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Група: 23 

Предмет: Мова SQL 

 

УРОК 39 

Лабораторно-практична робота № 11 

ТЕМА: «Захист баз даних» 

 

МЕТА:  

- опанувати інструменти із завантаження, модифікації та вибірки даних бази за 

допомогою програмного забезпечення MS SQL Server 

- розвити навички роботи з завантаження та модифікації даних у таблицях бази 

- відпрацювати команди з роботи з масивами та багатотабличних запитів для 

вибірки даних 

- виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

Виконати алгоритми описані в роботі, скласти власний проект згідно етапів до 

лабораторно-практичної роботи та вислати на e-mail заархівовану БД– 

2573562@ukr.net   в темі листа вказати прізвище, номер практичної роботи та 

дату 

ХІД РОБОТИ: 

Адміністрування — це комплекс заходів, спрямованих на захист баз даних і 

надійне й ефективне їх функціонування. Захист бази даних здійснюється з метою 

збереження її цілісності як від злонамірених дій, так і від наслідків некваліфіко- ваних 

дій користувачів. Крім того, кожний користувач повинен мати доступ тільки до тих 

ресурсів, які пов’язані з його службовими обов’язками. Необмежений доступ до БД 

може мати тільки її адміністратор і деякі фахівці. 

У системі Access 2007 є різні способи захисту даних, зокрема розподіл баз даних 

на дві частини, обмеження прав користувачів у використанні можливостей системи, 

монопольний доступ до даних, використання резервних копій тощо. Слід враховувати, 

що Access 2007 є багатокористувацькою СКБД, розрахованою приблизно на 50 

одночасних звернень. А основні проблеми зі збереженням даних якраз і виникають у 

процесі спільного доступу до одних і тих же ресурсів. Спільний доступ до бази даних 

може здійснюватися такими способами. 

1. За допомогою локальних мереж. Це найпростіший спосіб. На комп’ютерах 

користувачів встановлюється Access 2007 і вони можуть одночасно відкривати один й 

той же файл бази даних. Інколи на комп’ютерах- клієнтах встановлюється не система 

Access 2007, а її спрощений аналог — програма Access Runtime. 

2. З використанням MS SQL Server (або Oracle). Система SQL Server застосовується 

у випадках, коли база даних використовується досить інтенсивно. СКБД Access 2007 

підтримує мову запитів SQL. Тому переробляти створену базу даних у новий формат 

не потрібно. Крім того, у системі Access 2007 є стандартні засоби експортування бази 

даних до MS SQL Server. Робиться це так: у відкритій базі даних, наприклад базі ardos, 
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на вкладці Знаряддя бази даних виконується команда Сервер SQL у групі 

Переміщення даних. 

3. Служба SharePoint. Служба MS Windows SharePoint Services 3.0 пропонує багато 

послуг, зокрема забезпечує спільний доступ до БД, яка зберігається в локальній 

мережі або на спеціальному сайті. Базу даних необхідно опублікувати на сервері 

SharePoint. Для цього для відкритої бази даних, наприклад ardos, відкривається меню 

кнопки Office і виконується один з варіантів команди Опублікувати, а саме: Сервер 

керування документами або Упакувати й підписати (рис. 1). 

1. Встановлення монопольного режиму. 

 Відкривається меню кнопки Office, і виконується команда Параметри Access. 

Відриється однойменне вікно. 

 У лівій частині вікна вибираємо розділ Додатково (шляхом натиснення на ньому 

кнопки миші). У правій частині вікна відкриється вміст цього розділу. Знаходимо в 

ньому підрозділ Додатково. Вміст цього підрозділу наведено на рис. 4. У групі Режим 

відкриття за промовчуванням підрозділу є два перемикачі: Спільний і Монопольний. 

Якщо увімкнути другий перемикач, то після цього на інших комп’ютерах база даних 

буде не доступна. 

Недолік монопольного режиму полягає в тому, що значна кількість користувачів 

може тривалий час не мати доступу до БД. Окремі користувачі можуть і зловживати 

цією можливістю. Тому використовується ще режим блокування записів, який є більш 

гнучким. Є два способи блокування записів. 

Перший спосіб. У підгрупі Додатково (див. рис. 2) окремо виділена група з назвою 

Блокування записів за промовчуванням, у якій є три перемикачі. 

а) Без блокувань. Записи будуть відкриті всім користувачам. Однак, якщо один 

користувач вніс зміни в запис, а другий намагається після цього внести свої зміни, то 

йому будуть видані пропозиції відмовитися від змін, скопіювати зміни у буфер або все 

ж таки внести зміни; 

б) Усі записи. Забороняється вносити зміни у всі відкриті таблиці, а також у таблиці, 

пов’язані з відкритими формами; 

в) Редагований запис. Блокується запис, який змінюється у даний час. У інших 

 

Рис. 1 



 

користувачів біля цієї записи з’явиться знак заборони. 

 

Другий спосіб. Блокування записів від змін у формах. Цей спосіб використовується 

досить інтенсивно. У кожній формі можна вказати один із трьох способів блокування 

таблиць. Для цього форма відкривається в режимі конструктора. Відкрийте, 

наприклад, форму З. На вкладці Знаряддя конструктора форм. Конструктор обирається 

команда Аркуш властивостей у групі Знаряддя. Відкриється вікно Аркуш 

властивостей. На вкладці Дані є пункт Блокування записів, у якому є ті самі три 

пункти, які розглядалися в першому способі і які можна обирати за необхідністю (рис. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 
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2. Розділення баз даних 

Розділення бази даних — це один із важливих способів захисту даних. Сутність 

розділення полягає в збереженні даних (таблиць) в одному файлі, а інших об’єктів 

(запитів, форм, звітів, макросів і модулів) у другому файлі. Перший файл називають 

внутрішнім інтерфейсом (back-end), а другий — зовнішнім інтерфейсом (front-end). 

База даних з таблицями розміщується на серверному комп’ютері, а база з іншими 

об’єктами — дублюється на комп’ютерах користувачів. 

У результаті розділення бази даних усі користувачі мають спільний доступ до 

загальної бази даних, але кожний з них виконує тільки свій обмежений набір операцій. 

Такий підхід не тільки підвищує ефективність використання даних, але й забезпечує 

високий ступінь захисту даних. 

Система Access 2007 забезпечує автоматичне і ручне розділення бази даних. 

Найпростіше виконується автоматичне розділення. Але перш ніж його виконувати, 

потрібно створити резервну копію цієї БД. Створимо, наприклад, на диску D: копію 

бази даних ardos з ім’ям bars. Для автоматичного розділення відкриємо базу даних 

bars, активуємо вкладку Знаряддя бази даних і виконуємо команду База даних Access у 

групі Переміщення даних, Відкриється вікно, зображене на рис. 4. 

Рис. 4 

У цьому вікні необхідно натиснути кнопку Розділити базу даних і потім у 

відкритому вікні Створення бази даних із таблиць вводимо ім’я файлу, наприклад, 

bars_tabl (ім’я back-end-файлу) і натискуємо кнопку Розділити. Після завершення 

розділення з’явиться вікно з повідомленням про успішність розділення, у якому 

натискуємо кнопку ОК. На цьому операція розділення завершена. Відкрийте на диску 

D: базу bars_tabl. Ви повинні побачити в ній тільки ті таблиці, які Ви раніше створю-

вали або копіювали в базу даних ardos, а в базі bars — залишаться всі інші об’єкти. 

У процесі ручного розділення створюється база даних з таблицями й окрема 

база з іншими об’єктами. Для розгляду технології ручного розділення створимо ще 

одну копію на диску D: бази ardos з іменем rost, на базі якої виконується приклад. База 

даних із таблицями створюється в такій послідовності. 

 



 

1. Створюємо пусту базу даних з іменем, з яким бажаємо зберегти back-end-базу, 

наприклад, tab_rost_1 (нагадуємо, що для цього необхідно після завантаження Access 

2007 у вікні Початок роботи з MS Access натиснути кнопку Пуста база даних, 

праворуч у поле Ім’я файла ввести tab_rost_1, за допомогою кнопки Пошук розташу-

вання для бази даних встановлюємо диск D: і натискуємо кнопку Створити). 

2. На вкладці Зовнішні дані в групі Імпорт виконуємо команду Access. У вікні, що 

відкриється, вмикаємо перемикач Імпортувати таблиці, запити, форми, звіти, макроси 

та модулі до поточної бази даних, а за допомогою кнопки Огляд... знаходимо на диску 

D: базу-джерело (rost) і натискуємо кнопку ОК. 

 

3. Встановлення паролю 

Встановлення пароля. Пароль — це найпростіший спосіб захисту БД. Він не 

обмежує використання можливостей Access, а тільки повністю забороняє доступ до 

бази даних тим, хто його не знає. Перед тим, як встановити пароль, доцільно зробити 

резервну копію БД. Розглянемо порядок встановлення пароля на прикладі бази rost. 

1. Завантажуємо систему Access 2007. У меню кнопки Office виконуємо команду 

Відкрити. З’явиться вікно Відкриття файлу бази даних, у якому знаходимо на диску D: 

ім’я файлу rost, виділяємо його і розкриваємо список команд кнопки Відкрити, У 

меню, що відкриється, виконуємо команду Монопольний доступ. 

2. На вкладці Знаряддя бази даних виконуємо команду Шифрувати паролем. 

З’явиться вікно, у якому вводимо пароль, наприклад, asd. Цей пароль уводимо також у 

поле Підтвердження і натискуємо кнопку ОК (рис. 5). 

Якщо ви тепер закриєте базу rost і спробуєте відкрити її, то система запросить 

введення пароля. Уведіть пароль і натисніть кнопку ОК. Відкриється база rost, з якою 

можна продовжити роботу. 

Для зняття пароля на вкладці Знаряддя бази даних натискуємо кнопку 

Розшифрувати базу даних і у вікні, що відкриється, уводимо раніше встановлений 

пароль. Після цього база даних rost буде відкриватися без запрошення пароля. 

Зазначимо, якщо база даних має зв’язок з другою, на якій встановлено пароль, і 

Ви відкриваєте першу, то система також запросить пароль. Однак це відбудеться 

тільки перший раз, у наступних відкриттях пароль запрошуватися не буде. 

 
 

Завдання: проведіть данні алгоритми в своїй базі даних, запишіть алгоритми в 

зошит разом з паролем. 

Рис.5 


