази даних можуть ви-
користовуватися як мови програмування, так і спеціалізовані мо-
ви (наприклад, мова запитів SQL).  

Таким чином, база даних — це інтегроване сховище взаємо-
пов’язаних даних конкретної предметної області. 

Система управління базами даних (СУБД) — це комплекс 
програмних засобів, призначений для інтегрованого зберігання та 
обробки даних. 

За загальне управління системою бази даних відповідає адмі-
ністратор бази даних, котрий виконує такі функції: 

 визначення інформаційного змісту бази даних; 
 визначення структури зберігання даних; 
 взаємодія з користувачами; 
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 забезпечення перевірки достовірності інформації; 
 визначення повноважень доступу; 
 визначення методів архівації та поновлення даних; 
 управління ефективністю функціонування СУБД. 

10.1.2. Реляційна модель даних 

Реляційна модель даних подає дані у вигляді множини таб-
лиць. Структура бази даних визначається встановленням зв’язків 
між таблицями замість моделювання схеми даних відповідно до 
способу їхнього фізичного розташування. 

Таблиця являє собою набір рядків та стовпців, де рядки нази-
ваються записами, а стовпчики — полями. Наприклад, таблиця  

«Замовники» має такий вигляд: 
 

Таблиця 1 

Номер  
замовника 

Прізвище Ім’я 
Номер  

рахунка 
Адреса 

120 Петренко Іван 432568 м. Полтава 

123 Ткаченко Тарас 325672 м. Київ … 

178 Кулик Тетяна 734589 м. Львів 

 
Для кожної таблиці можна створити декілька індексів. Індекси 

дозволяють впорядковувати записи, виконувати швидкий пошук 
потрібних даних та встановлювати зв’язки між таблицями. Поля, 
які використовуються в індексах, називаються ключами записів. 
Ключ може бути простим та складеним. Простий ключ містить 
ім’я одного поля, а складений може містити декілька полів. Пер-
винний ключ (Primary key) повинен однозначно ідентифікувати 
запис, тобто він може приймати тільки унікальне значення, на-
приклад, поле «номер замовника». 

База даних може містити декілька таблиць, які пов’язані по-
між собою по ключових полях. Наприклад, база даних «Замовни-
ки» крім таблиці «Замовники» може мати таблицю «Замовлення» 
(табл. 2), яка містить усі замовлення, що розміщені окремими за-
мовниками. Замість повторення всієї інформації замовника в ко-
жному записі таблиці «Замовлення» ця таблиця може містити 
єдине поле (номер замовника), яке ідентифікує відповідного за-
мовника. 
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Таблиця 2 

Номер  
замовлення 

Номер  
замовника 

Дата Код товару 
Сума,  

тис. грн 

1234 123 10/03/01 25 123 

1235 123 10/03/01 28 165 

1238 178 10/03/01 28 154 

1237 120 10/03/01 25 345 

 
З табл. 2 бачимо, що замовник з номером 123 (Ткаченко) за-

мовив товари 25 та 28. У табл. 1 первинним ключем є поле «Но-
мер замовника», в табл. 2 первинним ключем є номер замовлен-
ня, а поле «номер замовника» в табл. 2 встановлює відношення 
(зв’язок) між таблицями і являє собою зовнішній ключ, тому що 
він посилається на первинний ключ «зовнішньої» таблиці «Замов-
ники». Такий тип відношення має назву «one-to-many» (один-до-
багатьох), тому що один замовник може розміщати багато замов-
лень, але окреме замовлення може бути розміщене тільки одним 
замовником. Ще існують відношення «one-to-one» (один-до-од-
ного) та «many-to-many» (багато-до-багатьох). Відношення «one-
to-one» (одному запису в першій таблиці відповідає один запис  
у другій таблиці) у реляційній моделі застосовується дуже рід- 
ко, тому що такі дві таблиці можна з’єднати в одну. Відношен- 
ня «many-to-many» використовується, якщо одному запису пер-
шої таблиці відповідає декілька записів другої таблиці та одно- 
му запису другої таблиці відповідає декілька записів першої  
таблиці. 

Реляційна модель базується на понятті теоретико-множинного 
відношення, яке являє собою підмножину декартового добутку 
списку доменів. Домен — це множина значень. Наприклад, вели-
чини, які присутні у стовпчиках НОМЕР ЗАМОВНИКА табл. 1 
та табл. 2, вибрані з основного домену всіх можливих номерів 
замовника. Декартовим добутком доменів D1, D2, … , Dn (позна-
чається як D1  D2  …  Dn) називається множина всіх кортежів 
(V1, V2, … , Vn) довжини n, таких, що V1 належить D1, V2 нале-
жить D2, … , Vn належить Dn, тощо. Наприклад, якщо n=2, 
D1={0,1} та D2={r,f}, тоді D1  D2 є {(0,r), (0,f), (1,r), (1,f)} . 

Відношення — підмножина декартового добутку одного або 
більше доменів. Наприклад, {(0,r), (0,f), (1,r), (1,f)} є відношення 
визначеної раніше підмножини D1  D2. Величина n являє собою 
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ступінь відношення. Так, для відношення ЗАМОВНИКИ ступінь 
має значення 5.  

Елементи відношення називаються кортежами. Кожний кор-
теж містить n компонентів.  

Таблицю можна представити як відношення, де кожний кор-
теж — це рядок, а кожний стовпчик відповідає одному компоне-
нту. Стовпчики також називаються атрибутами, але складаються 
вони з відповідного домену.  

Список імен атрибутів відношення зветься схемою відношен-
ня. Наприклад, відношення має назву ЗАМОВНИКИ. Його схема 
буде мати такий вигляд: 

DOMAIN НОМЕР ЗАМОВНИКА NUMERIC (4) 
DOMAIN ПРІЗВИЩЕ CHARACTER (20) 
DOMAIN ІМ’Я CHARACTER (15) 
DOMAIN НОМЕР РАХУНКА NUMERIC (10)  
DOMAIN АДРЕСА CHARACTER (50)  
RELATION ЗАМОВНИКИ (НОМ DOMAIN НОМЕР ЗАМО-

ВНИКА) 
ПРІЗВ DOMAIN ПРІЗВИЩЕ 
NAME DOMAIN ІМ’Я 
РАХ DOMAIN НОМЕР РАХУНКА 
АДР DOMAIN АДРЕСА 
Сукупність схем відношень, які використовуються для подан-

ня інформації, називають схемою бази даних.  
Таким чином, у табл. 1 зображено відношення ЗАМОВНИКИ 

ступеня 5, яке визначено на доменах НОМЕР ЗАМОВНИКА, 
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, НОМЕР РАХУНКА, АДРЕСА. У табл. 3 по-
казаний декартовий добуток двох множин ЗАМОВНИКИ (120, 
123, 178) та КОД ТОВАРУ (25, 28).  

 

Таблиця 3 

Номер замовника Код товару 

120 25 

120 28 

123 25 

123 28 

178 25 

178 28 
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Для створення запитів у реляційних відношеннях використо-
вується реляційна алгебра, яка містить такі операції: 

1. З’єднання. З’єднання відношень R1 та R2 є множиною кор-
тежів R3, котрі належать R1 або R2, або їм обом. Ця операція за-
стосовується тільки до відношень, які мають однакові стовпчики. 
Наприклад, відношення R1 містить працівників механічного це-
ху, а відношення R2 — збирального цеху. Якщо відношення R3 
з’єднання R1 та R2, тоді воно буде містити працівників з обох 
цехів.  

2. Різниця. Різницею відношень R1 та R2 є множина кортежів, 
що належать R1, але не належать R2. Ця операція теж застосову-
ється тільки до відношень, які мають однакові стовпчики. Напри-
клад, відношення R1 містить усіх працівників, а відношення 
R2 — тільки працівників механічного цеху. Відношення R3, якщо 
воно є різницею відношень R1 та R2, буде містити всіх працівни-
ків, окрім працівників механічного цеху.  

3. Декартовий добуток. Якщо відношення R1 та R2 мають 
ступінь n1 та n2 відповідно, тоді декартовим добутком R1  R2 
називається множина кортежів довжини n1 + n2, перші n1 ком-
понентів яких — це кортежі відношення R1, а останні n2 — кор-
тежі відношення R2. Фактично ця операція повертає відношення, 
кортежі якого — це всі можливі комбінації рядків початкових 
таблиць. Якщо кількість кортежів відношення R1 — N, а відно-
шення R2 — M, тоді результатом операції буде відношення, яке 
складається з N*M кортежів. 

4. Проекція. Сутність цієї операції полягає у тому, що з зада-
ного відношення R вилучаються деякі з його компонентів або (та) 
переупорядковуються ті, що залишилися. Наприклад, проекцією 
відношення ЗАМОВНИКИ може бути відношення із атрибутами: 
НОМЕР ЗАМОВНИКА, АДРЕСА.  

5. Перехрестя. Перехрестям двох відношень R1 та R2 назива-
ється множина всіх кортежів t, що належать як R1, так і R2. Від-
ношення R1 та R2 повинні мати однакову ступінь n та j-й атрибут 
одного з них повинен бути з того ж самого домену, що і j-й атри-
бут другого. Наприклад, відношення R1 містить працівників 
усього підприємства, а R2 — працівників механічного цеху. Від-
ношення R3, яке є перехрестям відношень R1 та R2, буде містити 
працівників лише механічного цеху.  

6. Селекція. Ця операція повертає відношення R2, котре міс-
тить ті самі атрибути, що і задане відношення R1, та частину кор-
тежів R1. Значення певних атрибутів цих кортежів відповідають 
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деяким умовам. Наприклад, однією з можливих рестрикцій від-
ношення ЗАМОВНИКИ може стати відношення замовників, кот-
рі проживають у Києві та мають ім’я Віктор. 

Можна виділити такі переваги реляційної моделі даних: 
 простота. Запити формулюються у термінах інформацій-

ного змісту без урахування складних аспектів системної реалі-
зації; 

 непроцедурні запити. Запити можуть бути сформульовані 
непроцедурною мовою, тому що вони не будуються на основі 
заздалегідь визначеної структури; 

 незалежність даних. Під час використання реляційної моделі 
інтерфейс користувача не пов’язаний з фізичною структурою да-
них та доступом до них; 

 теоретичне обґрунтування. Під час проектування бази даних 
застосовуються методи, які побудовані на нормалізації відно-
шень. Нормалізація — це структурування даних таким чином, 
щоб уникнути непотрібного дублювання даних та забезпечити 
швидкий шлях пошуку необхідних даних.  

10.1.3. Принципи та етапи проектування  
бази даних 

Проектування бази даних відбувається на основі концептуаль-
них вимог її кінцевих користувачів. Під час проектування бази 
даних враховується таке: 

 база даних повинна задовольняти актуальним інформацій-
ним потребам; 

 дані перед включенням до бази даних повинні перевірятися 
на достовірність; 

 доступ до даних повинні мати тільки особи з відповідними 
повноваженнями; 

 база даних повинна легко розширятися під час реорганізації 
та збільшення обсягів предметної області. 

Етапи проектування бази даних: 

1. Визначення мети створення бази даних. 
2. Проектування концептуальної моделі бази даних.  
3. Проектування зовнішніх моделей даних. 
4. Проектування внутрішньої моделі даних. 
5. Оцінка внутрішньої моделі даних. 
6. Реалізація бази даних. 
7. Аналіз ефективності бази даних. 
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10.2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ  
VISUAL FOXPRO (VFP) 

10.2.1. Загальна характеристика СУБД VFP 

СУБД VFP — це реляційна база даних. Кожна таблиця збері-
гається в окремому файлі з розширенням dbf. Усі інші об’єкти — 
форми (form), запити (query), звіти (report), програми (program), 
меню (menu), уявлення (view) теж зберігаються в окремих файлах 
з відповідними типами.  

Типи даних. Дані поділяються на змінні бази даних (поля), 
змінні пам’яті (використовуються для проміжного зберігання да-
них) та масиви змінних пам’яті. Ім’я змінної може мати довжину 
до 10 символів, містити літери від A до Z, всі цифри та знак підк-
реслювання (―). У таблиці 3 перелічені типи даних, які можуть 
приймати змінні. 

Таблиця 3 

Тип даних Характеристика 

Character 
Може містити всі символи клавіатури, максимальна дов-
жина — 254 

Currency 
Грошовий тип, може приймати значення від –900Е8 до 
+900Е8, містить 4 дробові розряди 

Float 
Може містити цифри, десяткову крапку. Максимальна 
довжина поля — 20 символів 

Numeric 
Може містити цифри, десяткову крапку. Максимальна 
довжина поля — 20 символів (ціла частина + дробова 
частина + 1, якщо є десяткова крапка) 

Date 
Містить дату в такому вигляді: місяць/число/рік, напри-
клад, 10/31/01 

Date Time Містить дату та час, наприклад, 10/31/01 11:59 PM 

Double 
Може містити числові дані, але обчислення виконуються 
з більшою точністю, ніж з даними типу Numeric 

Logical 
Логічний тип даних. Може приймати два значення Т 
(True) та F (False) 

Memo 
Дозволяє зберігати текст необмеженого розміру. Дані у 
цьому випадку зберігаються в іншому файлі 

General 
Може містити OLE-об’єкти, компоненти Windows, 
об’єкти, що створені в інших додатках 

Character (binary) Може містити будь-які 8-бітні значення та символ null (0) 

Memo (binary) 
Дозволяє зберігати відскановані зображення, оцифровану 
музику тощо 



 388 

Операції над даними 

Арифметичні операції: додавання — «+»; віднімання — «–»; 
множення — «*»; ділення — «/»; піднесення ступеня — «^». 

Операції відношення: «=» — дорівнює; «>» — більше; 
«>=» — більше або дорівнює; «<» — менше; «<=» — менше 
або дорівнює; «#» — не дорівнює; $ — вкладеність підрядка в 
рядок (наприклад, вираз T$«Yy» є вірним, якщо T дорівнює 
«Y» або «y»).  

Логічні операції: і — «and»; або — «or»; заперечення — «not». 
Наприклад, місяць="Січень" and Код_товару="А123". 

Операції над символьними типами даних: 
 Конкатенація (щеплення) — «+».  
Приклад 1   Приклад 2 Приклад 3  
А="Факультет"  А=12   А="12"  
В="ФЕУ"   В=15   В="15" 
С=А+В   С=А+В  С=A+B 
Якщо вивести значення С, тоді в першому прикладі отримає-

мо: Факультет ФЕУ; у другому — 27; у третьому — 1215. 

Функції 

Основні математичні функції наведені в табл. 4.  

Таблиця 4 

Математична  
функція 

Функція VFP 
Математична  

функція 
Функція VFP 

│x│ ABS(<вираз>) Tgx TAN(<вираз>) 

Ex EXP(<вираз>) Sinx SIN(<вираз>) 

Ціла частина х INT(<вираз>) Cosx COS(<вираз>) 

Lnx LOG(<вираз>) Мінімальне MIN(x1,x2) 

Lgx LOG10(<вираз>) Максимальне MAX(x1,x2) 

√x SQRT(<вираз>) Визначення номера 
поточного запису 

RECNO() 
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Наприклад, необхідно підрахувати Y за такою формулою:  

x
ex

xa
Y






lg

2

. 

Мовою VFP цей вираз буде мати такий вигляд: 

Y=sqrt(a+b^2)/(log10(x)+exp(x)). 
 
Основні логічні функції 
Умовна функція IIF аналогічна функції EXCEL ЕСЛИ і має 

такий формат: 

IIF(<умова>,<вираз1>,<вираз2>). 

Функція IIF працює таким чином: якщо умова вірна, обчислю-
ється вираз 1, якщо ні — вираз 2. Допускається використання 
вкладених функцій «IIF». Наприклад, необхідно підрахувати Y за 
такою формулою:  















.5якщо,

;52якщо),lg(

5якщо ;,42

xxab

xabx

xxba

Y  

Мовою VFP цей вираз буде мати такий вигляд: 

Y=IIF(x<5,a^2+(b*abs(x))^(1/4),IIF(x>=2 and x<=5, 

log10(a*b*x),sqrt(a*b+x))). 

Функція FOUND() приймає значення TRUE, якщо команда 
пошуку даних завершилася успішно, і FALSE — у противно- 
му разі. 

Функція EOF() приймає значення TRUE, якщо досягнуто кі-
нця файла, і FALSE — у противному разі. 

 
Основні функції для обробки символьних даних 
Функція LTRIM (<вираз>) вилучає всі початкові пропуски із 

заданого символьного виразу. Наприклад:  
 TEXT="відомість" 
NEWTEXT=LTRIM(TEXT) 
У результаті виконання цих команд змінна NEWTEXT буде 

дорівнювати «відомість». 
Функція RTRIM (<вираз>) вилучає всі кінцеві пропуски із 

заданого символьного виразу. 
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Функція ALLTRIM (<вираз>) вилучає всі початкові та кінце-
ві пропуски із заданого символьного виразу. 

Функція SUBSTR призначена для вибірки частини символів з 
заданого рядка і має такий формат: 

SUBSTR(<ім’я змінної>, <N>,<M>), де 
N — це номер символа у рядку, починаючи з якого необхідно 

вибрати символи; M — кількість символів. Наприклад, маємо 
змінну ДАТА="12/31/00". Необхідно отримати три змінні: день, 
місяць, рік. 

День=SUBSTR(ДАТА,4,2) 
Місяць= SUBSTR(ДАТА,1,2) 
Рік= SUBSTR(ДАТА,7,2) 
Функція STR перетворює число у рядок символів. Напри-

клад, задано дві змінні: Рік=2000 та Код=1234. Необхідно отри-
мати змінну KEY, яка буде дорівнювати 20001234, а саме —  
виконати операцію конкатенації (щеплення) над числовими да-
ними: 

KEY=STR(Рік)+STR(Код) 
Функція VAL перетворює дані символьного типу в числовий. 

Наприклад, T=VAL(KEY). KEY — це змінна символьного типу, а 
T — числового, тому над T можна виконувати арифметичні опе-
рації. 

 
Основні функції для обробки даних типу «Дата» 
Функція DATE() визначає поточну дату. 
Функція DTOS перетворює дані типу «DATE» у символьний 

рядок такого вигляду: ррррммдд (20001230). 
Функція CTOD перетворює дані символьного типу в тип 

«DATE». 

10.2.2. Структура вікна VFP  
та методи роботи 

Завантаження VFP відбувається за допомогою меню Пуск або 
ярличка на робочому столі: 
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На рис. 10.2 зображено вікно після завантаження VFP. 

 

Рис. 10.2. Структура вікна VFP 

VFP містить три методи роботи з системою: інтерактивний у 
режимі меню; інтерактивний у режимі введення команд; програм-
ний режим. 

Меню File використовується, як і в інших додатках Windows, для 
створення (New), відкриття (Open), зберігання (Save) та друкування 
файлів (Print). Меню File також містить команди Import та Export, 
які дозволяють, відповідно, відкривати файли, що створені іншими 
програмними засобами (Excel, Access) та зберігати файли VFP для 
подальшої роботи з ними у середовищі Excel, Access, тощо. 

Меню Edit (Правка) використовується для виконання операцій 
редагування: вирізати (Cut), скопіювати (Copy), вставити (Paste), 
виділити все (Select All), знайти (Find), замінити (Replace). 

Меню View (Вид) містить Toolbars (панель інструментів). 
Якщо відкрити таблицю, з’являються команди для роботи з цією 
таблицею та додаткове меню Table. 
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Меню Format (Формат) дозволяє задати параметри шрифта 
(Font), встановити міжрядковий інтервал (Single Space, Double 
Space). 

Меню Tools команди завантаження майстрів (Wizard), мак-
розасоби (Macros), засоби для налагодження програм (Trace, 
Debug). 

Меню Program дозволяє виконувати програми та запити (Do) 
і компілювати їх (Compile). 

Меню Window дозволяє переміщатися між відкритими доку-
ментами та відкривати (закривати) командне вікно (Command 
Window) і вікно Data session, котре призначене для роботи з кіль-
кома таблицями одночасно. 

Меню Help (Довідка) дозволяє отримувати допомогу під час 
роботи із системою так само, як і в інших додатках Windows. 

Інтерактивний режим уведення команд дозволяє вводити ко-
манди у командному вікні. Наприклад, починати роботу бажано з 
команди, яка задає поточну папку: Set default to «шлях» (set 
default to "d:\мои документы"). Дозволяється вводити команду не 
у повному обсязі, а лише перші чотири літери кожного парамет-
ру. Наприклад: set defa to "d:\мои документы". 

Структура команди 

Будь-яка команда, що пов’язана з обробкою даних, має такий 
формат: <команда > [<діапазон>][<об’єкти дії команди>][For 
<умова>][While <умова>], де: 

 діапазон — це область дії команди. Параметр діапазону мо-
же приймати такі значення: ALL — дія команди розповсюджу-
ється на всі записи файлу; RECORD <N> — команда виконується 
по відношенню до запису з номером N (наприклад, Record 5); 
NEXT <M> — дія команди розповсюджується на M записів, по-
чинаючи від поточного (наприклад, Next 5); REST — дія команди 
розповсюджується на всі записи, починаючи від поточного і до 
кінця файла; 

 об’єкти дії команди — імена полів або вирази, розділені 
комою; 

 For <умова> — задає умову виконання команди (наприклад, 
For місяць=10. Це означає, що дія команди буде розповсюджува-
тися тільки на ті записи, в яких поле місяць=10); 

 While <умова> — накладає обмеження на виконання коман-
ди. Дія команди відбувається доти, доки умова вірна. Наприклад, 
файл упорядкований по полю «Місяць». Вираз «While мі-
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сяць<=10» буде означати, що команда виконується доки мі-
сяць<=10. Як тільки буде зустрінуто запис з полем «місяць», бі-
льшим ніж 10, виконання команди закінчиться.  

Програмний режим дозволяє записувати команди у вигляді 
програмних файлів, які надалі можна виконати за допомогою ме-
ню Program (команда Do). 

10.2.3. Створення таблиць  
та редагування їх структури 

Таблиці створюються у два етапи. Спочатку створюється 
структура таблиці, а потім уводяться дані. Таблиця зберігається 
на диску у вигляді файлу з розширенням dbf. Наприклад, задано 
таблицю «План випуску виробів»: 

 
Таблиця 5 

Місяць Код виробу Кількість виробів 

10 22 456 

9 22 321 

10 21 465 

10 23 154 

9 21 236 

9 23 120 

 
Створити таблицю можна: 
 за допомогою команди: 
 Create <ім’я таблиці> 
 Create plan 
 за допомогою меню: 

у меню File вибрати команду NEW, вибрати тип Table, натиснути 
на кнопку New file (див. рис. 10.3.) і ввести ім’я таблиці. 

На екрані з’явиться вікно конструктора Table Designer, що 
призначений для уведення та редагування структури таблиці 
(рис. 10.4). Вікно містить три вкладинки. Вкладинка «Fields» при-
значена для введення структури таблиці, вкладка «Indexes» — 
для створення та редагування індексів, а вкладинка «Table» міс-
тить інформацію про таблицю та дозволяє задати деякі параметри 
файла. 
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Рис. 10.3. Команда NEW меню File 
 

Вкладинка «Fields» містить такі складові: 
 «Name» — використовується для введення імен полів; 
 «Type» — дозволяє задати тип поля; 
 «Width» — задає загальний розмір поля (розмір числового 

поля розраховується як сума кількості цифр цілої частини, кіль-
кості цифр дробової частини та плюс 1 на кому, наприклад, міні-
мальний розмір числа 0.52 буде дорівнювати 4);  

 «Decimal» — задає кількість цифр після коми (крапки); 
 «Index» — відмічає індексовані поля. 
Кнопки «Insert» та «Delete» дозволяють відповідно додавати 

та вилучати поля таблиці. 
На рис. 10.4 наведена структура таблиці Plan. 

 

Рис. 10.4. Створення структури таблиці 
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Після натиснення кнопки «Ok» на екрані з’явиться запитання, 
чи вводити записи зараз? (рис. 10.5). 

 

Рис. 10.5. Вікно діалога на введення даних 

Якщо натиснути на кнопку «Yes», на екрані з’явиться вікно 
для введення даних у таблицю (рис. 10.6). 

 

Рис. 10.6. Вікно для введення даних в таблицю 

Після створення файла він залишається відкритим, доки не 
буде закритий командою Use (Close database — закриває всі відк-
риті файли) або не буде відкритий новий файл. Відкриття файла 
відбувається за допомогою команди: 

Use [шлях]<ім’я dbf-файлу> [In <вираз>] [Exclusive] [Shared] 
[Noupdate] 

Опція In відкриває таблицю в заданій робочій області. За за-
мовчанням файл відкривається в поточній області. Опція Exclu-
sive відкриває таблицю для ексклюзивного, а опція Shared — для 
загального використання у мережі. Опція Noupdate забороняє ко-
ристувачеві виконувати будь-які зміни у файлі. 

Файл також можна відкрити за допомогою команди «OPEN» 
меню «FILE», задавши тип файла (Table (*.dbf)) та вибравши сам 
файл. 

Для редагування структури таблиці використовується команда 
Modify structure або в меню «View» вибрати команду BROWSE, а 
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потім в меню «View» вибрати команду «Table designer». У струк-
турі таблиці можна змінити імена полів, їх тип та розмір. Натис-
нувши на кнопки «Insert» та «Delete», можна відповідно додати 
або вилучити поле.  

10.2.4. Виведення даних 

Виведення структури таблиці. За допомогою команди  
LIST STRUCTURE [TO PRINT] можна вивести структуру табли-

ці на екран або принтер. Приклад структури таблиці — на рис. 10.7. 

 

Рис. 10.7. Структура таблиці PLAN 

Якщо структура таблиці дуже велика, можна застосовувати 
команду Display Structure, яка призупиняє виведення структури 
при заповненні екрану. Для продовження виведення необхідно 
натиснути будь-яку клавішу. 

Виведення даних 

Команда виведення ? (?? — виведення рядка без попередньо-
го переходу на новий рядок) виводить на екран значення задано-
го виразу і має такий формат: 
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? │?? [<вираз>][AT <номер позиції>][FONT "назва шрифта"[, 
<розмір>]][STYLE "стиль"], 
де стиль може приймати такі значення: B — жирний; I — курси-
вний; N — нормальний; U — підкреслений. 

Якщо вираз містить поля записів, то виводяться значення по-
точного запису. Для зміни поточного запису можна використову-
вати команду GO <номер запису>. 

Наприклад, вивести значення полів код_деталі та кількість за-
пису з номером 2: 

GO 2 
? код_виробу, кільк_вир 
У результаті буде виведено: 21 450 
Інший варіант: 
GO 2 
? "Код виробу=" font "Arial",16 style "B",код_виробу, кільк_вир 
У результаті буде виведено: Код виробу=21 450 
Для переміщення покажчика поточного запису на перший та 

останній записи можна використовувати відповідно команди  
GO TOP та GO BOTTOM.  
Команда виведення LIST дозволяє виводити дані з таблиць на 

екран, принтер та текстовий файл і має такий формат: 
LIST [<діапазон>] [<список виразів>] [FOR<умова>]  
 [WHILE<умова>] [TO PRINT] [TO FILE <ім’я файла>], 
де список виразів може містити імена полів та арифметичні 

вирази з використанням стандартних функцій VFP, а параметр 
"діапазон" за замовчанням приймає значення ALL. Команда LIST 
без параматрів виведе всі записи поточного файла на екран. 

Наприклад, файл ОБЛІК_ТОВ має таку структуру (рис. 10.8): 

 

Рис. 10.8. Cтруктура файла облік_тов 
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Приклад 1. Вивести коди товарів, їх вартість та дату реалізації: 
LIST код_товару,кількість*ціна, дата 
Record# КОД_ТОВАРУ кількість*ціна ДАТА  
 1 А123 3750.00 05/10/01  
 2 А123 2510.00 05/15/01  
 3 А122 11340.00 05/10/01  
 4 А122 7500.00 05/15/01 
 
Приклад 2. Вивести ціни та дати реалізації товару А123: 
LIST ціна,дата for код_товару="А123" 
Record# ЦІНА ДАТА  
 1 12.50 05/10/01  
 2 12.55 05/15/01 
 
Приклад 3. Вивести коди товарів та їх кількість, що були реа-

лізовані 05/10/01: 
LIST код_товару,кількість FOR дата=CTOD("05/10/01") 
Record# КОД_ТОВАРУ КІЛЬКІСТЬ  
 1 А123 300 
 3 А122 400 
У даному прикладі довелося використати функцію CTOD для 

перетворення даних символьного типу («05/10/01») на тип «DATE». 
 
Приклад 4. Вивести кількість товару А122, реалізованого 

05/15/01: 
list кількість FOR код_товару="А122" and дата=ctod("05/10/01") 
Record# КІЛЬКІСТЬ  
3 400 
 
Приклад 5. Вивести запис з номером 2: 
LIST RECORD 2 
Record# КОД_ТОВАРУ ДАТА КІЛЬКІСТЬ ЦІНА 
 2 А123 05/15/01 200 12.55 
Команда виведення DISPLAY має такий самий формат, як і 

команда LIST. Різниця полягає у наступному: параметр «діапа-
зон» за замовчанням приймає значення поточного запису; при 
заповненні екрану відбувається призупинення виведення даних, 
доки не буде натиснуто на будь-яку клавішу. Наприклад, вивести 
запис із номером 4:  

GO 4 
DISPLAY 
Record# КОД_ТОВАРУ ДАТА КІЛЬКІСТЬ ЦІНА 
 4 А122 05/15/01 250 30.00 
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10.2.5. Редагування даних 

Змінення значень полів в існуючих записах в інтерактивному 
режимі та за допомогою команд. 

Команда BROWSE виводить записи у вікні «BROWSE», як 
показано на рис. 10.9. Для збереження внесених змін у записах 
достатньо закрити вікно або натиснути на клавіші CTRL+END. 
Команду BROWSE можна набрати у командному вікні або ви- 
брати в меню «VIEW». 

 

Рис. 10.9. Вікно «BROWSE» 

Команда EDIT виводить записи у вікні «BROWSE», як пока-
зано на рис. 10.10. Команду EDIT можна набрати в командному 
вікні або вибрати в меню «VIEW». 

 

Рис. 10.10. Вікно «BROWSE» під час роботи команди EDIT 

Команда REPLACE дозволяє замінити значення полів зада-
них записів і має такий формат: 

REPLACE [<діапазон>] <поле1> WITH <вираз> [,<поле2> 
WITH <вираз>[, . . .<полеN> WITH <вираз>]] [FOR <вираз>] 
[WHILE <вираз>] 

За замовчанням параметр діапазон приймає значення поточно-
го запису. 
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Приклад 1. У файлі Облік_тов для товару з кодом А123, реа-
лізованому 05/15/01 замінити кількість на 500. Розв’язання зада-
чі — на рис. 10.11. 

 

 
 

Рис. 10.11. Приклад 1 

 
Приклад 2. У файлі Облік_тов для товару з кодом А123 необ-

хідно збільшити ціну на 10 відсотків. Розв’язання задачі — на 
рис. 10.12.  

 

 
 

Рис. 10.12. Приклад 2 
 
Команду REPLACE можна також застосовувати за допомогою 

меню TABLE, яке з’являється після відкриття вікна BROWSE 
(рис. 10.13). Після вибору команди REPLACE FIELD на екрані 
з’явиться відповідне вікно — рис. 10.14. 
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Рис. 10.13. Меню TABLE 

 

 
 

Рис. 10.14. Вікно REPLACE FIELD 
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Вікно REPLACE FIELD заповнюється таким чином: у рядку 
Field вибирається поле, значення якого повинно бути змінено; в ря-
дку With вводится значення або вираз, яке повинно бути присвоєне 
полю. В рядку SCOPE задається значення параметра «Діапазон» 
(ALL, REST, NEXT, RECORD). У рядку FOR задається умова від-
бирання записів, у яких буде виконуватися заміна. Натиснувши на 
кнопку , можна завантажити EXPRESSION BUILDER (будівник 
виразів), вікно якого зображено на рис. 10.15. У рядку WITH можна 
ввести вираз, вірність якого перевіряється натисненням клавіші 
VERIFY. Під час уведення виразу можна використовувати матема-
тичні (MATH), логічні функції (LOGICAL) та функції для обробки 
символьних даних (STRING) і дат (DATE). Для введення імені поля 
достатньо виконати на ньому DOUBLE CLICK в області FIELDS. 
Область VARIABLES містить перелік системних змінних, які мож-
на використовувати у виразах. Наприклад, змінна _PAGENO засто-
совується для підрахунку номерів сторінок у звітах. 

 

 

Рис. 10.15. Будівник виразів 

Додавання записів 
Для додавання записів використовується команда, що має та-

кий формат: APPEND [FROM <ім’я файла>] 
Якщо ввести команду APPEND, VFP запропонує ввести дані з 

клавіатури, якщо задати параметр FROM з іменем (за необхідно-
сті разом з адресою), можна додати записи з іншого файла (файли 
повинні мати однакову структуру). 
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Для додавання порожнього запису використовується команда 
APPEND BLANK. 

Записи також можна додавати під час редагування таблиці у 
режимі BROWSE або EDIT. Для цього у меню TABLE треба ви- 
брати команду APPEND NEW RECORD або натиснути на клаві-
ші CTRL+Y. 

 
Вилучення записів 
Вилучення записів відбувається в два етапи. На першому етапі 

записи позначаються для подальшого вилучення. На цьому етапі 
можна ще відмовитися від вилучення. На другому етапі записи 
вилучаються. 

Перший етап. Позначення записів для подальшого вилучення 
виконується за допомогою команди DELETE, яка має такий фор-
мат: DELETE [<діапазон>] [FOR <вираз>] [WHILE <вираз>]. 

Параметр «діапазон» за замовчанням приймає значення номе-
ра поточного запису. 

Приклад 1. Вилучити всі записи файла ОБЛІК_ТОВ: 
USE ОБЛІК_ТОВ 
DELETE ALL  
LIST 
Record# КОД_ТОВАРУ  ДАТА  КІЛЬКІСТЬ ЦІНА 

 1 *А123  05/10/01 300  15.13 
 2 *А123  05/15/01 500  15.19 
 3 *А122  05/10/01 400  28.35 
 4 *А122  05/15/01 250  30.00 

Як бачимо, біля записів, що вибрані для вилучення, з’явився 
символ — зірочка. Для відміни позначання записів для вилучення 
застосовується команда RECALL, що має такий формат: 

RECALL [<діапазон>] [FOR <вираз>] [WHILE <вираз>] 
Для відміни вилучення всіх записів файла слід увести таку 

команду: RECALL ALL . 
 
Приклад 2. Вилучити всі записи, які містять код товару, що 

дорівнює «А122»: 
DELETE ALL FOR Код_товару="А122" 
LIST 
Record# КОД_ТОВАРУ  ДАТА  КІЛЬКІСТЬ ЦІНА 

 1А123  05/10/01 300  15.13 
 2 А123  05/15/01 500  15.19 
 3 *А122  05/10/01 400  28.35 
 4 *А122  05/15/01 250  30.00 
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Приклад 3. Вилучити запис із номером 3: 
Перший метод: GO 3 
 DELETE 
Другий метод: DELETE RECORD 3 
Відмітити записи для подальшого вилучення можна у режимі 

редагування BROWSE або EDIT: а) відмітивши потрібні записи 
за допомогою миші у смузі виділення (вибрані записи помічені 
чорним кольором — див. рис. 10.16); б) вибравши в меню TABLE 
команду DELETE RECORDS та заповнивши вікно, що зображено 
на рис. 10.17. Так само відбувається і відміна вилучення: a) за 
допомогою миші; б) за допомогою команди RECALL меню 
TABLE (рис. 10.18). 

 

Рис. 10.16. Виділення записів для подальшого  
вилучення у режимі BROWSE 

 

Рис. 10.17. Вікно для виділення записів для подальшого вилучення 

 

Рис. 10.18. Вікно для відміни помічання записів для вилучення 
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Другий етап. Вилучення записів, позначених для вилучення, 
виконується за допомогою команди PACK або в режимі редагу-
вання BROWSE (EDIT) — за допомогою команди REMOVE 
DELETED RECORDS меню TABLE. 

10.2.6. Упорядкування даних методом сортування  
та індексування 

Сортування таблиці можна виконати по кількох полях за до-
помогою команди SORT, що має такий формат: 

SORT ON <ім’я ключового поля> [/A] [/D] [,<ім’я ключового 
поля>[/A] [/D], . . .,<ім’я ключового поля>[/A] [/D]] TO <ім’я від-
сортованого файла> 

У результаті виконання команди створюється новий файл, 
який містить записи початкового файла у відсортованому по-
рядку (A — зростання, D — зменшення). За замовчанням запи-
си впорядковуються у порядку зростання значень ключового 
поля. 

 
Приклад 1. Упорядкувати записи файла ОБЛІК_ТОВ по полю 

ЦІНА у порядку зменшення значень: 
USE ОБЛІК_ТОВ 
SORT ON ЦІНА/D TO SORT1 
USE SORT1 
LIST 
Record# КОД_ТОВАРУ  ДАТА  КІЛЬКІСТЬ ЦІНА 

 1 А122  05/15/01  250  30.00 
 2 А122  05/10/01  400  28.35 
 3 А123  05/15/01  500  15.19 
 4 А123  05/10/01  300  15.13 

 
Приклад 2. Упорядкувати записи файла ОБЛІК_ТОВ по по-

лях КОД_ТОВАРУ та ДАТА в порядку збільшення значень: 
USE ОБЛІК_ТОВ  
SORT ON КОД_ТОВАРУ, ДАТА TO SORT2 
USE SORT2 
LIST 
Record# КОД_ТОВАРУ  ДАТА  КІЛЬКІСТЬ ЦІНА 

 1 А122  05/10/01  400  28.35 
 2 А122  05/15/01  250  30.00 
 3 А123  05/10/01  300  15.13 
 4 А123  05/15/01  500  15.19 
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Індексування дозволяє не створювати новий впорядкований 
файл завдяки створенню файла індексів (розширення CDХ), який 
містить лише порядок виборки записів з початкового файла та 
значення ключових полів для застосування методів швидкого 
пошуку записів. Індексний CDX-файл може містити множину 
індексів, кожний з яких має назву тега індекса (INDEX TAG). Ін-
декс, що використовується у даний момент часу для зображення 
записів, називається керуючим індексом. CDX-файл має ім’я таке 
саме, як і початковий DBF-файл, і відкривається автоматично. 
Формат команди INDEX: 

INDEX ON <вираз> TAG <ім’я тега> [ASCENDING │ DES-
CENDING] [FOR <вираз>] [UNIQUE] 

Параметр ON <вираз> задає ключ індексування. Вираз може 
бути ім’ям поля або ланцюжком імен полів, пов’язаних знаком 
«+» (операція щеплення). Якщо ланцюжок містить імена полів 
числового типу, тоді їх значення необхідно перетворити у симво-
льний тип за допомогою функції. Наприклад: МІСЯЦЬ+STR(НО-
МЕР_ЦЕХУ).  

Параметр TAG <ім’я тега> задає ярлик індексу в індексному 
файлі, тому що файл може містити кілька таких індексів. 

Параметри ASCENDING та DESCENDING дозволяють задати 
розташування записів у порядку зростання або зменшення зна-
чень певного поля. За замовчанням застосовується параметр 
ASCENDING. 

Параметр FOR дозволяє додати в індекс тільки ті записи, що 
задовольняють заданій умові. 

Параметр UNIQUE створює індекс, який містить тільки уніка-
льні значення індексного виразу. В індексі зберігається тільки 
значення першого запису, що зустрівся. 

У процесі редагування даних у початковому файлі всі індекси 
змінюються автоматично. 

Для встановлення керуючого індексу застосовується ко- 
манда SET ORDER TO [TAG] <ім’я тега>. Для відміни дії  
індексу застосовується команда SET ORDER TO без пара- 
метрів. 

 
Приклад 1. Створити два індекса: 1) по полю кількість; 

2) по полям КОД_ТОВАРУ та ДАТА. Команди та результати 
виконання команд — на рис. 10.19. З рисунка бачимо, що но-
мер записів залишився без змін, але записи вибираються в за-
даному порядку. 
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Рис. 10.19. Приклади створення індексів 
 
Приклад 2. Створити індекс по полях КОД_ТОВАРУ та ЦІНА: 
INDEX ON КОД_ТОВАРУ+STR(ЦІНА) TAG КОД_ЦІНА 
SET ORDER TO КОД_ЦІНА 
LIST  
Record# КОД_ТОВАРУ  ДАТА  КІЛЬКІСТЬ ЦІНА 

 3 А122  05/10/01  400  28.35 
 4 А122  05/15/01  250  30.00 
 1 А123  05/10/01  300  15.13 
 2 А123  05/15/01  500  15.19 

 
Приклад 3. Створити індекс по вартості товарів: 
INDEX ON КІЛЬКІСТЬ*ЦІНА TAG ВАРТІСТЬ 
SET ORDER TO ВАРТІСТЬ 
LIST 

КОД_ТОВАРУ,ДАТА,КІЛЬКІСТЬ,ЦІНА,КІЛЬКІСТЬ*ЦІНА  
Record# КОД_ТОВАРУ ДАТА КІЛЬКІСТЬ ЦІНА кількість*ціна 

 1 А123  05/10/01  300  15.13  4539.00 
 4 А122  05/15/01  250  30.00  7500.00 
 2 А123  05/15/01  500  15.19  7595.00 
 3 А122  05/10/01  400  28.35  11340.00 

Індекси також можна створювати у вікні конструктора таблиць 
TABLE DESIGNER. Для цього треба відкрити файл, у меню VIEW 
вибрати команду TABLE DESIGNER і натиснути на вкладинку 
INDEXES (рис. 10.20). У вікні зображуються всі індекси, які були 
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створені раніше будь-яким методом. Натиснувши на кнопки 
INSERT та DELETE, можна створити новий або вилучити існуючий 
індекс. Для створення індексу в колонку NAME треба ввести назву 
тега, у колонці TYPE вибрати тип індексу: Regular — дозволяє вво-
дити будь-які значення індексу; Candidatе — не дозволяє вводити 
однакові значення індексу, після додавання таблиці у базу даних 
може бути перетворений на тип Primary key (первинний індекс); 
Unique — зображує тільки перший запис з однаковими значеннями 
індексу. У колонці EXPRESSION уводиться вираз для індексування. 
Натиснувши на кнопку , можна завантажити EXPRESSION 
BUILDER (будівник виразів), вікно якого зображено на мал. 10.20. 
Колонка FILTER дозволяє задати критерій вибірки записів.  

 

 
 

Рис. 10.20. Створення індексів за допомогою конструктора таблиць 

10.2.7. Пошук даних за допомогою команд та фільтрів 

Як зазначалося раніше, будь-яка команда, що пов’язана з об-
робкою даних, дозволяє обмежити область даних. Це дозволяють 
зробити параметри «діапазон» (SCOPE), «FOR» та «WHILE», які 
повинні задаватися у кожній команді. У VFP існує команда, яка 
дозволяє задати фільтр відбирання записів: 

SET FILTER TO <вираз>, 
де вираз — це умова відбирання записів.  
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Після введення команди Set Filter усі наступні команди будуть 
діяти лише на ті записи, для яких задовольняється умова. 

Наприклад, встановити фільтр для обробки записів лише за 
січень та березень:  

SET FILTER TO місяць="січень" OR місяць="березень" 
 LIST 
BROWSE 
Для відміни дії фільтра застосовується команда у такому ви-

гляді: SET FILTER TO 
Для пошуку даних використовуються команди LOCATE та 

SEEK, які встановлюють покажчик поточного запису на знайде-
ний запис і, таким чином, роблять його доступним. 

Команда LOCATE має такий формат: 
LOCATE <діапазон> FOR <вираз>  
Параметр <діапазон> за замовчанням дорівнює ALL. Команда 

LOCATE послідовно переглядає активну таблицю, починаючи 
від поточного запису, доки не знайде перший запис, для якого 
<вираз> вірний. Якщо файл індексований, VFP використовує те-
хнологію Rushmore для прискорення пошуку. Якщо потрібний 
запис знайдено, функція FOUND() приймає значення .Т. (вірно). 
Для продовження пошуку використовується команда CONTINUE.  

 

Приклад 1. Вивести записи, котрі були реалізовані 05/10/01. 
Команди та результат їх виконання — на рис. 10.21. 

 

Рис. 10.21. Команда пошуку LOCATE 
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Команда LOCATE частіше застосовується у програмному ре-
жимі з використанням операторів циклу. 

Команда SEEK виконує пошук в індексованому файлі і має 
такий формат: SEEK <вираз>, де вираз може бути значенням ін-
дексу або виразом у вигляді ключа індексування. Якщо значен-
ням індексу є рядок символів, його довжина повинна бути саме 
такою, як довжина поля у структурі таблиці. Наприклад, якщо 
поле ПРІЗВИЩЕ у структурі займає 15 символів, тоді пошук за-
пису з прізвищем Петренко Н.А. повинен виконуватись такою 
командою: SEEK "Петренко Н.А.". Команда SEEK встановлює 
покажчик поточного запису на перший запис, що задовольняє 
критерію пошуку. Якщо потрібний запис знайдено, функція 
FOUND() приймає значення .Т. (вірно). 

 
Приклад 1. Визначити ціну товару «А122», реалізованого 

05/10/01.  
 
Приклад 2. Визначити код товару, який реалізовано у кілько-

сті 400. 
Команди та результат виконання дивіться на рис. 10.22. 
 

 
 

Рис. 10.22. Приклади роботи команди SEEK 
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10.2.8. Робота з кількома таблицями одночасно.  
Встановлення відношень поміж таблицями 

СУБД VFP дозволяє одночасно працювати з декількома фай-
лами. У цьому випадку кожний файл відкривається в окремій об-
ласті. За замовчанням файл відкривається у поточній області, 
спочатку роботи — у першій. Поточна область задається за до-
помогою команди SELECT <номер області>. Активним є той 
файл, чия область була позначена останньою командою SELECT. 
Файли, що відкриті в інших областях — це пасивні файли. Для 
звертання до полів пасивного файла перед їх іменем треба зада-
вати ім’я файла та відокремлювати його від імені поля крапкою 
(наприклад: облік_тов.ціна). 

Наприклад, задано дві таблиці: 
1. План випуску виробів «План_вир»: 

 

 
 

Рис. 10.23. Таблиця «План випуску виробів» 
 

 
 

Рис. 10.24. Структура таблиці «План випуску виробів» 
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2. Склад виробу «Склад_вир»: 
 

 
 

Рис. 10.25. Таблиця «Склад виробу» 
 

 
 

Рис. 10.26. Структура таблиці «Склад виробу» 
 
Наприклад, відкрити таблиці в областях з номерами 1 і 2 та 

вивести перший запис із цих таблиць: 
SELECT 1 
USE план_вир 
SELECT 2 
USE склад_вир 
SELECT 1 
DISPLAY 
Record# МІСЯЦЬ КОД_ВИРОБУ КІЛЬК_ВИР 

 1  10   22          235 
SELECT 2 
DISPLAY 
Record# КОД_ВИРОБУ КОД_ДЕТАЛІ КІЛЬК_ДЕТ 

 1   22   A1231   250 
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Між двома таблицями або більше можна встановити від- 
ношення (зв’язок) залежно від якогось поля або виразу (клю-
ча). Таблиці попередньо повинні бути проіндексовані по по- 
лю (виразу), яке є спільним для всіх таблиць, і відкриті в різ-
них областях. За допомогою команди SET RELATION можна 
встановити зв’язок «один-до-одного». Ця команда має такий 
формат: 

SET RELATION TO <ключ> INTO <ім’я таблиці> , [, <ключ> 
INTO < ім’я таблиці >,...] 

Для вилучення зв’язку використовується така команда: 
 SET RELATION TO 
Зв’язок «один запис із багатьма» встановлюється за допомо-

гою команди SET SKIP TO <ім’я таблиці>. Перед використанням 
цієї команди необхідно виконати попередній зв’язок командою 
SET RELATION. Вилучення зв’язку відбувається за допомогою 
такої команди: SET SKIP TO . 

Наприклад: встановити зв’язок між таблицями ПЛАН_ВИР 
та СКЛАД_ВИР, вивести пов’язані дані з двох таблиць 
(рис. 10.27).  
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Рис. 10.27. Встановлення відношень між таблицями  

ПЛАН_ВИР та СКЛАД_ВИР 

10.2.9. Робота з базами даних 

У ранніх версіях VFP термін «база даних» застосовувався до 
окремих файлів даних з розширенням DBF. Починаючи з версії 
VFP 3.0, базою даних називається файл із розширенням DBC, 
який використовується для встановлення постійних зв’язків між 
таблицями та створення уявлень. Останні дозволяють створювати 
запити, звіти та форми. Таким чином, будь-який DBF-файл може 
бути вільною таблицею (Free-table) або компонентом бази даних. 

Створення бази даних відбувається за допомогою команди 
CREATE DATABASE <ім’я DBC-файла> або через меню 
FILE>NEW, вибрати DATABASE і натиснути на кнопку NEW 
FILE. У результаті виконання команди на екрані з’явиться вікно 
конструктора баз даних DATABASE DESIGNER.  

Додавання існуючих таблиць до бази даних можна виконати, 
вибравши команду ADD TABLE в меню DATABASE, натиснувши 
на праву кнопку миші або увести цю команду в командному вікні.  

Створення таблиці можна виконати одним з нижче переліче-
них методів: 

 у меню DATABASE вибрати NEW TABLE; 
 натиснути на праву кнопку миші та вибрати NEW TABLE; 
 застосувати раніше розглянутий метод створення таблиць 

(меню FILE>NEW, команда CREATE). 
Відкриття та редагування бази даних відбувається за допо-

могою команд OPEN DATABASE <ім’я DBC-файла> та MODIFY 
DATABASE або через меню FILE>OPEN, вибрати DATABASE 
та ім’я бази даних. У результаті виконання команди на екрані 
з’явиться вікно конструктора баз даних DATABASE DESIGNER .  

Вилучення таблиць та уявлень з бази даних виконується 
натисненням клавіші DELETE або правої кнопки миші (команда 
DELETE) після виділення відповідної таблиці. В результаті 
з’явиться запрошення: вилучити таблицю з бази даних (REMOVE) 
або взагалі з диска (DELETE). 

Редагування таблиць можна виконувати традиційним спосо-
бом або, натиснувши на праву кнопку миші, можна вибрати ко-
манди BROWSE та MODIFY (редагування структури). 

Встановлення зв’язків між таблицями. Перед встановленням 
зв’язку між двома таблицями повинні бути створені відповідні інде-
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кси. Так, у відношенні «один-до-багатьох» таблиця «один» повинна 
мати первинний ключовий індекс (Primary key), а таблиця «бага-
то» — індекс, який може застосовуватися як зовнішній ключ 
(Foreign key). Наприклад, у таблиці ПЛАН_ВИР Primary key — це 
індекс із назвою «міс_код_в», який створений за виразом str(мі-
сяць) + str(код_виробу), тому що значення поля код_виробу можуть 
повторюватися у різних місяцях. У таблиці СКЛАД_ВИР Primary 
key — це індекс із назвою «код_виробу» який створений за виразом 
str(код_виробу) + str(код_деталі), тому що значення поля код_ви-
робу можуть повторюватися для різних деталей. Фактично, зв’язу-
вання цих таблиць за полем код_виробу відноситься до типу «бага-
то-до-багатьох». Але наявність в індексі крім поля код виробу поля 
місяць робить записи унікальними. Тому, можна зв’язати таблиці за 
індексами «міс_код_в» (таблиця ПЛАН_ВИР) та «код_виробу» 
(таблиця СКЛАД_ВИР), який створений по виразу str (код_виробу). 
Для встановлення зв’язку необхідно встановити курсор на ім’я ін-
дексу (Primary key) таблиці «один», натиснути на ліву кнопку миші 
і, не відпускаючи її, перемістити мишу на ім’я індексу (Foreign key) 
другої таблиці. Вікно діалога Relationship повинно містити вірні 
імена індексів і тип відношення (у даному випадку — «один-до-
багатьох», див. рис. 10.28). Для редагування відношення виділити 
лінію зв’язку лівою кнопкою миші, натиснути на праву кнопку ми-
ші і вибрати EDIT RELATIONSHIP, а для вилучення зв’язку — 
REMOVE RELATIONSHIP. 

Закриття бази даних відбувається за допомогою команди 
CLOSE DATABASE. При цьому закриваються всі відкриті файли 
в усіх робочих областях. 
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Рис. 10.28. Встановлення зв’язку між таблицями 

10.2.10. Створення запитів та уявлень 

СУБД VFP містить у своєму складі структуровану мову запи-
тів SQL — промисловий стандарт для роботи з реляційними ба-
зами даних. Для створення запитів можна користуватися майст-
рами та конструктором QUERY DESIGNER. Запит зберігається у 
файлі з розширенням QPR і містить інструкцію SQL SELECT.  

Створення запиту за допомогою майстра. У меню FILE ви-
брати команду NEW, натиснути на селекторну кнопку QUERY, а 
потім — WIZARD. У вікні, що з’явилося (рис. 10.29), вибрати 
Query Wizard.  
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Рис. 10.29. Вибір майстра для створення запиту 

На першому кроці можна вибрати поля (з кількох таблиць), 
які будуть включені у запит (рис. 10.30). 

 

Рис. 10.30. Крок 1 QUERY WIZARD — вибір полів для вклю-

чення 
На другому кроці (рис. 10.31) встановлюється відношення між 

таблицями. Після вибору полів, за якими встановлюється зв’язок, 
необхідно натиснути на кнопку ADD, для вилучення зв’язку — 
REMOVE. 
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Рис. 10.31. Крок 2 QUERY WIZARD — встановлення відно-

шення 

На третьому кроці задається фільтр для відбору записів.  
На жаль, у критерії не можна використовувати функції, а тіль-

ки конкретні значення. Так, на рис. 10.32 у якості критерієв зада-
но, що вибирати треба записи за 10-й місяць та код виробу рівний 
22. Відібрані записи зображено на рисунку 10.35. 

 

Рис. 10.32. Крок 3 QUERY WIZARD — встановлення  

фільтра для вибору записів 
Четвертий крок, що показаний на рис. 10.33, дозволяє задати 

порядок сортування за трьома полями. Треба вибрати поля та на-
тиснути на кнопку ADD. Кнопки Ascending та Descending дають 
змогу вибрати порядок сортування: за зростанням або зменшен-
ням значень обраних полів.  



 419 

 

Рис. 10.33. Крок 4 QUERY WIZARD — визначення порядку 

 

Рис. 10.34. Крок 5 QUERY WIZARD — закінчення створення запиту 

П’ятий крок — це закінчення створення запиту (рис. 10.34). 
Натиснувши на кнопку Preview, можна переглянути результат 
роботи запиту (рис. 10.35). Якщо у ньому щось не влаштовує, то-
ді натисненням на кнопку BACK можна повернутися на будь-
який крок і внести зміни. Для закінчення створення запиту треба 
натиснути на кнопку FINISH або просто ENTER, попередньо ви-
бравши один з трьох варіантів: зберегти запит та повернутися у 
вікно COMMAND (Save query); зберегти запит та виконати його 
(Save and run it); зберегти запит та використати конструктор за-
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питів Query Designer для його модифікації (Save query and modify 
it). Потім необхідно ввести ім’я файла. На диску буде створено 
файл із розширенням QPR. 

 

Рис. 10.35. Результат виконання запиту  

з використанням фільтра 

Для виконання запиту використовується команда DO <ім’я 
запиту.qpr>, або меню PROGRAM>DO та вибирається ім’я запи-
ту. Редагування запиту відбувається тільки за допомогою конс-
труктора QUERY DESIGNER одним з двох шляхів: командою 
MODIFY QUERY <ім’я запиту> (Наприклад, modify query query1); 
меню FILE>OPEN і вибрати тип файлів Query та ім’я запиту. 

Створення запиту за допомогою конструктора запитів мо-
жна почати двома методами: увести команду CREATE QUERY 
<ім’я файла>; у меню FILE вибрати команду NEW, натиснути на 
селекторну кнопку QUERY, а потім — на кнопку NEW FILE і 
набрати ім’я файла. У вікні, що з’явилося (рис. 10.36), вибрати 
потрібну базу даних, а далі — файли. 

 

Рис. 10.36. Додавання таблиць у запит 
Для додавання вільних таблиць натиснути на кнопку OTHER. 

Після додавання другої таблиці на екрані з’явиться блок діалогу 
JOIN CONDITION (рис. 10.37), в якому визначається спосіб 
зв’язку таблиць. Список ліворуч дозволяє вибрати поле із першої 
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таблиці, список праворуч — із другої. Посередині за допомогою 
селекторних кнопок визначається тип відношення між полями: 

 

 

Рис. 10.37. Блок діалогу JOIN CONDITION 

 Inner join — «внутрішнє поєднання», містить тільки ті запи-
си з обох таблиць, які відповідають умові поєднання; 

 Left outer join — ліве зовнішнє поєднання, містить усі записи 
таблиці зліва і записи, що задовольняють умову поєднання пра-
воруч; 

 Right outer join — праве зовнішнє поєднання, містить усі за-
писи таблиці праворуч і записи, що задовольняють умову поєд-
нання ліворуч; 

 Full outer join — повне зовнішнє поєднання, містить всі за-
писи з обох таблиць, для яких виконується умова поєднання. 

На рис. 10.38 зображено вікно конструктора запитів, яке містить 
такі вкладинки: FIELDS, JOIN, FILTER, ORDER BY, GROUP BY. 

Вкладинка FIELDS (рис. 10.38) призначена для вибору полів 
та виразів, значення яких будуть виводитись у запиті. 

Для додавання у запит виразу його потрібно ввести у вікно 
Functions та Expressions або натиснути на кнопку, що розташована 
поруч. Завантажиться будівник виразів, який дозволить увести ви-
раз у більш зручній формі. Потім потрібно натиснути на кнопку 
ADD для додавання виразу у список вибраних полів. Наприклад, 
для розрахунку потреби в деталях у запит уводиться такий вираз:  

План_вир.кільк_вир*Склад_вир.кільк_дет. 
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Рис. 10.38. Вкладинка FIELDS 
 
Вкладинка JOIN (рис. 10.39) призначена для задання критеріїв 

поєднання записів із різних таблиць. Якщо необхідно поєднати 
таблиці за кількома полями, у списку LOGICAL треба задати 
AND та у наступному рядку ввести критерій поєднання по дру-
гому полю. 

 

 
 

Рис. 10.39. Вкладинка JOIN 
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Вкладинка FILTER (рис. 10.40) дозволяє, задати умову відби-
рання поєднаних записів. Наприклад, з таблиць ПЛАН_ВИР та 
СКЛАД_ВИР вибрати записи, в яких потреба в деталях більша, 
ніж 200 000 у місяцях з 7 по 10. Поле потреба відсутнє в таблицях, 
тому у списку FIELD NAME треба вибрати EXPRESSION та увес-
ти формулу ПЛАН_ВИР.КІЛЬК_ВИР*СКЛАД_ВИР.КІЛЬК_ДЕТ. 
Для задання місяця використовується операція BETWEEN, яка 
дозволяє задати місяці з 7 по 10. 

 

Рис. 10.40. Вкладинка FILTER 

Вкладинка ORDER BY дозволяє задати порядок виведення запи-
сів у результаті запиту. На рис. 10.41 в область ORDERING CRITE-
RIA додані поля, за якими буде відбуватися впорядкування записів. 

 

Рис. 10.41. Вкладинка ORDER BY 
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Вкладинка GROUP BY (рис. 10.43) дозволяє створювати під-
сумкові запити щодо заданої групи. Результат запиту містить по 
одному запису на кожну групу. Щоб створити такий запит, необ-
хідно у вкладинці FIELDS у вікні EXPRESSION увести формулу 
з використанням таких функцій:  

 COUNT(<ім’я поля>) — кількість записів, які мають не по-
рожнє поле; 

 SUM(<вираз>) — сума всіх значень виразу; 
 AVG(<вираз>) — середнє значення всіх значень виразу; 
 MIN(<вираз>) — найменше значення з усіх значень виразу; 
 MAX(<вираз>) — найбільше значення з усіх значень виразу. 
Наприклад, необхідно визначити середню кількість виробів та 

загальну кількість деталей по кожному місяцю. Для цього у вкла-
динці FIELDS: обирається поле МІСЯЦЬ; створюються поля, що 
обчислюються: 

AVG(ПЛАН.КІЛЬК_ВИР); SUM(СКЛАД.КІЛЬК_ДЕТ), і теж 
додаються до списку обраних полів (рис. 10.42). У вкладинці 
GROUP BY треба задати групу, за якою будуть виводитися під-
сумки. Для даного прикладу це поле місяць. (рис. 10.43).  

 

 
 

Рис. 10.42. Вкладинка FIELDS із створеними  
розрахунковими полями 
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Рис. 10.43. Вкладинка GROUP BY 

 
Кнопка HAVING використовується для визначення умови  

фільтрації, щоб обмежити записи, які включені у групування. 
Виведення результатів запиту за замовчанням відбувається 

у вікно BROWSE. Вибравши у меню QUERY>QUERY DES-
TINATION можна визначити напрямок виведення результа- 
тів. На екрані з’явиться блок діалогу QUERY DESTINATION 
(рис. 10.44). 

 

 
 

Рис. 10.44. Блок діалогу QUERY DESTINATION 
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Кнопка BROWSE дозволяє переглянути результат запиту у ві-
кні BROWSE. Інші кнопки для виведення результату запиту ви-
значають такі імена: CURSOR — курсор (тимчасова таблиця); 
TABLE — файл-dbf; GRAPH — діаграма, параметри якої необхі-
дно задати; SCREEN визначає екран (виведення відбувається 
аналогічно команді LIST), принтер або текстовий файл; кнопка 
REPORT — файл-frx (звіту) або завантажує майстер звітів; кноп-
ка LABEL — файла-lbx (етикетки). 

Виконання запиту в процесі його створення в режимі констру-
ктора відбувається натисненням на таку кнопку панелі інстру- 
ментів:  або меню QUERY>RUN QUERY. 

Запит можна побачити у вигляді SQL, якщо після виконання 
команди RUN QUERY натиснути на кнопку SQL або вибрати ме-
ню QUERY>VIEW SQL. Мовою SQL запит може мати такий ви-
гляд: 

SELECT ПЛАН_ВИР.Місяць,ПЛАН_ВИР.Код_виробу, 
ПЛАН_ВИР.Кільк_вир; 

 СКЛАД_ВИР.Код_деталі,СКЛАД_ВИР.Кільк_дет; 

 FROM ПОТРЕБА!ПЛАН_ВИР ПЛАН_ВИР INNER JOIN 
ПОТРЕБА!СКЛАД_ВИР СКЛАД_ВИР  

ON ПЛАН_ВИР.КОД_ВИРОБУ = СКЛАД_ВИР.КОД_ВИРОБУ; 

WHERE План_вир.кільк_вир*Склад_вир.кільк_дет > 200000; 
AND План_вир.місяць BETWEEN 7 AND 10; 

ORDER BY План_вир.місяць, План_вир.код_виробу, 
Склад_вир.код_деталі 

Створення уявлень. Уявлення та запити мають загальні риси, 
але різниця між ними носить принциповий характер. Запити збе-
рігаються як програмні файли, а уявлення — у базі даних. SQL — 
уявлення можуть поновлюватися на відміну від запитів, які мо-
жуть тільки читатися. Під час зміни даних в SQL-уявленнях, VFP 
поновлює дані у таблицях, на яких базується уявлення. Уявлення 
можна створити за допомогою майстра та конструктора VIEW 
DESIGNER. 

Наприклад, необхідно створити уявлення, в яке включити 
з’єднані записи таблиць ПЛАН_ВИР та СКЛАД_ВИР. 

1. Відкрити базу даних. 

2. Вибрати меню DATABASE>NEW LOCAL VIEW>, з’явиться 
діалогове вікно (рис. 10.45). Після натиснення клавіші VIEW 
WIZARD — завантажиться майстер уявлень, NEW VIEW — конс-
труктор уявлень. 
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Рис. 10.45. Діалогове вікно VIEW 
 

3. Якщо був обраний майстер, на екрані з’явиться вікно пер-
шого етапу –SELECTED FIELDS (вибір полів для включення до 
уявлення). Уявлення створюється аналогічно запиту. На рис. 
10.46 — 10.51 зображено п’ять кроків створення уявлення та вік-
но для задання його імені. Надалі уявлення можна переглянути, 
виконавши на ньому DOUBLE CLICK у вікні конструктора 
DATABASE DESIGNER (рис. 10.52) та використовувати для ство-
рення звітів та форм. Уявлення також можна зберегти у таких 
форматах: dbf-файла різних версій VFP, DBASE, FOX BASE;  
xls-файла різних версій EXCEL тощо. Для цього треба відкрити 
уявлення, вибрати меню FILE>EXPORT та у вікні діалогу 
(рис. 10.53.) вибрати тип (TYPE) та ім’я файла (TO). 

 

 
 

Рис. 10.46. Крок 1 — LOCAL VIEW WIZARD —  
вибір полів для включення 
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Рис. 10.47. Крок 2 — LOCAL VIEW WIZARD —  
встановлення відношення між таблицями 

 

 
 

Рис. 10.48. Крок 3 LOCAL VIEW WIZARD —  
встановлення умови для фільтра 
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Рис. 10.49. Крок 4 — LOCAL VIEW WIZARD —  
визначення порядку сортування 

 

 
 

Рис. 10.50. Крок 5 — VIEW WIZARD —  
закінчення створення уявлення 
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Рис. 10.51. Діалогове вікно для введення імені уявлення 
 

 
 

Рис. 10.52. Уявлення Потреба 
 

 
 

Рис. 10.53. Створення файлів інших типів на основі уявлення 
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10.2.11. Створення звітів 

Для створення звітів у VFP існують такі основні засоби: майс-
тер звітів REPORT WIZARD та конструктор звітів REPORT 
DESIGNER.  

Створення звітів за допомогою майстра звітів REPORT 
WIZARD. Завантаження майстра можна виконати, вибравши ме-
ню FILE>NEW, натиснувши на селекторну кнопку REPORT та 
кнопку WIZARD, або меню TOOLS>WIZARDS>REPORT. З’явить-
ся блок діалогу для вибору майстра: ONE-TO-MANY REPORT 
WIZARD або REPORT WIZARD (рис. 10.54).  

 

 
 

Рис. 10.54. Блок діалогу вибору майстра 
 
Перший майстер дозволяє створити звіт на основі двох таб-

лиць або уявлень, між якими можна встановити зв’язок один-до-
багатьох. Другий майстер створює звіт на основі однієї табли- 
ці або одного уявлення. Розглянемо приклад створення звіту за 
допомогою REPORT WIZARD на основі уявлення ПОТРЕБА. 
Визначимо, що звіт повинен виводити підсумки за полями КІ-
ЛЬК_ВИР, КІЛЬК_ДЕТ за кожний місяць та за кожний виріб. 
Побудований звіт дивіться на рисунку 10.61.  

На першому кроці (рис. 10.55) обирається уявлення ПОТРЕБА 
та всі поля з цього уявлення. 

На другому кроці (рис. 10.56) задаються поля, за якими будуть 
виводитися підсумки (ПЛАН.МІСЯЦЬ, ПЛАН.КОД_ВИР). Нати-
снувши на кнопку SUMMARY OPTIONS (рис. 10.57) треба відмі-
тити поля (наприклад, КІЛЬК_ВИР та КІЛЬК_ДЕТ), за якими бу-
дуть виконуватися вибрані операції (SUM — підсумовування, 
AVG — середнє тощо). Звіт можна вивести лише з підсумками 
(SUMMARY ONLY) або всі записи разом із підсумками (DETAIL 
AND SUMMARY). 
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Рис. 10.55. Крок 1 — SELECT FIELDS — вибір полів  
для включення у звіт 

 

 
 

Рис. 10.56. Крок 2 — GROUP RECORDS —  
формування груп записів 
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На третьому кроці задається стиль звіту (рис. 10.58). 
 

 
 

Рис. 10.57. Крок 2 — кнопка SUMMARY OPTIONS 
 

 
 

Рис. 10.58. Крок 3 — CHOOSE REPORT STYLE —  
вибирання стилю 
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Четвертий крок у REPORT WIZARD відсутній. Цей крок за-
стосовується у REPORT ONE-TO-MANY для встановлення від-
ношення. 

П’ятий та шостий кроки застосовуються для встановлення по-
рядку сортування та закінчення створення звіту так само, як і під 
час створення запиту (рис. 10.59, 10.60). 

 

 
 

Рис. 10.59. Крок 5 — SORT RECORD —  
встановлення порядку сортування 

 
У результаті роботи майстра на диску створюється файл з ро-

зширенням FRX та допоміжний файл з розширенням FRT. Для 
виведення звіту на екран, принтер або в текстовий файл викорис-
товується така команда: 

REPORT FORM <ім’я frx-файла> [<діапазон>] [FOR <вираз>] 
[TO PRINTER] [TO FILE <ім’я txt-файла>] 

Наприклад, REPORT FORM ПОТРЕБА  
Результат виконання цієї команди — на рис. 10.61, 10.62. 
За замовчанням звіт виводиться на екран.  
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Рис. 10.60. Крок 6 — FINISH — закінчення створення звіту 

 

 
 

Рис. 10.61. Звіт «Потреба в деталях у розрізі виробів»  
з проміжними підсумками за місяцем та кодом вибору 
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Рис. 10.62. Продовження звіту «Потреба в деталях  
у розрізі виробів» з проміжними підсумками  

за місяцем та кодом виробу 
 
Створення звіту за допомогою конструктора звітів 

REPORT DESIGNER. Завантаження конструктора звітів вико-
нується за допомогою команди CREATE REPORT <ім’я frx-
файла> або меню FILE>NEW, потім необхідно натиснути на се-
лекторну кнопку REPORT та кнопку NEW FILE. На екрані 
з’явиться вікно REPORT DESIGNER — див. рис. 10.63, яке поді-
лене на частини. Звіт завжди містить заголовок сторінки (PAGE 
HEADING), деталі (DETAIL) і смугу кінця сторінки (PAGE 
FOOTER). Смуга деталей містить екземпляри даних, які повинні 
бути у звіті. Звіт також може містити такі частини (додаються за 
допомогою меню REPORT):  

 TITLE — використовується для введення назви звіту, яка 
з’являється один раз спочатку звіту; 

 SUMMARY — застосовується для створення підсумків і 
з’являється наприкінці звіту; 

 GROUPING WITH HEADERS AND FOOTERS — викорис-
товується для створення звітів із застосуванням групування 
(створення проміжних та загальних підсумків). 
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Рис. 10.63. Вікно конструктора звітів REPORT DESIGNER 

 
Створення звіту розглянемо на прикладі звіту «Потреба в дета-

лях». Для виведення у звіті замість номера місяця його назви ство-
римо таблицю НАЗВА_МІС (структуру та зміст див. на рис. 10.64),  

 

 
 

Рис. 10.64. Структура та зміст таблиці НАЗВА_МІС 
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встановимо зв’язок між цією таблицею і таблицею ПЛАН_ВИР 
за полем місяць. Потім створимо уявлення ПОТРЕБА_М на ос-
нові цієї таблиці та уявлення ПОТРЕБА (основане на таблицях 
ПЛАН_ВИР та СКЛАД_ВИР). На рис. 10.65 зображений новий 
зміст бази даних. 

1. Відкрити базу даних, на основі якої треба створити звіт. 
 

 
 

Рис. 10.65. Поновлена база даних ПОТРЕБА 

 
2. Увести команду CREATE REPORT ПОТРEБA1. 
3. Встановити потрібні параметри шрифта: меню REPORT> 

DEFAULT FONT. 
4. Вивести на екран панелі інструментів REPORT CONTROL, 

COLOR PALLETE та LAYOUT (якщо вони відсутні) за допомо-
гою меню VIEW (див. рис. 10.66).  

 

 
 

Рис. 10.66. Панелі інструментів для створення звіту 
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Панель інструментів REPORT CONTROL використовується 
для додавання у звіт таких управляючих елементів: текстів, вира-
зів, графіків, малюнків тощо. Призначення деяких інструментів: 

 — фіксація курсора та введення тексту;  

 — визначення поля або виразу, значення якого буде виво-
дитися у потрібному місці; 

 — створення ліній; 
 — створення прямокутників; 

 — вставлення рисунків з файлів та полів; 

 — «запирання обраного інструменту», у цьому випадку 
інструмент буде впливати на всі наступні дії, доки не буде відмі-
нено «запирання». 

Панель інструментів COLOR PALLET застосовується для ви-
бору кольору шрифта та об’єктів. 

Панель інструментів LAYOUT використовується для вирів-
нювання, змінення розмірів та розміщення керуючих елементів у 
звіті. 

5. Завантажити оточення — визначити таблиці або уявлення, 
на основі котрих буде створюватися звіт. Для цього вибрати ме-
ню VIEW>DATA ENVIRONMENT. У результаті з’явиться вікно і 
меню з назвою DATAENVIRONMENT (рис. 10.67). У цьому ме-
ню вибрати таблиці з бази даних або уявлення і додати їх у звіт за 
допомогою кнопки ADD. Якщо звіт треба зробити на основі ві-
льної таблиці — натиснути на кнопку OTHER. 

 

 
 

Рис. 10.67. Вікно DATA ENVIRONMENT 
 

6. Додати смуги TITLE та SUMMARY у звіт. Для цього ви- 
брати меню REPORT>TITLE/SUMMARY і відмітити TITLE 
BAND та SUMMARY BAND (рис. 10.68). 
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Рис. 10.68. Встановлення смуг TITLE та SUMMARY 
 

7. У смузі TITLE увести назву звіту. Для цього у панелі 
CONTROL вибрати інструмент  і виконати CLICK у заданій 
позиції.  

8. У смузі PAGE HEADING увести шапку вихідної таблиці, 
використовуючи інструменти: , ,  (рис. 10.71). 

9. У смузі DETAIL увести імена полів та вирази, які повинні 
з’являтися у звіті. Імена полів можна просто перетягти з вікна 
DATA ENVIRONMENT (рис. 10.71) у потрібну позицію звіту. 
Для введення виразів треба вибрати інструмент , визначити 
позицію у звіті (click), в результаті чого з’явиться блок діалогу 
REPORT EXPRESSION (рис. 10.68а). Наприклад, для розрахунку 
потреби в деталях використовується така формула: 

ПЛАН_ВИР.КІЛЬК_ВИР*СКЛАД_ВИР.КІЛЬК_ДЕТ. 
У вікні EXPRESSION уводиться формула. Якщо натиснути на 

кнопку праворуч від цього вікна, завантажиться EXPRESSION 
BUILDER (рис. 10.69). У вікні FORMAT задається формат виразу. 

 

 

Рис. 10.68. а. Блок діалогу REPORT EXPRESSION 
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Рис. 10.69. Будівник виразів EXPRESSION BUILDER 

10. У смугах PAGE FOOTER та SUMMARY провести підкре-
слюючі лінії. 

11. У смузі PAGE FOOTER увести формулу для визначення но-
мера сторінки: "стор."+ALLTRIM(STR (_PAGENO)), де "стор" — 
рядкова константа; _PAGENO — службова змінна для підрахунку 
номера сторінки. Функції дивитися у питанні 10.2.1.  

12. У смузі SUMMARY створити підсумки. Для цього у стов-
пчику МІСЯЦЬ увести текст «Усього:». У стовпчику ПОТРЕБА, 
використовуючи інструмент  увести формулу для розрахунку 
потреби (ПЛАН_ВИР.КІЛЬК_ВИР*СКЛАД_ВИР.КІЛЬК_ДЕТ), у 
вікні REPORT EXPRESSION натиснути на кнопку CALCULA-
TIONS (рис. 10.70) і вибрати SUM, а потім натиснути кнопку ОК. 

 

Рис. 10.70. Встановлення підсумкових операцій 
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13. У смузі TITLE можна ввести формулу для виведення по-
точної дати (функція DATE()). На рис. 10.71 відображено побу-
дований звіт у режимі конструктора REPORT DESIGNER. 

 

 
 

Рис. 10.71. Створення звіту за допомогою конструктора 
 
14. Зберегти звіт, вибравши меню FILE>SAVE AS і задав- 

ши ім’я звіту (наприклад, ПОТРЕБА), або натиснути клавіші 
CTRL+W. 

15. Переглянути звіт: меню VIEW>PREVIEW. На рис. 10.72 
зображений звіт «Потреба в деталях у розрізі виробів». Для повер-
нення у режим проектування звіту вибрати меню VIEW>DESIGN. 

Редагування звіту відбувається шляхом уведення команди 
MODIFY REPORT <ім’я frx-файла> або меню FILE>OPEN, ви- 
брати тип файла REPORT та ім’я звіту. 

Виконання звіту відбувається так само, як і звіту, створеного 
за допомогою майстра REPORT WIZARD, — командою REPORT 
FORM. 

На рис. 10.73 зображено звіт, створений за допомогою майст-
ра REPORT WIZARD та відредагований у режимі конструктора 
REPORT DESIGNER. 
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Рис. 10.72. Звіт, що побудований за допомогою  
REPORT DESIGNER 

 

 
 

Рис. 10.73. Підсумковий звіт, створений за допомогою  
REPORT WIZARD та відредагований у режимі  

REPORT DESIGNER 
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10.2.12. Створення програмних файлів 

Ранні версії FOXPRO містили мову програмування Xbase, яка 
являла собою процедурну мову. VISUAL FOXPRO, як і раніше, 
підтримує процедурне програмування та, крім того, об’єктно-
орієнтоване. Процедурне програмування дозволяє виконувати 
тільки одну операцію у кожний момент часу. Об’єктно-орієн-
товане програмування використовує можливості WINDOWS для 
одночасного відкриття меню, кількох вікон, блоку діалогу із 
множиною засобів управління. У цьому випадку кожна дія розг-
лядається як окремий об’єкт і код (програма) реалізації цього 
об’єкта відокремлений від основної частини програми. У цьому 
розділі розглядаюся лише елементи процедурного програмуван-
ня. Об’єктно орієнтоване програмування буде розглянуте у на-
ступному розділі. 

Створення програмного файла можна виконати за допомогою 
меню FILE>NEW та натиснути на селекторну кнопку PROGRAM 
або ввести команду MODIFY COMMAND <ім’я PRG-файла>. 

Виконання програмного файла відбувається за допомогою ме-
ню PROGRAM> DO або команди DO <ім’я PRG-файла>. 

Редагування програмного файла можна виконати за допомогою 
меню FILE>OPEN та натиснути на селекторну кнопку PROGRAM 
або увести команду MODIFY COMMAND <ім’я PRG-файла>. 

Наприклад, задано таблицю ПОТРЕБА, яку було отримано 
на основі уявлення ПОТРЕБА (див. розділ 10.2.10, рис. 10.52, 
10.53). Необхідно вивести записи, в яких потреба в деталях (КІ-
ЛК_ВИР*КІЛК_ДЕТ) більша за середню. Цю задачу можна ви-
конати за допомогою запиту. Але запит не дозволяє розрахувати 
середню потребу. Проте у запиті можна використати змінну з 
будь-якою назвою (наприклад, S) для порівняння з потребою, а 
перед викликом запиту розраховувати середню потребу і надавати 
її значення змінній S. На рис. 10.74 та 10.75 зображено дві вкладин-
ки створення запиту FIELDS та FILTER, а на рис. 10.76 — програ-
ма для запуску запиту. На рис. 10.77 наведено запит мовою SQL. 

Для розрахунку середньої потреби використовується команда 
AVERAGE. Формат команди: AVERAGE <діапазон> [<вираз>] 
[FOR<логічний вираз>] TO <ім’я змінної>. Змінна повинна бути 
визначена до виконання команди AVERAGE за допомогою ко-
манди STORE або наданням їй значення 0. Наприклад, визначити 
середню потребу в деталях A1231: 

S=0 
AVERAGE КІЛЬК_ВИР*КІЛЬК_ДЕТ FOR КОД_ДЕТ="А1231"  
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Крім команди AVERAGE існують ще дві команди для вико-
нання операцій над групами записів: SUM (підсумовування) та 
COUNT (кількість записів, що задовольняють заданій умові). 
Приклад використання цих команд — у розділі «Створення форм». 

 
 

Рис. 10.74. Вкладинка FIELDS для визначення  
полів та виразів, які будуть з’являтися у запиті 

 

 

Рис. 10.75. Вкладинка FILTER —  
задання умов вибирання записів 
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Рис. 10.76. Запит мовою SQL 

 

 
 

Рис. 10.77. Програма, яка обчислює середню потребу  
в деталях та запускає на виконання запит  

на виведення записів, у яких потреба більша за середню 

 
Процедурна мова VFP містить дуже велику кількість команд. 

Розглянемо деякі з них. 
Умовна команда IF має такий формат: 
IF <умова> 
 <команди> 
 [ELSE 
 <команди>] 
ENDIF 
Якщо умова вірна, виконуються команди, які розташовані після 

умови, якщо ні — після ELSE. Допускається використання вкла-
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дених команд IF. Наприклад, необхідно розрахувати прибутковий 
податок (ПОДАТОК), який нараховується за такою формулою: 
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Текст програми та результат її виконання показано на рис. 10.78. 
 

 
 

Рис. 10.78. Програма для розрахунку податку на дохід  
та результат її виконання 

 
Як бачимо з рисунка 10.78, за допомогою команди INPUT мо-

жна ввести будь-яке значення доходу для подальшого розрахунку 
податку з нього. 

Команда форматованого введення-виведення @…SAY…GET 
має такий формат: 
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@ <номер рядка>,<номер стовпчика> 
 [SAY <вираз> 
 [PICTURE <символ>] 
 [FONT <назва шрифта> [, <розмір шрифта>]] [STYLE  
 <стиль>]] 
 [GET <змінна> 
 [PICTURE <символ>] 
 [FONT <назва шрифта> [, <розмір шрифта>]] [STYLE  
 <стиль>]] 
Ця команда з заданої позиції виводить на екран вираз, який 

записаний після SAY, а змінна, яка записана після GET, виво-
диться одразу після виразу. Якщо після команди @…SAY…GET 
задана команда READ, тоді є можливість в інтерактивному ре-
жимі ввести або відредагувати значення змінної. 

Параметр PICTURE дозволяє задати шаблон відображення ви-
разу або змінної. Наприклад, він може приймати такі значення: 

 А — допускає тільки алфавітні символи; 
 N — допускає тільки літери та цифри; 
 9 — допускає тільки числові дані; 
 # — приймає цифри, пропуски та знаки; 
 . — описує позицію десяткової крапки. 
Параметр СТИЛЬ може приймати такі значення: 
 B — жирний; 
 I — курсив; 
 N — нормальний; 
 U — підкреслений. 
Якщо раніше використовувалась команда SET DEVICE TO 

PRINT (призначення принтера пристроєм для виведення даних), 
тоді команда @…SAY…GET виконує виведення на принтер. Для 
поновлення виведення на екран використовується команда SET 
DEVICE TO SCREEN. 

Наприклад, скласти програму редагування заданих записів 
таблиці ПЛАН_ВИР. Для вирішення цієї задачі програма повин-
на: визначити додаткові змінні МІС та КОД; відкрити таблицю та 
індекс, який створений на основі такого ключового виразу: 
STR(МІСЯЦЬ)+STR(КОД_ВИРОБУ); запросити місяць (змінна 
МІС) та код виробу (змінна КОД) для пошуку потрібного запису 
(запит виконати з координат на екрані відповідно 13,20 та 15,20; 
шрифт встановити «arial», розмір шрифта — 16, стиль — жир-
ний); виконати пошук потрібного запису; якщо запис знайде-
ний, вивести значення поля КІЛЬК_ВИР з можливістю його ре-
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дагування, у противному разі — вивести повідомлення «запис 
не знайдено». 

На рис. 10.79 наведено програму для розв’язання задачі, а на 
рис. 10.80 — результат її виконання.  

 
 

Рис. 10.79. Програма редагування заданого запису  
таблиці ПЛАН_ВИР 
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Рис. 10.80. Виконання програми редагування  
заданого запису таблиці ПЛАН_ВИР 

Команда циклу DO WHILE має такий формат: 
DO WHILE <умова> 
 <команди> 
 [LOOP 
 <команди>] 
 [EXIT] 
ENDDO 
Команда DO WHILE працює таким чином: доки умова є вірною, 

виконуються команди, що розташовані між DO та ENDDO.  
Команда EXIT є необов’язковою командою, яка передає уп-

равління з циклу DO … ENDDO першій команді, наступною за 
командою ENDDO. Фактично вона виконує припинення циклу 
при вірній умові. 

Команда LOOP є необов’язковою командою, яка може бути 
розташована у будь-якому місці структури DO … ENDDO і ви-
користовується для обминання команд, розташованих між LOOP 
та ENDDO.  

 
Приклад 1. 
Скласти програму для додавання записів у таблицю 

ПЛАН_ВИР. У програмі передбачити припинення роботи за ба-
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жанням користувача. На рис. 10.81 представлено програму та ре-
зультат її виконання. 

 

 

Рис. 10.81. Програма додавання записів у таблицю  
ПЛАН_ВИР та результат її виконання 

У цій програмі цикл повторюється доти, доки змінна t прий-
має значення «Y», «y», «У» або «у» (Перша літера слова YES). 
Якщо на запитання «Продовжувати введення?» натиснути на 
будь-яку іншу клавішу, цикл припиниться і, тим самим, припи-
ниться додавання записів. Команда APPEND BLANK створює 
порожній запис, команда @…SAY…GET запрошує значення по-
лів запису, а команда READ записує ці значення у новий запис 
таблиці ПЛАН_ВИР. 

 
Приклад 2. 
Скласти програму для виведення записів, у яких кількість мен-

ша за середню. Цю задачу можна виконати за допомогою коман-
ди LIST, але тоді не можна розмістити дані у зручному вигляді. 
На рис. 10.82 представлена програма та результат її виконання. 
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Рис. 10.82. Програма виведення кодів виробів, у яких  
кількість більша за середню, та результат її виконання 

 
У цій програмі за допомогою команди AVERAGE розрахову-

ється середня кількість виробів у 10-ому місяці. Команда GO 
TOP переміщує покажчик поточного запису на перший запис. 
Далі починається цикл з команди DO WHILE NOT EOF(), який 
виконується доти, доки не буде досягнуто кінця файла. Вираз 
NOT EOF() складається з логічної операції «заперечення» (NOT) 
та логічної функції EOF(), що приймає значення «TRUE», якщо 
покажчик поточного запису прийме значення кінця файла. Для 
переміщення покажчика поточного запису на наступний викори-
стовується команда SKIP. Якщо пропустити цю команду, отри-
маємо «вічний цикл». 

Команда циклу FOR…NEXT використовується для органі-
зації циклів із відомою кількістю повторень і має такий формат: 

FOR <ім’я змінної>=<початкове значення> TO <кінцеве  
 значення> [STEP <приріст змінної>] 
 <команди> 
[EXIT] 
[LOOP] 
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NEXT 
Команди, які розташовані між FOR та NEXT, виконуються до-

ти, доки значення заданої змінної не більше кінцевого значення. 
Коли команда FOR виконується перший раз, VFP створює задану 
змінну та надає їй початкове значення. При кожному повторенні 
команди FOR значення змінної збільшується (або зменшується, 
якщо приріст від’ємний) на величину приросту змінної STEP. За 
замовчанням приріст дорівнює 1. 

Наприклад, скласти програму, яка повинна вивести на екран 
у рядок 50 символів «*» з використанням шрифта «Arial» розмі-
ром 14: 

for i=1 to 50 
 ?? "*" font "arial",14 
next 

10.2.13. Створення форм 

Форми — це вікна, за допомогою яких користувач взаємодіє з 
програмами та об’єктами даних. Форми мають свої власні влас-
тивості, дії та методи, які дозволяють керувати їх виглядом та 
поведінкою. Форму можна створити за допомогою майстра форм 
(FORM WIZARD) та конструктора форм (FORM DESIGNER). 
Форми можна створювати на основі однієї таблиці, двох таблиць 
або уявлення, яке може бути побудоване на основі кількох таб-
лиць. 

Створення форми для роботи з однією таблицею або уяв-
ленням за допомогою майстра. 

У меню FILE вибрати команду NEW, а потім — FORM і на- 
тиснути на кнопку WIZARD. У вікні WIZARD SELECTION 
(рис. 10.83) вибрати FORM WIZARD.  
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Рис. 10.83. Вікно вибору майстра форм 
 

На рис. 10.84 зображено вікно першого кроку створення фор-
ми — вибирання таблиць та полів, які будуть розміщенні у фор-
мі. У полі DATABASE AND TABLES можна вибрати відкриту 
базу даних або натиснути на кнопку, яка розташована праворуч і 
вибрати будь-який файл. У першому випадку з’явиться список 
таблиць та уявлень, котрі містить задана база даних.  

 

 
 

Рис. 10.84. Вікно вибирання полів з таблиці  
або уявлення для додавання у форму 

На другому кроці (рис. 10.85) необхідно вибрати стиль форми та 
тип її кнопок. Ці параметри впливають тільки на зовнішній вигляд 
форми. За замовчанням тип кнопок задається як TEXT BUTTONS, 
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(рис. 10.86), тобто на кнопках пишеться назва дії, яка виконується 
після натиснення кнопки. Якщо вибрати тип PICTURE (рис. 10.87), 
на кнопках замість надписів будуть розташовані рисунки. Тип NO 
BUTTONS передбачає відсутність будь-яких кнопок. 

 

 
 

Рис. 10.85. Вікно вибирання стилю форми 
 
На третьому кроці задається порядок сортування (див. питан-

ня створення звітів за допомогою майстра). 
На четвертому кроці вводиться заголовок форми і визнача-

ються деякі додаткові параметри, такі як SAVE FORM FOR 
LATER USE (зберегти форму для подальшого використання); 
SAVE AND RUN FORM (зберегти та виконати форму) тощо. 

У результаті буде створено файл з розширенням SCX, який 
являє собою програмний файл. 

Форму можна переглянути в процесі її створення натиснувши 
на кнопку PREVIEW на четвертому кроці. Для подальшого вико-
нання форми використовується меню PROGRAM>DO. Далі треба 
вибрати тип файлів FORM та потрібний файл. Форму можна вико-
нати також за допомогою команди DO FORM <ім’я SCX-файла>. 
Наприклад, DO FORM ПЛАН_ВИР. Залежно від заданого типу 
кнопок з’явиться форма, яка зображена на рис. 10.86 або 10.87.  
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Рис. 10.86. Виконання форми (тип кнопок — TEXT BUTTONS) 
 

 
 

Рис. 10.87. Виконання форми (тип кнопок — PICTURE) 
 
Кнопки панелі управління мають такі значення: 
 TOP — зображення першого запису таблиці; 
 PREV — відміна попередньої дії; 
 NEXT — зображення наступного запису; 
 BOTTOM — зображення останнього запису; 
 FIND — пошук запису; на рис. 10.88 зображено вікно для 

задання критеріїв пошуку записів; 
 PRINT — виведення вікна діалогу, яке дозволяє вивести на 

принтер поточний запис, усі записи або зобразити їх у вікні 
BROWSE; 

 ADD — додавання запису; 
 EDIT — редагування поточного запису; 
 DELETE — вилучення поточного запису; 
 EXIT — завершення роботи з формою. 
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Рис. 10.88. Вікно задання критерію пошуку записів 
 
Створення форми для роботи з двома таблицями, між 

якими встановлюється зв’язок «один-до-багатьох» за допомо-
гою майстра. 

Така форма створюється аналогічно формі з однією таблицею 
за винятком того, що у вікні WIZARD FORM вибирається «ONE-
TO-MANY» FORM WIZARD, для вибирання таблиць існує два 
кроки та присутній додатковий крок встановлення відношення 
між таблицями (рис. 10.89). Треба мати на увазі, що таблиці по-
винні бути проіндексовані за тими полями, за якими встановлю-
ється зв’язок. 

На рис. 10.90 зображена форма для одночасної роботи з таб-
лицями ПЛАН_ВИР та СКЛАД_ВИР. 

 

 
 

Рис. 10.89. Вікно для зв’язування двох таблиць 
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Рис. 10.90. Форма для роботи з двома зв’язаними таблицями 
 
Створення та редагування форм за допомогою конструк-

тора FORM DESIGNER. 
Форма як об’єкт являє собою клас контейнера, який може міс-

тити будь-яку кількість об’єктів — елементів управління, таких 
як текстові поля, кнопки, «прапорці», сітки, а також інші контей-
нери — набори вкладинок. Екранна форма підтримує всі можли-
вості об’єктно-орієнтованої технології програмування. Базовий 
клас форми містить біля 100 властивостей та 60 методів.  

Створення форми за допомогою конструктора (FORM DESIG-
NER) відбувається за допомогою меню FILE>NEW, вибрати се-
лекторну кнопку FORM та натиснути на кнопку NEW. Або ввес-
ти команду CREATE FORM <ім’я SCX-файла>. В результаті за-
вантажиться вікно конструктора FORM DESIGNER (рис. 10.91).  

 

 
 

Рис. 10.91. Вікно констуктора форм FORM DESIGNER 
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Панель FORM CONTROL містить такі основні елементи уп-
равління: 

  CHECK BOX — елемент управління, який моделює 
об’єкт з двома станами (ON/OFF);  

  комбінований список (COMBO BOX) — список, у вікні 
якого зображується тільки поточний елемент, але можна відкрити 
весь список і вибрати інший елемент; 

  кнопка (COMMAND BUTTON) — кнопка, на якій кори-
стувач може виконати CLICK, ініціюючи таким чином деяку дію; 

  сітка (GRID) — дозволяє виводити дані у формі таблиці; 
  поле редагування (EDIT BOX) — поле, в яке користувач 

може увести текст з клавіатури; 
  зображення (IMAGE) — виведення зображення; 

  етикетка (LABEL) — виведення статичного тексту;  

  текстове поле (TEXT BOX) — елемент управління для 
введення значення у вигляді символьного рядка; 

  список (LIST BOX) — вікно, в якому зображується спи-
сок з кількох елементів; 

  контейнер (OLE CONTAINER) — елемент управління 
об’єктами та елементами OLE; 

  група перемикачів (OPTION GROUP) — група переми-
качів із залежною фіксацією; 

  набір вкладинок (PAGE FRAME) — елемент управління, 
який являє собою набір вкладинок, кожна з яких — це окрема 
форма зі своїми елементами. 

Приклад розв’язання задачі з виведенням результатів у  
форму. Задано таблицю ПОТРЕБА_М (рис. 10.92), яку було отри-
мано на основі уявлення ПОТРЕБА_М. Ця таблиця є результатом 
з’єднання трьох таблиць: ПЛАН_ВИР, СКЛАД_ВИР, НАЗВА_МІС.  

Визначити: загальну потребу в деталях у жовтні; середню по-
требу в деталях за весь період; кількість видів виробів, які необ-
хідно виготовити у жовтні; кількість деталей А1231, необхідних 
для виготовлення виробу 22 у жовтні; записи, в яких потреба в 
деталях більша за середню. Для останнього завдання створити 
окремо запит та викликати його у формі. Приклад створення цьо-
го запиту розглянуто в розділі 10.2.12, рис. 10.74—10.77. 

Результати розв’язання задачі повинні виводитися у формі 
(рис. 10.93). На рис. 10.94 відображено виконання запиту, який 
викликається з форми (кнопка ЗАПИСИ, В ЯКИХ ПОТРЕБА  
БІЛЬША ЗА СЕРЕДНЮ).  
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Рис. 10.92. Таблиця ПОТРЕБА_М 
 

 
 

Рис. 10.93. Форма розв’язання задачі 
 

 
 

Рис. 10.94. Виконання запиту, який викликається з форми 
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Порядок розв’язання задачі: 
1. Увести команду CREATE FORM ПОТРЕБА. З’явиться вік-

но форми, яке зображено на рис. 10.91. 
2. Змінити заголовок форми. Для цього вибрати меню VIEW> 

PROPERTIES і для властивості CAPTION задати ПОТРЕБА У 
ДЕТАЛЯХ (рис. 10.95). 

 

 
 

Рис. 10.95. Вікно властивостей 
 

3. У панелі інструментів FORM CONTROL вибрати елемент 
 і виділити область у формі. Буде створено об’єкт LABEL1. 

Змінити назву LABEL1 на «загальна потреба в деталях у жовтні». 
Для цього виділити об’єкт  LABEL1, натиснути праву кнопку 
миші, вибрати PROPERTIES і для властивості CAPTION задати 
«загальна потреба в деталях у жовтні». 

4. Вибрати елемент  та виділити у формі область. Буде 
створено об’єкт TEXT1, який надалі можна використовувати для 
виведення загальної потреби в деталях. 

5. Повторити пункти 3 та 4 для створення інших текстових 
об’єктів. 

6. Вибрати елемент  та виділити область у формі. В резуль-
таті буде створено об’єкт COMMAND1. Змінити заголовок кноп-
ки на ВИКОНАТИ (PROPERTIES> CAPTION) та ім’я на ВИКО-
НАННЯ_ПРОГРАМИ (PROPERTIES> NAME). 

7. Вибрати елемент  та виділити область у формі. В резуль-
таті буде створено об’єкт COMMAND2. Змінити заголовок кноп-
ки на «записи, в яких потреба більша за середню» та ім’я на ВИ-
КЛИК_ЗАПИТУ. 
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8. Вибрати елемент  та виділити область у формі. В резуль-
таті буде створено об’єкт COMMAND3. Змінити заголовок кноп-
ки на ВИХІД та ім’я на ЗАВЕРШЕННЯ_РОБОТИ. Ввести код 
(програму) для кнопки ВИКОНАТИ. Для цього виконати на кно-
пці DOUBLE CLICK або вибрати меню VIEW>CODE, потім у 
полі OBJECT вибрати ВИКОНАННЯ_ПРОГРАМИ (або COM-
MAND1, якщо ім’я кнопки не змінено) та у полі PROCEDURE — 
CLICK. Текст програми зображено на рис. 10.96. У цій програмі 
значення змінних SM (загальна потреба у деталях у жовтні),  
S (середня потреба у деталях) та K (кількість видів виробів, які не-
обхідно виготовити у жовтні) виводяться в текстові об’єкти TEXT1, 
TEXT2, TEXT3 шляхом надання їх значень властивостям цих 
об’єктів VALUE. Команда SEEK шукає запис, у якого поле НА-
ЗВА = «жовтень», поле КОД_ВИР=22 та поле КОД_ДЕТ="А1231". 
Якщо запис буде знайдено, тоді значення поля КІЛЬК_ВИР буде 
надано властивості VALUE текстового об’єкта TEXT4. У про- 
тилежному випадку в текстовому вікні з’явиться повідомлен- 
ня «запис відсутній». Перед виконанням команди SEEK необ- 
хідно створити індекс із таким ключовим виразом: НАЗВА+STR 
(КОД_ВИР)+КОД_ДЕТ — це індекс НАЗВА_К_К. 

 

 
 

Рис. 10.96. Програма для об’єкта ВИКОНАННЯ_ПРОГРАМИ  
(кнопка ВИКОНАТИ) 
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9. Увести код (програму) для кнопки ЗАПИСИ, В ЯКИХ ПО-
ТРЕБА БІЛЬША ЗА СЕРЕДНЮ (об’єкт ВИКЛИК_ЗАПИТУ). 
Технологія введення програми така сама, як і для кнопки ВИКО-
НАТИ. На рис. 10.97 зображено текст цієї програми, в якій роз-
раховується середня потреба у деталях (змінна S) і запускається 
запит (DO запит_ср.qpr), створений раніше (див. розділ 10.2.12). 
 

 
 

Рис. 10.97. Програма для об’єкта ВИКЛИК_ЗАПИТУ  
(кнопка «записи, в яких потреба більша за середню») 

 
10. Увести код (програму) для кнопки ВИХІД (об’єкт ЗАВЕР-

ШЕННЯ_РОБОТИ). На рис. 10.98 зображено текст цієї програми. 
 

 
 

Рис. 10.98. Програма для об’єкта ЗАВЕРШЕННЯ_РОБОТИ  
(кнопка ВИХІД) 

 
На рис. 10.99 відображено створену форму. 
Редагування форми можна виконати, вибравши меню FILE> 

OPEN, задавши тип файла FORM та вибравши ім’я файла або ве-
сти команду MODIFY FORM <ім’я SCX-файла>. Так само, за до-
помогою конструктора можна відредагувати форму, створену 
майстром форм. Наприклад у формі, що створена за допомогою 
майстра (рис. 10.86), необхідно поміняти заголовок форми та на-
зви полів. 

Для виконання цієї операції треба відкрити форму для редагу-
вання: MODIFY FORM ПЛАН_ВИР. 
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Рис. 10.99. Створення форми для розв’язання задачі 
 
Змінення заголовків виконується так само, як це було описано 

під час створення форми у режимі конструктора. Треба виділити 
об’єкт, натиснути праву кнопку миші, вибрати PROPERTIES та 
для властивості CAPTION задати новий заголовок. Після редагу-
вання форма ПЛАН_ВИР буде мати такий вигляд, як показано на 
рис. 10.100.  

 

 
 

Рис. 10.100. Форма ПЛАН_ВИР у режимі  
конструктора форм після редагування 
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10.2.14. Створення меню за допомогою  
конструктора меню MENU DESIGNER 

VFP дозволяє створювати меню на процедурній мові і запису-
вати їх до програмних файлів. Це потребує певних навичок у 
програмуванні. Конструктор меню MENU DESIGNER дозволяє 
задати параметри меню у спрощеному варіанті, а потім на їх ос-
нові виконати генерацію програмного коду. Таке меню заміняє 
собою системне меню або доповнює його. Недоліком його є не-
обхідність задання пунктів меню латинськими літерами. Можли-
во у наступній версії (ми розглядаємо версію 6.0) цей недолік бу-
де ліквідовано. 

Наприклад, необхідно створити меню для роботи з базою да-
них ПОТРЕБА та розв’язання задач, з нею пов’язаних. Меню з 
підменю повинне мати такий вигляд: 

 

DATABASE CALCULATIONS EXIT 

CREATE FILE RUN FORM  

EDIT FILE RUN REPORT  

EDIT STRUCTURE   

 
Створення меню можна виконати, вибравши меню FILE> 

NEW, натиснувши на селекторну кнопку MENU та натиснувши 
на кнопку MENU у вікні, що з’явилося (рис. 10.101) або ввести 
команду CREATE MENU <ім’я MNX-файла>. На екрані з’явить-
ся вікно конструктора меню MENU DESIGNER (рис. 10.102). 

 

 
 

Рис. 10.101. Вибирання методу створення меню 
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Рис. 10.102. Вікно конструктора меню MENU DESIGNER 

 
У вікні, що зображено на рис. 10.102, треба задати параметри 

головного меню. Поле MENU LEVEL використовується для за-
дання рівня меню. MENU BAR — це головне меню. Поле 
PROMPT використовується для введення пунктів меню. Після 
введення значення у це поле стає доступним поле RESULT, яке 
може приймати одне з таких значень: 

 SUBMENU — підменю. Якщо вибраний цей параметр, пра-
воруч з’явиться кнопка CREATE, після натиснення на яку можна 
створити підменю (рис. 10.103). Якщо підменю вже створене, 
з’явиться кнопка EDIT, яка дозволяє відредагувати підменю. На 
рис. 10.104, 10.105. зображені підменю DATABASE та CALCU-
LATIONS. 

 

 
 

Рис. 10.103. Створення головного меню 
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 PAD NAME — використовується для задання меню корис-
тувача або пункту системного меню (наприклад, меню FILE має 
назву _MSM_FILE, меню EDIT — _MSM_EDIT тощо);  

 COMMAND — використовується, якщо для виконання пот-
рібної дії достатньо однієї команди. Наприклад, з рис. 10.103 ба-
чимо, що пункт меню EXIT визначається командою SET 
SYSMENU TO DEFAULT. Ця команда повертає на екран систем-
не меню; 

 PROCEDURE — дозволяє задати послідовність команд. Пі-
сля вибору цього параметра праворуч з’явиться кнопка CREATE 
або EDIT, якщо процедура була створена раніше. Ця кнопка відк-
риває вікно редагування (рис. 10.106—10.108) для введення про-
цедури, яка виконується при виборі даного пункта меню.  

 

 
 

Рис. 10.104. Створення підменю CALCULATIONS 

 

 
 

Рис. 10.105. Створення підменю DATABASE 
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Рис. 10.106. Зміст процедури створення таблиці  
бази даних CREATE FILE 

 

 
 

Рис. 10.107. Зміст процедури редагування таблиці EDIT FILE 

 

 
 

Рис. 10.108. Зміст процедури редагування структури  
таблиці EDIT STRUCTURE 

 
Після задання параметрів меню треба його зберегти в  

MNX-файлі (меню FILE>SAVE AS) і виконати генерацію про-
грамного коду, вибравши у меню MENU команду GENERATE. 
В результаті буде створено програмний файл з розширенням 
MPR.  

Редагування меню можна виконати за допомогою меню FILE> 
OPEN і задавши тип файла MENU (mnx) та сам файл або ввести 
команду MODIFY MENU <ім’я MNX-файла> . 

Виконання меню відбувається на основі MPR-файла за допо-
могою меню PROGRAM>DO або команди DO <ім’я MPR-файла>. 
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На рис. 10.109 зображено меню МЕНЮ_ПОТРЕБА, створення 
якого було розглянуто вище.  

Програмний код меню МЕНЮ_ПОТРЕБА можна переглянути 
(меню FILE>OPEN, тип файла — PROGRAM) та роздрукувати 
(після відкриття файла вибрати FILE>PRINT). Зміст цього файла 
має такий вигляд: 

* ********************************************************************************* 

* *  

* * 07/18/01 МЕНЮ_ПОТРЕБА.MPR 20:05:08  
* *  

* ********************************************************************************* 

* *  

* * Author’s Name  
* *  
* * Copyright (C) 2001 Company Name  
* * Address  
* * City, Zip  
* *  
* * Description:  
* * This PROGRAM was automatically generated BY GEN-

MENU.  
* *  
* ******************************************************************************** 
* ******************************************************************************** 
* *  
* * Menu Definition  
* *  
* ******************************************************************************** 
* 
SET SYSMENU TO 
SET SYSMENU AUTOMATIC 
DEFINE PAD _0fq171uxn OF _MSYSMENU PROMPT "DATA-

BASE" COLOR SCHEME 3 ; 
 KEY ALT+D, "" 
DEFINE PAD _0fq171uxq OF _MSYSMENU PROMPT 

"CALCULATIONS" COLOR SCHEME 3 ; 
 KEY ALT+C, "" 
DEFINE PAD _0fq171uxt OF _MSYSMENU PROMPT "EXIT" 

COLOR SCHEME 3 ; 
 KEY ALT+E, "" 
ON PAD _0fq171uxn OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP 

database 
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ON PAD _0fq171uxq OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP 
calculatio 

ON SELECTION PAD _0fq171uxt OF _MSYSMENU set 
sysmenu to defa 

 
DEFINE POPUP database MARGIN RELATIVE SHADOW 

COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF database PROMPT "create file" 
DEFINE BAR 2 OF database PROMPT "edit file" 
DEFINE BAR 3 OF database PROMPT "edit structure" 
ON SELECTION BAR 1 OF database ; 
 DO _0fq171uyd ; 
 IN LOCFILE("\МОИ ДОКУМЕНТЫ\МЕНЮ_ПОТРЕБА" 

,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"WHERE is МЕНЮ_ПОТРЕБА?") 
ON SELECTION BAR 2 OF database ; 
 DO _0fq171uyk ; 
 IN LOCFILE("\МОИ ДОКУМЕНТЫ\МЕНЮ_ПОТРЕБА" 

,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"WHERE is МЕНЮ_ПОТРЕБА?") 
ON SELECTION BAR 3 OF database ; 
 DO _0fq171uyp ; 
 IN LOCFILE("\МОИ ДОКУМЕНТЫ\МЕНЮ_ПОТРЕБА" 

,"MPX;MPR|FXP;PRG" ,"WHERE is МЕНЮ_ПОТРЕБА?") 
 
DEFINE POPUP calculatio MARGIN RELATIVE SHADOW 

COLOR SCHEME 4 
DEFINE BAR 1 OF calculatio PROMPT "RUN FORM" 
DEFINE BAR 2 OF calculatio PROMPT "RUN REPORT" 
ON SELECTION BAR 1 OF calculatio do form form_потреба 
ON SELECTION BAR 2 OF calculatio report form потреба 
* ******************************************************************************** 
* *  
* * _0FQ171UYD ON SELECTION BAR 1 OF POPUP database  
* *  
* * Procedure Origin:  
* *  
* * From Menu: МЕНЮ_ПОТРЕБА.MPR, Record: 5  
* * Called By: ON SELECTION BAR 1 OF POPUP database  
* * Prompt: create file  
* * Snippet: 1  
* *  
* ******************************************************************************** 
* 
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PROCEDURE _0fq171uyd 
open database потреба 
create 
close database 
clear 
* ******************************************************************************** 
* *  
* * _0FQ171UYK ON SELECTION BAR 2 OF POPUP database  
* *  
* * Procedure Origin:  
* *  
* * From Menu: МЕНЮ_ПОТРЕБА.MPR, Record: 6  
* * Called By: ON SELECTION BAR 2 OF POPUP database  
* * Prompt: edit file  
* * Snippet: 2  
* *  
* ******************************************************************************** 
* 
PROCEDURE _0fq171uyk 
open database потреба 
set sysmenu to default 
browse 
close database 
do меню_потреба.mpr 
* ******************************************************************************** 
* *  
* * _0FQ171UYP ON SELECTION BAR 3 OF POPUP database  
* *  
* * Procedure Origin:  
* *  
* * From Menu: МЕНЮ_ПОТРЕБА.MPR, Record: 7  
* * Called By: ON SELECTION BAR 3 OF POPUP database  
* * Prompt: edit structure  
* * Snippet: 3  
* *  
* ******************************************************************************** 
* 
PROCEDURE _0fq171uyp 
open database потреба 
modify structure 
close database 
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Рис. 10.109. Виконання програми МЕНЮ_ПОТРЕБА 

10.2.15. Робота з проектами 

У VISUAL FOXPRO існує можливість з’єднати всі файли, що 
використовуються для розв’язання певної задачі, у проект. Цю 
проблему вирішує менеджер проектів PROJECT MANAGER. 
Крім того, він дозволяє з’єднати всі файли додатку в один файл. 
У цьому випадку існує два варіанти:  

 створити APP-файл, який можна виконати у середовищі 
VFP командою DO; 

 створити автономний EXE-файл. 
Створення проекту можна виконати за допомогою меню 

FILE>NEW (потім вибрати PROJECT) або команди CREATE 
PROJECT <ім’я PJX-файла>. На рис. 10.110 зображено вікно ме-
неджера проекту. 

Вікно менеджера проекту містить шість вкладинок: 
 ALL — відображує всі об’єкти проекту (рис. 10.110); 
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 DATA — відображує бази даних (DATABASES), вільні таб-
лиці (FREE TABLES) та запити (QUERIES) — див. рис. 10.112; 

 

 
 

Рис. 10.110. Вікно менеджера проекту 

 
 DOCUMENTS — відображує форми (FORMS), звіти (RE-

PORTS) та етикетки (LABELS); 
 CLASSES — відображує бібліотеки класів, які використо-

вуються в об’єктно орієнтованому програмуванні; 
 CODE — відображує програми (PROGRAMS), API-бібліо-

теки, що містять програми на інших мовах програмування, дода-
тки (APPLICATIONS); 

 OTHER — відображує всі інші файли: меню (MENUS), текс-
тові (TEXT FILES), тощо (OTHER FILES). 

Меню менеджера проекту містить шість кнопок, дія яких від-
носиться до вибраного об’єкта зі списку: 

 NEW — створення нового файла (наприклад, якщо вибраний 
об’єкт DATABASES, тоді буде створена нова база даних); 

 ADD — додавання об’єкта у проект; 
 MODIFY — редагування вибраного об’єкта; 
 OPEN або RUN — якщо вибрана таблиця, з’явиться кнопка 

OPEN, яка відкриває цю таблицю; якщо вибрана програма, — 
кнопка RUN, яка виконує цю програму. 
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 REMOVE — вилучення об’єкта. Після натиснення цієї 
кнопки з’явиться вікно діалогу з двома кнопками: REMOVE — 
вилучення об’єкта з проекту; DELETE — вилучення об’єкта з 
диска. 

 BUILD — побудова проекту або додатка. Після натис- 
нення цієї кнопки на екрані з’явиться вікно BUILD OPTIONS 
(рис. 10.111), яке дозволяє вибрати одну з таких дій: 

 

 
 

Рис. 10.111. Вікно BUILD OPTIONS 

 
 REBUILD PROJECT — поновити проект; 
 BUILD APPLICATION — поновити проект і створити APP-

файл; 
 BUILD EXECUTABLE — поновити проект і створити EXE-

файл. 
Редагування проекту можна виконати за допомогою меню 

(FILE>OPEN, тип файла PROJECT) або команди MODIFY PRO-
JECT <ім’я PJX-файла>. 

У проекті необхідно встановити головний модуль — це про-
грама, яка виконується першою після завантаження проекту. Для 
встановлення програми як головного модуля треба вибрати цю 
програму та у меню PROJECT (рис. 10.112) вибрати команду SET 
MAIN.  

Вибравши команду PROJECT INFO у меню PROJECT, мож-
на переглянути список усіх об’єктів, що включені до проекту 
(рис. 10.113). 
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Рис. 10.112. Меню PROJECT 

 

 
 

Рис. 10.113. Список об’єктів, які включені до проекту 
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10.3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ  
MICROSOFT ACCESS 

10.3.1. Загальна характеристика 
СУБД MICROSOFT ACCESS.  

Основні складові 

Система управління базами даних Microsoft Access відносить-
ся до реляційних баз даних. На відміну від СУБД Visual FoxPro 
база даних Access (фізична структура) міститься в одному файлі з 
розширенням MDB. Логічна структура СУБД Access складається 
з таких об’єктів: таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та моду-
лів. Доступ до цих об’єктів відбувається за допомогою відповід-
них вкладинок вікна Access — див. рис. 10.115.  

Таблиці, запити, форми та звіти мають таке саме призначення, 
як і в СУБД Visual FoxPro (див. розд. 10.2.3, 10.2.10, 10.2.11, 
10.2.13).  

Макроси призначені для автоматизації задач та погодження 
роботи різних об’єктів. Макрос являє собою список команд, які 
повинні бути виконані Microsoft ACCESS без участі користувача. 
Макроси можна використовувати у формах, звітах, елементах 
управління, командах меню.  

Модулі призначені для створення процедур та функцій мовою 
Access Basic. 

Етапи створення бази даних у середовищі Microsoft Access:  
 визначення мети створення бази даних; 
 визначення таблиць, які повинна містити база даних; 
 визначення структури таблиць (полів та їх типів); 
 призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів; 
 визначення зв’язків між таблицями; 
 завантаження даних; 
 створення інших об’єктів бази даних: запитів, форм, звітів, 

макросів та модулів; 
 аналіз ефективності бази даних за допомогою майстра таб-

лиць (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>ТАБЛИЦА) та аналізатора швид-
кодії (меню СЕРВИС>АНАЛИЗ>БЫСТРОДЕЙСТВИЕ). 

Завантаження MS Access можна виконати за допомогою меню 
ПУСК>ПРОГРАММЫ>MICROSOFT ACCESS або натиснути на 
кнопку  в панелі Microsoft Office. На екрані з’явиться вікно 
(рис. 10.114), в якому треба задати потрібну операцію — створи-
ти або відкрити існуючу базу даних. Далі на екрані з’явиться вік-
но Microsoft Access (рис. 10.115). 
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Рис. 10.114. Початок роботи з Microsoft Access 
 

 
 

Рис. 10.115. Вікно Microsoft Access 
 

Рядок меню містить усі команди, які використовуються під 
час роботи з Access.  
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Панелі інструментів одразу після запуску за замовчанням міс-
тять лише панель інструментів БАЗА ДАНИХ. Додаткові панелі 
інструментів такі, як для роботи з таблицями, формами, звітами 
тощо виводяться у відповідному режимі роботи та можуть дода-
ватися за допомогою меню ВИД>ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ. 

Створення бази даних виконується за допомогою меню 
ФАЙЛ>СОЗДАТЬ БАЗУ ДАННЫХ > або відповідної піктограми 
на панелі інструментів.  

Відкриття бази даних виконується за допомогою меню ФАЙЛ> 
ОТКРЫТЬ БАЗУ ДАННЫХ > або відповідної піктограми на панелі 
інструментів. Далі треба вибрати потрібний файл типу MDB. Відк-
риття бази даних автоматично закриває попередньо відкриту БД.  

Закриття бази даних відбувається за допомогою меню ФАЙЛ> 
ЗАКРЫТЬ.  

10.3.2. Робота з таблицями: створення,  
редагування, вилучення 

Усі дані бази даних зберігаються у таблицях. Так само, як і у 
Visual FoxPro, таблиці створюються в два етапи. На першому етапі 
створюється структура таблиці, а на другому — вводяться дані.  

Наприклад, необхідно створити базу даних для розрахунку за-
робітної плати при окладній формі оплати праці. При цьому для 
спрощення розв’язання задачі будемо вважати, що з нарахованої 
заробітної плати утримується лише прибутковий податок. 

Нарахування заробітної плати (НАРАХОВАНО) при окладній 
формі оплати праці виконується за такою формулою: (оклад/кіль-
кість робочих днів у місяці)* кількість відпрацьованих днів. СУ-
МА ДО ВИДАЧІ розраховується як різниця між нарахованою 
заробітною платою та прибутковим податком, який розрахову-
ється за такою формулою: 





























;1700НАРАХОВАНОякщо0.4, * 1700) -(  393.55

;1700НАРАХОВАНО1020якщо0.3, * 1020) - (  189.55
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ПОДАТОК

НАРАХОВАНО

НАРАХОВАНО

НАРАХОВАНО

НАРАХОВАНО

НАРАХОВАНО
 

Таким чином, база даних ЗАРОБІТНА ПЛАТА повинна міс-
тити такі таблиці: ТАБЕЛЬ, до якої кожного місяця заносяться 
дані про кількість відпрацьованих днів кожним працівником; 
ПРАЦІВНИКИ — містить відомості про посади та оклади праці-
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вників; РОБОЧІ ДНІ — містить назви місяців та кількість робо-
чих днів у кожному місяці. Таблицю можна створити у середо-
вищі Access або додати з іншої бази даних Access, Dbase, Visual 
FoxPro, табличного процесора Excel. 

Створення таблиці. Вибрати вкладинку Таблицы, натиснути 
на кнопку Создать (рис. 10.114) та вибрати метод створення таб-
лиці (рис. 10.116). Вважаючи, що структура таблиці, яка створена 
за допомогою майстра або в режимі таблиці, все одно підлягає 
редагуванню, розглянемо створення таблиці у режимі конструк-
тора. Для цього треба у списку вибрати КОНСТРУКТОР і натис-
нути на кнопку Оk.  

 

 
 

Рис. 10.116. Вікно вибору методу створення таблиць 
 

На екрані з’явиться вікно (рис. 10.117). У графу Имя поля тре-
ба ввести ім’я першого поля таблиці. Ім’я поля не повинно місти-
ти більше 64-х символів, включаючи пропуски, та не повинно 
містити символ «.».  
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Рис. 10.117. Вікно конструктора створення таблиць 
У графі Тип данных треба задати тип поля. Для цього необхід-

но розкрити список (рис. 10.118) та вибрати потрібний тип даних. 
В Access застосовуються такі типи даних: 

 Числовой (NUMBER) — застосовується для числових даних, 
які використовуються у формулах. Тип та розмір значень зада-
ються у властивостях РАЗМЕР ПОЛЯ та ФОРМАТ ПОЛЯ; 

 Текстовый (TEXT) — застосовується для тексту та чисел 
(наприклад, табельний номер), які не використовуються у фор-
мулах. Поле цього типу може містити до 255 символів, за замов-
чанням — 50. Для визначення розміру поля треба задати власти-
вість Размер поля; 

 

 

 
Рис. 10.118. Типи даних полів таблиці 
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 Поле MEMO — використовується для уведення текстів або 

чисел довжиною до 64000 символів; 
 Дата/время (DATE/TIME) — довжина поля 8 байтів; 
 Денежный — використовується для попередження округ-

лення під час обчислень. Розмір поля — 8 байтів; 
 Счетчик (AUTONUMBER) — використовується для авто-

матичного додавання номера запису. Якщо властивість поля 
Новые значения має значення: Последовательные — виконується 
додавання числа, яке отримується збільшенням на одиницю но-
мера попереднього запису; Случайные — для лічильника генеру-
ється випадкове число. Розмір поля — 4 байти; 

 Логический (YES/NO) — застосовується до полів, що мо-
жуть містити тільки одне з двох значень, такі як ДА/НЕТ, Исти-
на/Ложь, ВКЛ/ВЫКЛ. Розмір поля — 1 біт;  

 Поле объекта OLE (OLE OBJECT) — використовується для 
зв’язування або впровадження об’єктів (документів MICROSOFT 
WORD, електронних таблиць (MICROSOFT EXCEL), рисунків, 
звуків тощо). Для зображення об’єктів у формах та звітах необхі-
дно застосовувати елемент управління Присоединенная рамка 
объекта. Розмір поля — до 1 гігабайта; 

 Гиперссылка (HYPERLINK) — застосовується для зберіган-
ня гіперпосилання у вигляді UNC (стандартний формат шляху 
файла) або URL (адреса об’єкта в INTERNET або внутрішньої 
мережі). Розмір поля — до 64000 символів;  

 Мастер подстановок (LOOKUP WIZARD) — використову-
ється для визначення поля, за допомогою котрого можна вибрати 
значення з іншої таблиці або зі списку значень. Під час вибору 
даного типу завантажується майстер. 

В області Свойства поля необхідно задати властивості поля. 
Змінюючи властивості поля можна керувати процесом зберіган-
ня, обробки та відображення даних. 

Властивість Размер поля визначає максимальний розмір даних 
типу Текстовый, Счетчик або Числовой (рис. 10.119).  
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Рис. 10.119. Можливі значення властивості поля РАЗМЕР ПОЛЯ 
 

Для типу даних Текстовый значенням цієї властивості повин-
но бути число від 0 до 255. За замовчанням задається розмір 50. 
Для типу даних Счетчик значенням властивості може бути Длин-
ное целое або Код репликации. Для типу даних Числовой викори-
стовуються такі значення властивості:  

 Длинное целое (значення за замовченням) — числа від  
–2147483648 до 2147483647 (4 байти);  

 Байт — числа від 0 до 255 (1 байт); 
 Целое — числа від –32768 до 32767 (2 байти); 
 С плавающей точкой (4 байти): для від’ємних значень — чи-

сла від –3.402823Е38 до –1.401298Е-45; для додатних значень — 
числа від 1.401298Е-45 до 3.402823Е38. Для дробової частини від-
водиться 7 знаків; 

 С плавающей точкой (8 байтів): для від’ємних значень — 
числа від –1.79769313486232Е308 до –4.94065645841247Е; 
для додатних значень — числа від 1.79769313486231Е308  
до 4.94065645841247Е-324. Для дробової частини відводиться 
15 знаків; 

 Код репликации — глобальний унікальний ідентифікатор 
(GUID) під час реплікації об’єктів даних (16 байтів).  

Властивість Формат поля дозволяє задати формати відобра-
ження тексту, чисел, дат та значень часу на екран та на принтер. 
Наприклад, для поля числового типу можна задати один з форма-
тів, які наведені на рис. 10.120. 

Після введення структури таблиці необхідно задати ключ за-
пису, який може складатися з одного поля або сукупності полів. 
Значення ключового поля повинно однозначно ідентифікувати 
запис, а саме, мати унікальне значення. На рис. 10.121, 10.122 та 
10.123 відображено структури таблиць РОБОЧІ ДНІ, ТАБЕЛЬ та 
ПРАЦІВНИКИ, у таблицях 6, 7, 8 — властивості полів, а на  
рис. 10.124 — зміст цих таблиць. 

Так, у таблиці РОБОЧІ ДНІ ключем повинно бути поле МІ-
СЯЦЬ або НАЗВА МІСЯЦЯ, в таблиці ПРАЦІВНИКИ — табель-
ний номер. У таблиці ТАБЕЛЬ поле місяць може містити однако-
ві значення для різних значень поля табельний номер і навпаки. 
Але сукупність значень цих полів має унікальне значення. Тому в 
таблиці ТАБЕЛЬ можна створити складений ключ із двох полів. 

Створення ключа: в режимі конструктора встановити курсор 
у поле, яке буде використовуватися як ключ запису, або виділити 
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декілька полів за допомогою миші у смузі виділення (знаходить-
ся ліворуч від імені поля). Якщо поля розташовані не поруч, для 
їх виділення треба використовувати клавішу CTRL. Далі натис-
нути на таку піктограму панелі інструментів:  або вибрати ме-
ню Правка/Ключевое поле. 

Так само виконується відміна призначення поля ключовим. 
 

    

 

Рис. 10.120. Можливі значення 
властивості поля ФОРМАТ ПОЛЯ 

для числових типів даних 

Рис. 10.121. Структура  
таблиці РОБОЧІ ДНІ 

Таблиця 6 

Ім’я поля Тип даних 
Властивості 

розмір поля формат поля 

Місяць  ЧИСЛОВОЙ ЦЕЛОЕ  

Назва місяця ТЕКСТОВЫЙ 15  

Кількість робочих днів  ЦЕЛОЕ  

Таблиця 7 

Ім’я поля Тип даних 
Властивості 

розмір поля формат поля 

Місяць  ЧИСЛОВОЙ ЦЕЛОЕ  

Табельний номер ЧИСЛОВОЙ ДЛИННОЕ  
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ЦЕЛОЕ 

Кількість відпрацьованих днів ЧИСЛОВОЙ ЦЕЛОЕ  

 

 

Рис. 10.122. Структура таблиці 
ТАБЕЛЬ 

 

 

Рис. 10.123. Структура таблиці 
ПРАЦІВНИКИ 

Таблиця 8 

Ім’я поля Тип даних 
Властивості 

розмір поля формат поля 

Табельний номер ЧИСЛОВОЙ ДЛИННОЕ ЦЕЛОЕ  

Прізвище ТЕКСТОВЫЙ 20  

Посада ТЕКСТОВЫЙ 15  

Оклад ЧИСЛОВОЙ С  ПЛАВАЮЩЕЙ 
ТОЧКОЙ (8 байт) 

ДЕНЕЖНЫЙ 
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Рис. 10.124. Таблиці ТАБЕЛЬ, ПРАЦІВНИКИ  

та РОБОЧІ ДНІ у режимі таблиці 
 
Створення та вилучення індексів. Для ключових полів індек-

си створюються автоматично. Не можна індексувати поля з типом 
даних Гиперссылка, поле MEMO або Объект OLE. Якщо таблиці 
зв’язуються не по ключових полях, для цих полів треба створити 
індекси. Для швидкого пошуку даних теж бажано створити індек-
си по тих полях, по значенням котрих виконується пошук. 

Створення індексу для одного поля. 
1. У режимі конструктора вибрати поле. 
2. У панелі властивостей для властивості Индексированное 

поле встановити значення «Да (Допускаются совпадения)» або 
«Да (Совпадения не допускаются)». 

Створення індексу для одного поля та складеного індекса. 
1. У режимі конструктора на панелі інструментів натиснути 

на кнопку Индексы  або вибрати меню Вид/Индексы. На екра-
ні з’явиться вікно Индексы (рис. 10.125). 

2. У стовпчик Индекс увести будь-яку назву, у стовпчик Имя 
поля увести ім’я поля та задати порядок сортування. 
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3. Якщо індекс повинен містити декілька полів, у наступному 
рядку у стовпчик Имя поля треба увести друге ім’я поля, стовп-
чик Индекс залишивши порожнім. Складений індекс може місти-
ти до 10 полів. 

 

 

 
Рис. 10.125. Створення індексів 

 
Зберігання таблиці виконується стандартним способом: ви- 

брати меню Файл/Сохранить как та задати ім’я таблиці. Якщо 
вибрати режим зберігання не В ТЕКУЩЕЙ БАЗЕ ДАННЫХ, а 
ВО ВНЕШНЕМ ФАЙЛЕ ИЛИ БАЗЕ ДАННЫХ, можна, вибрав-
ши відповідний тип, зберегти файл у форматі VISUAL FOXPRO, 
EXCEL, HTML тощо. Якщо до зберігання таблиці не було визна-
чено ключове поле, тоді система запропонує створити поле типу 
Счетчик. 

Уведення, перегляд та редагування даних. Після уведення 
структури таблиці можна увести в неї дані. Для цього треба за-
крити таблицю в режимі конструктора, у вкладинці Таблицы 
встановити курсор на її імені, натиснути на кнопку Открыть та 
ввести або відредагувати дані (рис. 10.124). Для вилучення запи-
су його необхідно виділити за допомогою миші та смуги виді-
лення або меню Правка/Выделить запись, а потім вибрати ме-
ню Правка/Удалить запись або натиснути на кнопку DEL. Ви-
лучення групи записів виконується з використанням мови запитів 
SQL або фільтрів даних — див. у питаннях 10.3.5, 10.3.7.  

Редагування структури таблиці. Відкрити вкладинку Табли-
цы, встановити курсор на імені таблиці, натиснути на кнопку 
Конструктор та внести потрібні зміни. Для вилучення поля не-
обхідно виділити його, вибрати меню Правка/Удалить строки 
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або натиснути на кнопку DEL. Для додавання поля необхідно ви-
брати меню Вставка/Строки. 

Під час роботи з таблицею можна змінювати режим роботи 
(таблиці або конструктора) за допомогою панелі інструментів, 
що відображена на рис. 10.126. 

 

 

 
Рис. 10.126. Зміна режиму роботи 

 
Вилучення таблиці. Відкрити вкладинку Таблицы, встанови-

ти курсор на імені таблиці та вибрати меню Правка/Удалить 
або натиснути на кнопку DEL. 

10.3.3. Встановлення зв’язків між таблицями 

СУБД ACCESS дозволяє створювати зв’язки між таблицями 
на основі відношень типа «один-до-одного» та «один-до-бага-
тьох». Встановлення зв’язку «багато-до-багатьох» потребує ная-
вності третьої таблиці. 

Для встановлення зв’язку між таблицями необхідно у меню 
СЕРВИС вибрати команду Схема данных. У результаті з’явиться 
вікно Добавление таблицы (рис. 10.127), в якому треба вибрати 
потрібні таблиці за допомогою миші та кнопки Добавить, а потім 
натиснути на кнопку Закрыть. 

Наприклад, необхідно встановити зв’язок між таблицями ТА-
БЕЛЬ і ПРАЦІВНИКИ по полю ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР та ТА-
БЕЛЬ і РОБОЧІ ДНІ по полю МІСЯЦЬ. 
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Рис. 10.127. Додавання таблиць у схему даних 

 

Встановлення зв’язку між таблицями ТАБЕЛЬ та ПРА-
ЦІВНИКИ: 

1. У таблиці ПРАЦІВНИКИ виділити поле ТАБЕЛЬНИЙ 
НОМЕР, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, пере-
містити на поле ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР таблиці ТАБЕЛЬ. На ек-
рані з’явиться вікно діалогу СВЯЗИ (рис. 10.128). 

2. Якщо треба встановити зв’язок по кількох полях, у вікні 
СВЯЗИ потрібно додати ці поля. Натиснути на кнопку 
ОБЪЕДИНЕНИЕ — з’явиться вікно ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕДИНЕ-
НИЯ, в якому пропонується три варіанти з’єднання таблиць:  

1) Inner join — «внутрішнє з’єднання», містить тільки ті запи-
си з обох таблиць, які відповідають умові поєднання; 

2) Left outer join — ліве зовнішнє з’єднання, містить усі запи-
си таблиці ліворуч і записи, що задовольняють умові поєднання 
праворуч; 
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3) Right outer join — праве зовнішнє поєднання, містить усі 
записи таблиці праворуч і записи, що задовольняють умові поєд-
нання ліворуч; 

 

 

Рис. 10.128. Встановлення зв’язку між таблицями  
ПРАЦІВНИКИ та ТАБЕЛЬ 

 

Для таблиць ПРАЦІВНИКИ ТА ТАБЕЛЬ обираємо третій ва-
ріант з’єднання (рис. 10.129). 

3. Натиснути на кнопку Оk, а потім — СОЗДАТЬ. 

Встановлення зв’язку між таблицями РОБОЧІ ДНІ ТА 
ТАБЕЛЬ відображено на рис. 10.129. 

На рис. 10.130 відображена схема даних бази даних ЗАРОБІТ-
НА ПЛАТА. 

Для додавання таблиці у схему даних необхідно вибрати меню 
СВЯЗИ>ДОБАВИТЬ ТАБЛИЦУ або натиснути праву кнопку 
миші. 
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Вилучення зв’язку відбувається виділенням лінії зв’язку за 
допомогою миші та натисненням клавіші DEL або меню ПРАВ-
КА>УДАЛИТЬ. 

Зміна зв’язку виконується після виділення лінії зв’язку за до-
помогою миші та вибору меню СВЯЗИ>ИЗМЕНИТЬ СВЯЗЬ. 

 

 

Рис. 10.129. Встановлення зв’язку між таблицями  
РОБОЧІ ДНІ та ТАБЕЛЬ 
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Рис. 10.130. Схема даних та меню СВЯЗИ 

10.3.4. Використання запитів для пошуку інформації 

СУБД ACCESS дозволяє створювати запити за допомогою 
майстрів та у режимі конструктора. Допрацювати та оптимізувати 
інструкцію запиту можна у режимі SQL. У СУБД ACCESS під час 
виконання запиту створюється набір записів, що виглядає як таб-
лиця, але він не є таблицею. Фактично запит — це уявлення кори-
стувача про потрібні дані з різних таблиць або інших запитів.  
У процесі відкриття запиту в режимі таблиці або використання 
його у формах та звітах, створюється новий набір записів з поточ-
ного змісту бази даних. Дані в запитах можна редагувати. Всі змі-
ни фіксуються у таблицях, дані з котрих використовуються у запиті. 

Створення запиту за допомогою майстра 
Майстер ПРОСТОЙ ЗАПРОС на основі кількох пов’язаних 

таблиць або запитів дозволяє створювати запити двох типів: ПО-
ДРОБНЫЙ та ИТОГОВЫЙ (рис. 10.132). Майстер ПЕРЕКРЕСТ-
НЫЙ ЗАПРОС створює запит із статистичними розрахунками 
(суми, середні значення, кількість записів тощо). Такий запит 
дуже схожий на зведену таблицю EXCEL.  

Порядок створення простого запиту: 
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1. Вибрати вкладинку Запросы, натиснути на кнопку Создать 
та у списку, що з’явився, вибрати Простой запрос. 

2. На екрані з’явиться вікно для вибору полів (рис. 10.131), які 
будуть з’являтися у запиті. Поля можна вибрати з різних таблиць 
або запитів.  

 
 

Рис. 10.131. Визначення полів, що повинні потрапити у запит 
3. Після натиснення кнопки Далее з’явиться вікно, в якому треба 

визначити тип запиту — докладний або підсумковий (рис. 10.132). 
4. Після натиснення кнопки Далее з’явиться вікно, в котрому 

треба задати назву запиту та натиснути кнопку Готово. 
5. Для виконання запиту (перегляду) необхідно виділити на-

зву потрібного запиту і натиснути на кнопку Открыть. 
На рис. 10.133 відображено результат виконання запиту, який 

містить поля з таблиць Табель, Працівники та Робочі дні. Ті 
поля, які повторюються в різних таблицях, включені до запиту в 
одному екземплярі. 
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Рис. 10.132. Визначення типу запиту 
 

 
 

Рис. 10.133. Результат виконання запиту, котрий містить  
поля з таблиць ТАБЕЛЬ, ПРАЦІВНИКИ та РОБОЧІ ДНІ 

Створення запитів за допомогою конструктора. У режимі 
конструктора можна створити новий запит, або відредагувати 
існуючий запит незалежно від того, яким чином він був створе-
ний, (наприклад, за допомогою майстра). 

Якщо вибрати запит ТАБЕЛЬ_РОБОЧІ ДНІ_ПРАЦІВНИКИ, що 
було створено за допомогою майстра, і натиснути на кнопку Конс-
труктор, на екрані з’явиться вікно, що показано на рис. 10.134. 
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Рис. 10.134. Запит ТАБЕЛЬ_РОБОЧІ ДНІ_ПРАЦІВНИКИ  

в режимі конструктора 

 

Рядок Имя таблицы використовується для вибирання таблиці. 
Рядок Поле призначений для задання поля, значення котрого 

будуть з’являтися у заданому стовпчику.  
Рядок Сортировка дозволяє задати порядок сортування зна-

чень поля. 
Рядок Вывод на экран може використовуватися для відміни 

виведення на екран деяких полів під час виконання запиту. 
Рядки Условие отбора та Или використовуються для ство-

рення умови відбирання записів. 
Виконання запиту в режимі конструктора можна досягти ви- 

бравши меню Запрос/Запуск або інструмент . 
Наприклад, необхідно відібрати записи, в котрих місяць=1 та 

оклад>700. При цьому, у запит повинні потрапити тільки такі по-
ля: МІСЯЦЬ, ПРІЗВИЩЕ, ПОСАДА, ОКЛАД. Запит та результат 
його виконання — див. на рис. 10.135. 

За допомогою рядка Условие отбора можна створити за- 
пит з параметрами. Під час виконання такого запиту відкрива-
ються вікна діалогу, котрі містять запрошення на введення 
умови відбору записів. Щоб створити запит з параметрами для 
кожного поля, яке передбачається використовувати як пара-
метр, у рядок Условие отбора треба ввести текст запрошення у 
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квадратних дужках ([]). Якщо необхідно увести діапазон зна-
чень, використовуються параметри BETWEEN та AND у тако-
му вигляді: 

BETWEEN […] AND […]. Для параметра можна встановити 
тип даних за допомогою меню Запрос/Параметры. 

 

 

 
Рис. 10.135. Запит на відбирання записів,  

у яких МІСЯЦЬ=1 та оклад>700 

 

Наприклад, необхідно відібрати записи за декілька місяців для 
конкретного працівника. На рис. 10.136 відображено запит, вікна 
діалогу для введення параметрів та виконання запиту. 

Зберігання запиту відбувається за допомогою меню Файл/ 
Сохранить або Сохранить как/Экспорт. 

Запит також можна відредагувати у режимі SQL. Для цього 
потрібно відкрити запит у режимі таблиці або конструктора та 
вибрати меню Вид/Режим SQL. На рис. 10.137 відображено два 
запити, розглянуті вище, мовою SQL. 
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Рис. 10.136. Запит з параметрами 
 

 

 
Рис. 10.137. Запити мовою SQL 

 
Порядок створення нового запиту за допомогою конструктора: 
1. Вибрати вкладинку Запросы, натиснути на кнопку Создать 

та вибрати Конструктор. 
2. З’явиться вікно діалогу для додавання таблиць або запитів 

таке саме, як і під час встановлення зв’язку між таблицями 
(рис. 10.127), в якому треба вибрати потрібні таблиці. 

3. Вибрати поля, які повинні з’являтися у запиті. 
4. Задати порядок сортування. 
5. Визначити умови відбирання записів. 
6.  Якщо потрібно, створити розрахункові поля. 
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7. Зберегти запит. 
Створення розрахункових полів. У запиті можна створювати 

поля, значення яких розраховуються за допомогою заданого вира-
зу. Під час запису виразу треба дотримуватися певних правил: 

 імена таблиць, запитів, звітів, полів та елементів управління 
повинні братися у квадратні дужки (наприклад, [назва матеріа-
лу]). Якщо ім’я не містить пропусків та спеціальних символів, 
тоді дужки є необов’язковими; 

 ім’я поля відокремлюється від імені таблиці (запита) крапкою; 
 текст береться у лапки (наприклад, "мідь"); 
 дата/час супроводжуються символом # (наприклад, #12.12.00#). 
Вираз може містити стандартні функції. Розглянемо деякі з них: 
1. Математичні функції: 

 sinx — sin(x) 
 cosx — cos(x) 
 tgx — tan(x) 
 │x│ — abs(x) 
 lnx — log(x) 
 ex — exp(x) 

 х  — sqr(x) 
2. Логічна функція:  
IIF(<умова>;<вираз1>;<вираз2>) 
Ця функція діє так само, як і у VISUAL FOXPRO та EXCEL. 

Якщо умова вірна, обчислюється вираз 1, якщо ні — вираз 2. Умова 
може містити логічні оператори AND та OR. Приклад використання 
функції IIF для розрахунку прибуткового податку наведено нижче. 

3. Функції перетворення типів даних: 
 перетворення даних текстового типу у числовий — VAL(x); 
 перетворення даних числового типу у текстовий — STR(x); 
 перетворення даних текстового типу на тип дати DA-

TEVALUE(х); 
 перетворення даних типу ДАТА у текстовий тип 

CDATE(х). 
4. Функції дат: 

 поточна дата — NOW(); 
Для створення розрахункового поля потрібно встановити кур-

сор у рядок ПОЛЕ порожнього стовпчика та увести назву поля, 
символ «:» і вираз. Для уведення виразу можна використовувати 
будівник виразів. Для цього треба натиснути на кнопку Пост-
роить  на панелі інструментів або натиснути на праву кнопку 
миші та вибрати Построить. У вікні Построитель выражений 
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(рис. 10.138) можна ввести вираз, використовуючи кнопки опера-
цій, імена полів з таблиць та запитів, вбудовані та власні функції. 

 

 

Рис. 10.138. Створення запиту ПОВНИЙ ЗАПИТ 
 

Для кожного поля у запиті можна встановити формат виве-
дення. Для цього необхідно встановити курсор миші у рядок По-
ле, натиснути на праву кнопку миші, вибрати Свойства і задати 
потрібний формат поля (рис. 10.139). 
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Рис. 10.139. Встановлення формату поля 

Наприклад, необхідно створити запит, який повинен містити: 
всі поля (крім тих, що повторюються) з таблиць ТАБЕЛЬ, ПРА-
ЦІВНИКИ та РОБОЧІ ДНІ; розрахункові поля НАРАХОВАНО, 
УТРИМАНО та СУМА ДО ВИДАЧІ. Крім того, під час виконан-
ня запиту повинен запрошуватися номер місяця, за який треба 
відбирати записи. Записи повинні упорядковуватися за полями 
МІСЯЦЬ та ПРІЗВИЩЕ. 

Порядок створення запиту: 
1. Створити запит, в який додати поля з таблиць ТАБЕЛЬ, 

ПРАЦІВНИКИ та РОБОЧІ ДНІ за допомогою майстра Простой 
запрос. 

2. Відкрити запит, створений за допомогою майстра у режимі 
конструктора. 

3. У рядку Условие отбора поля МІСЯЦЬ увести параметр: 
[Уведіть номер місяця]. 

4. У рядку Сортировка для полів МІСЯЦЬ та ПРІЗВИЩЕ за-
дати По возрастанию. 

5. У порожній стовпчик, який розташований за полем КІЛЬ-
КІСТЬ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДНІВ, увести вираз для розрахунку 
нарахованої заробітної плати: Нараховано: [Оклад]/[Кількість 
робочих днів]*[Кількість відпрацьованих днів] (рис. 10.138). 

6. У наступний порожній стовпчик увести вираз для розрахун-
ку утримання прибуткового податку: 

Утримано: IIf([Нараховано]<=17;0;IIf([Нараховано]>17 And 
[Нараховано]<=85;([Нараховано]–17)*0,1;IIf([Нараховано]>85 And 
[Нараховано]<=170;6,8+([Нараховано]–85)*0,15; IIf([Нараховано] 
> 170 And [Нараховано]<=1020;19,55+([Нараховано]–170)*0,2;IIf 
([Нараховано]> 1020 And [Нараховано]<=1700; 189,55+ ([Нара-
ховано]–1020)*0,3;393,55+([Нараховано]–1700)*0,4))))) . 

7. У наступний порожній стовпчик увести вираз для розраху-
нку суми заробітної плати до видачі: 

Сума до видачі: [Нараховано] – [Утримано]. 

8. Для створених розрахункових полів встановити формат 
ДЕНЕЖНЫЙ (рис. 10.139). 

9. Зберегти запит. 
10. Виконати запит (рис. 10.140). 
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Рис. 10.140. Виконання запиту ПОВНИЙ ЗАПИТ 
Мовою SQL цей запит буде мати такий вигляд: 

SELECT DISTINCTROW Табель.Місяць, [Робочі дні].[Назва місяця],  
Табель.[Табельний номер], Працівники.Прізвище,  
Працівники.Посада, Працівники.Оклад, Табель.[Кількість  
відпрацьованих днів], [Робочі дні].[Кількість робочих днів],  
[Оклад]/[Кількість робочих днів]*[Кількість відпрацьованих днів]  
AS Нараховано, IIf([Нараховано]<=17,0,IIf([Нараховано]>17 And  
[Нараховано]<=85,([Нараховано]–17)*0.1,IIf([Нараховано]>85 And  
[Нараховано]<=170,6.8+([Нараховано]– 
85)*0.15,IIf([Нараховано]>170 And  
[Нараховано]<=1020,19.55+([Нараховано]– 
170)*0.2,IIf([Нараховано]>1020 And  
[Нараховано]<=1700,189.55+([Нараховано]– 
1020)*0.3,393.55+([Нараховано]-1700)*0.4))))) AS Утримано,  
[Нараховано]–[Утримано] AS [Сума до видачі] 
FROM Працівники RIGHT JOIN ([Робочі дні] RIGHT JOIN Табель  
ON [Робочі дні].Місяць = Табель.Місяць) ON  
Працівники.[Табельний номер] = Табель.[Табельний номер] 
WHERE (((Табель.Місяць)=[Уведіть номер місяця])) 
ORDER BY Табель.Місяць, Працівники.Прізвище; 

10.3.5. Структурована мова запитів SQL 

Мова SQL — це мова програмування, яка використовується 
під час аналізу, поновлення та обробки реляційних баз даних. 
СУБД ACCESS використовує мову Місrosoft JET SQL. У поперед-
ньому питанні було розглянуто запити, де у відповідність кож-
ному було наведено інструкцію SQL (рис. 10.137). Для створення 
запиту мовою SQL треба вибрати вкладинку Запросы, натиснути 
на кнопку Создать, вибрати Конструктор, у вікні Добавление 
таблицы натиснути на кнопку Закрыть, у меню Вид вибрати 
Режим SQL та увести інструкцію SQL. Інструкції SQL можна 
використовувати у таких випадках: 
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 перегляд та змінення запитів, створених у режимі конструктора; 
 визначення властивостей форм та звітів; 
 створення спеціальних запитів таких, як запити-з’єднання, 

запити до серверу та управляючі запити. Ці види запитів не мож-
на створити в режимі конструктора; 

 створення підпорядкованих запитів.  
Мова SQL складається з інструкцій, речень, операцій та агре-

гатних функцій, які поєднуються в інструкції для створення, мо-
дифікації та маніпулювання базою даних. 

Речення SQL змінюють умови відбирання записів. Існують 
такі основні речення: 

 FROM — призначено для визначення імені таблиці, з якої 
відбираються записи; 

 WHERE — задає умови відбирання записів; 
 GROUP BY — використовується для розподілу вибраних 

записів по групах; 
 HAVING — визначає умову, яку повинна задовольняти ко-

жна група записів;  
 ORDER BY — використовується для визначення порядку 

сортування вибраних записів; 
 CONSTRAINT — використовується в інструкції CREATE 

TABLE для визначення індексу для існуючої таблиці. 
Операції SQL поділяються на логічні та порівняння. Логічні 

операції: AND, OR, NOT. Операції порівняння: <, <=, >, >=, =, <> 
(не дорівнює), BETWEEN (задання інтервалу значень), LIKE (за-
дання шаблону значень, які збіглися), IN (визначення записів у 
базі даних). 

Агрегатні (статистичні) функції використовуються для груп 
записів, повертаючи єдине значення для всієї групи. Існують такі 
основні анрегатні функції: 

 підсумовування даних — SUM(<вираз>); 
 обчислення середнього — AVG(<вираз>); 
 визначення мінімального значення — MIN(<вираз>); 
 визначення максимального значення — MAX(<вираз>); 
 визначення кількості записів COUNT(<вираз>); 
Інструкції SQL поділяються на такі категорії: 
 інструкції Мови Визначення Даних (DDL); 
 інструкції Мови Маніпулювання Даними (DML). 
Інструкції DDL використовуються для створення, зміни, ви-

лучення об’єктів бази даних, зміни імен схеми бази даних, вилу-
чення даних. 
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Створення таблиць. Для створення таблиць використовується 
інструкція CREATE TABLE. Наприклад, інструкція створення 
таблиці ПРАЦІВНИКИ буде мати такий вигляд: 
CREATE TABLE ПРАЦІВНИКИ ([ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР] 
DOUBLE, [ПРІЗВИЩЕ] TEXT (20), [ПОСАДА] TEXT (15), 
[ОКЛАД] FLOAT);  

Додавання та вилучення полів. За допомогою команди ALTER 
TABLE можна додавати, вилучати та змінювати поля. Для дода-
вання поля використовується параметр ADD COLUMN, для ви-
лучення стовпчика — DROP COLUMN. 

Наприклад, для додавання у таблицю ПРАЦІВНИКИ поля 
ДОМАШНЯ АДРЕСА типа TEXT довжиною 30 символів потріб-
но записати інструкцію такого вигляду: 
ALTER TABLE ПРАЦІВНИКИ ADD COLUMN [ДОМАШНЯ 
АДРЕСА] TEXT (30);  

Для змінення поля спочатку необхідно його вилучити, а потім — 
додати. Наприклад, необхідно збільшити розмір поля ПОСАДА до 
25 символів: 
ALTER TABLE ПРАЦІВНИКИ DROP COLUMN [ПОСАДА];  
ALTER TABLE ПРАЦІВНИКИ ADD COLUMN [ПОСАДА] 
TEXT (25);  

Створення та вилучення індексів. Індекс можна створити за 
допомогою інструкцій CREATE TABLE, CREATE INDEX та 
ALTER TABLE. Під час створення індексу необхідно задавати 
його тип, який може приймати такі значення:  

 UNIQUE — визначає поле або декілька полів (складений ін-
декс) як унікальний ключ; 

 PRIMARY KEY — визначає поле або набір полів як первин-
ний ключ; 

 FOREIGN KEY — визначає поле або декілька полів як зов-
нішній ключ. 

Наприклад, для таблиці ТАБЕЛЬ необхідно створити первин-
ний індекс за полями МІСЯЦЬ та ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР різними 
методами: 

a) під час створення таблиці: CREATE TABLE ТАБЕЛЬ ([МІ-
СЯЦЬ] INTEGER ,[ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР] DOUBLE, [КІЛЬ-
КІСТЬ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДНІВ] DOUBLE, CONSTRAINT 
ІНДЕКС_МІС_ТАБ PRIMARY KEY ([МІСЯЦЬ], [ТАБЕЛЬНИЙ 
НОМЕР])); 

b) створення індексу для існуючої таблиці за допомогою ін-
струкції CREATE INDEX: CREATE PRIMARY KEY INDEX ІН-
ДЕКС_МІС_ТАБ ON ТАБЕЛЬ ([МІСЯЦЬ], [ТАБЕЛЬНИЙ НО-
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МЕР]); (Потрібно пам’ятати, що таблиця може мати тільки один 
індекс типу PRIMARY KEY); 

c) додавання індексу до існуючої таблиці за допомогою ін-
струкції ALTER TABLE: ALTER TABLE ТАБЕЛЬ ADD 
CONSTRAINT ІНДЕКС_МІС_TАБ PRIMARY KEY ([МІСЯЦЬ], 
[ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР]); 

Інструкції DML використовуються для вибирання, додаван-
ня, вилучення та модифікації записів у таблицях. 

Вибирання записів. Інструкція SELECT вибирає записи з бази 
даних у тимчасовий об’єкт RECORDSET. Ці записи надалі можна 
виводити на екран, вилучати, змінювати та використовувати у 
звітах. Формат інструкції SELECT: 

SELECT [предикат] <список полів або виразів> 
FROM <таблиці>[ IN <зовнішня база даних>] 
[WHERE <умова вибирання записів>] 
[GROUP BY <список полів>] 
[HAVING <критерій>] 
[ORDER BY <список полів>] 
[WITH OWNERACCESS OPTION ]; 
Предикат використовується для обмеження кількості за- 

писів, що вибираються, і може приймати такі значення: ALL 
(всі записи), DISTINCT (записи, значення в яких повторю- 
ються, вибираються один раз) або TOP (вибирає задану кіль-
кість перших записів). За замовчанням використовується зна-
чення ALL.  

Замість списку полів може задаватися символ «*», що означає 
вибрати всі поля із заданої таблиці. Полю або виразу можна на-
дати нову назву таким чином: <ім’я поля(вираз)> AS <назва> 
(наприклад, АДРЕСА AS ДОМАШНЯ АДРЕСА; КІЛЬКІСТЬ* 
ЦІНА AS ВАРТІСТЬ). 

Речення FROM використовується для задання таблиць, з яких 
вибираються записи. Якщо треба вибрати поля з кількох таблиць, 
перед їх іменами потрібно задавати ім’я таблиці з символом «.» 
(наприклад, ТАБЕЛЬ.ТАБЕЛЬНИЙ НОМЕР). 

Речення WHERE визначає умову відбирання записів з бази 
даних. Якщо WHERE відсутнє, вибираються всі записи зада-
них таблиць. Наприклад, для того, щоб вибрати записи за мі-
сяці 1-ий, 2-ий, 3-ий можна записати: WHERE МІСЯЦЬ BET-
WEEN 1 AND 3.  

 
Приклад 1. 
Вибрати всі поля всіх записів таблиці ТАБЕЛЬ: 
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SELECT * FROM ТАБЕЛЬ 
 
Приклад 2. 
Визначити прізвища перших трьох працівників, котрі мають 

більший оклад, ніж інші: 
SELECT TOP 3 Працівники.Прізвище 
FROM Працівники 
ORDER BY Працівники.Оклад DESC; 
У цьому прикладі DESC означає сортування записів у порядку 

зменшення значень. 
Приклад 3. 
Визначити КІЛЬКІСТЬ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДНІВ працівни-

ка з табельним номером 1234 у 2 місяці:  
SELECT Табель.[Кількість відпрацьованих днів] 
FROM Табель 
WHERE (((Табель.Місяць)=2) AND ((Табель.[Табельний  
номер])=1234)); 
Речення GROUP BY дозволяє з’єднати записи з однаковими 

значеннями заданих полів (таких як МІСЯЦЬ, ТАБЕЛЬНИЙ 
НОМЕР) в один запис. Якщо в інструкцію SELECT додати агре-
гатну функцію SQL (SUM, AVG, тощо), для кожного запису 
створюється підсумкове значення. Наприклад, необхідно визна-
чити суми окладів по кожній посаді. На рис. 10.141 відображено 
інструкцію запиту та результат його виконання. 

 

 

 
Рис. 10.141. Інструкція запиту та результат його виконання 

 

Речення HAVING є необов’язковим і визначає, які згруповані 
записи повинні бути вибрані інструкцією SELECT з реченням 
GROUP BY. Наприклад, необхідно визначити суми окладів по 
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посадах «Секретар» та «Економіст». У цьому випадку запит буде 
мати такий вигляд: 

SELECT Працівники.Посада, SUM([Оклад]) AS [Сума окладів] 
FROM Працівники 
GROUP BY Працівники.Посада 
HAVING ПОСАДА="Економіст" OR ПОСАДА="Секретар"; 
Параметр WITH OWNERACCESS OPTION дає змогу корис-

тувачам, котрі не мають доступу до початкових таблиць, перег-
лядати дані запиту. 

Для створення запитів на основі кількох таблиць речення 
FROM має такий формат: FROM <таблиця1> <тип з’єднання> 
<таблиця2> ON <таблиця1>.<поле>=<таблиця2>.<поле>. Тип з’єд-
нання може приймати такі значення:  

 INNER JOIN — з’єднуються записи з двох таблиць, в яких 
зустрічаються однакові значення у полі, яке є спільним для обох 
таблиць;  

 LEFT JOIN — з’єднуються всі записи з першої таблиці і 
тільки ті записи з другої таблиці, в яких значення спільного поля 
збігаються; 

 RIGHT JOIN з’єднуються всі записи з другої таблиці і тільки 
ті записи з першої таблиці, в яких значення спільного поля збіга-
ються; 

Наприклад, з таблиць РОБОЧІ ДНІ, ПРАЦІВНИКИ та ТА-
БЕЛЬ треба вибрати записи за місяць, значення якого запрошу-
ється під час виконання запиту та в яких нарахована заробітна 
плата >700. У запит включити лише такі поля: МІСЯЦЬ, ПРІ-
ЗВИЩЕ, НАРАХОВАНО (розрахункове поле). Виконати сорту-
вання записів по полям МІСЯЦЬ та ПРІЗВИЩЕ. Інструкція SQL 
для розв’язання цієї задачі буде мати такий вигляд: 

SELECT Табель.Місяць, Працівники.Прізвище, [Працівни-
ки]![Оклад]/[Робочі дні]![Кількість робочих днів]*[Табель]![Кіль-
кість відпрацьованих днів] AS НАРАХОВАНО 

FROM [Робочі дні] RIGHT JOIN (Працівники RIGHT JOIN 
Табель ON Працівники.[Табельний номер] = Табель.[Табельний 
номер]) ON [Робочі дні].Місяць = Табель.Місяць 

WHERE (((Табель.Місяць)=[Уведіть номер місяця]) AND 
(([Працівники]![Оклад]/[Робочі дні]![Кількість робочих днів]* 
[Табель]![Кількість відпрацьованих днів])>700)) 

ORDER BY Табель.Місяць, Працівники.Прізвище; 
Створення нової таблиці на основі запиту. Інструкція 

SELECT INTO дозволяє замість об’єкта RECORDSET створити 
таблицю з вибраними записами і має такий формат:  
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SELECT <список полів> INTO <нова таблиця>  
[IN <зовнішня база даних>] 
FROM <таблиця-джерело>; 
Наприклад, необхідно створити таблицю ЗАРОБІТНА ПЛА-

ТА, в яку необхідно включити всі поля (в одному екземплярі) з 
таблиць ТАБЕЛЬ, ПРАЦІВНИКИ та РОБОЧІ ДНІ: 

SELECT Табель.Місяць, [Робочі дні].[Назва місяця], Та-
бель.[Табельний номер], Працівники.Прізвище, Працівники.Ок-
лад, Табель.[Кількість відпрацьованих днів], [Робочі дні].[Кіль-
кість робочих днів] INTO [ЗАРОБІТНА ПЛАТА] 

FROM [Робочі дні] RIGHT JOIN (Працівники RIGHT JOIN 
Табель ON Працівники.[Табельний номер] = Табель.[Табельний 
номер]) ON [Робочі дні].Місяць = Табель.Місяць; 

Вилучення записів. Записи таблиць, які перелічені у реченні 
FROM і задовольняють умову, задану у реченні WHERE, можна 
вилучити за допомогою запиту на вилучення записів. Формат ін-
струкції на вилучення записів: 

DELETE [таблиця.*] 
FROM таблиці 
WHERE <умова>; 
Інструкція DELETE дозволяє вилучити записи з окремої таб-

лиці або таблиць (з таблиці «БАГАТО» відношення «один-до-
багатьох»). Наприклад, в таблиці ТАБЕЛЬ вилучити записи за  
1 місяць: 

DELETE * 
FROM Табель 
WHERE [МІСЯЦЬ]=3; 
Додавання записів у запиті. Для додавання записів використо-

вується інструкція INSERT INTO. Формат запиту для додавання 
одного запису:  

INSERT INTO <таблиця або запит> [(поле_1[, поле_2[, ...]])] 
VALUES (значення_1[, значення_2[, ...])  
Наприклад, додати запис у таблицю ТАБЕЛЬ: 
INSERT INTO ТАБЕЛЬ ([Місяць],[Табельний номер], [Кіль-

кість відпрацьованих днів]) 
VALUES (3,1238,22); 
Формат запиту для додавання кількох записів: 
INSERT INTO <таблиця або запит> [IN внешняяБазаДанных] 

[(поле_1[, поле_2[, ...]])] 
SELECT [<джерело даних>]поле_1[, поле_2[, ...] 
FROM <вираз>; 
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Додати кілька записів можна з іншої таблиці або запиту, які 
визначаються за допомогою інструкції SELECT. 

Змінення записів у запиті. Інструкція UPDATE дозволяє 
змінювати значення в полях заданої таблиці і має такий  
формат: 

UPDATE <таблиця> 
SET <нове значення> 
WHERE <критерії>; 
Наприклад, в таблиці ТАБЕЛЬ значення поля КІЛЬКІСТЬ 

ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДНІВ збільшити на 2 у третьому місяці: 
UPDATE ТАБЕЛЬ 
SET [Кількість відпрацьованих днів]=[Кількість відпрацьова-

них днів]+2 
WHERE [Місяць]=3 
Створення складних запитів. Для виконання дій, які не можна 

реалізувати в одній інструкції, використовуються складні запити. 
Ці запити можуть містити декілька інструкцій SELECT або декі-
лька речень FORM у середині інструкції SELECT.  

 

Приклад 1. Визначити прізвища працівників, котрі мають 
оклад більший за середній. Інструкції запиту та результат вико-
нання відображено на рис. 10.142. 

 

 

 
Рис. 10.142. Інструкція запиту та результат виконання 

 

Приклад 2. Визначити прізвище працівника, котрий мав мак-
симальний оклад у першому місяці; додати у запит місяць та 
оклад. Інструкція буде мати такий вигляд: 

SELECT Табель.Місяць, Працівники.Прізвище, Працівни-
ки.Оклад 

FROM Працівники RIGHT JOIN Табель ON Працівни-
ки.[Табельний номер] = Табель.[Табельний номер] 
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WHERE Табель.Місяць=1 AND Працівники.Оклад= 
(SELECT MAX(Оклад) 
FROM Працівники); 

10.3.6. Створення та використання форм 

Форми у СУБД ACCESS створюються самостійно або за до-
помогою майстрів. Форму, створену за допомогою майстра, мо-
жна доробити у режимі конструктора.  

Створення форми за допомогою майстра: 
1. Вибрати вкладинку Формы та натиснути на кнопку Со-

здать. 
2. У вікні Новая форма (рис. 10.143) вибрати джерело даних 

(таблицю або запит), у списку засобів створення форми вибрати 
Мастер форм та натиснути на кнопку Оk. 

 

 

Рис. 10.143. Створення форми 
 
3. Вибрати поля, які повинні вводитися у форму. 
4. Вибрати зовнішній вигляд форми (наприклад, В один стол-

бец) та натиснути на кнопку Далее. 
5. Задати стиль форми (наприклад, Обычный) та натиснути на 

кнопку Далее. 
6. Увести ім’я форми та натиснути на кнопку Готово. 
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Відкрити форму для перегляду або уведення даних можна ви-
бравши її ім’я у вікні бази даних та натиснувши на кнопку От- 
крыть. На рис. 10.144 відображено форму, яку створено на осно-
ві таблиці Працівники. 

 

 

 

Рис. 10.144. Форма ПРАЦІВНИКИ 
 
Створення підпорядкованих форм (ієрархічних). Підпоряд-

кована форма — це форма, яка знаходиться усередині іншої фор-
ми — головної форми. Головна форма може мати будь-яку кіль-
кість підпорядкованих форм. Головна форма та дані таблиці, на 
основі котрої вона побудована, повинні бути зв’язані відношен-
ням «один-до-багатьох» з першою підпорядкованою формою, а 
перша підпорядкована форма — відношенням «один-до-бага-
тьох» з другою підпорядкованою формою. Наприклад, необхідно 
створити форму, яка основана на таблиці працівники і містить 
підпорядковану форму, яка основана на таблиці табель: 

1. Вибрати вкладинку Формы, натиснути на кнопку Создать, 
вибрати Мастер форм та натиснути на кнопку Оk. 

2. Вибрати таблицю Працівники та поля, які необхідно вклю-
чити до форми. 

3. Вибрати таблицю Табель та поля, які необхідно додати у 
форму, натиснути кнопку Далее. 

4. Натиснути на селекторну кнопку Подчиненные формы та 
вибрати таблицю, по якій буде створена головна форма — Праці-
вники (рис. 10.145). Натиснути на кнопку Далее. 
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Рис. 10.145. Визначення типу уявлення даних та головної форми 
 
5. Вибрати зовнішній вигляд підпорядкованої форми та нати-

снути на кнопку Далее. 
6. Вибрати стиль форми та натиснути на кнопку Далее. 
7. Увести імена головної та підпорядкованої форм і натиснути 

на кнопку Готово. 
На рис. 10.146 показано головну та підпорядковану форми. 

 

 
Рис. 10.146. Головна та підрядкова форми 
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Робота з формою у режимі конструктора. У режимі конс-

труктора можна створити нову форму або модифікувати існуючу. 
На рис. 10.147 у режимі конструктора відображено форму Праці-
вники, яку було створено за допомогою майстра (рис. 10.144). 

 

 

 
Рис. 10.147. Форма ПРАЦІВНИКИ у режимі конструктора 

 
Форма містить такі розділи: 
 Заголовок — використовується для виведення тексту заго-

ловка форми, коментарів по роботі з формою, кнопок для відкри-
вання зв’язаних форм, тощо; 

 Область данных — містить елементи управління, які приз-
начені щодо виведення даних полів таблиць, керуючі елементи 
(кнопки, перемикачі) тощо; 

 Верхний колонтитул — використовується для відображення 
заголовка форми, стовпців тощо (виведення відбувається тільки 
під час друкування форми); 

 Нижний колонтитул — використовується для зображення 
дат, номерів сторінок (виведення відбувається тільки під час дру-
кування форми).  

 Область выделения формы (квадрат на перетині лінійок). 
Якщо виконати CLICK у цій області — відбувається виділення 
форми, DOUBLE CLICK — відкривається вікно властивостей 
форми; 
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 Область выделения раздела (квадрат біля заголовка розді-
лу). Якщо виконати CLICK в цій області — відбувається виді-
лення розділу, DOUBLE CLICK — відкривається вікно властиво-
стей розділу. 

Під час створення нової форми в ній присутня лише одна ка-
тегорія — Область данных. Інші розділи додаються за допомо-
гою меню Вид. 

Форма складається з об’єктів. Для додавання нових об’єктів 
використовується панель елементів (рис. 10.147). Кожний об’єкт 
має властивості, які можна змінювати у вікні властивостей. Щоб 
завантажити це вікно, потрібно виділити об’єкт та вибрати меню 
Вид/Свойства або натиснути праву кнопку миші та вибрати 
Свойства. Наприклад, для змінення надпису поля Оклад необхід-
но змінити властивість Подпись; для встановлення формату даних 
для поля Оклад потрібно змінити властивість Формат поля. 

10.3.7. Використання фільтрів  
для пошуку інформації 

Фільтр — це набір умов для вибирання множини записів або 
для сортування записів. Існують такі типи фільтрів: фільтр по 
виділеному фрагменту, звичайний фільтр, розширений фільтр. 

Фільтр по виділеному фрагменту дозволяє відібрати записи 
з використанням значень, які вибираються у таблиці, запиті або у 
полі форми в режимі таблиці. Порядок створення фільтру: 

1. Відкрити таблицю, запит або форму. 
2. Виділити значення, яке повинні містити записи. 
3. Вибрати меню Записи/Фильтр/Фильтр по выделенному 

або натиснути на відповідну кнопку . 
Для відміни дії фільтру вибрати меню Записи/Удалить фи-

льтр або натиснути на кнопку . 
Фільтри зберігаються автоматично під час зберігання таблиці, 

запита або форми. 
Звичайний фільтр дозволяє відібрати записи шляхом уве-

дення критеріїв у порожню таблицю, запит або форму. Напри-
клад, необхідно з таблиці Табель відібрати записи, в яких поле 
МІСЯЦЬ=2 та КІЛЬКІСТЬ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДНІВ > =20. 

Порядок створення звичайного фільтру:  
1. Відкрити таблицю, запит або форму. 
2. Вибрати меню Записи/Фильтр/Изменить фильтр або на-

тиснути на кнопку . 
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3. На екрані з’явиться таблиця для введення критеріїв 
(рис. 10.148). У відповідних полях увести умову відбору записів. 
Для уведення значень розкрити список та вибрати потрібне зна-
чення. Для уведення виразу можна використовувати будівник 
виразів. Для пошуку записів, які повинні містити в конкретному 
полі порожні або непорожні значення, необхідно увести вираз IS 
NULL або IS NOT NULL.  

 

 

 
Рис. 10.148. Уведення критеріїв для звичайного фільтра 

 
5. Вибрати меню Записи/Применить фильтр або натиснути 

на кнопку . Для відміни дії фільтру вибрати меню Запи-

си/Удалить фильтр або натиснути на ту саму кнопку. 

Розширений фільтр дозволяє створювати складні критерії 
відбирання записів. Порядок створення розширеного фільтру: 

1. Відкрити таблицю, запит або форму. 
2. Вибрати меню Записи/Фильтр/Расширенный фильтр. У 

результаті відкриється вікно, схоже на вікно конструктора запитів. 
3. Додати поле або поля, для яких будуть задані умови для 

відбирання записів. 
4. Задати порядок сортування. 
5. Задати шукане значення або ввести вираз у рядок Условие 

отбора для кожного поля. Вираз можна ввести безпосередньо у 
комірку, або з використання будівника виразів. 

6. Вибрати меню Записи/Применение фильтра або натисну-
ти на відповідну кнопку панелі інструментів. 

Наприклад, створити фільтр для відбирання записів, у яких 
посада=«Секретар». На рис. 10.149 відображено вікно фільтру та 
результат його виконання. 
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Рис. 10.149. Вікно розширеного фільтру 
та результат його виконання 

 
Створення форми або звіту на основі записів, відібраних за 

допомогою фільтру. Для цього необхідно вивести на екран запи-
си, відібрані за допомогою фільтру, відкрити список біля кнопки 
Новый объект  і вибрати Форма, Отчет, Автоформа або 
Автоотчет. 

10.3.8. Створення та використання звітів 

Звіти можна створювати на основі таблиць та запитів за допо-
могою майстрів або конструктора.  

Створення звіту за допомогою майстра. Наприклад, необхі-
дно створити звіт «Відомість нарахування з/п», до якого включи-
ти поля НАЗВА МІСЯЦЯ, ПРІЗВИЩЕ, НАРАХОВАНО, УТРИ-
МАНО, СУМА ДО ВИДАЧІ. Під час створення звіту потрібно: 
задати сортування за прізвищем; виконати групування за назвою 
місяця і задати виконання операції підсумовування за полями 
НАРХОВАНО, УТРИМАНО, СУМА ДО ВИДАЧІ. Для ство-
рення цього звіту зручно використати запит ПОВНИЙ ЗАПИТ, 
який містить поля з таблиць ТАБЕЛЬ, ПРАЦІВНИКИ, РОБОЧІ 
ДНІ та розрахункові поля НАРАХОВАНО, УТРИМАНО і СУМА 
ДО ВИДАЧІ. Порядок створення звіту: 
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1. Вибрати вкладинку Отчеты, натиснути на кнопку Со-
здать, вибрати Мастер отчетов та натиснути на кнопку Оk. 

2. Вибрати потрібну таблицю або запит та поля (рис. 10.150). 
 

 

 
Рис. 10.150. Вибирання полів для звіту 

 
3. Задати рівні групування, а саме поля, для яких у звіті бу-

дуть виводитися проміжні підсумки (Наприклад, НАЗВА МІСЯ-
ЦЯ). Натиснути на кнопку Далее (рис. 10.151). 

4. Визначити порядок сортування записів у звіті та, натисну-
вши на кнопку Итоги, задати підсумкові операції (рис. 10.152). 
Натиснути на кнопку Далее. 

5. Вибрати макет для звіту (рис. 10.153). Натиснути на кнопку 
Далее. 

6. Вибрати стиль звіту. Натиснути на кнопку Далее. 
7. Увести назву звіту і натиснути на кнопку Готово. 
8. Переглянути звіт, вибравши його у вікні бази даних та на-

тиснувши на кнопку Просмотр. На рис. 10.154 показано звіт ВІ-
ДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯ З/П. 
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Рис. 10.151. Задання групування записів 
 

 
 

Рис. 10.152. Визначення порядку сортування  
та обчислення підсумків за вибраними групами 
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Рис. 10.153. Визначення макета для звіту 

 
 

Рис. 10.154. Звіт з проміжними підсумками 
 
Створення звіту за допомогою конструктора. У режимі 

конструктора можна створити новий звіт або відредагувати існу-
ючий. Наприклад, необхідно створити такий звіт. 

Відомість нарахування заробітної плати на _________ 
 

Прізвище Нараховано Утримано Сума до видачі 

. . . 

Усього:   Сума 

 
Цей звіт можна створити на основі таблиць ТАБЕЛЬ, ПРАЦІ-

ВНИКИ та РОБОЧІ ДНІ або запиту ПОВНИЙ ЗАПИТ, який крім 
полів з трьох таблиць містить розрахункові поля НАРАХОВА-
НО, УТРИМАНО та СУМА ДО ВИДАЧІ. Крім того, під час ви-
конання цього запиту запитується номер місяця, за який потрібно 
відібрати записи. 

Порядок створення звіту в режимі конструктора: 
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1. Вибрати вкладинку Отчеты, натиснути на кнопку Со-
здать, задати джерело даних (ПОВНИЙ ЗАПИТ), вибрати Конс-
труктор та натиснути на кнопку Оk. На екрані з’явиться вікно 
конструктора звітів (рис. 10.155). Звіт містить такі самі розділи та 
панель елементів, як і форма. 

2. Додати вираз для розрахунку номерів сторінок: вибрати 
меню Вставка/Номер страницы. 

3. Вставити розділи Заголовок отчета та Примечание отче-
та: меню Вид/Заголовок/Примечание отчета. 

4. Увести заголовок звіту. Для цього вибрати інструмент,  
(Надпись), розтягти рамку в розділі Заголовок та увести «Відо-
мість нарахування заробітної плати на». 

5. Вважаючи, що у заголовку звіту повинна виводитися назва 
місяця, треба увести вираз за такою послідовністю: вибрати ін-
струмент  (ПОЛЕ), розтягти рамку в розділі Заголовок після 
назви відомості. З’являться два об’єкти: Поле та Свободный. 
Об’єкт Поле треба вилучити (виділити та натиснути на кнопку 
DEL). В об’єкт Свободный ввести вираз: =[Назва місяця]. Вираз 
краще вводити за допомогою будівника виразів. Для цього необ-
хідно виділити об’єкт Свободный, вибрати меню Вид/Свойства 
(або натиснути на праву кнопку миші і вибрати Свойства) та у 
рядку властивостей Данные натиснути на кнопку . У результаті 
буде завантажено будівник виразів (див. п. 10.3.4. Використання 
запитів), за допомогою якого можна увести будь-який вираз. 
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Рис. 10.155. Вікно конструктора звітів 
6. У розділі Верхний колонтитул увести шапку таблиці, вико-

ристовуючи такі інструменти: 
  — Надпись;  
  — Прямоугольник; 
  — Линия. 
7. У розділі Область данных увести вирази (наприклад, 

=[Прізвище], =[Нараховано] тощо) для кожного стовпчика таб-
лиці так само, як описано в пункті 5. 

8. У розділі Нижний колонтитул, використовуючи  увести 
вираз для розрахунку поточної дати: =NOW(). 

9. У розділі Примечание отчета за допомогою інструменту 
Надпись увести УСЬОГО, а за допомогою інструменту Поле уве-
сти вираз для розрахунку загальної суми до видачі: 

 =SUM[СУМА ДО ВИДАЧІ]. 
10. Відформатувати звіт одним з двох методів: 
 за допомогою панелі інструментів, змінюючи розмір, шрифт, 

колір тексту у звіті (попередньо виділивши об’єкт або весь звіт); 
 за допомогою меню Формат/Автоформат. Спочатку необ-

хідно виділити звіт: вибрати меню Правка/Выделить отчет. 
11. Переглянути звіт (меню Вид/Предварительный просмотр). 
12. Зберегти звіт (меню Файл/Сохранить как). 
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На рис. 10.156 відображено звіт ВІДОМІСТЬ З/П у режимі 
конструктора, а на рис. 10.157 — у режимі перегляду. 

 

 

 

Рис. 10.156. Звіт у режимі конструктора 
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Рис. 10.157. Звіт у режимі перегляду 

10.3.9. Створення та використання модулів 

Для програмування у СУБД ACCESS використовується про-
цедурна мова VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA) з до-
даванням елементів об’єктно-орієнтованого програмування, ін-
струкцій SQL та макрокоманд. Програмування в ACCESS базу-
ється на об’єктах, які містять дані та код (програму). Програми 
зберігаються у модулях, які поділяються на:  

 загальні модулі — це окремі об’єкти бази даних, які викори-
стовуються для зберігання програм, що доступні з будь-якого мі-
сця додатку; 

 модулі, що зв’язані з формами та звітами. Кожна форма та 
звіт містять вбудовані модулі з процедурами обробки подій. Ці 
модулі також можуть містити інші процедури, доступні лише з 
даної форми або звіту. 

Модулі поділяються на модулі класу та стандартні модулі. 
Стандартний модуль містить тільки код. Модуль класу містить 
код та дані. Модулі форм та модулі звітів — це модулі класів. 
Кожний модуль містить розділ описів (Option Compare Database) 
та процедури, додані користувачем.  

Процедури поділяються на два види: 
 процедури-функції FUNCTION (функції користувача) міс-

тять інструкції мови VBA та завжди повертають значення, тому 
їх можна використовувати у виразах. Порядок створення функції 
у загальному модулі:  

1. Вибрати вкладинку Модули. 
2. Натиснути на кнопку Создать. 
3. Увести текст функції, яка має такий формат: 
FUNCTION <ім’я функції>(<аргументи>) 
 . . . 
END FUNCTION 
Треба мати на увазі, що ім’я функції повинно складатися з ла-

тинських символів (кирилицю використовувати не можна). 
На рис. 10.158 наведено функцію для розрахунку прибутково-

го податку, а на рис. 10.159 — її застосування. 
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Рис. 10.158. Створення функції користувача 
 

 процедури-підпрограми SUB виконують дії, але не поверта-
ють значення. Процедура Обработки событий використовується 
у формах та звітах. Під час виникнення події для форми, звіту або 
елементу управління автоматично викликається процедура обро-
бки подій, назва якої складається з імен об’єктів та подій.  
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Рис. 10.159. Запис виразу для розрахунку  
прибуткового податку за допомогою  

функції PODATOK 
 
Наприклад, необхідно створити форму Інформація щодо пра-

цівників, за допомогою якої завантажується форма Працівники 
або ОКЛАД_БІЛЬШЕ_ЗА_СЕР. Перша форма (рис. 10.160) ство-
рюється на основі таблиці ПРАЦІВНИКИ (мал. 10.124), друга 
(рис. 10.161) — на основі запиту ВИБ_ЗАП_ БІЛЬШЕ СЕР 
(рис. 10.142). 

 

 

 

Рис. 10.160. Форма ПРАЦІВНИКИ 
 

 

 

Рис. 10.161. Форма ОКЛАД_БІЛЬШЕ_ЗА_СЕР 
 
Форма Інформація щодо працівників повинна мати такий ви-

гляд, як зображено на рис. 10.162. 
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Рис. 10.162. Форма ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО  
ПРАЦІВНИКІВ у режимі форми 

 
Для розв’язання цієї задачі потрібні такі інструкції: 
1) Визначення змінних DIM: 
DIM <ім’я змінної> AS <тип> [, <ім’я змінної> AS <тип> [,...]] 
Наприклад, DIM name as string, quantity as integer 
2) Альтернативне вибирання SELECT CASE: 
SELECT CASE <вираз, що оцінюється> 
 CASE <список_виразів1> 
 <блок_інструкцій1> 
 CASE <список_виразів2> 
 <блок_інструкцій2> 
 . . . 
 CASE ELSE 
 <блок_інструкційN> 
END SELECT 
Інструкція SELECT CASE за своїми можливостями аналогічна 

інструкції IF, але у деяких випадках її застосування зручніше, ніж 
IF. Інструкція SELECT CASE працює таким чином: якщо спи-
сок_виразів 1 містить значення виразу, що оцінюється, виконуєть-
ся блок_інструкцій 1, якщо список_виразів 2 — блок_інструкцій 2 
тощо. Якщо жоден список_виразів не містить значення виразу, що 
оцінюється, виконується блок_інструкцій N. 

Наприклад, визначити по номеру місяця його назву: 
 DIM nomer AS INTEGER, nazva AS STRING 
 nomer=2 
SELECT CASE nomer 
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 CASE 1 
 nazva=”січень” 
 CASE 2 
 nazva=”лютий” 
 . . . 
 CASE 12 
 nazva=”грудень” 
 CASE ELSE 
 MSGBOX (“Невірний номер місяця”) 
 END SELECT 
3) Виконання макрокоманди у процедурі DOCMD: 
DOCMD.<ім’я макрокоманди>(<аргументи>) 
Наприклад, DOCMD.CLOSE 
4) Макрокоманда CLOSE закриває поточну форму, див. по-

передній приклад. 
5) Макрокоманда OPENFORM відкриває задану форму по-

точної бази даних: 
OPENFORM <ім’я форми>  
Наприклад, DOCMD OPENFORM ПРАЦІВНИКИ 
Порядок створення форми ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАЦІВ-

НИКІВ: 
1. Вибрати вкладинку Формы, натиснути на кнопку Создать, 

вибрати Конструктор та натиснути на кнопку Оk. На екрані 
з’явиться вікно форми (рис. 10.163)  

 

 

 

Рис. 10.163. Форма у режимі конструктора 
 
2. У панелі елементів вибрати інструмент Группа переключа-

телей  та в області даних виділити рамку для розташування 
перемикачів. 
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3. Заповнити вікна створення групи перемикачів (рис. 10.164—
10.168). У результаті буде створена група перемикачів, кожному 
з яких буде надано номер (значення параметра). 

 

 

Рис. 10.164. Завдання підписів для кожного перемикача 
 

 

 

Рис. 10.165. Встановлення перемикача за замовчуванням 
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Рис. 10.166. Встановлення значення параметра  
для кожного перемикача 

 
 

Рис. 10.167. Вибирання типу перемикачів та оформлення 
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Рис. 10.168. Уведення підпису для групи перемикачів 
 
4. Надати групі перемикачів ім’я: виділити групу перемика-

чів, натиснути на праву кнопку миші, вибрати Свойства та для 
властивості Имя увести ПРАЦІВНИКИ.  

5. Створити кнопку ПЕРЕГЛЯД: у панелі елементів вибрати 
інструмент КНОПКА  та в області даних виділити місце для 
розташування кнопки. Після цього на екрані з’явиться вікно 
СТВОРЕННЯ КНОПКИ, в якому необхідно натиснути на кнопку 
Отмена. 

6. Виділити об’єкт Кнопка, натиснути праву кнопку миші, ви-
брати Свойства та для властивостей Имя та Подпись задати ПЕ-
РЕГЛЯД. 

7. Створити другу кнопку ВИХІД так само, як це описано у 
пунктах 4—5. 

8. Для кнопки ПЕРЕГЛЯД створити процедуру події CLICK. 
Для цього виділити кнопку, натиснути на праву кнопку миші, 
вибрати Обработка событий, потім — програми та увести текст 
процедури ПЕРЕГЛЯД_CLICK у модулі форми (рис. 10.169).  
Вікно модуля можна також відкрити за допомогою меню 
Вид/Программа або натиснувши на кнопку ПРОГРАМИ панелі 
інструментів. Задана процедура залежно від вибраного переми-
кача завантажує відповідну форму. Якщо натиснути на кнопку в 
процесі відкриття форми, почне виконуватися задана процедура. 

9. Для кнопки ВИХІД створити процедуру ВИХІД_CLICK так 
само, як і для кнопки ПЕРЕГЛЯД (рис. 10.169). Ця процедура за-
криває поточну форму. 
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Рис. 10.169. Вікно модуля форми з процедурами  

ПЕРЕГЛЯД_CLICK та ВИХІД_CLICK 

 

10. Відкрити форму в режимі форми: 
a) у вікні бази даних — виділити форму та натиснути на кно-

пку Открыть; 
b) у вікні конструктора форм — за допомогою панелі інстру-

ментів (рис. 10.170);  
c) у вікні модуля — за допомогою меню ЗАПУСК/ПЕ-

РЕЙТИ/ПРОДОЛЖИТЬ. 

 
 

Рис. 10.170. Змінення режиму 

 
На рис. 10.171 відображено створену форму в режимі конс-

труктора. 
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Рис. 10.171. Форма в режимі конструктора 

 
 

 
 
 

 


