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Вступ
В наш час, коли електроенергія дорожчає з кожним днем, енергозбереження в
повсякденному житті стає все більш актуальним. З кожним роком в побуті зростає
споживання електроенергії, і ця тенденція буде зберігатися, так як останнім часом
кількість техніки навколо нас зростає, а вона є основним споживачем електроенергії.
Відмовитися від електричних приладів ми вже не зможемо, а от навчитися
економити електроенергію – цілком реальне завдання.
Щоб навчитися економити електроенергію потрібно представляти, скільки
електроенергії споживає окремий прилад і де можна заощадити. Розроблений проект
буде корисним не тільки як студентська науково-дослідна робота, але й стане в
нагоді проектувальникам та інженерам.
В Дніпродзержинському енергетичному технікумі є велика кількість
комп’ютерної техніки, основна частина якої зосереджена в аудиторному фонді
циклової комісії комп’ютерних дисциплін. Різноманітна техніка по-різному
споживає електроенергію, тому запропоновано приблизно з'ясувати, скільки
електроенергії споживає техніка в комп’ютерних кабінетах.
Кожен зможе побачити, скільки споживають основні електроприлади в
кабінетах циклової методичної комісії комп’ютерних дисциплін, а також за рахунок
чого можна здійснювати економію споживаної електроенергії.
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1. Загальна частина
Щоб дізнатися споживання електроенергії окремим комп’ютером необхідно
враховувати комплектуючі, їх потужність і завантаженість комп’ютера. Джерелами
енерговитрат у комп’ютера є: монітор, системний блок, периферія.
Отже, системний блок. Його споживання в першу чергу залежить від
потужності блоку живлення. Дана інформація вказується в документації і зліва під
кришкою системного блоку. Комп’ютери в аудиторіях укомплектовані блоками
живлення потужністю від 300 до 450 Вт.
Монітор споживає електроенергію залежно від режиму роботи від 5 Вт (режим
очікування) до 150 Вт, від діагоналі, яскравості монітора, конструктивних
особливостей. В аудиторіях плазмові і рідкокристалічні монітори споживають 75 Вт,
а монітори на електронно-променевих трубках – 100 Вт.
Залежно від того, що входить в периферію комп’ютера можна розрахувати і
додаткове споживання. Сканер, принтер, плоттер, аудіосистема і т. д. в супутній
документації

мають

дані

про

споживання

електроенергії.

Вся

споживана

електроенергія комп’ютером не може бути постійна. Можна зробити тільки
усереднений розрахунок, так як система зазвичай не завантажена на 100%. У
середньому

споживання

становить

близько

половини

максимального

енергоспоживання. Різний рівень енергоспоживання обумовлюється різними
пропорціями

співвідношення

максимального

навантаження

системи і

часу

бездіяльності.
Також враховано споживання електроенергії периферійними пристроями:
принтерами, плоттером. Враховувалось також енергоспоживання ламп освітлення та
обігрівачів.
1.1 Потужність блоку живлення
Цей параметр є індивідуальним для кожного комп'ютера. Для розрахунку
потужності

блоку

живлення

споживаної

електроенергії

комп'ютера

кожним

необхідно

компонентом
3

підсумувати

комп'ютера.

кількість

Звичайному

користувачеві досить складно самостійно скласти всі значення, тим більше на деякі
комп'ютерні комплектуючі просто не вказується споживана потужність самим
виробниками або ж значення свідомо завищені. Щоб не витрачати час на вивчення
всіх характеристик комплектуючих, можна скористатися он-лайн калькулятором
розрахунку потужності блоку живлення, хоч в цих сервісах значення і не завжди
істинні, але можна отримати приблизне значення, що цілком вистачить для
визначення потужності блоку живлення.
Після отримання умовної потужності блоку живлення, необхідно додати
«запасні вати» - це близько 10-20% від загальної потужності. Запас потрібен для
того, щоб блок живлення не експлуатувався на максимальній потужності. Якщо
блок живлення буде з недостатньою потужністю, то це викличе ряд неполадок:
зависання, самостійні перезавантаження, поклацування головки жорсткого диска, а
також виключення комп'ютера.
Для чого потрібно розраховувати потужність блоку
живлення

Якщо

стандартного

збирається

блоку

живлення

потужна
на

система,

300-400

ват,

то
що

поставляється з корпусом, просто не вистачить. Звичайно,
можна не мучитись підрахунками і

вибором блоку

живлення, а відразу взяти на 1500 ват, але навіщо
переплачувати даремно.
Можна зробити і умовні рекомендації, адже для обчислення потужності блоку
живлення необхідно підсумувати всі компоненти, що входять в комп'ютер. Тут
потрібно лише враховувати, що кожен слот PCI Express x16 споживає до 75 W.
Також треба враховувати, що процесори high-end класу споживають значно більше
електроенергії, ніж процесори low-end класу.
 для сучасних офісних і домашніх комп'ютерів цілком підійдуть блоки
живлення потужністю 400-450 Вт, з вбудованою відеокартою або
дискретною відеокартою low-end класу;
 для ігрових комп'ютерів середнього рівня - 550-650 ват;
 для ігрових комп'ютерів hi-end класу з декількома відеокартами - 700 Вт
і вище.
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Потужність блоку живлення виробники друкують на наклейці великим
шрифтом. Потужність блоку живлення – це скільки він зможе віддати енергії
компонентам, що до нього підключаються. Як писалося вище, прорахувати
потужність можна через он-лайн калькулятор розрахунку потужності блоку
живлення і додати до нього 10-20% «запасної потужності». Однак насправді, все
трохи складніше, адже блок живлення дає різну напругу 12В, 5В, 12В, 3,3В, тобто,
кожна лінія напруги використовує тільки свою потужність. Але в самому блоці
живлення встановлений один трансформатор, який генерує всі ці напруги для
живлення комплектуючих комп'ютера. Є, звичайно, блоки живлення з двома
трансформаторами і найчастіше їх використовують для серверів. Але в звичайних
комп'ютерах використовують блоки живлення з одним трансформатором і тому
потужність кожної лінії напруги цілком може «плавати» - тобто, збільшуватися,
якщо на інших лініях навантаження слабке або ж зменшується, якщо інші лінії
перевантажені. А на блоках живлення пишуть саме максимальну потужність для
кожної лінії, і якщо їх підсумувати, то отримана потужність буде вище потужності
блоку живлення. Тобто, виробник навмисне завищує номінальну потужність блоку
живлення, яку він не здатний забезпечувати. А всі ненажерливі компоненти
комп'ютера

(відеокарта

і

процесор) отримують живлення
саме від +12 В, тому потрібно
звертати увагу на зазначені для
нього значення струмів. Якщо
блок живлення якісний, то цю
інформацію вкажуть на бічній
наклейці у вигляді таблиці або списку.
1.2 Потужність монітора
Нові плоскопанельні РК-монітори постійно ставлять нові рекорди за
мінімальним енергоспоживанням: 50 Вт, 40 Вт і навіть 30 Вт або менше - такі
характеристики зустрічаються у сучасних 24" моніторів.
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Процесори і відеокарти досягли рекордних рівнів енергоспоживання кілька
років тому, але сьогодні тенденція така, щоб комплектуючі стають максимально
дружні до навколишнього середовища. Сьогодні на ринку присутні економічні
процесори, материнські плати, модулі пам'яті, жорсткі диски і навіть блоки
живлення. Багато що змінилося, але все одно доводиться оцінювати кожен продукт
окремо, щоб визначити, чи дійсно він ефективний по енергоспоживанню.
Монітори, здебільшого, вислизнули з цієї хвилі економії. Частково це
пов'язано з тим, що середній ПК споживав більше енергії, ніж підключений монітор,
ще з тих пір, як плоскопанельні дисплеї замінили старі ЕПТ-монітори. В результаті
масові ПК, які не оснащуються дискретною відеокартою і багатоядерними
процесорами, споживають цілком розумний рівень енергії.
Монітори з електронно-променевою трубкою використовують електронну
гармату, яка виводить картинку на екран з люмінофором рядок за рядком, до 120
разів на секунду. Швидкість виведення в кадрах в секунду також називають
частотою оновлення. Щоб на екрані не було помітно мерехтіння, частота оновлення
повинна бути не менше 75 Гц, але 85 Гц або вище забезпечить ще більш стабільну
картинку. ЕПТ-монітори використовують скляну променеву трубку, в результаті
чого вони фізично глибокі за габаритами, важкі, тендітні і схильні до дії
електромагнітних завад. Крім того, ЕПТ-монітори небезпечні для навколишнього
середовища через різні токсичні покриття. Додамо до цього високочастотний "шум",
можливість вибуху (це все ж таки вакуумна трубка) і випромінювання, так що
домінування РК-моніторів на сьогоднішній день цілком зрозуміло.
На відміну від ЕПТ-моніторів, у кожного РК-монітора є своя роздільна
здатність, в якій він повинен працювати, щоб видавати оптимальну якість картинки.
Якщо виставити дисплей з роздільною здатністю 1920x1080 в формат всього
1600x900, то ви отримаєте розмиту картинку, оскільки роздільна здатність, що
подається на монітор буде перетворюватися в свою. Слід уникати старих 15контактних інтерфейсів D-SUB (VGA), оскільки вони перетворять цифровий сигнал
в аналоговий під час передачі, а потім знову оцифровує сигнал, щоб вивести його на
вашому РК-моніторі. Подібні перетворення призводять до втрати якості сигналу,
яку можна уникнути, якщо використовувати цифрове підключення.
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Більшість сучасних РК-моніторів побудовані на основі активної матриці з
тонкоплівкових транзисторів (thin-film transistor, TFT). На спеціальну TFT-підкладку
наносяться транзистори, конденсатори, контактні лінії і електроди. Вони служать
для прикладання напруги між TFT-підкладкою і підкладкою з колірними фільтрами,
яка містить червоні, сині та зелені субпікселі. Дві скляні підкладки відокремлені
один від одного комірками, заповненими рідкими кристалами. Крім того, наносяться
і фільтри поляризації. Нарешті, контактні лінії підводяться до чіпу управління. У
подібній матриці кожен піксель можна адресувати незалежно через відповідні
контакти ряду.
1.3 Типи моніторів
Між різними моделями РК-дисплеїв бувають дуже великі відмінності по
продуктивності і характеристикам, але, в цілому, можна стверджувати, що нові
покоління продуктів краще старих. Такі характеристики, як час відгуку і затримка
введення (час, який потрібен на зміну кольору пікселя і на те, щоб вхідний сигнал
змінив картинку, відповідно), кути огляду, яскравість і контрастність постійно
поліпшуються.
Найбільш широко поширені TFT РК-дисплеї з панелями TN (Twisted nematic,
скручений нематичний рідкий кристал), які забезпечують час відгуку всього кілька
мілісекунд, хоча він змінюється в залежності від типу колірного переходу.
Контрастність, кути огляду і якість передачі кольору у подібних панелей і раніше є
проблемними областями, особливо це стосується дешевих TN-панелей.
Панелі IPS (In plane switching) використовують рідкі кристали, які орієнтовані
більш паралельно до панелі, ніж перпендикулярно. Кути огляду таких панелей
ширші, а світло менше розсіюється по матриці, тому колір можна зробити більш
точним. Але спочатку за підвищення точності передачі кольору доводилося
розплачуватися часом відгуку. Панелі AS-IPS дали поліпшену контрастність, а
панелі H-IPS працюють в професійних РК-моніторах, де вони забезпечують більш
природний білий колір. Панелі E-IPS є найбільш просунутими панелями класу IPS,
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вони змогли знизити час відгуку до всього декількох мілісекунд, але і коштують такі
панелі набагато дорожче, ніж TN.
Панелі MVA (Multi-domain vertical alignment) можна назвати компромісом між
TN і IPS. Кольори не дуже сильно змінюються, якщо відхилятися від
перпендикуляра на площину монітора. Передача кольору і час відгуку теж хороші.
PVA (Patterned vertical alignment) - схожа технологія з вищою контрастністю. S-PVA
можна

назвати

найбільш

просунутою

технологією

з

цієї

групи,

панелі

використовують більш восьми бітів на колір, відображають дуже глибокі темні
відтінки, та й час відгуку у них мінімальний.
Нижче наведені дисплеї, які ми протестували в рамках дослідження.
Сьогодні 19" монітор з роздільною здатністю 1280x1024,
подібний BenQ FP937S, вже не сприймається чимось особливим.
Та й передача кольору у цього монітора залишає бажати
кращого в порівнянні з сучасними моделями. Часом відгуку 12
мс, яскравістю 250 кд/м², контрастністю 500:1 теж нікого не
здивуєш. Втім, якщо не порівнювати цей монітор безпосередньо з новими
моделями, то зі своєю роботою він впорається. Енергоспоживання виявилося
вражаюче низьким – 32 Вт максимум, хоча при цьому доведеться змиритися з
відсутністю цифрових входів.
20" монітор з TN-панеллю і раніше актуальний, а в 2006
він став одним з перших доступніших дисплеїв. Монітор
продавався за ціною нижче $400, і ці гроші він повністю
відпрацьовував. У порівнянні з більш новою моделлю білий
колір трохи жовтуватий, але і енергоспоживання набагато
нижче – воно залишається менше рівня 35 Вт. Дуже близько до
заявлених 36 Вт.
Цей монітор зі світлодіодним підсвічуванням. P225HQL
– 22" модель з роздільною здатністю Full HD (1900x1080) і
форматом 16:9. Висота панелі не регулюється, а глянсове
покриття вимагає регулярного протирання монітора. Крім
того, картинка здається декілька холодною і синюватою.
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Ця 19" модель для верхнього сегмента масового ринку з
підтримкою високих роздільних здатностей, високої частоти
оновлення до 115 Гц і з кінескопом DiamondTron. Монітор міг
працювати з роздільною здатністю аж до 1920x1440 на 77 Гц.
Специфікація монітора вказує на енергоспоживання до 145 Вт.
Насправді ж, при яскравості 100% енергоспоживання склало трохи більше 100 Вт.
Можна підтвердити, що ЕПТ-монітори споживають, як мінімум, в два рази
більше енергії, ніж РК-дисплеї. Можна живити три великих сучасних РК-монітора
від енергії, яка потрібна для живлення одного 19" ЕПТ-дисплея, і незабаром це
співвідношення зміниться на 4:1. Якщо існує стурбованість економією енергії, то
слід позбутися старих ЕПТ-моніторів і обзавестися пристойною РК-моделлю. Навіть
якщо енергоспоживання не дуже цікавить, слід пам'ятати, що РК-дисплеї не
нагріваються так сильно, як ЕПТ-монітори з тих же причин. У ЕПТ-моніторів
досить проблематично знизити енергоспоживання шляхом зменшення яскравості,
але в разі РК-дисплеїв енергоспоживання істотно змінюється. А саме:
 можливо знизити енергоспоживання аж до 65%, зменшуючи яскравість;
 нові дисплеї демонструють більш істотну економію енергії при зниженні
яскравості;
 дисплеям з великої діагоналлю потрібно більше світла підсвічування, але їх
споживану енергію все одно можна зменшити;
 навіть старі дисплеї споживають менше енергії, якщо знизити їх яскравість;
 інтерфейс DVI забезпечує якість картинки без втрат, і при цьому може
призводити до невеликого зниження енергоспоживання.
20% зниження яскравості може не так сильно вплинути на візуальну якість
картинки, але зате може знизити енергоспоживання дисплея істотніше, ніж інші
кроки щодо зниження енергоспоживання системи – наприклад, перехід на
економічне залізо, таке як ефективний блок живлення, "зелені" жорсткі диски або
SSD і т.д.
Рекомендується перевіряти яскравість дисплея. Для роботи з документами і
електронними таблицями зазвичай не потрібно яскравість більше 250 кд/м², а багато
користувачів за звичкою виставляють у моніторів занадто високий рівень
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яскравості.

Власне,

навряд

чи

можна

придумати

більш

простий

спосіб

"безкоштовної" економії енергії. Якщо купувати новий монітор, то рекомендовано
брати модель з високою контрастністю, оскільки це дозволяє знизити яскравість.
Звичайно, при регулюванні яскравості необхідно враховувати і персональні
переваги, освітлення в приміщенні, а також додатки, що запускаються. Економія
енергії не повинна приводити до стомлення зору.
1.4 Потужність принтера
Величезне розмаїття моделей принтерів, десятки
фірм-виробників

і,

найголовніше,

з

різноманітність

технологій роботи принтерів ускладнює прогнозування
вживаної потужності. Кожен з цих принтерів має власну
унікальну

потужність.

У

більшості

випадків

така

потужність вказана на інформаційній наклейці знизу (збоку
або ззаду) самого принтера, так само інформація про
споживання енергії повинна бути в інструкції до кожного принтера.
Лазерні принтери споживають приблизно 2-3 кВт електроенергії за годину
своєї активної роботи, це можна порівняти з потужністю електрочайника, причому
порівняно не тільки з самим енергоспоживанням, але і в цілому за схемою роботи –
основне споживання лазерного принтера йде під час друку і нагрівання, а це лише
мала частина їх роботи.
Струменеві принтери споживають, як правило, до 150 Ватт на годину, але це
приблизно, можлива серйозна різниця зі споживанням конкретної моделі.
Варто

відзначити,

що

включені

в

мережу

принтери

споживають

електроенергію навіть у вимкненому стані або, тим більше, в режимі очікування.
Причому в режимі очікування принтери споживають в середньому 5-10 Ватт
електроенергії на годину, що перевищує споживання зарядного пристрою
мобільного телефону і навіть порівняно з роботою деяких енергозберігаючих ламп,
перевищує споживання більшості світлодіодних ламп.
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1.5 Зведені дані споживання електроенергії
Була вивчена документація апаратного забезпечення аудиторій циклової
комісії комп’ютерних дисциплін, розраховано середній час роботи пристроїв і
створено таблицю споживання електроенергії. Помножено отриману кількість ват на
кількість годин роботи для кожної аудиторії і отримано загальну кількість
споживаної електроенергії. Отримані дані зведені до таблиці:
Споживана енергія комп'ютерних кабінетів
Кабінет
Серверна

№68

№78

№79

№80

№81

№82

№83

№84

№85

Пристрій
Системний блок
Монітор
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Обігрівач
Системний блок
Монітор
Лампа освітлення
Плоттер
Обігрівач

Потужність
(Вт)

Кількість

Годин роботи
(год/добу)

3
3
1
1
2
1
16
16
20
1
9
9
8
1
1
1
8
1
11
11
8
1
10
10
8
1
12
12
8
1
10
10
8
1
12
12
10
1
1
1
4
1
1

24
2
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
8
4
8
8
8
1
4

450
120
350
75
100
1000
300
75
100
2000
350
75
100
1000
350
75
100
1000
350
75
100
1000
300
120
100
1000
350
120
100
1000
350
120
100
1000
350
120
100
1000
350
75
60
70
500
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Всього
(кВт)
32,4
0,72
2,8
0,6
1,6
4
38,4
9,6
16
8
25,2
5,4
6,4
4
2,8
0,6
6,4
4
30,8
6,6
6,4
4
24
9,6
6,4
4
33,6
11,52
6,4
4
28
9,6
6,4
4
33,6
11,52
8
4
2,8
0,6
1,92
0,07
2
428,75

Всього по
кабінету
(кВт)

42,12

72

41

13,8

47,8

44

55,52

48

57,12

7,39
428,75
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1.6 Обґрунтування вибору СУБД Firebird
Firebird — компактна, крос-платформова, вільна реляційна система керування
базами даних, що реалізує більшість функцій ANSI SQL 2003. Вона може
запускатись на більшості Unix-систем (в тому числі Linux та FreeBSD) та Windows.
Основні можливості:
- Відповідність вимогам ACID: Firebird спеціально спроектовано таким чином,
щоб задовольняти вимоги «атомарності, несуперечності, ізоляції та довговічності»
транзакцій (англ. «Atomicity, Consistency, Isolation and Durability»).
- Версійна архітектура: основна особливість Firebird — версійна архітектура, що
дозволяє серверу обробляти різні версії одного запису в будь-який час таким чином,
що кожна транзакція бачить свою версію даних, не заважаючи сусіднім. Таким
чином читаючі транзакції не блокують пишучі, і навпаки. Окрім того, це дає
можливість відмовитись від логу транзакцій і таким чином зменшити ймовірність
пошкодження службової інформації бази даних.
- Збережені процедури: за допомогою мови PSQL (процедурна SQL) можна
створювати складні збережені процедури для обробки даних на боці сервера. Таким
чином можна виносити на сторону сервера значну частину бізнес-логіки
програмного пакету чи формувати дані для звітів.
- Події: збережені процедури та тригери можуть генерувати події, на які, в свою
чергу, може підписатися клієнтська програма і відповідним чином їх обробляти.
- Генератори: дають можливість просто реалізовувати автоінкрементні поля;
оскільки вони працюють незалежно від транзакцій, то можуть використовуватись
для генерації первинних ключів чи керування тривалими запитами в інших
транзакціях.
- Бази даних в режимі «лише читання»: спрощують поширення даних наприклад
на компакт-дисках, особливо в поєднанні з вбудованою (embedded) версією сервера.
- Повний контроль над транзакціями: одна клієнтська програма може одночасно
виконувати декілька транзакцій, включно з різними рівнями ізоляції. Окрім того,
доступні

протокол

двофазного

підтвердження

транзакцій

(що

забезпечує

гарантовану стійкість при роботі з кількома БД), оптимістичне блокування даних
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(блокується не вся сторінка даних, а лише змінені записи), точки збереження
транзакцій та автономні транзакції (починаючи з версії 2.5).
- Резервне копіювання на льоту: завдяки в тому числі і версійній архітектурі
немає потреби зупиняти сервер для резервування бази даних. Процес резервного
копіювання зберігає стан бази даних на момент початку резервування, не шкодячи
роботі інших клієнтів. Додатково існує можливість інкрементного резервування
бази даних (починаючи з версії 2.0).
- Тригери: для будь-якої таблиці можна назначити декілька тригерів, що
спрацюють до чи після додавання, оновлення чи вилучення даних. У тригерах
використовується мова PSQL, що дозволяє задавати початкові значення даних,
перевіряти їх цілісність, збуджувати події та ін. Починаючи з версії 1.5 у Firebird
з'явились універсальні тригери, що дозволяють обробляти вставку, оновлення та
вилучення даних в одному місці.
- Зовнішні функції: можна реалізувати за допомогою будь-якої мови
програмування та у вигляді бібліотек користувацьких функцій (англ. UDF — User
Defined Function) під'єднаних до сервера.
- Набори символів: Firebird підтримує багато міжнародних наборів символів з
багатьма варіантами сортування, зокрема типовий для українських користувачів
Windows набір символів Win1251 підтримує три варіанти сортування, в тому числі
win1251_ua, що дозволяє коректно сортувати отримані з бази дані з українськими
символами на боці сервера. Окрім того, Firebird повністю підтримує Unicode, що дає
можливість працювати з будь-якими наборами символів.
- Firebird повністю підтримує стандарт SQL-92 та реалізує більшу частину
стандартів SQL-99 i SQL-2003. Сюди входять вирази DML/DDL, об'єднання запитів,
вирази UNION, DISTINCT, підзапити (IN, EXISTS), агрегатні функції (AVG, SUM,
MIN, MAX, LIST (починаючи з версії 2.1)), вбудовані функції (ABS, CEIL,
REPLACE, GEN_UUID тощо), обмеження цілісності (PRIMARY KEY, UNIQUE,
FOREIGN KEY), та всі загальні типи даних SQL.
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1.7 Обґрунтування вибору середовища програмування Delphi
Для розробки програми вибране візуальне середовище програмування Borland
Delphi 7. Бази даних вважаються основним плюсом Delphi. Це дійсно так. Хоча ця
мова не створювався спеціально під дану сферу, реалізація роботи з даними тут
просто вражає. Навіть спеціалізовані мови для роботи з базами даних (такі, як MS
Visual FoxPro) явно поступаються за простотою і міццю програмування цього типу
додатків. Delphi приховує всі складності і в той же час дає найбільшу потужність. А
головне, що все це реалізовано дуже зручно і легко для розуміння.
Delphi - це середовище швидкої розробки, в якому в якості мови
програмування використовується Object Pascal. В основі ідеології Delphi лежить
технологія візуального проектування і методологія об'єктно-орієнтованого подієвого
програмування.
Delphi 7 може працювати в середовищі операційних систем від Windows 98 до
Windows 10. Особливих вимог до ресурсів комп'ютера система не пред'являє:
процесор повинен бути типу Pentium або Celeron, оперативної пам'яті - не менше 32
Мбайт, достатня кількість вільного дискового простору - порядку 200 Мбайт.
Delphi 7 виграє у інших подібних програм за багатьма показниками:
По-перше,

дане

середовище

програмування

відрізняється

надійністю,

відносною простотою використання і повністю продуманим файлом допомоги, в
якому можна знайти відповіді на всі питання, що виникають у процесі
програмування. Абсолютно зручний інтерфейс дозволяє істотно зменшити час
створення програми. По-друге, написана програма вміщується у файл з
розширенням *. exe, що дозволяє запускати її на будь-якому іншому комп'ютері без
установки додаткових програм.
Середовище

візуального

програмування

Delphi

7

надає

програмісту

можливість реалізації всіх переваг графічного інтерфейсу цієї системи. Так як
переважна більшість користувачів персональних комп'ютерів працюють сьогодні в
середовищі операційних систем сімейства Windows, то цей інтерфейс є для них
найбільш звичним і зручним.
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Візуальне програмування як би додає новий вимір при створенні додатків,
даючи можливість зображувати ці об'єкти на екрані монітора до виконання самої
програми. Без візуального програмування процес відображення вимагає написання
фрагмента коду, що створює й настроює об'єкт «за місцем». Побачити закодовані
об'єкти було можливо тільки в ході виконання програми. При такому підході
досягнення того, щоб об'єкти виглядали і поводилися заданим чином, стає
утомливим процесом, який вимагає неодноразових виправлень програмного коду з
подальшою прогонкою програми і спостереження за тим, що у результаті вийшло.
Завдяки засобам візуальної розробки можна працювати з об'єктами, тримаючи
їх перед очима і отримуючи результати практично відразу. Здатність бачити об'єкти
такими, якими вони з'являються в ході виконання програми, знімає необхідність
проведення безлічі операцій вручну, що характерно для роботи в середовищі, що не
володіє візуальними засобами - незалежно від того, чи є воно об'єктно-орієнтованим
чи ні. Після того, як об'єкт поміщений в форму середовища візуального
програмування, всі його атрибути відразу відображаються у вигляді коду, який
відповідає об'єкту як одиниці, що виконується в ході роботи програми.
Для запуску програм, написаних на Delphi, не потрібні ніякі додаткові
бібліотеки, інтерпретатори коду та інше. Досить взяти один-єдиний згенерований
виконуваний файл і запустити його там, де потрібно. Для установки програми на
інший комп'ютер не потрібно створення будь-яких дистрибутивів, не потрібен
процес інсталяції, досить переписати виконуваний файл програми.
Таким чином, обрана платформа, як було показано вище, задовольняє
поставленим вимогам, тому вибір був зупинений на даній системі програмування.
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2. Розробка інформаційного та програмного забезпечення
автоматизованої системи розрахунків споживання електроенергії
Була

розроблена

автоматизована

система

розрахунку

споживання

електроенергії комп’ютерними кабінетами ЦМК. Система складається з трьох
компонентів:
 Нормативно-довідкова інформація:
 Довідник співробітників (Зберігає інформацію про співробітників ЦМК,
які є матеріально відповідальними за стан комп’ютерних кабінетів)
 Довідник кабінетів (Зберігає інформацію про номери кабінетів та
закріплених за ними матеріально відповідальних осіб, відомості про яких
беруться із попереднього довідника)
 Довідник пристроїв (Зберігає інформацію про пристрої, що споживають
електроенергію, облік яких ведеться в системі)
 Довідник потужностей (Зберігає інформацію про номінальну потужність
наявних на ЦМК пристроїв)
Для всіх довідників передбачено можливість додавання, видалення та
корегування інформації.
 Вхідна інформація
 Споживання енергії (У вхідній формі можна змінити будь-які дані,
наприклад, змінити час роботи окремих пристроїв, врахувати відсутність
споживання електроенергії обігрівачами в теплий період року і лампами
освітлення в світлий час доби, змінити кількість або потужність окремих
пристроїв, змінити кількість і номінал техніки в окремих кабінетах і т.п.)
Для вхідної форми також передбачено можливість додавання, видалення та
корегування інформації.
 Вихідна інформація
 Облік споживання енергії комп’ютерних кабінетів (В залежності від
змін

внесених

у

вхідній

формі
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можна

переглянути

споживання

електроенергії на добу за окремими кабінетам ЦМК, а також дізнатися
загальне

енергоспоживання.

Передбачено

виведення

результатів

розрахунків в графічному вигляді і виведення на друк.)
Система реалізована в середовищі програмування Delphi з використанням
системи управління базами даних (СУБД) FireBird. Спроектована логічна структура
бази даних (БД), для окремих таблиць системи з виділенням первинних та зовнішніх
ключів для зв’язування таблиць між собою.
В середовищі IB Expert: створена БД, створені таблиці, тригери і процедури
на додавання, видалення, корегування, створена діаграма бази даних.
В середовищі програмування Delphi: створенні екранні форми програми з
використанням компонент і реалізовані всі можливості для роботи зі створеною БД
за допомогою віконного додатку.
2.1 Структура меню
Структура меню, що містить форми нормативно-довідкової інформації (НДІ)
та вхідні і вихідні екрані форми, представлена на рисунку:
АІС "Розрахунок споживання електроенергії
комп'ютерних кабінетів"
НДІ
Довідник
співробітників

Вхідна інформація
Споживання
енергії

Довідник кабінетів
Довідник пристроїв
Довідник
потужностей
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Вихідна інформація
Облік споживання
енергії
комп'ютерних
кабінетів

2.2 Логічна структура бази даних
Нормативно-довідкова інформація
Довідник співробітників (sotr)
Код співробітника

ПІБ

Телефон

Фото

Kod_sotr

Fio_sotr

Tel_sotr

Foto

I3

C50

C40

Blob

Довідник кабінетів (kabinet)
Код кабінету

Код співробітника

Назва (номер)

Kod_kabinet

Kod_sotr

Name_kabinet

I4

I3

C20

Довідник пристроїв (pribor)
Код пристрою

Назва

Kod_pribor

Name_pribor

I2

C50

Довідник потужностей (mosh)
Код потужності

Потужність

Kod_mosh

Mosh

I2

N(6,2)

Вхідна інформація
Споживання енергії (potrebl_elen)
Номер за

Номер

Дата складання

порядком

документа

документу

Kod

Kod_doc

Data_doc

Kod_kabinet

I4

I4

D8

I4
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Код кабінету

Код

Код пристрою

Код потужності

Кількість

Kod_sotr

Kod_pribor

Kod_mosh

Kol

I3

I2

I2

I2

співробітника

Годин роботи
(год / добу)

Всього (кВт)

Chas

Suma

I2

N(6,2)

2.3 Створення бази даних
На рисунку продемонстровано створення бази даних «Elen.gdb»:
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2.4 Створення таблиць бази даних
Екранні форми для створення таблиць бази даних «Elen.gdb» представлені на
рисунках:
Нормативно-довідкова інформація

Довідник співробітників (sotr)

Довідник кабінетів (kabinet)

Довідник пристроїв (pribor)
21

Довідник потужностей (mosh)
Вхідна інформація

Споживання енергії (potrebl_elen)
2.5 Створення ключів
Екранні форми для створення первинних та зовнішніх ключів таблиць бази
даних «Elen.gdb» представлені на рисунках:
Нормативно-довідкова інформація

Створення первинного ключа для «Довідник співробітників (sotr)»
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Створення первинного ключа для «Довідник кабінетів (kabinet)»

Створення первинного ключа для «Довідник пристроїв (pribor)»

Створення первинного ключа для «Довідник потужностей (mosh)»
Вхідна інформація

Створення первинного ключа для «Споживання енергії (potrebl_elen)»
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2.6 Створення процедур
Екранні форми для створення процедур на додавання, видалення та
редагування даних в таблицях бази даних «Elen.gdb» представлені на рисунках:
Нормативно-довідкова інформація
Довідник співробітників (sotr)

Процедура на додавання
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Процедура на редагування

Процедура на видалення
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Довідник кабінетів (kabinet)

Процедура на додавання

26

Процедура на редагування

Процедура на видалення
27

Довідник пристроїв (pribor)

Процедура на додавання

28

Процедура на редагування

Процедура на видалення

29

Довідник потужностей (mosh)

Процедура на додавання

30

Процедура на редагування

Процедура на видалення
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Вхідна інформація
Споживання енергії (potrebl_elen)

Процедура на додавання

32

Процедура на редагування

33

Процедура на видалення
2.7 Створення діаграми бази даних
На рисунку представлена діаграма бази даних «Elen.gdb»:
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2.8 Екранні форми програмного додатку
2.8.1 Нормативно-довідкова інформація
Екранні форми, що містять нормативно-довідкову інформацію представлені на
рисунках:

Головна форма програми

Про програму
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Довідник співробітників (sotr)

Довідник кабінетів (kabinet)

Довідник пристроїв (pribor)
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Довідник потужностей (mosh)
2.8.2 Вхідна інформація
Екранні форми, що містять вхідну інформацію представлені на рисунках:

Споживання енергії (potrebl_elen)
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Додавання «Споживання енергії»

Видалення «Споживання енергії»

Корегування «Споживання енергії»
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2.8.3 Вихідна інформація
Екранна форма, що містить вихідну інформацію представлена на рисунку:

Облік споживання енергії комп'ютерних кабінетів

Форма виведення звіту на друк
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Виведення результатів обчислення на графік
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Висновок
В Дніпродзержинському енергетичному технікумі є велика кількість
комп’ютерної техніки, основна частина якої зосереджена в аудиторному фонді
циклової комісії комп’ютерних дисциплін. Різноманітна техніка по-різному
споживає електроенергію і працює з різною тривалістю, тому існує необхідність
з'ясувати, скільки електроенергії споживає техніка в комп’ютерних кабінетах, в
залежності від цих параметрів.
Завдяки створеному програмному додатку є можливість в режимі реального
часу дізнатися кількість споживаної електроенергії кабінетами ЦМК комп’ютерних
дисциплін, змінюючи ті чи інші показники.
Кожен зможе побачити, скільки споживають основні електроприлади в
кабінетах ЦМК комп’ютерних дисциплін, а також за рахунок чого можна
здійснювати економію споживаної електроенергії.
В рамках виконуваного дослідження встановлено, що для зниження
енергозатрат рекомендовано замінити монітори на електронно-променевих трубках
на сучасні плазмові або рідкокристалічні дисплеї. Це суттєво знизить енергозатрати і
підвищить екологічність, безпечність і фізіологічність користування комп’ютерами
навчальних

кабінетів.

Також

рекомендується

зменшувати

години

роботи

комп’ютерів, поміщати їх в режим сну, якщо вони не використовуються.
Периферійні пристрої не залишати на довго в режимі очікування і вимикати з
мережі.
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