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данные' else '' end as "Доступность", 
       strftime('%d.%m.%Y %H:%M:%S',lastonline_timestamp, 'unixepoch', 

'localtime') as "Последний раз был в сети" 
from contacts 
В результате получим  список контактов (Рис. 3). 

 
Рис. 3 Результат выполнения SQL запроса 

 

Выводы: 
В случае утери контроля над аккаунтом Skype всегда существует 

возможность восстановить список контактов. 
Кроме списка контактов, используя SQL запросы, можно получить 

историю звонков и их участников, содержание текстовой переписки. 
Следует заметить, что истории звонков, и содержание переписки 
сохраняется за последним 3 месяца. 

В случае повреждения базы данных Skype SQLite Database Browser 
позволяет ее восстановить. 
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РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СИСТЕМИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ І РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ 

 

Автоматизована інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність 
даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, 
які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення 
інформації у відповідності з вимогами, які випливають з цілей організації.  

Автоматизована інформаційна система (АІС), як і будь-яка інша 
складна система, складається з окремих елементів і організації відносин 
між ними. В автоматизованій інформаційній системі виділяють 
функціональну частину та частину забезпечення. 

Функціональна частина АІС є домінуючою. Вона завжди пов'язана з 
проблемними сферами і фактично є моделлю системи управління 
конкретним об'єктом. До функціональної частини належать ті елементи, які 
визначають її функціональні можливості, а саме: призначення, виконувані 
управлінські функції та функції з обробки інформації. Основними 
елементами функціональної частини автоматизованої інформаційної системи 
є: функціональні підсистеми, блоки, або комплекси задач та окремі задачі. 
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Для реалізації функціональної частини автоматизованої інформаційної 
системи потрібні відповідні ресурси, які створюються забезпечувальною 
частиною. У складі забезпечувальної частини АІС виділяють окремі забезпе-
чувальні підсистеми, кожна з яких об'єднує певний вид ресурсів, а також 
умови їх організації. Ці підсистеми охоплюють типовий набір ресурсів, 
необхідних для функціонування АІС, тому їх перелік є практично однаковим 
для різних АІС. 

Основними факторами, які впливають на впровадження 
інформаційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також 
наявність відповідних засобів для їх формування. Найсуттєвіше на 
розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі 
комп’ютерної техніки та телекомунікаційних мереж. 

Відмітимо, що головна особливість розробки АІС полягає в концентрації 
складності на стадіях передпроектного обстеження та проекттування і від-
носно невисокої складності та трудомісткості наступних етапів. Більше того, 
невирішені питання й помилки, допущені на етапах аналізу та проектування, 
породжують на етапах запровадження й експлуатації труднощі, невирішені 
проблеми, що стає причиною відмови використання матеріалів проекту. 

Розглядаючи особливості проектування АІТ, слід відмітити, що 
сучасна інформаційна технологія реалізується в умовах спроектованих 
автоматизованих інформаційних систем, де у процесі їх створення повинні 
бути взаємопов’язані раціональні методи рішення управлінських задач і 
технологія оброблення даних. Проектування автоматизованих інформа-
ційних технологій передбачає такі аспекти: технологічний – як апаратно-
комунікаційний комплекс, що має конкретну конфігурацію та служить для 
оброблення й передавання інформації; програмно-математичний – як набір 
математичних, інфологічних, статистичних, алгоритмічних та інших 
машинних моделей, а також комп’ютерних програм, що їх реалізують; 
методичний – як сукупність засобів реалізації функцій управління; органі-
заційний – як опис документообороту й регламенту діяльності апарата 
управління; поопераційний –як сукупність технологічних, логічних і 
арифметичних операцій, що реалізуються в автоматичному режимі. 

На сучасному рівні особливостями науково-технічного прогресу в 
галузі будівництва є стрімке зростання і оновлення науково-технічної 
інформації та швидке впровадження наукових розробок при зведенні, 
ремонті та реконструкції будівель і споруд. 

З кожним роком суттєво зростає потік наукової інформації, швидко 
змінюються інженерні та архітектурно-планувальні рішення. 
Впроваджуються при зведенні, ремонті і реконструкції будівель і споруд 
нові матеріали, конструкції, технології, комплексні методи будівельних 
робіт, нові форми організації праці. 

Розробка автоматизованої інформаційної системи для проектування та 
ремонту будівель є дуже корисною для встановлення взаємозв’язку між за-
мовником послуг та підприємством, що надає ці послуги, за рахунок візуаль-
ного та наочного сприйняття про технології, матеріали, ціни та естетичні 
вподобання. 
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