
Міністерство  осв іти  і  науки  Укра їни

Харківський  рад іот ехн ічн ий  коледж

                                                                                
ПРАКТИЧНА РОБОТА

Створення однодокументного Windows - додатку для роботи з базою даних 

ACCESS 2010 на базі механізму ODBC (Open Data Base Connectivity) 

з використанням класів 

CDatabase, CRecordSet, CRecordView та CDataExchange 

бібліотеки MFC Visual C++

навчальна дисципліна   

  „Системне програмування”

спеціальність  123   

„ Комп’ютерна інженерія ”

Укладач:

Заступник директора з НВР,

викладач комп’ютерних дисциплін вищої кваліфікаційної категорії

 Пуйденко В.О.

ХАРКІВ   2020



Практична робота 
Створення однодокументного Windows - додатку для роботи з базою даних 

ACCESS 2010 на базі механізму ODBC (Open Data Base Connectivity) 

з використанням класів 

CDatabase, CRecordSet, CRecordView та CDataExchange 

бібліотеки MFC Visual C++

1 Мета роботи

Удосконалення теоретичних навичок роботи з базою даних ACCESS 2010 

на базі механізму ODBC (Open Data Base Connectivity) з використанням класів 

CDatabase, CRecordSet, CRecordView та CDataExchange.

2 Послідовність виконання практичної роботи

2.1 Створення таблиці бази даних ACCESS 2010 у режимі «Таблица»

Через кнопку Пуск програмного інтерфейсу операційної системи 

Windows знайдемо папку Microsoft Office і запустимо додаток Microsoft Access 

2010:



На моніторі ПК одразу виникає програмний інтерфейс додатку Microsoft 

Access, де через опцію «Создать» починаємо створювати нову базу даних:

Для зручності таблицю нової бази даних створимо у режимі «Таблица»:

Використовуючи ліву кнопку системної мишки створимо у Таблиці1 три 

текстових поля:



Через праву кнопку системної мишки перейменуємо кожне текстове поле  

Таблиці1 як «Last_Name», «First_Name», «Sir_Name»:



Заповнимо створені та перейменовані текстові поля Таблиці1:



Збережемо Таблицю1 з іменем Група КІ-3х7 через опції Файл   

Сохранить объект как:



Збережемо базу даних через опції Файл  Сохранить объект как з іменем 

Database_CI_3x7.accdb на диску С: у папці Документы: 

C:\Users\Вадим\Documents\Database_CI_3x7.accdb:



2.1 Робота з майстром додатків по створенню одно документного 

Windows - додатку на Visual C++ з MFC для роботи з базою даних ACCESS 

2010 на базі механізму ODBC 

Використовуючи майстер додатків створимо новий Windows -  проєкт на 

Visual C++ з MFC з ім’ям DataBase_CI на базі одно документного додатку:



Продовжуючи використовувати майстер додатків у вікні Поддержка 

базы данных необхідно встановити відповідні перемикачі навпроти 

Предоставление базы данных с поддержкой файлов та Клиент ODBC:

Далі потрібно обрати джерело даних:













2.2 Робота з оглядачем рішень

Відкриємо файл ресурсів DataBase_CI.rc та в концепті діалогового вікна 

з відповідною управляючою кнопкою створимо три текстових поля з 

відповідними назвами, які відповідають кількості і назвам відповідних полів 

таблиці Група КІ-3х7 бази даних Database_CI_3x7:

2.3 Робота з файлами заголовків

Відкриємо файл заголовку DataBase_CISet.h і побачимо, що при 

правильному створенні проекту у класі CDataBase_CISet, який є похідним від 

класу MFC CRecordset, назви полів таблиці Група КІ-3х7 автоматично стануть 

об’єктами з угорською формою запису на клас CStringW:



Відкриємо файл заголовку DataBase_CIView.h об’єкту виду, де в 

представленому класі CDataBase_CIView, який є похідним класом від класу 

MFC CRecordView, створимо об’єкти m_text1, m_text2 та m_text3 на клас 

CString:

2.4 Робота з файлом вихідного коду

Далі відкриємо файл вихідного коду  DataBase_CIView.cpp та, 

знайшовши метод CDataBase_CIView(), ініціалізуємо об’єкти m_text1, m_text2 

та m_text3 порожніми рядками:



Далі, в методі DoDataExchange(CDataExchange* pDX), передамо  

об’єкти m_text1, m_text2, m_text3 в метод обміну даними DDX:

. 

Відкриємо файл вихідного коду  DataBase_CISet.cpp та у методі 

CDataBase_CISet(CDatabase* pdb) відключимо директиву #error:

  



2.5 Робота з майстром класів і обробником події

Через майстер класів створимо обробник події OnClickedButton1()  

активації управляючої кнопки запиту до бази даних:

Пропишемо у створений обробник наступний програмний код, де в 

об’єкти m_text1, m_text2, m_text3 будуть передаватися дані таблиці Група КІ-

3х7 бази даних Database_CI_3x7:



2.6 Збірка та запуск проєкту

Windows-програма DataBase_CI готова. Зберемо рішення Ctrl+Shift+B та 

запустимо проект Ctrl+F5:  

При активації лівою кнопкою системної мишки управляючої кнопки 

запиту до бази даних, у відповідні текстові поля буде виводитись інформація із 

таблиці підключеної бази даних:



3 Порядок виконання роботи

3.1 В інтегрованому середовищі ACCESS 2010 створити таблицю Група 

КІ 3х7 бази даних Database_CI_3x7, де у відповідних текстових полях 

прописати свої Прізвище, Ім’я, По-батькові.

3.2 В інтегрованому середовищі Visual Studio створити відповідний 

Windows – проєкт на Visual C++ з використанням бібліотеки MFC на базі одно 

документного Windows - додатку для роботи з базою даних ACCESS 2010 на 

базі механізму ODBC, дотримуючись послідовності виконання практичної 

роботи за п. 2.

3.2 Зібрати рішення Windows – проекту: Ctrl+Shift+B.     

3.3 Запустити зібраний  Windows – проєкт: Ctrl+F5.               

3.4 Отримати результати дії Windows – проєкту на моніторі ПК.

4 Зміст звіту

4.1 Звіт оформлюється із урахуванням вимог до навчальної документації і 

містить  всі розкриті  пункти виконання роботи. 

4.2 Результати роботи програми копіюються з монітору у текстову 

частину звіту. 

4.3 Висновки з роботи.


