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Стрімка інформатизація суспільства вимагає забезпечення захисту програмного 

забезпечення (ПЗ). Одним з видів ПЗ, що дає змогу визначити рейтинг персоналу кафедр є 

база даних. Захист баз даних є надзвичайно актуальним питанням, оскільки під цим 

розуміється захист самих даних та їх належне використання на робочих станціях мережі, а 

також захист будь-якої додаткової інформації, яка може буди отримана з цих даних або 

отримана шляхом перехресних посилань [3]. 

Серед способів захисту баз даних можна виділити декілька категорій. До першої 

категорії відноситься захист баз даних з використанням паролів, до другої – способи, що 

пов’язані з модифікацією вихідного файлу, зміна версії бази даних, до третьої – шифрування 

значень таблиць [1], а також нові шляхи підписування та розповсюдження файлів, створених 

у форматі Office Access [2]. 

Програмне забезпечення для визначення рейтингу працівників Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності розроблене в середовищі MS Access та 

призначене для обробки результатів оцінювання роботи конкретного науково-педагогічного 

працівника кафедри, всіх науково-педагогічних працівників кафедри, факультету, інституту 

та університету загалом. Стартове вікно системи зображено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Стартове вікно системи 

Концепція захисту розробленого ПЗ базується на таких основних способах: 

 парольний захист бази даних при відкритті системи; 



 використання індивідуальних паролей для кожного підрозділу при відкритті форм та 

кінцевих звітів; 

 використання вбудованої мови програмування Visual Basic for Applications (VBA) для 

організації захисту вмісту бази даних. 

Установка пароля на відкриття бази даних є простим способом захисту. Після того, як 

пароль встановлений, при кожному відкритті бази даних з'являтиметься діалогове вікно, в 

якому потрібно ввести пароль. Відкрити базу даних і дістати доступ до її ресурсів можуть 

отримати тільки ті користувачі, які введуть правильний пароль. 

Для того, щоб встановити паролі на кнопки, які відкривають конкретну форму чи 

виводять на екран загальний рейтинг, було застосовано програмний код VBA. Було 

використано такий код програми: 

Private Sub Кнопка11_Click() B = InputBox("Введіть пароль для входу") If B = "***" 

Then DoCmd.OpenForm "UPITT" DoCmd.Close acForm, "index" Else MsgBox "Неправильний 

пароль. Спробуйте ще" Exit Sub End If End Sub 

Наведений фрагмент програми змушує користувача ввести необхідний пароль, який 

програма перевіряє та при успішному результаті надає доступ користувачу до певних 

ресурсів. 

Для того, щоб приховати від користувача всі наявні таблиці, запити бази даних та 

структуру коду VBA, було необхідно використати код VBA із запуском функції hidde_on, яка 

приховує всі компоненти бази даних а також в налаштуванні всіх форм включити 

можливість автоматичного їх відкривання при запуску бази даних. Також необхідно 

заборонити можливість використання контекстного меню з можливість запуску режиму 

конструктора. 

Наведені вище способи захисту надають доступ користувачу тільки до конкретних 

компонентів системи, приховавши від нього як можливість перегляду та редагування 

інформації, так і можливість змінювати глобальні налаштування представленої бази даних. 
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