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ВСТУП 

 

Технічний прогрес є безупинним рухом. Розвиток людства не міг би 

проходити без втілення в життя новітніх методів і технологій. В останні 
десятиліття найбільш стрімко і революційно відбувається розвиток новітніх 

комп’ютерних та інформаційних систем, який спричиняє глобальну 

автоматизацію. Підприємства, установи та інші об’єкти переходять на 

автоматизовану роботу, що значно полегшує працю людей та веде до 

зниження затрат на виробництво тих чи інших продуктів чи благ. 
Автоматизація торкнулась і баз даних працівників різних структур. Саме 

тому потреба у розробці автоматизованих баз даних є доволі великою. 

Сучасне виробництво немислиме без систем різного ступеня 

складності, що управляють певними процесами. Але будь-якій системі, що 

управляє, необхідне відповідне інформаційне і програмне забезпечення, 

інакше вона не зможе продуктивно працювати. Якщо розглядати 

інформаційне забезпечення (бази даних), то сучасний ринок програмного 

забезпечення може запропонувати досить великий вибір систем управління 

базами даних (СУБД), орієнтованих на різних користувачів від дрібних 

підприємців до великих корпорацій. Наш вибір FoxPro обумовлений, перш за 

все, різносторонністю цієї СУБД, зручністю як для розробника додатків, так і 
для звичайного користувача. Вбудована мова програмування  дозволяє 
створювати складні системи обробки даних, орієнтовані на конкретні 
завдання і навіть на конкретного користувача. 

CУБД FoxPro Microsoft має виключно високі швидкісні 
характеристики. Набір команд і функцій відповідає всім сучасним вимогам 

до представлення і обробки даних. Користувачам надається можливість 

використовувати максимально зручний інтерфейс, підтримуються 

різноманітні багаторівневі меню, робота з вікнами. Наявність у FoxPro мови 

програмування дозволяє створювати складні системи обробки даних, які 
необхідні для потреб практики. Декілька  років тому бази даних були 

орієнтовані, насамперед, на професійних програмістів, а не звичайних 

користувачів. З часом бази даних, як і всі інформаційні технології, починають 

застосовуватись практично у всіх сферах людської діяльності. Оскільки 

інформація – це гроші, то її втрата або несвоєчасне отримання можуть дорого 

коштувати. Саме цим можна пояснити настільки бурхливий ріст 

інформаційних технологій і стрімкий розвиток систем управління базами 

даних. 
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1. Створення таблиць в середовищі СУБД Visual FoxPro. 

Модифікація структури та редагування даних 

 

Основними об'єктами будь-якої бази даних є її таблиці. Найпростіша 

база даних має хоча б одну таблицю. Структуру двовимірної таблиці  
утворюють стовпці та рядки. Їхніми аналогами в найпростішій базі даних є 

поля й записи. Якщо записів у таблиці немає,то її структура утворена тільки 

набором полів. Таблиця повинна мати ім’я, унікальне в середині БД, кожен 

стовпець (поле) повинен мати ім’я унікальне в таблиці, але різні таблиці 
можуть мати однакові імена стовпців. Кожна таблиця має хоча б один 

стовпчик (чи їх комбінацію), значення в якому однозначно ідентифікують 

кожен її рядок. Такі стовпчики або їх комбінації називаються первинними 

ключами. Поняття ключа пов’язане з поняттям індекса. Індекс – 

відсортований список вмісту полів із вказівником, за яким можна визначити 

місце розміщення кожного елемента таблиці. 
Розробку класичної БД слід начинати із створення таблиці, в яку 

пізніше буде вводитись інформація. Імена полів в таблиці стають 

заголовками стовпців. Для того, щоб зв’язати таблицю з інформацією, що 

знаходиться в ній, їй присвоюється ім’я. 

Створення таблиці БД відбувається в два етапи: 

� створення структури таблиці; 

� введення записів.  

Для створення структури таблиці потрібно виконати команду Файл, 

Создать, встановити 

перемикач Таблица, натиснути 

кнопку Новый файл, визначити 

папку для збереження таблиці, 
задати ім’я таблиці та 

натиснути кнопку Сохранить. 

У вікні Конструктора 

таблиць сформувати 

структуру таблиці (задати 

назви полів, вказати їх тип ) та 

підтвердити готовність 

заповнення таблиці записами.  

Для модифікації 

структури таблиці можна скористатися однією з команд: 

1) Представление, Конструктор таблиц; 

2) Окно, Сеанс даних, Свойства, Изменить; 

3) Таблица, Свойства, Изменить. 

Перегляд записів таблиці здійснюється однією з команд: 
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1) Представление, Просмотр; 

2) Окно, Сеанс данных, Просмотр. 

Редагувати записи таблиці можна в режимі перегляду або командою 

Таблица, Заменить. 

Процедура вилучення записів відбувається у два етапи: спочатку 

записи відмічаються для подальшого вилучення, а потім вилучаються.  

Відмітити на вилучення записи можна або клацнувши мишкою ліворуч 

запису ( з’явиться чорна мітка ), або командами: 

1) Таблица, Отметка удаления (відмітити поточний запис); 

2) Удалить записи.  

Командою Убрать удаленные записи (PACK) вилучаються раніше 

відмічені на вилучення записи. На першому етапі процедури вилучення 

записів командою Таблица, Восстановить записи ще можна відновити 

помічені записи:  

 

2. Використання форм для введення і редагування даних 

 

У Visual FoxPro існує два формати відображення даних таблиці: у 

вигляді таблиці і у вигляді форми. Для відображення даних у табличному 

режимі використовується режим BROWSE. Формат відображення даних у 

вигляді форми називається екранною формою. Форма – це потужний і 
гнучкий засіб представлення інформації. 

У багатьох сучасних програмних системах існують процедури, які 
називаються Мастером. Їх призначення - спрощувати процес розробки 

складних об’єктів. Особливість Мастера полягає в тому, що він 

використовує готові об’єкти для створення стандартних програмних 

продуктів. Мастер-процедура завжди працює за заданим алгоритмом, який 

для зручності користувача розбито на кроки. На кожному кроці Мастер 
зосереджує увагу користувача на розв’язанні однієї конкретної задачі. Це 

допомогає спростити задачу, а також додає перелік питань, які потрібно 

вирішити для досягнення мети. 

В результаті, відповідаючи на всі запитання Мастера, користувач 

досягає результату, досягнути якого іншим шляхом можна тільки вивчивши 

всю систему повністю. Мастер форм запускається командою Файл, 

Создать, Форма. 

Після того, як запущено Мастера форм, достатньо відповісти на 

питання поточного вікна діалогу Мастера і натискати кнопку Next для 

переходу на наступний етап. Якщо допущено помилку або є потреба змінити 

відповіді попереднього вікна діалогу, то повернутися на попередній етап, 

можна, натиснувши кнопку Back. Для відмови від продовження створення 

об’єкта потрібно натиснути кнопку Cancel. 
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Демонстрація роботи форми 

здійснюється командами: 

1) Программа, Выполнить, 

вказати тип файла Форма та вибрати 

потрібну форму; 

2) DO FORM < ім’я файлу >. 

 

 

 

 

 

 

3. Формування звітів за допомогою конструктора 

 

Під звітом розуміють форматоване подання даних, що виводяться на 

екран, принтер чи у файл. Користувач може скористатися стандартним 

форматом звіту, що автоматично створюється FoxPro для кожної таблиці, або 

розробити для звіту спеціальний формат за допомогою конструктора звітів. 

Як правило, звіт складається із пояснювального тексту, полів та 

елементів оформлення. Текст має довільний характер. Елементи оформлення 

служать для покращеного сприйняття інформації. Поля звіту можуть 

безпосередньо відповідати полям таблиці або бути результатом обчислень 

над полями таблиці. При створенні і модифікації звітів, конструктор звітів 

дозволяє вилучати, доповнювати, переміщати області разом із розміщеними в 

них об'єктами, задавати колір і керувати параметрами відображення 

довільних елементів і області звіту. 

Конструктор звітів викликається командою Файл, Создать, Отчет, 

Новый файл. Після цього на екрані з’являється вікно розмітки звіту, а в 

меню - новий пункт- Отчет. 

Для роботи із звітом використовуються додаткові панелі, одна з них 

панель інструментів конструктора звітів. 

Вікно розмітки звіту на початку роботи зі звітом має три смуги. Назва 

смуги звіту відображається на розділюючому рядку, який розміщений 

безпосередньо під цією смугою. При включенні титульної сторінки і смуги 

підсумків з’являються додаткові смуги, кожна з яких може містити текст, 
табличні поля, обчислювані поля, рисунки. 

Вікно конструктора звіту може мати смуги наступних типів: 

Заголовок – інформація, що з’являється перед основним звітом. 

Заголовком може бути назва звіту або будь-яка інформація, яку необхідно 

розмістити на першій сторінці звіту; 
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Верхний колонтитул страницы – інформація, що виводиться на 

початку кожної сторінки; 

Детали – інформація з полів таблиці або результат обчислень над 

полями таблиці; 
Нижний колонтитул - інформація, що може містити, наприклад, 

номер сторінки, дату, підсумкові значення за даними поточної сторінки; 

Сводка - інформація, що з’являється один раз після основного звіту і 
містить загальні обчислення. 

Початкове розміщення полів таблиці можна полегшити, 

використовуючи стандартний засіб конструктора звітів - Стандартный 

отчет. Стандартный отчет – це засіб конструктора звітів, який 

автоматично розміщує вибрані поля у порожньому вікні розмітки звіту. Для 

створення стандартного звіту необхідно виконати команду Отчет, 

Стандартный отчет.  

У вікні розмітки звіту ми бачимо лише шаблон звіту. Для перегляду 

звіту, що містить реальні дані, потрібно вибрати у пункті меню 

Представление процедуру Предварительный просмотр. 

Щоб надати звіту закінченого вигляду, можна добавити в нього 

заголовок і підсумкові дані. Командою Отчет, Титул и итоги здійснюється 

формування заголовка звіту і його підсумкової частини. 

Для розміщення обчислюваного поля у звіті потрібно вибрати 

інструмент поле  і курсором визначити місце розміщення поля та його 

розміри, а у вікні Выражение отчета сформувати вираз, результат 

обчислення якого буде 

виводитися у даному полі. 
Підсумкові поля, 

зазвичай, розміщують у смузі 
Сводка. Формування 

підсумкового поля 

відрізняється від формування 

обчислюваного поля 

необхідністю вибору у вікні 
Вычислить поле, при 

натисканні кнопки Вычислить, 

потрібної статистичної функції. 
Підсумкові поля частіше 

всього розміщуються у смузі 
Сводка звіту. Але їх можна 

розмістити і в смузі Детали 
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для виведення результатів наростаючих підсумків. Результати звіту 

виводяться командою REPORT FORMAT <імя файлу звіту>. 

 

4. Вибір даних з таблиць за допомогою запитів 

 

На практиці дуже часто необхідно вибрати з таблиці частину записів, 

що задовольняють певним критеріям та впорядкувати їх. Критерії можуть 

визначатися або однією, або сукупністю умов. За допомогою потужних і 
гнучких засобів Visual FoxPro можна формувати складні критерії для вибору 

записів з однієї чи декількох таблиць, визначати поля, які повинні фігурувати 

для вибраних записів, виконувати обчислення над вибраними даними. 

Запитами будемо називати питання, що формуються по відношенню до 

бази даних. Результатом виконання запиту завжди є таблиця, яку можна 

зберегти в масиві, в новоствореній таблиці, відобразити на екрані у вікні 
BROWSE чи вивести у вигляді звіту. При формуванні запиту необхідно 

вказати критерій пошуку записів і визначити вигляд результуючої таблиці. 
Для цього не потрібно писати спеціальні команди, а необхідно лише 

заповнити форму у вікні конструктора запитів. 

Вікно конструктора запитів викликається командою Файл, Создать, 

Запрос, в якому потрібно, насамперед, вибрати таблиці, вказати поля 

вибраних таблиць, визначити критерії вибору записів, групування і 
впорядкування даних, а також вказати місце виведення результатів запиту. 

Вікно конструктора запитів містить вкладки для вибору полів запиту, 

визначення умов об'єднання таблиць, для визначення фільтрів, що 

встановлюються для вибору записів, для визначення критеріїв впорядкування 

та групування даних та для додаткових параметрів. 

Переглянути результати 

запиту можна наступним чином: 

1) натиснути кнопку 

Запустить; 

2) командою Запрос, 

Выполнить; 

3) DO <ім’я запиту; 

4) командою Выполнить 

контекстного меню. 

За допомогою запитів Visual 

FoxPro дозволяє не тільки 

вибирати з таблиць потрібну 

інформацію, але й проводити 

обчислення та відображати 

результати обчислень у 
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результуючій таблиці. В такий спосіб можна отримувати дані, які відсутні у 

таблиці. Для того, щоб включити в запит функцію поля чи вираз на вкладці 
Поля у області Функции и выражения:, необхідно сформувати вираз для 

обчислення або натиснути кнопку виклику конструктора виразів для 

формування виразу обчислюваного поля та кнопкою Добавить перенести 

даний виразу у список Выбранные поля. Вирази для обчислюваних полів 

можуть містити формули, що зв’язуються з допомогою операторів. В якості 
елементів формул можуть використовуватись поля, константи і функції. 
Умови вибору записів формуються у вкладці Фільтр, тим самим 

створюється шаблон, з яким Visual FoxPro при виконанні запиту буде 

порівнювати всі записи таблиці. В результуючій таблиці будуть тільки ті 
дані, значення яких збігаються з шаблоном. 

При виборі даних із таблиць найчастіше використовуються 

багатотабличні запити, оскільки інформація в реляційних БД міститься не в 

одній окремій таблиці, а у сукупності зв’язаних таблиць. Зв’язок між 

таблицями здійснюється на основі однакових полів. Для формування 

багатотабличних запитів потрібно добавити у вікно конструктора запитів всі 
таблиці, з яких здійснюється вибірка даних, і визначити умови їх об’єднання. 

За замовчуванням поля результуючої таблиці мають ті ж назви, що і 
поля таблиць, для яких формується запит, а обчислюваним і підсумковим 

полям присвоюються назви згідно з прийнятими у Visual FoxPro 

домовленостями. Тому логічно таким полям давати більш змістовні назви. 

Visual FoxPro дозволяє за власним бажанням міняти назви полів 

результуючої таблиці в процесі  виконання запиту. Для зміни назви поля 

використовується ключове слово AS, за яким вказується нова назва поля 

результуючої таблиці. Після задання нової назви поля необхідно натиснути 

кнопку Добавить, щоб це поле додалось до списку полів, які будуть 

представлені у запиті. 
За замовчуванням виведення результатів запиту здійснюється у 

результуючу таблицю. Але можна направляти результати запиту у таблицю, 

що тут же створюється, у звіт і т.д. командою Запрос, Результаты запроса. 

 

5. Побудова меню 

 

Добре спроектована і виконана автоматизована система може 

використовуватись користувачем будь-якої кваліфікації. Як правило, 

автоматизована система має своє власне меню, що заміняє основне меню 

Visual FoxPro або доповнює його, і містить команди, призначені для 

виконання конкретних задач. 
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Перед створенням автоматизованої системи створюються всі необхідні 
об'єкти: база даних, таблиці, що входять в неї, екранні форми, звіти, запити, а 

потім окремі об’єкти об’єднуються за допомогою меню. 

Першим етапом створення автоматизованої системи є визначення 

вимог до неї. Насамперед, необхідно визначити склад інформації, яка буде в 

створюваній автоматизованій системі. Після того, як визначено, які дані 
будуть знаходиться в автоматизованій системі, створюються всі таблиці; що 

входитимуть в неї. На цьому етапі визначаються відношенням між 

таблицями, структура кожної таблиці і поля для зв’язування таблиць. 

Одночасно із визначенням структури інформації потрібно визначити ті 
засоби, які отримає користувач при роботі з нею. Після того, як спроектовано 

таблиці і сформульовані основні вимоги до автоматизованої системи, можна 

розпочинати створення структури меню (дерева меню). Дерево меню можна 

організувати або на основі функції, що виконує автоматизована система, або 

на основі таблиць, що використовуються в автоматизованій системи. Перед 

створенням структури меню за допомогою конструктора рекомендується 

зобразити його на папері. 
Горизонтальне меню, що розміщується у верхній частині екрану, 

називається рядком меню Visual FoxPro. Для створення рядка меню 

необхідно у вікні конструктора меню описати пункти меню, відобразити 

рядок на екрані, визначити дії, що будуть виконуватись при виборі пункта 

меню. 

Вікно конструктора меню відкривається командою Файл, Создать, 

Меню, Новый файл та вибором варіанта Меню у вікні Новое окно.  
Конструювання меню 

складається з двох частин. У 

першій частині визначаються 

вигляд меню, назви і типи 

пунктів меню, а також їх 

екранні атрибути. У другій 

частині описуються дії, що 

виконуються при виборі 
пунктів меню. На кожному 

кроці створення меню можна 

проглядати зовнішній вигляд 

меню за допомогою кнопки 

Предварительный просмотр. 

Назви пунктів меню вводяться у стовпчику Приглашение вікна 

конструктора меню. Для визначення типу пунктів меню вибрається 

необхідний елемент із списку Результат. Можливі такі типи пунктів меню: 
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Тип Пояснення 

Команда При виборі пункту меню виконуватиметься пов’язана 

з ним команда, записана праворуч. 

Элемент При виборі пункту меню ніякі дії не 

виконуватимуться. 

Подменю При виборі пункту меню розкривається пов’язане з 
даним пунктом підменю. Підменю створюється при 

натискуванні кнопки Создать. 

Процедура При виборі пункту меню викликається процедура, яка 

визначена для даного пункта меню. 

 

При визначенні типів Процедура і Подменю у вікні конструктора 

праворуч опису типу пункту меню з’являється кнопка Создать, натиснувши 

яку можна перейти у вікно створення процедури або почати створювати 

підменю для вибраного пункту меню. 

Збереження створеного меню виконується командою Файл, 

Сохранить как... 

Кнопка попереднього перегляду меню у вікні конструктора меню 

дозволяє проглянути попередній вигляд створюваного меню, але не дозволяє 

активізувати його. Для використання меню, його необхідно згенерувати 

(згенерувати програмний код). Генерація меню виконується командою 

Меню, Генерация, та для запуску генерації необхідно натиснути кнопку 

Генерация. 

Після завершення генерації програмний код меню запускається 

командою Программа, Выполнить та вибором файлу меню з розширенням 

mpr. 

Активізація пункту меню за допомогою клавіші Alt і одного символа 

назви, визначається включенням в його назву перед активізуючим символом 

комбінації символів \< (за замовчуванням активізуючим символом є перший 

символ назви пункта меню). 

Для створення підменю для пункту меню необхідно у стовпчику 

Результат вибрати Подменю і натиснути праворуч кнопку Создать. У вікні 
конструктора меню в списку Уровень меню буде знаходитися мітка пункту 

меню, якщо назва пункту меню, для якого створюється підменю, задається 

російськими чи українськими літерами, або назва пункту меню, якщо ця 

назва задається латинськими літерами. 

Аналогічно, як і при створенні меню, для кожного пункта підменю 

назва пункту підменю задається у стовпці Приглашение, а у стовпці 
Результат із списку вибирається тип пункту підменю. 

Для покращення вигляду меню елементи створеного підменю можна 

розмежовувати лініями. Для створення розділюючи ліній між елементами 
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підменю у стовпці Приглашение необхідно ввести символ \-, а у стовпчику 

Результат вибрати із списку Элемент. 

 

Завдання 

1) Створити таблиці БД за вказаною структурою, ввести не менше 10 

записів. 

2) Сформувати вхідну форму для введення, редагування та перегляду 

даних таблиць БД вказаної структури. 

3) За даними таблиць вказаної структури сформувати звіти з 
обов’язковим обчисленням підсумкових значень. 

4) Зробити вибір даних з таблиць вказаної структури (Запрос, умову 

вибору записів сконструювати самостійно). 

 

А) Структура таблиці БД. 

 

Номер квитанції NKV N(6,0) 

Платник PLATN C(17) 

Номер рахунку NRAH N(9,0) 

ЖЕК GEK N(2,0) 

Дата платежу DPL D(8) 

Квартплата KVAR N(6,2) 

Опалення  OPAL N(6,2) 

Вода WODA N(6,2) 

Газ GAZ N(6,2) 

Антена ANT N(6,2) 

 

B) Структура таблиці БД. 

Номер 

сертифікату 

NS N(6,0) 

Підприємство PID C(16) 

Дата реєстрації DR D(8) 

Назва товару NT C(12) 

Артикул ART N(8,0) 

Одиниці виміру OW C(9) 

Ціна CINA N(8,2) 

% знижки PROC N(5,2) 

Підтвердження 

якості 
PDV M(12) 
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C) Структура таблиці БД. 

Дата перевезення DPR D(8) 

Вид транспорту VUD C(9) 

Форма власності VLS C(10) 

Перевезено 

пасажирів 

PAS N(5,0) 

Перевезено 

пільговиків 

PLG N(5,0) 

Вартість поїздки VAR N(5,2) 

Кількість рейсів REJS N(4,0) 

Контроль KNT M(12) 

 

D) Структура таблиці БД. 

Прізвище та 

ініціали 

FIO C(20) 

Дата народження DN D(8) 

Стать ST C(1) 

Спеціалізація SP C(10) 

Відділення WID C(20) 

Стаж роботи SR N(2,0) 

Інші відомості DOD M(8) 

 

E) Структура таблиці БД.  

Прізвище та 

ініціали 

FIO C(20) 

Дата народження  DN D(8) 

Стать ST C(1) 

Освіта OS C(17) 

Оклад OKL N(8,2) 

Сімейний стан SS C(8) 

Кількість дітей KD N(2,0) 

Заохочення DOD M(10) 
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F) Структура таблиці БД. 

Номер накладної NN N(6,0) 

Дата виписки DV D(8) 

Автомобіль AV C(14) 

Водій VD C(17) 

Постачальник POS C(25) 

Товар TOW C(9) 

Кількість KL N(9,2) 

Супровід SV M(12) 

 

G) Структура таблиці БД. 

Номер відомості NV N(6,0) 

Замовник  ZAM C(15) 

Виконавець VUK C(15) 

Дата прийняття DPR D(8) 

Дата виконання DVK D(82) 

Вартість 

матеріалу 

WAR N(7,2) 

Розцінка ROZ N(5,2) 

До оплати OPL N(7,2) 

 

H) Структура таблиці БД. 

Прізвище 

хворого 

FIO C(15) 

Прізвище лікаря LIK C(15) 

Відділення VID C(12) 

Діагноз DIAG C(28) 

Термін лікування TERM N(4,0) 

Епікриз EPIK C(17) 

Необхідність 

операції 
OPER L(1) 

Дата операції DOP D(8) 
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I) Структура таблиці БД. 

Назва колгоспу KOL C(16) 

Номер ферми NF N(2,0) 

Прізвище доярки FIO C(14) 

Дата удою DAT D(8) 

Кількість корів KOR N(4,0) 

Надоєно NAD N(6,0) 

Вміст жиру GUR N(5,2) 

Спосіб дійки SP L(1) 

 

J) Структура таблиці БД. 

Номер 

сертифікату 

NS N(6,0) 

Підприємство PID C(16) 

Дата реєстрації DR D(8) 

Назва товару NT C(12) 

Артикул ART N(8,0) 

Одиниці виміру OW C(9) 

Ціна CINA N(8,2) 

% знижки PROC N(5,2) 

Підтвердження 

якості 
PDV M(12) 

 

K) Структура таблиці БД . 

Номер квитанції NKV N(6,0) 

Платник PLATN C(17) 

Номер рахунку NRAH N(9,0) 

ЖЕК GEK N(2,0) 

Дата платежу DPL D(8) 

Квартплата KVAR N(6,2) 

Опалення  OPAL N(6,2) 

Вода WODA N(6,2) 

Газ GAZ N(6,2) 

Антена ANT N(6,2) 
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L) Структура таблиці БД. 

Номер картки 

обліку 

NKO N(6,0) 

Шифр матеріалу SHIFR C(17) 

Назва матеріалу NAZVA N(9,0) 

Одиниця виміру ODVM N(2,0) 

Ціна за одиницю CINA D(8) 

Залишок на 

початок 

ZALPOC N(6,2) 

Прихід PRUHID N(6,2) 

Розхід ROZHID N(6,2) 

Залишок на 

кінець 

ZALKIN N(6,2) 

 

M) Структура таблиці БД. 

Дата документу DD D(8) 

Кількість поїздів PK N(3,0) 

Плацкарта PL N(4,0) 

Купе KP N(4,0) 

Загальні ZG N(4,0) 

Черговий по 

станції 
CH C(12) 

Касир KS C(12) 

Виявлені 
недоліки 

VN M(11) 

 

N) Структура таблиці БД. 

Дата документа DD D(8) 

Номер накладної NN N(6,0) 

Назва колгоспу KL C(15) 

Цукрозавод CZ C(12) 

Авто AV C(8) 

Водій VD C(12) 

Вага VG N(6,2) 

% забрудненості BR N(5,2) 

% цукру CK N(5,2) 

Претензії PR M(12) 
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O) Структура таблиці БД. 

Дата проведення 

робіт 
DPR D(8) 

Номер відомості VID N(6,0) 

Назва матеріалу NAZ C(12) 

Одиниці виміру OVM C(8) 

Артикул ART N(7,0) 

Дільниця 1 D1 N(7,2) 

Дільниця 2 D2 N(7,2) 

Дільниця 3 D3 N(7,2) 

Швидкість SHK L(1) 

Зауваження ВТК ZAV M(15) 
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