ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Створення багатотабличної бази даних
(етап фізичного проектування бази даних)
Мета роботи: на основі заданої схеми бази даних навчитися створювати багатотабличну
базу даних, встановлювати зв'язки між таблицями; навчитися питання до бази даних
записувати на мові SQL або створювати відповідні запити у режимі конструктора;
створювати запити до декількох таблиць та запити до запитів; закріпити навички
створення форм та звітів.
Теоретичні відомості
Схема БД (схема зв'язків)- графічне представлення структури бази даних: які таблиці
входять в базу, як називаються поля в кожній таблиці, які поля ключові, які зв'язки
встановлено між таблицями. Для кожного поля потрібно додатково описати його тип та,
можливо, деякі властивості.
Зв'язок один-до-одного означає, що кожному запису в одній таблиці відповідає один
запис в іншій таблиці.
Зв'язок один-до-багатьох означає, що кожному запису в одній таблиці відповідає
декілька записів в іншій таблиці.
Зв'язок багато-до-багатьох означає, що один запис в одній таблиці може бути зв'язаний з
декількома записами в іншій таблиці і навпаки. Такий зв'язок може бути створений тільки
через третю проміжну таблицю.
Завдання на проектування
Задана схема бази даних (рис.1.)1.
Ця схема описує облік поповнення товарів на складі. Товари на складі згруповані.
Категорія – назва групи. Склад формується шляхом замовлень товарів у різних
постачальників. Одне замовлення адресовано одному постачальнику. На кожен товар
оформляється окреме замовлення. На деякі товари в замовленні може бути знижка. Один
і той же товар може бути замовлений декілька разів. Ціна товару на складі може
відрізнятися від ціни в замовленні (поточна ціна).

Рис.1
Представлена схема замість ER-діаграми, оскільки студенти не мають навички концептуального та
логічного проектування бази даних
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За допомогою бази даних потрібно розраховувати вартість замовлених товарів по
категорії, по постачальнику, нову ціну на товари, які зберігаються на складі (наприклад,
під акції – зменшення ціни). В базі повинні виконуватися різноманітні запити на вибірку
за комбінаціями різноманітних критеріїв вибірки.
Типи даних полів таблиці наступні:
1)Таблиця Типи
Назва поля
Тип даних
Код типу
Категорія

Числовий
Текст

Властивості, які потрібно
встановити
Ключове поле
Розмір поля – 50 символів,
Обов'язкове - так

2)Таблиця Товари
Назва поля

Тип даних

Код типу
Код товару
Назва товару

Числовий
Числовий
Текст

Код постачальника
Ціна
Кількість на складі
Поставки зупинено

Числовий
Грошовий
Числовий
Логічний

Властивості, які потрібно
змінити
Обов'язкове - так
Ключове поле
Розмір поля – 50 символів,
Обов'язкове - так
Обов'язкове - так
Обов'язкове - так
За замовчанням - 0

3)Таблиця Замовлення
Назва поля

Тип даних

Код замовлення
Код товару
Ціна без знижки2
Кількість
Знижка

Числовий
Числовий
Грошовий
Числовий
Числовий

Дата замовлення

Дата-час

Властивості, які потрібно
змінити
Ключове поле
Обов'язкове - так
Обов'язкове - так
Обов'язкове - так
Розмір поля – одинарне з
плаваючою крапкою
Формат - відсотковий
Обов'язкове - так

4)Таблиця Постачальники

2
3

Назва поля

Тип даних

Код постачальника
Назва постачальника3

Числовий
Текст

Контактна особа

Текст

Властивості, які потрібно
змінити
Ключове поле
Розмір – 20 символів,
Обов'язкове - так
Розмір – 20 символів,
Обов'язкове - так

Базова ціна, від неї розраховується ціна із знижкою, якщо значення поля Знижка не дорівнює 0.
Юридична особа. В цьому полі назва фірми.
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Телефон

Текст

Розмір – 15 символів,
Обов'язкове - так

5)Таблиця Банківські реквізити
Назва поля

Тип даних

Код постачальника
Назва банку

Числовий
Текст

Рахунок

Числовий

Властивості, які потрібно
змінити
Ключове поле
Розмір – 20 символів,
Обов'язкове - так
Довге ціле
Обов'язкове - так

1.Запустити програму Access, створити порожній файл бази даних "Облік товарів".
2. В режимі конструктора створити структури таблиць Типи, Постачальники, Товари,
Замовлення, Банківські реквізити.
3.Створити зв'язок між таблицями Постачальники та Банківські реквізити.
Перейти на вкладку Робота з базами даних, натиснути кнопку Схема даних. Відкриється
вікно Додавання таблиць:

Рис.2
Додати по черзі усі таблиці, вікно закрити. У вікні схема даних перерозмістити таблиці
так, щоб зручно було їх з'єднувати:
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Рис.3
В таблиці Постачальники виділити мишкою поле Код постачальника і, утримуючи
натиснутою ліву клавішу мишки, перетягнути її на поле Код постачальника таблиці
Банківські реквізити. Відкриється вікно Зміна зв'язків, в якому потрібно встановити
опцію Забезпечення цілосності двних, потім опції Каскадне оновлення зв'язаних полів
та Каскадне вилучення зв'язаних полів. Натиснути кнопку Створити, закрити вікно.
Між таблицями буде створено зв'язок один-до-одного.
4.Створити зв'язок між таблицями Типи і Товари.
В таблиці Типи виділити мишкою поле Код типу і, утримуючи натиснутою ліву клавішу
мишки, перетягнути її на поле Код типу таблиці Товари. Відкриється вікно Зміна
зв'язків, в якому потрібно встановити опцію Забезпечення цілосності двних, потім опції
Каскадне оновлення звязаних полів та Каскадне вилучення звязаних полів.
Натиснути кнопку Створити, закрити вікно.
Оскільки в таблиці Типи поле Код типу ключове (тобто немає повторень значень поля), а
в таблиці Товари поле Код типу не ключове (значення поля можуть повторюватися), буде
створено зв'язок один-до-багатьох.
5. Створити зв'язок між таблицями Постачальники і Товари по полю Код постачальника.
6. Створити зв'язок між таблицями Товари і Замовлення по полю Код товару.
В результаті цих дій отримаємо схему зв'язків як на рис.1. Закрити вікно схеми зв'язків.
7.Створити форми для введення даних у таблиці.
Форма Типи
На панелі Всі об'єкти Access виділити піктограму таблиці Типи, перейти на вкладку
Створення, натиснути кнопку Форма. Буде створена форма, яка успадковує назву
таблиці, до якої вона створена. Оскільки таблиця Типи зв'язана з таблицею Товари, форма
Типи буде містити підпорядковану форму, завдяки чому можна буде водночас вводити
дані в обидві таблиці.
Зберегти форму Типи.
Форма Товари
На панелі Всі об'єкти Access виділити піктограму таблиці Товари, перейти на вкладку
Створення, натиснути кнопку Форма. Буде створена форма, яка успадковує назву
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таблиці, до якої вона створена. Оскільки таблиця Товари зв'язана з таблицею Замовлення,
форма Товари буде містити підпорядковану форму, завдяки чому можна буде водночас
вводити дані в обидві таблиці.
Зберегти форму Товари.
Аналогічно створити форми для таблиць Замовлення, Постачальники, Банківські
реквізити.
8.Внести дані в таблиці.
Встановлені зв'язки задають послідовність наповнення таблиць даними:
1.Дані вводять через форму Типи в таблицю Типи і водночас через підпорядковану форму
в таблицю Товари.
2. Вводять дані через форму Замовлення.в таблицю Замовлення.
3.Вводять дані через форму Постачальникив таблицю Постачальники.
4.Вводять дані через форму Банківські реквізити.в таблицю Банківські реквізити.
Для заданої схеми зв'язків можлива також інша послідовність наповнення таблиць: 3,4,1,2.
Нижче наведені скріни можливого наповнення таблиць для бази даних "Комп'ютерна
техніка".

Рис.4
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Рис.5

Рис.6
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Рис.7

Рис.8
9. Створити запити, які відповідають на питання:
1) На товари якої категорії оформлені замовлення?
2) Які товари замовлені в заданий проміжок часу і в якій кількості? (параметричний)
3) Яка вартість замовлених товарів певної категорії? (параметричний)
4) Яку суму потрібно заплатити постачальникам за замовлені товари, в який банк і на
який рахунок?
5) Чи замовлені товари, яких немає на складі і в якій кількості?
6) Чи можливі поставки товарів, яких немає на складі?
Запит_1
SELECT DISTINCT Типи.Категорія
FROM (Типи INNER JOIN Товари ON Типи.[Код типу] = Товари.[Код типу]) INNER JOIN
Замовлення ON Товари.[Код товару] = Замовлення.[Код товару];
Результат виконання запиту_1:

Рис.9
Запит_2
SELECT Замовлення.[Дата замовлення], Товари.[Назва товару], Замовлення.Кількість
FROM Товари INNER JOIN Замовлення ON Товари.[Код товару] = Замовлення.[Код
товару]
WHERE (((Замовлення.[Дата замовлення]) Between [Введіть початкову дату:] And
[Введіть кінцеву дату:]));
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Результат виконання запиту_2:

Рис.10
Запит_3
SELECT Типи.Категорія, Sum([Замовлення]![Ціна без знижки]*(1[Замовлення]![Знижка])*[Замовлення]![Кількість]) AS Вартість
FROM (Типи INNER JOIN Товари ON Типи.[Код типу] = Товари.[Код типу]) INNER JOIN
Замовлення ON Товари.[Код товару] = Замовлення.[Код товару]
GROUP BY Типи.Категорія
HAVING (((Типи.Категорія)=[Категорія:]));
Результат виконання запиту_3:

Рис.10
Запит_4
SELECT Постачальники.[Назва постачальника], [Банківські реквізити].[Назва банку],
[Банківські реквізити].Рахунок, Sum([Замовлення]![Ціна без знижки]*(1[Замовлення]![Знижка])*[Замовлення]![Кількість]) AS Сума
FROM (Постачальники INNER JOIN (Товари INNER JOIN Замовлення ON Товари.[Код
товару] = Замовлення.[Код товару]) ON Постачальники.[Код постачальника] =
Товари.[Код постачальника]) INNER JOIN [Банківські реквізити] ON Постачальники.[Код
постачальника] = [Банківські реквізити].[Код постачальника]
GROUP BY Постачальники.[Назва постачальника], [Банківські реквізити].[Назва банку],
[Банківські реквізити].Рахунок;
Результат виконання запиту_4:
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Рис.11
Запит_5
SELECT Товари.[Назва товару], Товари.[Кількість на складі], Замовлення.Кількість
FROM Товари INNER JOIN Замовлення ON Товари.[Код товару] = Замовлення.[Код
товару]
WHERE (((Товари.[Кількість на складі])=0));
Результат виконання запиту_5:

Рис.12
Запит_6
SELECT Товари.[Назва товару], Товари.[Кількість на складі], Товари.[Поставки зупинено]
FROM Товари
WHERE (((Товари.[Кількість на складі])=0) AND ((Товари.[Поставки зупинено])=False));
Результат виконання запиту_6:

Рис.13
10. Створити Запит_7, який збільшує в таблиці Товари ціну на товари певної категорії на
певні відсотки.
Запит_7
UPDATE Типи INNER JOIN Товари ON Типи.[Код типу] = Товари.[Код типу] SET
Товари.Ціна = [Ціна]*1.15
WHERE (((Типи.Категорія)="Мережеве обладнання"));
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Результат виконання запиту_7: Оновлена таблиця Товари.
11. На основі Запиту_4 створити звіт Оплата замовлень. У звіті виконати групування по
банку; обчислити загальну суму. В області приміток розмістити текст "Роботу виконав
студ. <шифр групи, Прізвище, Ім'я>".
Приклад звіту:

Контрольні запитання
1. Що таке схема даних( зв'язків)?
2. Що означає зв'язок один-до-одного?
3. Як створити зв'язок один-до-одного?
4. Що означає зв'язок один-до-багатьох?
5. Як створити зв'язок один-до-багатьох?
6. Чи можна зв'язувати поля з різними типами даних?
7. Чи можна зв'язувати поля з різними назвами полів?
8. Для чого створюють зв'язки в багатотабличних базах даних?
9. Що таке умови цілосності даних? Наведіть приклад.
10. До яких об'єктів бази даних можна створювати звіти?
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