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1 Διζαγωγή ζηις Βάζεις 
Γεδομένων 

1.1 Γεδνκέλα, Πιεξνθνξίεο θαη Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

Όπσο είλαη ζε φινπο καο γλσζηφ, ν άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή επηθνηλσλία κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ επηθνηλσλία 

απηή κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε νκηιία, ν γξαπηφο ιφγνο 

θαη θπξίσο ηα αηζζεηήξηα φξγαλά ηνπ. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 

επηθνηλσλίαο, είλαη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πνπ ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα 

ζηνλ θάζε άλζξσπν θαη ην ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν δεη θαη θηλείηαη.  Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, δειαδή 

αθαηέξγαζηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θάζε κνξθήο. Σα δεδνκέλα πθίζηαληαη 

εγγελψο ζε θάζε θπζηθφ ζχζηεκα θαη κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ νπνπδήπνηε 

– κεηξήζεηο απφ πεηξακαηηθά φξγαλα, θαηαζηάζεηο κε ηα απνζέκαηα κηαο 

απνζήθεο θιπ. Απφ κηα άιιε νπηηθή,  κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο ηξφπνη 

αλαπαξάζηαζεο ελλνηψλ θαη γεγνλφησλ θαη πνπ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ 

δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία απφ ηνλ άλζξσπν, ή απφ έλα απηνκαηνπνηεκέλν 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εμαγσγή ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο 

(βι ρ. 1.1). 

 

 

ρ. 1.1 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ 

 

Οη ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ, ζπζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε θχζε 

ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξεηαη απφ απηά. ηελ Δπηζηήκε ηεο 

Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ βνήζεηα ηνπ δπαδηθνχ αξηζκεηηθνχ ζπζηήκαηνο*) ηα 

δεδνκέλα αλαπαξίζηαληαη θαη κνληεινπνηνχληαη κε εληειψο ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν κε ηελ δεκηνπξγία εηδηθψλ ηύπσλ δεδνκέλσλ (π.ρ. αξηζκφο, θείκελν). 

                                                 
* ην δπαδηθφ ζχζηεκα ππάξρνπλ κφλν δχν αξηζκνί, ην 0 θαη ην 1. Ο θάζε έλαο απφ απηνχο απνηειεί ηε 

ζηνηρεηψδε πνζφηεηα πιεξνθνξίαο πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ν ππνινγηζηήο θαη νλνκάδεηαη bit. ηελ 
πξάμε, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιάζηά ηνπ bit φπσο είλαη ην byte (8 bits), θαζψο επίζεο θαη πνιιαπιάζηα ηνπ 

byte, φπσο είλαη ην KByte (1000 bytes), ην MByte (106 bytes) θαη ην GByte (109 bytes). 

1 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη νη πην ζπλεζηζκέλνη ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 

Ολνκαζία Πεξηγξαθή Σππηθφ κέγεζνο ζε 

bytes 

Integer Αθέξαηνη αξηζκνί 2 

Real Πξαγκαηηθνί αξηζκνί 4 

Char Υαξαθηήξεο 1 

String Λέμεηο θαη θξάζεηο Μεηαβιεηφ 

Date Ζκεξνκελία 8 

Object Αληηθείκελν (π.ρ εηθφλα) Μεηαβιεηφ 

Πίλαθαο 1.1 Βαζηθνί ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα 

 

Βάζε δεδνκέλσλ (Database) είλαη κία ζπιινγή θαιά νξγαλσκέλσλ 

ζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ κέζα ζε θνηλά δηαζέζηκν κέζν καδηθήο απνζήθεπζεο. 

Μία ηπραία δηεπζέηεζε δεδνκέλσλ δελ απνηειεί θαη δελ πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

σο βάζε δεδνκέλσλ. Μηα βάζε δεδνκέλσλ αλαπαξηζηά θάπνηα άπνςε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ε νπνία ζπλήζσο απνθαιείηαη κηθξόθνζκνο 

(microworld). Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κία βάζε δεδνκέλσλ ζρεδηάδεηαη, 

ρηίδεηαη θαη ελεκεξψλεηαη κε δεδνκέλα γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαη γηα 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν κηθξφθνζκν. Απνηειεί δειαδή κηα κνξθή 

κνληεινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δηεξγαζηψλ ελδηαθέξνληνο ηηο νπνίεο θαη 

αλαπαξηζηά ζηνλ επηζπκεηφ, γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο βαζκφ 

ιεπηνκέξεηαο. Μία βάζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα έρεη νπνηνδήπνηε κέγεζνο θαη 

θπκαηλφκελε πνιππινθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξνζσπηθφ επξεηήξην 

δηεπζχλζεσλ ζα έρεη κηθξφ κέγεζνο θαη ζρεηηθά απιή δνκή ζε αληίζεζε κε ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δθνξία γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο δειψζεηο 

πνπ ππνβάιινπλ νη Έιιελεο θνξνινγνχκελνη ε νπνία ζα παξνπζηάδεη πνιχ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ιεπηνκέξεηαο ζηα ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ αιιά θαη ζε 

φξνπο απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ ζε απηή.  

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ είηε 

ρεηξφγξαθα είηε κε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Ο θαηάινγνο θαξηψλ κηαο βηβιηνζήθεο 

απνηειεί παξάδεηγκα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη 

λα ζπληεξεζεί ρεηξφγξαθα. Μηα βάζε δεδνκέλσλ ζε ππνινγηζηή κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί θαη λα ζπληεξείηαη είηε απφ κία νκάδα πξνγξακκάησλ 

εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ γξαθηεί εηδηθά γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ είηε απφ έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (βι. Δλφηεηα 1.4).   

 

1.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ απνηεινχλ πεδίν κε ζεκαληηθή έληαζε έξεπλαο ζηελ 

επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, γεγνλφο αλακελφκελν αλ αλαζηνραζηνχκε πάλσ 

ζηνλ ίδην ην ζηφρν ηεο επηζηήκεο απηήο: έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ξφινπο 

ησλ ππνινγηζηψλ ζηε ζεκεξηλή επνρή, είλαη ε δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο. Σα 
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ηειεπηαία ρξφληα δηαπηζηψλεηαη κηα ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ηφζν ζην ζθέινο ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο ηνπ πεδίνπ 

φζν θαη ζε επίπεδν εθαξκνγψλ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη 

ηε κεγάιε ρξεζηκφηεηα ηνπο γηα έλα επξχηαην θάζκα εθαξκνγψλ ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Χζηφζν γηα λα πξνζεγγίζνπλ ζην ζεκεξηλφ επίπεδν νη 

ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ αθνινχζεζαλ κία 

ελδηαθέξνπζα πνξεία ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.   

Σελ δεθαεηία ηνπ 1950-60 ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο ηζρχνο  

θαη νη ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπζθεπέο καδηθήο απνζήθεπζεο 

ηπραίαο πξνζπέιαζεο, ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ 

πνπ ζηεξίδνληαη ζε βάζεηο δεδνκέλσλ θαη φρη ζηελ ινγηθή ηεο δηαρείξηζεο  

αξρείσλ. Μία δεθαεηία αξγφηεξα, εκθαλίδνληαη νη πξψηεο βάζεηο θαη 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζην δηθηπαθό 

κνληέιν δεδνκέλσλ (CODASYL DBTG) αξρηθά θαη ζην ηεξαξρηθό κνληέιν 

δεδνκέλσλ (IMS ηεο IBM) ζηελ ζπλέρεηα. Σν 1970 έλαο εξεπλεηήο ηεο IBM, ν 

Ted Codd,  νξίδεη θαη ζεκειηψλεη ην ζρεζηαθό κνληέιν δεδνκέλσλ ην νπνίν δελ 

επηηπγράλεη εκπνξηθά κέρξη ην 1980. Σν 1976 ν Peter Chen δεκνζηεχεη 

επηζηεκνληθή εξγαζία κε ηίηιν “The Entity Relationship Diagram – Towards a 

Unified View of Data” ε νπνία πξνηείλεη έλα λέν κνληέιν, ην κνληέιν 

Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ.   

Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 εκθαλίδεηαη πιεζψξα εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ 

ινγηζκηθνχ πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζρεζηαθφ κνληέιν δεδνκέλσλ: System R 

(IBM), INGRESS (Berkley), ADABAS (Durmstad, DE). Παξάιιεια 

εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα ζρεζηαθά ζπζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα 

πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο φπσο ε Dbase II, πνπ εμειίζζεζαη αξγφηεξα ζε 

Paradox θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ, επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζήκεξα, Microsoft  

Access. Μέζα ζηα επφκελα ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζρεζηαθφ κνληέιν δεδνκέλσλ φπσο Oracle, 

SQL Server, Sybase, Informix θαη DB2. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 εκθαλίδνληαη ηα 

πξψηα ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο 

δεδνκέλσλ. Χζηφζν, γξήγνξα απνδεηθλχεηαη φηη νη αληηθεηκελνζηξεθείο βάζεηο 

δεδνκέλσλ κεηνλεθηνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία πνπ άπηνληαη ηεο δηαδηθαζίαο 

απνζήθεπζεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζρεζηαθέο θαη έηζη ηα ζπζηήκαηα 

απηά δελ γλσξίδνπλ κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία.  

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηελ 

ζύλδεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ κε ην δηαδίθηπν θαη έηζη γλσξίδνπλ επξχηαηε 

δηάδνζε ηερλνινγίεο (HTML, XML, SGI, ASP θιπ) πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε βάζεηο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

ήκεξα ζην επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο βξίζθνληαη κέζνδνη 

απηόκαηεο εμόξπμεο πιεξνθνξηώλ απφ κεγάιεο θιίκαθαο Βάζεηο Γεδνκέλσλ 

(Web Mining), ρξήζε λέσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ (πνιπκέζσλ) ζε ΒΓ θαη ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα (security issues) ησλ ΒΓ.  

 

1.3 Υαξαθηεξηζηηθά κηαο βάζεο δεδνκέλσλ  



 

                               ύγρξνλεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

   

7/114 

Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξεζεί ε ζρεδίαζε κηαο βάζε δεδνκέλσλ πιήξεο  ψζηε 

λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα 

πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα πην ζεκαληηθά εθ ησλ νπνίσλ, είλαη ηα αθφινπζα:  

1. Πξέπεη λα αλαπαξηζηά θάπνηα άπνςε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ 

(κηθξφθνζκνο) θαη λα πθίζηαηαη γηα λα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ρξεζηψλ.   

2. Γελ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηηηά ή πιενλάδνληα δεδνκέλα 

(reduntant data), δειαδή ηα ίδηα δεδνκέλα δελ ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε δχν θνξέο. Δάλ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην, ηφηε 

αλαθχπηνπλ δπν ζνβαξά πξνβιήκαηα. Σν πξψην θαη πξνθαλέο 

πξφβιεκα, είλαη φηη ζπαηαινχκε άζθνπα απνζεθεπηηθφ ρψξν ζην 

ζθιεξφ δίζθν. Σν δεχηεξν θαη ζνβαξφηεξν πξφβιεκα, είλαη φηη ππάξρεη 

ν θίλδπλνο δεκηνπξγίαο αζπλεπώλ δεδνκέλσλ (inconsistent data). 

Πξάγκαηη, εάλ θξαηάκε δχν θνξέο ηελ ίδηα πιεξνθνξία θαη ε 

πιεξνθνξία απηή ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή ππνζηεί θάπνην είδνο 

επεμεξγαζίαο – π.ρ.  ηελ ηξνπνπνηήζνπκε ή ηε δηαγξάςνπκε – ηφηε ε 

επεμεξγαζία απηή ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί θαη ζηηο δχν θαηαρσξήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζην ίδην δεδνκέλν, δηφηη δηαθνξεηηθά, ε βάζε ζα πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ακθηζεκία.  

3. Ζ βάζε ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ 

πεξηιακβάλεη λα αλαθηψληαη εχθνια θαη γξήγνξα. Ζ ζσζηή ζρεδίαζε 

κηαο ΒΓ, επηηπγράλεηαη κε εθαξκνγή επί ηεο δνκήο ηεο βάζεο, κηαο 

ηερληθήο, ε νπνία νλνκάδεηαη θαλνληθνπνίεζε (normalization).  

4. Ζ βάζε ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζύζηεκα αζθάιεηαο 

(security system) πνπ λα απαγνξεχεη ηελ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ζε 

κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. Απηφ ηζρχεη θπξίσο φπσο ζα δνχκε, ζε 

κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε πνιινχο ρξήζηεο, θαη ε ηερληθή πνπ 

ζπλήζσο εθαξκφδεηαη, ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ νκάδσλ ρξεζηψλ 

(user groups) κε δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζηνλ θαζέλα απφ 

απηνχο. Ο θάζε ρξήζηεο ιακβάλεη έλα θσδηθφ πξφζβαζεο (password) 

θαη ηα θαζήθνληα πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη είλαη εληειψο ζπγθεθξηκέλα 

θαη θαζνξηζκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ.  

5. Ζ ΒΓ πξέπεη λα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηαπηόρξνλεο πξνζπειάζεηο 

πάλσ ζηα ίδηα δεδνκέλα (concurrency control). Έλα ζχζηεκα 

θξάηεζεο αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ  πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απνηξέςεη ηελ θαηαρψξεζε ηεο ίδηαο ζέζεο ζε δχν άηνκα πνπ ηελ έρνπλ 

δεηήζεη ηαπηφρξνλα.  

6. Ζ βάζε πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα δεκηνπξγίαο αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (backups) ησλ δεδνκέλσλ ηεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

αλάθηεζή ηνπο ζε πεξηπηψζεηο θαηάξξεπζεο ηεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. 

1.4 πζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

ύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ-DataBase Management 

Systems / DBMS) είλαη κία ζπιινγή απφ πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ 

δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο νξηζκνχ, θαηαζθεπήο θαη ρεηξηζκνχ κηαο βάζεο 
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δεδνκέλσλ. Σα  ΓΒΓ επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε θαη γξήγνξε δηαρείξηζε πνιιψλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ πνιινχο ρξήζηεο (βι ρ. 1.2 ). 

 

 

ρ. 1.2 Λεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ  

 

Απφ ηα κνληέξλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο βάζεσλ, ε Microsoft Access, πνπ 

ζα εμεηάζνπκε δηεμνδηθά ζηα επφκελα θεθάιαηα, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο 

θαη ζε επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο, ελψ ε Oracle θαη ε Sybase, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, θαη ππνζηεξίδνπλ πνιινχο ρξήζηεο, 

πνιιέο ηαπηφρξνλεο πξνζπειάζεηο πάλσ ζηα ίδηα δεδνκέλα, θαζψο θαη 

απνκαθξπζκέλε πξφζβαζε κέζσ δηθηχνπ. Ζ MySQL απνηειεί κηα πνιχ 

δεκνθηιή ιχζε γηα βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ δηθηπαθνχο ηφπνπο 

(web sites) θαζψο ζπλεξγάδεηαη πνιχ θαιά κε πιεζψξα ινγηζκηθψλ γηα 

εμππεξεηεηέο θαη επηπξφζζεηα είλαη αλνηρηνχ θψδηθα (open source) θαη άξα 

δηαηίζεηαη δσξεάλ.   

Ο νξηζκόο (definition) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηε ζρεδίαζε 

θαη πινπνίεζε ηεο βάζεο, δειαδή ηελ πξνδηαγξαθή ησλ ηχπσλ, ησλ δνκψλ θαη 

ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ δεδνκέλσλ. Σν ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ 

ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ κηθξφθνζκνπ. Σν 

ζηάδην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κηα θνξά θαη απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

θαζψο κηα εζθαικέλε ζρεδίαζε, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε 

αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, θάηη πνπ καθξνπξφζεζκα ζα 

θνζηίζεη, ηφζν ζε ρξφλν, φζν θαη ζε ρξήκα. Ζ θαηαζθεπή (construction) κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ 

ζηελ βάζε πνπ έρεη νξηζηεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. Ο ρεηξηζκόο 

(manipulation) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηελ αλάθηεζε θαη εθηχπσζε δεδνκέλσλ πνπ πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαδήηεζεο, ηε δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο, θαη 
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ηε κέξηκλα γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε θαη ελεκέξσζε ηεο βάζεο εθ’ φζνλ ε 

δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη απφ ην ΓΒΓ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.   

 

1.5 πζηήκαηα βάζεσλ δεδνκέλσλ ή ζπζηήκαηα αξρείσλ;   

Αο ππνζέζνπκε  φηη ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν ζα επηηξέπεη ζε δχν γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλα παξαξηήκαηα ηηο ίδηαο 

εηαηξείαο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο.  

Μία δπλαηή πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη ην 

θάζε παξάξηεκα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ζπληεξεί κία απνζήθε δεδνκέλσλ πνπ 

λα πεξηέρεη ηνπο πειάηεο ηεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, θάζε 

παξάξηεκα δηαηεξεί ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα αξρείσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε δνκή 

θαη κνξθή πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπ. Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ 

φκσο φηη απηή ε πξνζέγγηζε δεκηνπξγεί νξηζκέλα ζνβαξά πξνβιήκαηα φπσο: 

πιενλαζκφ ζηνλ νξηζκφ θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ (θνηλνί πειάηεο 

θαη ζηα δχν παξαξηήκαηα θαηαρσξνχληαη δχν θνξέο), θαηαβνιή πξφζζεηνπ 

θφπνπ γηα ηελ δηαηήξεζε θνηλψλ δεδνκέλσλ ζε ελεκεξσκέλε κνξθή, 

δηαηήξεζε δηαθνξεηηθψλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ απφ θάζε παξάξηεκα  γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξρείσλ ηνπ, πξνβιήκαηα αζθαιείαο (πνηνο ζα έρεη 

πξφζβαζε ζε πνην αξρείν;), πξνβιήκαηα ηαπηφρξνλεο πξφζβαζεο (πνηα αιιαγή 

ζα απνζεθεπηεί φηαλ δχν εξγαδφκελνη ηνπ ίδηνπ παξαξηήκαηνο αιιάδνπλ 

ηαπηφρξνλν ηα ζηνηρεία ηνπ ίδηνπ πειάηε;) θιπ  

 

 

ρ. 1.3 Αξρεία (α) θαη βάζεηο δεδνκέλσλ (β) γηα ηελ επίιπζε ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Δλαιιαθηηθά, γηα ηελ επίιπζε ηνπ ίδηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κία θαη κνλαδηθή απνζήθε δεδνκέλσλ πνπ νξίδεηαη κία θνξά θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηα δχν παξαξηήκαηα, δειαδή λα ρξεζηκνπνηεζεί κία 

βάζε δεδνκέλσλ (ρ. 1.3). πλνπηηθά. ε πξνζέγγηζε ηεο ρξήζεο κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1.2: 
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Διάηησζε ησλ 

πιενλαδφλησλ 

δεδνκέλσλ  

 ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε ρψξν απνζήθεπζεο 

 ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ελεκέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Αλεμαξηεζία 

ησλ δεδνκέλσλ 

απφ ηηο 

εθαξκνγέο 

 

 ην ζχζηεκα βάζεο δεδνκέλσλ εθηφο απφ ηα δεδνκέλα (βάζε) 

πεξηέρεη θαη ηνλ πιήξε νξηζκφ θαη ηε δνκή απηψλ (θαηάινγνο 

δεδνκέλσλ ή κεηα-δεδνκέλα) 

 εχθνιε ε αιιαγή ηεο δνκήο ησλ αξρείσλ 

 εχθνιε ρξήζε ή θαηάξγεζε επξεηεξίσλ 

 απφθξπςε ησλ ιεπηνκεξεηψλ απνζήθεπζεο, δηαρείξηζεο αξρείσλ 

Πνιιαπιέο 

φςεηο ησλ 

δεδνκέλσλ 

 ππνζηεξίδεηαη ε ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη 

ιεηηνπξγίεο απφ πνιινχο ρξήζηεο  

 δηαζθαιίδεηαη ε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα 

Πίλαθαο 1.2 Πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ΒΓ αληί γηα αξρεία 
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2 Μονηέλα Γεδομένων  

2.1 Μνληέια δεδνκέλσλ, ζρήκαηα θαη ζηηγκηόηππα 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνινγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ είλαη ην φηη 

παξέρεη έλα επίπεδν αθαίξεζεο δεδνκέλσλ κε ην λα απνθξχπηεη ιεπηνκέξεηεο 

ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Απηφ ην επίπεδν αθαίξεζεο πινπνηείηαη κε ηελ ρξήζε 

ελφο κνληέινπ δεδνκέλσλ. Έλα κνληέιν δεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή απφ 

έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ κία βάζε δεδνκέλσλ.  

Σν κνληέιν δεδνκέλσλ νξίδεη ηηο δνκέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ηεο βάζεο, ηηο βαζηθέο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ πάλσ 

ζε απηέο ηηο δνκέο  θαη ηέινο ηνπο δνκηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ πξέπεη λα 

επηβιεζνχλ ζε απηέο ηηο δνκέο. Γηα παξάδεηγκα, ε ζεσξία ζπλφισλ ζηα 

καζεκαηηθά απνηειεί έλα είδνο κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηεί σο δνκή ηελ έλλνηα 

ηνπ ζπλφινπ, επηηξέπεη πξάμεηο πάλσ ζηα ζχλνιν φπσο ηνκή ή ζπλέλσζε θαη 

ηέινο επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο δνκέο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη (π.ρ έλα 

ζχλνιν δελ κπνξεί λα έρεη εηεξνγελή ζηνηρεία).  Έλα κνληέιν δεδνκέλσλ 

ινηπφλ, παξέρεη ηηο κεζφδνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ πεξηγξαθή ησλ ίδησλ ησλ 

δεδνκέλσλ,  ηεο ζεκαζηνινγίαο ηνπο (semantics) θαη ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεσλ. Δπηπξφζζεηα παξέρεη εξγαιεία πνπ θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (εηζαγσγή, ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, αλάθιεζε) 

θαη ηελ επηβνιή δνκηθψλ πεξηνξηζκψλ (constraints).  

ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ έρνπλ πξνηαζεί πνιιά 

κνληέια δεδνκέλσλ. Σα  κνληέια απηά κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε βάζε ην 

επίπεδν αθαίξεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ηηο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ πεξηγξαθή ηεο βάζεο ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ελλνηνινγηθά κνληέια, 

κνληέια πινπνίεζεο θαη θπζηθά κνληέια.  

Σα πςεινύ επηπέδνπ (high-level) ή ελλνηνινγηθά (conceptual) κνληέια 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα δεδνκέλα νη ρξήζηεο. Σα ελλνηνινγηθά κνληέια 

ζηεξίδνληαη ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο νη νληφηεηεο, ηα γλσξίζκαηα θαη νη 

ζπζρεηίζεηο. Μία νληόηεηα (entity) αληηπξνζσπεχεη έλα αληηθείκελν ή κία 

έλλνηα ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο Τπάιιεινο ή έλα 

Σκήκα. Έλα γλώξηζκα (attribute) αληηπξνζσπεχεη έλα ελδηαθέξνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ή ηδηφηεηα πνπ πεξηγξάθεη κία νληφηεηα φπσο γηα παξάδεηγκα 

ην φλνκα ελφο Τπαιιήινπ ή ν Μηζζφο ηνπ. Μία ζπζρέηηζε (relationship) 

2 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
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κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ νληνηήησλ αληηπξνζσπεχεη κία αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ νληνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε “ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ Δ ” είλαη κία 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ελφο Δξγαδνκέλνπ θαη ελφο Σκήκαηνο. ηε ζπλέρεηα ηνπ 

Κεθαιαίνπ απηνχ, ζα πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ην κνληέιν Οληνηήησλ-

πζρεηίζεσλ, ην νπνίν απνηειεί ην πην δεκνθηιέο κνληέιν πςεινχ επηπέδνπ. 

  

 

ρ. 2.1 Υξήζε ελφο κνληέινπ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ  

 

Σα παξαζηαηηθά κνληέια (representational) ή κνληέια πινπνίεζεο 

(implementation) ρξεζηκνπνηνχλ έλλνηεο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ θαηαλνεηέο 

ζηνπο ρξήζηεο αιιά δελ απέρνπλ πνιχ θαη απφ ηνλ ηξφπν απνζήθεπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή. Δίλαη απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηα 

ζχγρξνλα ΓΒΓ θαζψο δελ είλαη νχηε πνιχ αθαηξεηηθά αιιά νχηε θαη πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα. Σα πην γλσζηά κνληέια απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ην δηθηπαθό 

κνληέιν, ην ηεξαξρηθό κνληέιν θαη ην επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζρεζηαθό 

κνληέιν πνπ έρεη αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηα άιια δχν. ηα παξαζηαηηθά 

κνληέια ε αλαπαξάζηαζε ησλ κνληέισλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο δνκέο  

εγγξαθώλ θαη γηα απηφ είλαη επίζεο γλσζηά θαη σο βαζηζκέλα ζε εγγξαθέο 

(record-based) κνληέια δεδνκέλσλ.  ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ην ζρεζηαθφ κνληέιν ην νπνίν απνηειεί ην πην 

δεκνθηιέο κνληέιν πινπνίεζεο. 

 Σα ρακεινύ επηπέδνπ (low-level) ή θπζηθά  (physical) κνληέια 

δεδνκέλσλ βαζίδνληαη ζε έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνλ 

ηξφπν απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή θαη ζε γεληθέο γξακκέο 

απεπζχλνληαη ζε εηδηθνχο ησλ ππνινγηζηψλ θαη φρη ζε απινχο ρξήζηεο. Σα 

θπζηθά κνληέια πεξηγξάθνπλ ην πψο απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα ζηνλ 

ππνινγηζηή αλαπαξηζηψληαο πιεξνθνξίεο φπσο ε κνξθή θαη ε δηάηαμε ησλ 

εγγξαθψλ θαη νη δξφκνη πξνζπέιαζεο ηνπο. Σα κνληέια απηνχ ηνπ επηπέδνπ 

δελ ζα καο απαζρνιήζνπλ ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπγγξάκκαηνο.   

Απφ έλα κνληέιν δεδνκέλσλ πξνθχπηεη ε πεξηγξαθή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

πνπ νλνκάδεηαη ζρήκα ηεο βάζεο (database schema) θαη πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

ην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη δελ αλακέλεηαη λα αιιάδεη ζπρλά. 

Αληίζεηα κε ην ζρήκα ηεο βάζεο, ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ πεξηιακβάλεη 

αλακέλεηαη λα αιιάδνπλ ζπρλά. Σα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
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βάζε δεδνκέλσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή νλνκάδνληαη θαηάζηαζε 

(state)  ή ζηηγκηόηππν (instance) ηεο βάζεο. ην ρ. 2.2 απεηθνλίδεηαη έλα 

παξάδεηγκα ζρήκαηνο θαη ζηηγκηφηππνπ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεχεη 

εγγξαθέο Φνηηεηψλ ζηα Μαζήκαηα ελφο παλεπηζηεκηαθνχ ηκήκαηνο.  

 

 

 ρ. 2.2 ρήκα (πάλσ) θαη ζηηγκηφηππν (θάησ) κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ 

απνζεθεχεη εγγξαθέο Φνηηεηψλ ζηα Μαζήκαηα 

 

2.2 Φάζεηο ζρεδηαζκνύ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ    

Ζ ζρεδίαζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ απνηειεί κηα αξθεηά πνιχπινθε 

δηαδηθαζία. ην ρ. 2.3 παξνπζηάδεηαη κία απινπνηεκέλε πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ κηαο βάζεο.  

Ζ πξψηε θάζε πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ 

απαηηήζεσλ (requirements collection and analysis) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο νη ζρεδηαζηέο ηεο βάζεο ζπδεηνχλ κε ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ηεο γηα 

λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπο. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο θάζεο είλαη έλα πεξηεθηηθά γξακκέλν ζχλνιν απφ 

απαηηήζεηο ρξεζηψλ. Απηέο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζε φζν ην 

δπλαηφλ ιεπηνκεξέζηεξε θαη πιεξέζηεξε κνξθή.  Έλα παξάδεηγκα ηέηνησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε αξθεηέο θνξέο,  παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πιαίζην.   
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Η Βάζε Γεδνκέλσλ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  - Καηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ 

Ζ Βάζε Γεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θξαηά ζηνηρεία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο εηαηξείαο, 

ηα ηκήκαηα θαη ηα έξγα ηεο. Μεηά ηελ θάζε ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο ρξήζηεο, νη ζρεδηαζηέο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ έδσζαλ ηελ αθφινπζε πεξηγξαθή 

ηνπ “κηθξνθφζκνπ”: 

1. Ζ εηαηξεία είλαη νξγαλσκέλε ζε ηκήκαηα. Γηα θάζε ηκήκα ππάξρεη έλα κνλαδηθφ 

φλνκα, έλαο κνλαδηθφο αξηζκφο θαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο εξγαδφκελνο πνπ ην 

δηεπζχλεη. Κξαηάκε ζηνηρεία γηα ηελ εκεξνκελία πνπ ν εξγαδφκελνο άξρηζε λα 

δηεπζχλεη ην ηκήκα. Οη εγθαηαζηάζεηο ελφο ηκήκαηνο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε 

δηάθνξεο ηνπνζεζίεο.  

2. Κάζε ηκήκα ειέγρεη έλα πιήζνο απφ έξγα πνπ ην θαζέλα ηνπο έρεη έλα κνλαδηθφ 

φλνκα, έλα κνλαδηθφ αξηζκφ θαη εθηειείηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία.  

3. Γηα θάζε εξγαδφκελν απνζεθεχνπκε ην φλνκα, ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ηε 

δηεχζπλζε, ην κηζζφ, ην θχιν θαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ. Έλαο 

εξγαδφκελνο ηνπνζεηείηαη ζε έλα ηκήκα αιιά κπνξεί λα απαζρνιείηαη ζε πνιιά 

έξγα ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεην λα ειέγρνληαη απφ ην ίδην ηκήκα. Γηα θάζε 

εξγαδφκελν θαηαγξάθνπκε ηνλ αξηζκφ σξψλ αλά εβδνκάδα θαηά ηηο νπνίεο 

απαζρνιείηαη ζε θάζε έξγν.  

4. Γηα αζθαιηζηηθνχο θαη ζηαηηζηηθνχο ιφγνπο ζέινπκε λα ηεξνχκε ζηνηρεία γηα ηα 

εμαξηψκελα κέιε θάζε εξγαδφκελνπ (ζπγγελείο θαη θίινη). Γηα θάζε εμαξηψκελν 

κέινο θαηαγξάθνπκε ην φλνκα, ην θχιν, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ θαη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ εξγαδφκελν. Δίλαη δε πξνθαλέο φηη αλ γηα θάπνην ιφγν ν 

εξγαδφκελνο απνιπζεί ή θχγεη απφ ηελ εηαηξεία ε θξάηεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα 

ηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο ηνπ δελ έρεη θαλέλα λφεκα.  

 

Σν επφκελν βήκα, κεηά ηελ ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ, είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ (ζρήκα) γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ. Σν 

βήκα απηφ νλνκάδεηαη ελλνηνινγηθόο ζρεδηαζκόο (conceptual design) θαη 

απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία κηαο αθαηξεηηθήο, αιιά πιήξνπο πεξηγξαθήο ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ κηθξφθνζκνπ πνπ ζα αλαπαξαζηαζεί ζηε βάζε. Απηή ε 

πεξηγξαθή γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελφο ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ θαη κε ηε 

ρξήζε κηαο εκη-ηππηθήο ζεκεηνγξαθίαο / ζπκβνιηζκνχ (π.ρ. δηαγξάκκαηα). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη θαη απηφ ην ζεκείν ν ζρεδηαζκφο ηεο βάζεο δελ 

επεξεάδεηαη απφ ην ΓΒΓ πνπ ζα επηιέμνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε.  

Σν επφκελν βήκα ζην ζρεδηαζκφ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ είλαη ε ίδηα ε 

πινπνίεζε ηεο βάζεο κε ρξήζε ελφο εκπνξηθνχ ΓΒΓ. Καζψο ηα πεξηζζφηεξα 

ζήκεξα δηαζέζηκα εκπνξηθά ΓΒΓ ρξεζηκνπνηνχλ παξαζηαηηθά κνληέια 

δεδνκέλσλ, ην ελλνηνινγηθφ ζρήκα κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ην ελλνηνινγηθφ 

κνληέιν ζην παξαζηαηηθφ κνληέιν. Απηφ ην βήκα ιέγεηαη ινγηθόο ζρεδηαζκόο 

ηεο βάζεο (logical database design) θαη ην απνηέιεζκα ηνπ είλαη ην ζρήκα ηεο 

βάζεο εθθξαζκέλν ζην παξαζηαηηθφ κνληέιν ηνπ ΓΒΓ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.  

Σέινο ην ηειεπηαίν βήκα είλαη ν θπζηθόο ζρεδηαζκόο (physical design) ηεο 

βάζεο θαηά ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη εζσηεξηθέο δνκέο απνζήθεπζεο θαη 

νη ηξφπνη νξγάλσζεο ησλ αξρείσλ ζην κέζν απνζήθεπζεο. Σν απνηέιεζκα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε πιήξσζε ηεο βάζεο κε δεδνκέλα θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ αξρηθνχ ζηηγκηφηππνπ .   
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ρ. 2.3 Απινπνηεκέλε πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ ζρεδηαζκνχ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

2.3 Μνληέιν Οληνηήησλ – πζρεηίζεσλ   

Σν κνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ  (Ο - Entity Relationship model, / 

ER model) είλαη κηα δηαγξακκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ηεο βάζεο, θαη 

σο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην ζηάδην ελλνηνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν ην νπνίν εκθαλίζηεθε ηελ 

δεθαεηία ηνπ 80 θαη έγηλε γξήγνξα απνδεθηφ απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη ηελ αγνξά 

γηα ηελ απιφηεηα, ζαθήλεηα θαη ηνλ γξαθηθφ ηνπ ραξαθηήξα.  

2.3.1  Οληόηεηεο, γλσξίζκαηα, ζπζρεηίζεηο θαη ηύπνη νληνηήησλ  

Σν κνληέιν Ο πεξηγξάθεη ηα δεδνκέλα σο νληφηεηεο, ζπζρεηίζεηο θαη 

γλσξίζκαηα. Μία νληόηεηα αληηπξνζσπεχεη έλα αληηθείκελν ή κία έλλνηα ηνπ 

θπζηθνχ θφζκνπ κε θπζηθή χπαξμε (απηνθίλεην, ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο, 

ζπίηη θιπ) ή ηδεαηή χπαξμε (εηαηξεία, εξγαζία, παλεπηζηεκηαθφ κάζεκα θιπ). 

Παξαδείγκαηα νληνηήησλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ απνηεινχλ έλαο 

Δξγαδφκελνο, έλα Σκήκα ή έλα Έξγν. Οη νληφηεηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηδηφηεηεο πνπ ηηο πεξηγξάθνπλ θαη νλνκάδνληαη γλσξίζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, 

ν Δξγαδφκελνο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ έρεη σο γλσξίζκαηα ην φλνκα, 

ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ηε δηεχζπλζε, ην κηζζφ, ην θχιν θαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο 

ηνπ. Οη νληφηεηεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ζπζρεηίζεσλ. Έλα 

παξάδεηγκα ζπζρέηηζεο ζηελ ΔΣΑΗΡΔΗΑ είλαη ε “ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ” πνπ ζπζρεηίδεη 

έλαλ Δξγαδφκελν κε έλα Σκήκα. 

Μία βάζε δεδνκέλσλ ζπλήζσο πεξηέρεη νκάδεο απφ παξφκνηεο νληφηεηεο. 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ εξγάδνληαη εθαηνληάδεο 

Δξγαδφκελνη θαη κπνξεί λα ζέινπκε λα απνζεθεχνπκε παξφκνηεο πιεξνθνξίεο 

γηα θαζέλαλ απφ απηνχο. Απηέο νη νληφηεηεο κνηξάδνληαη ηα ίδηα γλσξίζκαηα 

αιιά θάζε νληφηεηα έρεη ηελ δηθή ηεο ηηκή γηα θάζε γλψξηζκα ηεο. Απηή ε 

νκαδνπνίεζε νληνηήησλ πνπ έρνπλ θνηλά γλσξίζκαηα νλνκάδεηαη ηύπνο 



 

                               ύγρξνλεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

   

17/114 

νληόηεηαο (entity type).  Κάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο, πεξηγξάθεηαη 

απφ έλα φλνκα θαη απφ ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ πνπ πεξηέρεη. Σν ζχλνιν 

απηήο ηεο πιεξνθνξίαο νξίδεη ην ζρήκα (schema) γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

νληνηήησλ. Αληίζεηα νη Δξγαδφκελνη πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

θαη γηα ηνπο νπνίνπο ηα γλσξίζκαηα ηνπ ηχπνπ νληνηήησλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

παίξλνπλ εληειψο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, απνηεινχλ ζηηγκηόηππα (instances) 

απηνχ ηνπ ζρήκαηνο*. ην ρήκα 2.4 απεηθνλίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ηχπνπ νληνηήησλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ελφο ζηηγκηφηππνπ νληφηεηαο πνπ 

αλήθεη ζε απηφλ ηνλ ηχπν. 

ρ. 2.4 Έλαο ηχπνο νληνηήησλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ (αξηζηεξά) θαη                                           

έλα ζηηγκηφηππν νληφηεηαο Δξγαδφκελνο (δεμηά) 

2.3.2 Δίδε γλσξηζκάησλ 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε γλσξηζκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην κνληέιν Ο: 

απιά θαη ζχλζεηα γλσξίζκαηα, κνλφηηκα θαη πιεηφηηκα, απνζεθεπκέλα θαη 

παξαγφκελα θαη ηέινο γλσξίζκαηα-θιεηδηά. ηελ ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε 

ζχληνκα φιεο απηέο ηηο θαηεγνξίεο γλσξηζκάησλ δίλνληαο ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα.  

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έλα ηχπνο νληνηήησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλόηηκα 

γλσξίζκαηα (single-valued), δειαδή απφ γλσξίζκαηα  πνπ έρνπλ κία θαη κφλν 

ηηκή γηα θάζε νληφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ειηθία ελφο Δξγαδνκέλνπ ή ν κηζζφο 

ηνπ είλαη έλα κνλφηηκν γλψξηζκα. Χζηφζν, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο έλα 

γλψξηζκα κπνξεί λα έρεη πνιιαπιέο ηηκέο γηα ηελ ίδηα νληφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ην γλψξηζκα ρξψκα ζε κία νληφηεηα Ρνχρν κπνξεί λα έρεη κία 

(κνλφρξσκν) ή θαη πεξηζζφηεξεο ηηκέο (δίρξσκν, ηξίρξσκν θιπ)  ηηο νπνίεο 

ζέινπκε λα απνζεθεχζνπκε. ε απηή ηε πεξίπησζε ην γλψξηζκα ρξψκα είλαη 

έλα πιεηφηηκν γλψξηζκα. Άιιν παξάδεηγκα πιεηφηηκνπ γλσξίζκαηνο είλαη ν 

ηειεθσληθφο αξηζκφο ζε έλαλ ηχπν νληνηήησλ ΑΝΘΡΧΠΟ θαζψο θάζε 

Άλζξσπνο έρεη πνιινχο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο (π.ρ. ζπηηηνχ, εξγαζίαο, 

θηλεηφ) πνπ κπνξεί λα ζέινπκε λα απνζεθεχζνπκε ζε κία βάζε δεδνκέλσλ.  

                                                 
* ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ζπγγξάκκαηνο γηα λα είλαη πξνθαλήο ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ελφο ζηηγκηφηππνπ 
νληφηεηαο (ή απιά νληφηεηα)  θαη ελφο ηχπνπ νληνηήησλ, νη ηχπνη νληνηήησλ ζα γξάθνληαη κφλν κε θεθαιαία 

γξάκκαηα θαη ζηνλ εληθφ αξηζκφ.   
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ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δχν ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο γλσξηζκάησλ 

ζπζρεηίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα γηα έλαλ Άλζξσπν ε ηηκή ηνπ γλσξίζκαηνο 

«ειηθία» κπνξείο λα ππνινγηζηεί απφ ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ηελ ηηκή 

ηνπ γλσξίζκαηνο «εκεξνκελία γέλλεζεο». ε απηή ηελ πεξίπησζε ην γλψξηζκα 

«ειηθία» ιέγεηαη παξαγόκελν γλώξηζκα (derived attribute) θαζψο κπνξεί λα 

παξαρζεί απφ ην γλψξηζκα «εκεξνκελία γέλλεζεο» ην νπνίν ιέγεηαη 

απνζεθεπκέλν γλώξηζκα (stored attribute).  

   πλήζσο, ηα γλσξίζκαηα πνπ ζπζρεηίδνληαη κε κηα νληφηεηα, παίξλνπλ 

απιέο ηηκέο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ γλσξίζκαηνο είλαη ε ειηθία ηνπ 

Δξγαδνκέλνπ ε νπνία κπνξεί λα πάξεη κηα κφλν απιή ηηκή (π.ρ. 34). Σέηνηνπ 

είδνπο γλσξίζκαηα, νλνκάδνληαη απιά γλσξίζκαηα (simple attributes). ε 

άιιεο φκσο πεξηπηψζεηο, έλα γλψξηζκα είλαη δπλαηφ λα δηαζπαζηεί ζε έλα 

πιήζνο απιψλ γλσξηζκάησλ νπφηε θαη νλνκάδεηαη ζύλζεην γλώξηζκα 

(complex attribute). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελφο ζχλζεηνπ γλσξίζκαηνο, 

είλαη ε δηεχζπλζε ελφο Δξγαδνκέλνπ, ε νπνία κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηελ 

δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ζηνλ ηφπν δηακνλήο θαη ζηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα. Άιιν 

παξάδεηγκα ζχλζεηνπ γλσξίζκαηνο είλαη ην πιήξεο φλνκα ελφο Δξγαδνκέλνπ ην 

νπνίν κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε φλνκα, αξρηθφ ηνπ παηέξα θαη επίζεην.  

 

 

ρ. 2.5 Παξαδείγκαηα ζχλζεησλ γλσξηζκάησλ 

 

Απφ ηα φζα έρνπκε αλαθέξεη κέρξη ζηηγκήο είλαη πξνθαλέο, πσο γηα θάζε 

ηχπν νληνηήησλ, ζα ππάξρνπλ θαηαρσξεκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ, δεθάδεο ή 

αθφκε θαη εθαηνληάδεο ζηηγκηφηππα. Δπεηδή φκσο φια απηά ηα ζηηγκηφηππα, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα δνκή θαη νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

πεξηέρνπλ, ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Απηφ γίλεηαη δηα ηεο ρξήζεο ελφο εθ ησλ γλσξηζκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 

ηχπν απηήο ηεο νληφηεηαο, ην νπνίν ιέγεηαη γλώξηζκα– θιεηδί (key attribute) 

θαη ην νπνίν έρεη κνλαδηθή ηηκή γηα θάζε νληφηεηα. Με άιια ιφγηα, δελ είλαη 

δπλαηφ δχν ζηηγκηφηππα ηνπ ίδηνπ ηχπνπ λα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ζην γλψξηζκα - 

θιεηδί ηνπο. Πνην φκσο απφ ηα γλσξίζκαηα κηαο νληφηεηαο, ζα επηιέμνπκε γηα 

λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε σο γλψξηζκα – θιεηδί; Ζ απφθαζε απηή έρεη λα θάλεη 

θπξίσο κε ηε θχζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ θάζε ηχπν 

νληνηήησλ. Έηζη, δελ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο θιεηδί ην κηθξφ 

φλνκα ελφο ππαιιήινπ, δηφηη ππάξρνπλ πνιινί ππάιιεινη κε ην ίδην φλνκα, θαη 
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επνκέλσο απηφ ην γλψξηζκα δελ ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε ηεο κνλαδηθόηεηαο 

(uniqueness constraint) φζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηνπ. Θα κπνξνχζακε φκσο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο θιεηδί ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ηνπ θάζε Τπαιιήινπ ή 

ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπ κεηξψνπ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη κε κνλαδηθφ 

ηξφπν. ε κηα βάζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία απηνθηλήησλ, ην 

γλψξηζκα-θιεηδί γηα ηνλ ηχπν νληνηήησλ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ν αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ Απηνθηλήηνπ ή ν αξηζκφο θηλεηήξα, δηφηη ηα 

πεδία απηά έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα θάζε Απηνθίλεην.  

Οξηζκέλεο θνξέο ην γλψξηζκα θιεηδί ελφο ηχπνπ νληνηήησλ, κπνξεί λα κελ 

είλαη απιό φπσο παξαπάλσ, αιιά ζύλζεην, λα απνηειείηαη δειαδή απφ πνιιά 

απιά γλσξίζκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπλζήθε ηεο κνλαδηθφηεηαο γηα ηελ 

ηηκή ηνπ θιεηδηνχ, δελ εθαξκφδεηαη ζε θάζε γλψξηζκα μερσξηζηά, αιιά ζην 

ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ πεδίσλ. Απηφ ζεκαίλεη, πσο κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο 

νληφηεηεο πνπ λα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή γηα θάπνην απφ ηα απιά γλσξίζκαηα ηνπ 

ζχλζεηνπ θιεηδηνχ, ν ζπλδπαζκφο φκσο ησλ ηηκψλ ησλ απιψλ γλσξηζκάησλ 

πνπ απνηειεί θαη ηελ ηηκή ηνπ ζχλζεηνπ θιεηδηνχ, ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφο 

γηα θάζε ζηηγκηφηππν. Έλα παξάδεηγκα ζχλζεηνπ θιεηδηνχ είλαη ν ζπλδπαζκφο 

ηνπ νλφκαηνο, ηνπ αξρηθνχ ηνπ παηέξα θαη ηνπ επίζεηνπ ελφο Δξγαδνκέλνπ.  

Κάζε ηχπνο νληνηήησλ ζπλήζσο έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ππνςήθην θιεηδί, ην 

νπνίν είλαη ζχλζεην θαη  απνηειείηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ φισλ ησλ 

γλσξηζκάησλ ηεο. Άιια ππνςήθηα ζχλζεηα θιεηδηά κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

απφ ζπλδπαζκνχο νξηζκέλσλ γλσξηζκάησλ κεηαμχ ηνπο. Δπηπξφζζεηα, έλαο 

ηχπνο νληνηήησλ κπνξεί λα έρεη θαη έλα ή πεξηζζφηεξα απιά θιεηδηά.. ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο ην ππνςήθην θιεηδί πνπ επηιέγεηαη ηειηθά σο γλψξηζκα – θιεηδί 

ηνπ ηχπνπ νληνηήησλ νλνκάδεηαη πξσηεύνλ θιεηδί (primary key). πλήζσο 

γηα ιφγνπο πξαθηηθνχο, σο πξσηεχσλ θιεηδί επηιέγεηαη εθείλν ην ππνςήθην 

θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ιηγόηεξα γλσξίζκαηα γηα λα ραξαθηεξίζεη έλαλ 

ηχπν νληνηήησλ. Χζηφζν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

έλαο ηχπνο νληνηήησλ κπνξεί λα κελ έρεη θαλέλα θιεηδί θαη ζε απηή ηε 

πεξίπησζε νλνκάδεηαη κε ηζρπξόο ηύπνο νληνηήησλ (βι εδάθην 2.3.4).  

 

2.3.3 Σύπνη ζπζρεηίζεσλ θαη νη δνκηθνί ηνπο πεξηνξηζκνί  

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη νληφηεηεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ 

ζπζρεηίζεσλ. Έλαο ηύπνο ζπζρεηίζεσλ, παξφκνηα κε ηελ ινγηθή ηνπ ηχπνπ 

νληνηήησλ (βι. εδάθην 2.3.1), νκαδνπνηεί απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Με άιια 

ιφγηα, έλαο ηχπνο ζπζρεηίζεσλ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ηχπσλ νληνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα ν ηχπνο ζπζρεηίζεσλ, ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ 

κεηαμχ δχν ηχπσλ νληνηήησλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΔΡΓΟ ζπλδέεη θάζε 

Δξγαδφκελν κε ην Έξγν ζην νπνίν εξγάδεηαη. Κάζε ζηηγκηφηππν ηνπ ηχπνπ 

ζπζρεηίζεσλ ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ ζπλδέεη έλαλ Δξγαδφκελν κε ην Έξγν ζην 

νπνίν απαζρνιείηαη (βιέπε ρ. 2.6) 
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ρ. 2.6 Ζ ζπζρέηηζε ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ κεηαμχ ησλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΔΡΓΟ 

 

Σν πιήζνο ησλ ηχπσλ νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ ηχπν 

ζπζρεηίζεσλ νλνκάδεηαη βαζκόο (degree). ην παξαπάλσ παξάδεηγκα ν 

βαζκφο ηεο ζπζρέηηζεο ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ είλαη δχν θαη ν ηχπνο ζπζρεηίζεσλ 

ιέγεηαη δπαδηθφο. Έλαο ηξηαδηθφο (βαζκνχ ηξία) ηχπνο ζπζρεηίζεσλ 

παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Δκείο ζα εμεηάζνπκε κφλν δπαδηθνχο 

ηχπνπο ζπζρεηίζεσλ θαζψο είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά. 

 

 

ρ. 2.7  Παξάδεηγκα ελφο ηξηαδηθνχ ηχπνπ ζπζρεηίζεσλ  

 

πλήζσο, νη ηχπνη ζπζρεηίζεσλ έρνπλ δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ κηθξφθνζκνπ πνπ αλαπαξηζηνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ κηθξφθνζκν ηεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ εκθαλίδεηαη έλαο θαλφλαο πνπ 

αλαθέξεη φηη θάζε εξγαδφκελνο κπνξεί λα εξγάδεηαη ζε έλα κφλν ηκήκα, ηνλ 

νπνίν ζα ζέιακε λα ελζσκαηψζνπκε ζην ελλνηνινγηθφ καο κνληέιν. Τπάξρνπλ 

δχν θαηεγνξίεο δνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ ηχπσλ ζπζρεηίζεσλ: ν ιφγνο 

πιεζηθφηεηαο θαη ε ζπκκεηνρή.  

Ο ιόγνο πιεζηθόηεηαο (cardinality ratio), πξνζδηνξίδεη ην πιήζνο ησλ 

ζηηγκηφηππσλ κηαο ζπζρέηηζεο ζηα νπνία κπνξεί λα ζπκκεηέρεη κία νληφηεηα. 
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Γηα παξάδεηγκα ν ηχπνο ζπζρεηίζεσλ ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο έρεη ιφγν πιεζηθφηεηαο Ν:Μ πνπ ζεκαίλεη φηη έλαο 

Δξγαδφκελνο κπνξεί λα απαζρνιείηαη ζε πνιιά Έξγα θαη ηαπηφρξνλα έλα Έξγν 

κπνξεί λα απαζρνιεί πνιινχο Δξγαδφκελνπο. Οη ζπλήζεηο ιφγνη πιεζηθφηεηαο 

γηα δπαδηθνχο ηχπνπο ζπζρεηίζεσλ είλαη 1:1, 1:Ν θαη Ν:Μ. Έλα παξάδεηγκα 

1:1 ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνλ ΣΜΖΜΑ θαη ζην ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ε νπνία ζπλδέεη έλα Σκήκα κε ηνλ 

Δξγαδφκελν πνπ δηεπζχλεη ην Σκήκα απηφ. Έλαο άιινο ηχπνο ζπζρεηίζεσλ πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ζπλδέεη ηνπο ίδηνπο ηχπνπο νληνηήησλ  είλαη κία 1:Ν 

ζπζρέηηζε ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ πνπ πξνζδηνξίδεη φηη ζε θάζε Σκήκα εξγάδνληαη 

πνιινί Δξγαδφκελνη αιιά θάζε Δξγαδφκελνο κπνξεί λα εξγάδεηαη κφλν ζε έλα 

Σκήκα. Όια απηά ηα παξαδείγκαηα ζπλνςίδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

 

ρ. 2.8 Παξαδείγκαηα 1:1, 1:Ν θαη Ν:Μ ηχπσλ ζπζρεηίζεσλ 

 
Ο πεξηνξηζκόο ζπκκεηνρήο (participation constraint) νξίδεη αλ ε χπαξμε 

κηαο νληφηεηαο επεξεάδεηαη απφ ην αλ ζρεηίδεηαη κε κία άιιε νληφηεηα κέζσ 

ηνπ ηχπνπ ζπζρεηίζεσο ηεο. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη πεξηνξηζκψλ ζπκκεηνρήο – 

νιηθήο θαη κεξηθήο – πνπ παξνπζηάδνπκε κε έλα παξάδεηγκα. Αλ ε πνιηηηθή 

κηαο εηαηξείαο ιέεη φηη θάζε εξγαδφκελνο πξέπεη λα εξγάδεηαη ζε έλα ηκήκα 

ηφηε κία νληφηεηα Δξγαδφκελνο δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη ρσξίο λα ζπκκεηέρεη 

ζε έλα ζηηγκηφηππν ηεο ζπζρέηηζεο ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ. ε απηή ηε πεξίπησζε ιέκε 

φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ζηελ ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ είλαη νιηθή (total), 

δειαδή φηη θάζε νληφηεηα απφ ην ζχλνιν νληνηήησλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα ζρεηίδεηαη κε κία νληφηεηα Σκήκαηνο κέζσ ηεο ζπζρέηηζεο 

ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ. Χζηφζν είλαη πξνθαλέο φηη δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη 

Δξγαδφκελνη ζηελ ζπζρέηηζε ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ, θαζψο θάζε ηκήκα έρεη έλαλ κφλν 

δηεπζπληή. ε απηή ηε πεξίπησζε ιέκε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

ζηελ ζπζρέηηζε ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ είλαη κεξηθή (partial). 

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο έλα ηχπνο ζπζρεηίζεσλ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θαη γλσξίζκαηα παξφκνηα κε απηά ησλ ηχπσλ νληνηήησλ. Έηζη, 

εάλ επηζπκνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έλαο 

Δξγαδφκελνο άξρηζε λα δηεπζχλεη έλα Σκήκα ζα κπνξνχζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα γλψξηζκα «Ζκεξ. Δλαξμεο» ζηελ ζπζρέηηζε 

ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ. Σν ίδην γλψξηζκα ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί θαη ζε έλαλ απφ 

ηνπο δχν ηχπνπο νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπζρέηηζε ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ 
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(δει ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΣΜΖΜΑ) αιιά ελλνηνινγηθά αλήθεη ζηελ ίδηα ηε 

ζπζρέηηζε. Έλα θαιφ θξηηήξην γηα λα θαηαιαβαίλνπκε αλ έλα γλψξηζκα πνπ 

έρνπκε εληνπίζεη πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε κία ζπζρέηηζε είλαη λα 

αλαξσηεζνχκε εάλ ην γλψξηζκα απηφ ζρεηίδεηαη ή φρη θαη κε ηνπο δχν ηχπνπο 

νληνηήησλ πνπ ζπλδέεη ε ζπζρέηηζε απηή.  

2.3.4 Με ηζρπξνί ηύπνη νληνηήησλ 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα νξίζνπκε ηχπνπο νληνηήησλ νη 

νπνίνη δελ έρνπλ θάπνην γλψξηζκα θιεηδί έηζη ψζηε λα μερσξίδνπλ ηα δηάθνξα 

ζηηγκηφηππά ηνπο, αιιά απηή ε δηάθξηζε γίλεηαη δηα ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε 

θάπνηνλ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηχπνπο νληνηήησλ ηεο βάζεο. Απηνί νη ηχπνη 

νληνηήησλ νλνκάδνληαη κε ηζρπξνί ηύπνη νληνηήησλ (weak entity types) θαη 

νξίδνληαη κφλν απφ έλα ζπλδπαζκφ θάπνησλ απφ ηα γλσξίζκαηα πνπ πεξηέρνπλ 

θαζψο θαη απφ ηε πξνζδηνξίδνπζα ζπζρέηηζή ηνπο (identifying relationship) 

κε ηελ νληόηεηα θάηνρν (identifying owner). Αο ζεκεησζεί πσο ζε απηή ηε 

ζπζρέηηζε, νη ελ ιφγσ ηχπνη νληνηήησλ έρνπλ πάληα νιηθή ζπκκεηνρή. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΟ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ κέζσ κίαο 1:Ν ζπζρέηηζεο, θαη ζηνλ νπνίν 

ζέινπκε λα θαηαγξάθνληαη ηα εμαξηψκελα κέιε (ζπγγελείο) ελφο Δξγαδνκέλνπ.  

Έλαο κε ηζρπξφο ηχπνο νληνηήησλ έρεη έλα κεξηθό θιεηδί (partial key) πνπ 

είλαη ην ζχλνιν ησλ γλσξηζκάησλ ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

κνλνζήκαληα κε ηζρπξέο νληφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα νληφηεηα – 

ηδηνθηήηε. ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε ην κεξηθφ θιεηδί είλαη έλα ζχλζεην θιεηδί 

πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ κε ηζρπξνχ ηχπνπ νληνηήησλ. ην 

παξάδεηγκα καο ην κεξηθφ θιεηδί ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα γλψξηζκα φλνκα. 

Έηζη δχν Δμαξηψκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ζε φια ηνπο ηα 

γλσξίζκαηα αλ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ Δξγαδφκελν αιιά φρη αλ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην Δξγαδφκελν.  

2.3.5 πκβνιηζκνί θαη ζπκβάζεηο ησλ Γηαγξακκάησλ Ο 

Σα δηαγξάκκαηα Ο είλαη έλα απιφο θαη εχρξεζηνο γξαθηθφο ηξφπνο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ κνληέινπ Ο. Σα δηαγξάκκαηα απηά 

πξνζπαζνχλ λα κνληεινπνηήζνπλ ην ζρήκα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη φρη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηγκηφηππα ηεο βάζεο θαη γηα απηφ ρξεζηκνπνηνχλ ηχπνπο 

νληνηήησλ θαη ηχπνπο ζπζρεηίζεσλ θαη φρη ζηηγκηφηππα. ην δηάγξακκα Ο 

έλαο ηχπνο νληνηήησλ απεηθνλίδεηαη κε έλα παξαιιειφγξακκν πνπ θέξεη ην 

φλνκα ηνπ γξακκέλν κε θεθαιαία γξάκκαηα. Σα γλσξίζκαηα απεηθνλίδνληαη κε 

ειιείςεηο πνπ ζπλδένληαη ζηνλ ηχπν νληνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη θέξνπλ 

ην φλνκα ηνπ γλσξίζκαηνο. Έλα γλψξηζκα θιεηδί μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα 

απφ ην γεγνλφο φηη ην φλνκα ηνπ είλαη ππνγξακκηζκέλν. Οη ηχπνη ζπζρεηίζεσλ 

απεηθνλίδεηαη κε έλαλ ξφκβν πνπ ζπλδέεη ηνπο δχν ηχπνπο νληνηήησλ (κηιάκε 

πάληα γηα δπαδηθέο ζπζρεηίζεηο) θαη θέξεη ην φλνκα ηεο ζπζρέηηζεο κε 

θεθαιαία γξάκκαηα. ην ρ. 2.9 παξνπζηάδνληαη νη ζπκβνιηζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηαγξάκκαηα Ο γηα φιεο ηηο έλλνηεο πνπ έρνπκε 

εμεηάζεη ζε απηφ ην θεθάιαην.  
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ύκβνιν εκαζία 

ΟΝΟΜΑ

 
ΣΤΠΟ ΟΝΣΟΣΖΣΧΝ 

ΟΝΟΜΑ

 

ΜΖ ΗΥΤΡΟ ΣΤΠΟ ΟΝΣΟΣΖΣΧΝ 

ΟΝΟΜΑ

 

ΣΤΠΟ ΤΥΔΣΗΔΧΝ 

ΟΝΟΜΑ

 

ΣΤΠΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΑ ΤΥΔΣΗΖ 

ΌνομαΌνομα

 
ΓΝΧΡΗΜΑ 

ΌνομαΌνομα

 
ΠΛΔΗΟΣΗΜΟ ΓΝΧΡΗΜΑ 

ΌνομαΌνομα

 
ΚΛΔΗΓΗ 

ΌνομαΌνομαΌνομα

 
ΜΔΡΗΚΟ ΚΛΔΗΓΗ 

ΌνομαΌνομα

 
ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΟ ΓΝΧΡΗΜΑ 

. . . 

Όνομα

Όνομα Όνομα. . . 

Όνομα

Όνομα Όνομα

 

ΤΝΘΔΣΟ ΓΝΧΡΗΜΑ 

1 Ν
Ε1 R Ε2

1 Ν
Ε1 R Ε2

 
ΛΟΓΟ ΠΛΖΘΗΚΟΣΖΣΑ 1:Ν 

Ε1 R Ε2Ε1 R Ε2

 
ΟΛΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ Δ2 ΣΖΝ R 

ρ. 2.9 χλνςε ηνπ ζπκβνιηζκνχ ησλ δηαγξακκάησλ Ο 

2.3.6 Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ γηα ηελ βάζε ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

Με βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ είκαζηε πιένλ ζε ζέζε λα 

θαηαζθεπάζνπκε έλα δηάγξακκα Ο πνπ λα ηελ κνληεινπνηεί. Σν δηάγξακκα 

απηφ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 2.10.  
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ρ. 2.10 Τπνδεηγκαηηθφ δηάγξακκα Ο γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

2.4 Σν ζρεζηαθό κνληέιν 

Σν ζρεζηαθφ κνληέιν πξσηνπαξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Ted Codd ηεο ΗΒΜ 

Research ην 1970 θαη πξνζέιθπζε γξήγνξα ην ελδηαθέξνλ ιφγσ ηεο απιφηεηαο 

θαη ηεο καζεκαηηθήο ζεκειίσζεο ηνπ. Σν κνληέιν παξηζηάλεη ηε βάζε 

δεδνκέλσλ σο κία ζπιινγή απφ ζρέζεηο (relations) νη νπνίεο ζπλήζσο 

παξηζηάλνληαη κε ηελ βνήζεηα δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ (tables) πνπ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο δνκηθνύο πεξηνξηζκνύο. ηηο πην πνιιέο πεξηπηψζεηο, κία 

ζρέζε αληηκεησπίδεηαη σο πίλαθαο πνπ πεξηέρεη έλα πιήζνο γξακκώλ θαη έλα 

πιήζνο ζηειώλ. Κάζε γξακκή ηνπ πίλαθα – ε νπνία ζηελ νξνινγία ηνπ 

ζρεζηαθνχ κνληέιν νλνκάδεηαη πιεηάδα ή εγγξαθή – πεξηέρεη κία ζπιινγή 

απφ ηηκέο δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. πζρεηίδνληαο απηέο 

ηηο έλλνηεο κε απηά πνπ έρνπκε δεη γηα ην κνληέιν Ο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη 

νπζηαζηηθά ε ζρέζε ή πίλαθαο αλαπαξηζηά έλαλ ηχπν νληνηήησλ ή έλα ηχπν 

ζπζρεηίζεσλ, ε πιεηάδα ή εγγξαθή ή γξακκή αλαπαξηζηά έλα ζηηγκηφηππν 

νληφηεηαο ή ζπζρέηηζεο θαη νη ζηήιεο ή πεδία ή γλσξίζκαηα αλαπαξηζηνχλ ηα 

γλσξίζκαηα ησλ νληνηήησλ ή ησλ ζπζρεηίζεσλ.  
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ρ. 2.11 Παξάδεηγκα ζρέζεο ΦΟΗΣΖΣΖ 

2.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζρέζεσλ  

Οη ζρέζεηο έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ηηο δηαθνξνπνηνχλ απφ 

ηνπο απινχο πίλαθεο πνπ ζπλαληάεη θαλείο ζηα Μαζεκαηηθά. ε θάζε ζρέζε νη 

ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηα πεδία (ζηήιεο) αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζχλνιν ηηκψλ, ην νπνίν νλνκάδεηαη πεδίν νξηζκνύ (domain). Έλα παξάδεηγκα 

πεδίνπ νξηζκνχ γηα ην πεδίν «Ζιηθία» ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη  έλαο αξηζκφο κεηαμχ ηνπ 18 θαη ηνπ 50. Δθηφο απφ ην πεδίν νξηζκνχ 

θάζε πεδίν ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ έλα ηύπν δεδνκέλσλ (data type – βι 

εδάθην 1.1) φπσο αθέξαηνο αξηζκφο, θείκελν θιπ. Γηα παξάδεηγκα ην πεδίν 

«Ζιηθία» έρεη ηχπν δεδνκέλσλ έλαλ αθέξαην αξηζκφ. Δπηπξφζζεηα ην θάζε 

πεδίν έρεη θαη κία κνξθνπνίεζε (format) πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα  ην πεδίν «ΑξΣαπη» έρεη  

ρξεζηκνπνηεζεί κία ζπκβνινζεηξά ηεο κνξθήο 000-00-0000 κε ην 0 λα 

αλαπαξηζηά νπνηνδήπνηε ςεθίν απφ 0 έσο 9. 

Μία ζρέζε νξίδεηαη σο έλα ζχλνιν πιεηάδσλ θαη επνκέλσο ε δηάηαμε ησλ 

πιεηάδσλ δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. Δπίζεο θαη ηα πεδία δελ ρξεηάδεηαη λα 

αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε αξθεί λα δηαηεξείηαη ε αληηζηνηρία κεηαμχ 

γλσξηζκάησλ θαη ηηκψλ. Κάζε ηηκή ζε κία πιεηάδα είλαη αηνκηθή ηηκή πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ζπζηαηηθά ζηνηρεία. Δπνκέλσο ζχλζεηα 

θαη πιεηφηηκα γλσξίζκαηα ηνπ κνληέινπ Ο πξέπεη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ 

θαηαιιήισο πξηλ ελζσκαησζνχλ ζην ζρεζηαθφ κνληέιν ηεο βάζεο.  

Σέινο, φηαλ γηα θάπνηα πιεηάδα δελ νξίδεηαη ή δελ είλαη γλσζηή ε ηηκή 

θάπνηνπ γλσξίζκαηνο ή ην γλψξηζκα απηφ δελ έρεη λφεκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πιεηάδα, ηφηε  ην πεδίν απηφ ζα ιάβεη ηελ επνλνκαδφκελε θελή ή άθπξε ηηκή 

(NULL value). Απηφ γηα παξάδεηγκα ζπκβαίλεη φηαλ δελ έρνπκε θαηαρσξήζεη 

ηελ ειηθία ελφο Φνηηεηή,  δελ γλσξίδνπκε ην ηειέθσλν ηνπ ή φηαλ 

θαηαρσξνχκε ηνλ βαζκφ πηπρίνπ ηνπ φηαλ  δελ έρεη αθφκε απνθνηηήζεη. Αμίδεη 

λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν ε δηαθνξά πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηελ ηηκή 

NULL θαη ζηελ ηηκή 0. Ζ ηηκή NULL ζην γλψξηζκα «Βαζκφο Μαζήκαηνο» 

ππνδειψλεη φηη ν βαζκφο ηνπ καζήκαηνο δελ είλαη γλσζηφο ή δελ έρεη 

θαηαρσξεζεί, ελψ ε ηηκή 0 ζεκαίλεη πσο ν καζεηήο ζην κάζεκα απηφ έρεη 

βαζκνινγεζεί κε 0.  
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2.4.2 Γνκηθνί πεξηνξηζκνί ησλ ζρέζεσλ   

Έλα ζρεζηαθφ ζρήκα βάζεο δεδνκέλσλ ρξεηάδεηαη λα ηθαλνπνηεί θάπνηνπο 

δνκηθνχο πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

πεξηνξηζκνί πεδίνπ νξηζκνχ, πεξηνξηζκνί θιεηδηνχ, πεξηνξηζκνί αθεξαηφηεηαο 

νληνηήησλ, πεξηνξηζκνί αλαθνξηθήο αθεξαηφηεηαο θαη πεξηνξηζκνί 

ζεκαζηνινγηθήο αθεξαηφηεηαο.  

Οη πεξηνξηζκνί πεδίνπ νξηζκνύ, θαζνξίδνπλ φηη ε ηηκή θάζε πεδίνπ Α 

πξέπεη λα είλαη κία αηνκηθή ηηκή ζην πεδίν νξηζκνχ ηνπ πεδίνπ Α. Οη 

πεξηνξηζκνί θιεηδηνύ νξίδνπλ φηη θάζε ζρέζε πξέπεη λα έρεη έλα πξσηεύνλ 

θιεηδί (βι εδάθην 2.3.2) ην νπνίν έρεη κνλαδηθέο ηηκέο θαη εμαζθαιίδεη ηελ 

ζπλζήθε ηεο κνλαδηθφηεηαο γηα θάζε πιεηάδα κηαο ζρέζεο, δειαδή φηη δχν 

πιεηάδεο δηαθνξνπνηνχληαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα πεδίν. Οη πεξηνξηζκνί 

αθεξαηόηεηαο νληνηήησλ εμαζθαιίδνπλ φηη δελ κπνξεί ε ηηκή ελφο 

πξσηεχνληνο θιεηδηνχ λα είλαη NULL. Οη πεξηνξηζκνί αλαθνξηθήο 

αθεξαηόηεηαο νξίδνληαη κεηαμχ δχν ζρέζεσλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ζπλέπεηαο κεηαμχ πιεηάδσλ ησλ δπν ζρέζεσλ. Με απιά ιφγηα, 

νη πεξηνξηζκνί απηνί νξίδνπλ φηη κηα πιεηάδα κίαο ζρέζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

κία άιιε ζρέζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε ππαξθηή πιεηάδα απηήο ηεο άιιεο 

ζρέζεο. Απηή ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε δχν πίλαθεο κηαο ζρεζηαθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε έλαλ λέν ηχπνπ θιεηδηνχ, πνπ νλνκάδεηαη 

μέλν θιεηδί (foreign key). Έλα πεδίν ελφο πίλαθα Α νλνκάδεηαη μέλν θιεηδί, 

φηαλ απνηειεί πξσηεχνλ θιεηδί θάπνηνπ άιινπ πίλαθα Β θαη έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζηνλ πίλαθα Α σο απνηέιεζκα ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνπο 

πίλαθεο Α θαη Β ζχκθσλα κε ην κνληέιν νληνηήησλ – ζπζρεηίζεσλ (βι ρ. 

2.12). Σέινο, νη πεξηνξηζκνί ζεκαζηνινγηθήο αθεξαηόηεηαο, επηβάιινπλ 

ηπρφλ επηπξφζζεηνπο θαλφλεο ηνπ κηθξφθνζκνπ (π.ρ. “ν κηζζφο ελφο 

εξγαδνκέλνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ κηζζφ ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ»).  

 

 

ρ. 2.12 Έλα παξάδεηγκα ζπζρέηηζεο πηλάθσλ κέζσ μέλνπ θιεηδηνχ 



 

                               ύγρξνλεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

   

27/114 

2.4.3  Αληηκεηώπηζε παξαβηάζεσλ ησλ δνκηθώλ πεξηνξηζκώλ 

ε κία βάζε δεδνκέλσλ δχν είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα: αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη ελεκέξσζε ηεο βάζεο. Δχθνια 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ δελ κπνξεί λα παξαβηάζεη 

θαλέλαλ απφ ηνπο δνκηθνχο πεξηνξηζκνχο θαζψο δελ ηξνπνπνηεί ην πεξηερφκελν 

ηεο βάζεο. ην εδάθην απηφ ινηπφλ, ην ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλεηαη ζηηο 

παξαβηάζεηο πνπ πξνθαινχλ νη ελεκεξψζεηο δεδνκέλσλ ζηελ βάζε θαη ζε 

ηξφπνπο επίιπζεο ηνπο. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ελεκέξσζεο  ηεο 

βάζεο : ε εηζαγσγή πιεηάδαο, ε δηαγξαθή πιεηάδαο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ηηκήο ελφο γλσξίζκαηνο θάπνηαο πιεηάδαο . 

Ζ εηζαγσγή (insertion) πιεηάδαο, κπνξεί λα παξαβηάζεη νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο δνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν εδάθην. 

πγθεθξηκέλα, νη πεξηνξηζκνί πεδίνπ νξηζκνί κπνξεί λα παξαβηαζηνχλ αλ ζε 

έλα πεδίν δνζεί ηηκή πνπ δελ αλήθεη ζην αληίζηνηρν πεδίν νξηζκνχ. Ο 

πεξηνξηζκφο θιεηδηνχ κπνξεί λα παξαβηαζηεί αλ ε ηηκή ηνπ θιεηδηνχ ζηελ 

πιεηάδα πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ππάξρεη ήδε ζε κία άιιε πιεηάδα ηνπ 

πίλαθα. Ζ αθεξαηφηεηα νληνηήησλ παξαβηάδεηαη αλ ε ηηκή ηνπ πξσηεχνληνο 

θιεηδηνχ ηεο λέαο πιεηάδαο είλαη NULL. Σέινο, ε αλαθνξηθή αθεξαηφηεηα 

κπνξεί λα παξαβηαζηεί αλ ε ηηκή νπνηνδήπνηε μέλνπ θιεηδηνχ ζηελ λέα πιεηάδα 

αλαθέξεηαη ζε κία πιεηάδα πνπ δελ ππάξρεη ζηνλ αλαθεξφκελν πίλαθα. ε 

πεξίπησζε πνπ κία εηζαγσγή παξαβηάδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πεξηνξηζκνχο, 

ην ΓΒΓ ζπλήζσο απιά απνξξίπηεη ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο εγγξαθήο θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο επηζηξέθεη θαη έλα κήλπκα ιάζνπο γηα λα βνεζήζεη ηνλ 

ρξήζηε λα θαηαιάβεη ηη πξφβιεκα ππάξρεη. 

    Ζ δηαγξαθή (deletion) πιεηάδαο, κπνξεί λα παξαβηάζεη  κφλν ηνλ 

πεξηνξηζκφ αλαθνξηθήο αθεξαηφηεηαο, αλ ππάξρνπλ πξνο ηελ πιεηάδα πνπ 

δηαγξάθεηαη αλαθνξέο κέζσ μέλσλ θιεηδηψλ απφ άιιεο πιεηάδεο ηεο βάζεο.  ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ ηξεηο δπλαηέο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ζ πξψηε πηνζεηεί ηελ πνιηηηθή ηεο εηζαγσγήο πιεηάδαο θαη απιά 

απνξξίπηεη ηελ δηαγξαθή. Ζ δεχηεξε επηινγή είλαη λα πξνζπαζήζεη ην ΓΒΓ 

λα δηαδψζεη ηελ δηαγξαθή θαη ζε άιινπο πίλαθεο απνκαθξχλνληαο πιεηάδεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πιεηάδα πνπ δηαγξάθεηαη (on delete cascade). Ζ ηξίηε 

επηινγή είλαη λα ηξνπνπνηεζνχλ νη ηηκέο ησλ αλαθνξηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ 

πξνθαινχλ ηελ παξαβίαζε, δειαδή λα ηεζεί ε ηηκή NULL ζην μέλν θιεηδί ησλ 

πιεηάδσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαγξαθφκελε πιεηάδα (on delete set null).  

 Ζ ηξνπνπνίεζε (deletion) ηηκψλ ζε κία πιεηάδα παξαβηάδεη δηαθνξεηηθνχο 

δνκηθνχο πεξηνξηζκνχο αλάινγα κε ην γλψξηζκα ζην νπνίν εθαξκφδεηαη. Όηαλ 

ιακβάλεη ρψξα κία ηξνπνπνίεζε ελφο πεδίνπ πνπ δελ είλαη θιεηδί (πξσηεχνλ ή 

μέλν) ηφηε ν κφλνο δνκηθφο πεξηνξηζκφο πνπ κπνξεί λα παξαβηαζηεί είλαη απηφο 

ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ είλαη 

παξφκνηα κε ηελ δηαγξαθή κηαο πιεηάδαο θαη ηελ εηζαγσγή κηαο άιιεο ζηελ 

ζέζε ηεο δηφηη ρξεζηκνπνηνχκε ην πξσηεχνλ θιεηδί γηα λα αλαγλσξίδνπκε ηηο 

πιεηάδεο. Δπνκέλσο ηζρχνπλ ηα ίδηα πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη δηαγξαθή. Σέινο, αλ έλα γλψξηζκα πνπ ζπκκεηέρεη ζε μέλν θιεηδί 

ηξνπνπνηεζεί ην ΓΒΓ πξέπεη λα επηβεβαηψζεη φηη ε λέα ηηκή δελ επεξεάδεη 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαθνξηθήο αθεξαηφηεηαο.    
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2.4.4 Απεηθόληζε ηνπ κνληέινπ Ο ζην ζρεζηαθό κνληέιν  

Έρνληαο πεξηγξάςεη ην κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ θαη ην ζρεζηαθφ 

κνληέιν βάζεσλ δεδνκέλσλ, κπνξνχκε ηψξα λα κειεηήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ηνπ ζρεζηαθνχ κνληέινπ κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ, απφ ην κνληέιν νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη 

γηα απηή ηε βάζε. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο απεηθόληζε (mapping) 

ηνπ ελφο κνληέινπ ζην άιιν θαη είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηάδηα ηνπ 

ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ Ο 

ζην ζρεζηαθφ κνληέιν πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγήο κηαο δηαδηθαζίαο 

έμη βεκάησλ, ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Καλόλεο απεηθόληζεο ηνπ κνληέινπ Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ ζε ρεζηαθό  

 

ΒΗΜΑ 1. Γηα θάζε ηζρπξφ ηχπν νληνηήησλ δεκηνχξγεζε έλαλ πίλαθα πνπ 

πεξηιακβάλεη φια ηα απιά γλσξίζκαηα. Αλ ππάξρεη θάπνην 

ζχλζεην γλψξηζκα αλαπαξάζηεζε ην κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ 

γλσξίζκαηα. Αλ ππάξρεη θάπνην παξαγφκελν γλψξηζκα αγλφεζε ην 

γηα ηελ ψξα. Δπέιεμε έλα ππνςήθην θιεηδί σο πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ 

πίλαθα. Αλ ην θιεηδί είλαη ζχλζεην ηφηε ζα είλαη ζχλζεην θαη ζηνλ 

πίλαθα, δειαδή ζα απνηειείηαη απφ πνιιά πεδία. Αγλφεζε γηα ηελ 

ψξα κε ηζρπξέο νληφηεηεο. 

ΒΗΜΑ 2. Γηα θάζε ηχπν ζπζρεηίζεσλ 1:1 επέιεμε ηνλ πίλαθα  

(αληηπξνζσπεχεη πιένλ ηχπνπ νληνηήησλ) κε ηελ νιηθή ζπκκεηνρή 

θαη εηζήγαγε ζε απηφλ σο μέλν θιεηδί ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ 

άιινπ πίλαθα. Αλ θαη νη δχν πίλαθεο έρνπλ κεξηθή ζπκκεηνρή ζηελ 

ζπζρέηηζε απιά επέιεμε ηπραία. Δπίζεο ζηνλ πίλαθα πνπ ζα 

δέρεηαη ην μέλν θιεηδί πξφζζεζε θαη ηπρφλ γλσξίζκαηα ηεο 

ζπζρέηηζεο.  

ΒΗΜΑ 3. Γηα θάζε ηχπν ζπζρεηίζεσλ 1:Ν επέιεμε ηνλ πίλαθα κε ηε 

ζπκκεηνρή Ν θαη εηζήγαγε ζε απηφλ ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα 

κε ζπκκεηνρή 1 σο μέλν θιεηδί. Δπίζεο εηζήγαγε ζηνλ πίλαθα κε 

ζπκκεηνρή Ν θαη ηπρφλ γλσξίζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο.  

ΒΗΜΑ 4. Γηα θάζε ηχπν ζπζρεηίζεσλ Ν:Μ δεκηνχξγεζε έλαλ λέν πίλαθα θαη 

πξφζζεζε ζε απηφλ ηα πξσηεχνληα θιεηδηά ησλ δχν πηλάθσλ σο 

μέλα θιεηδηά. Σν πξσηεχνπλ θιεηδί ηνπ λένπ πίλαθα ζα είλαη ν 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν μέλσλ θιεηδηψλ. Δπίζεο εηζήγαγε ζηνλ λέν 

θαη ηπρφλ γλσξίζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο. 

ΒΗΜΑ 5. Γηα θάζε κε-ηζρπξφ ηχπν νληφηεηαο δεκηνχξγεζε έλαλ πίλαθα ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη φια ηα πεδία ηνπ. Πξφζζεζε ζε απηφλ ηνλ 

πίλαθα ην πξσηεχσλ θιεηδί ηνπ πίλαθα-ηδηνθηήηε. Σν πξσηεχνλ 

θιεηδί ηνπ λένπ πίλαθα ζα είλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ πξσηεχνληνο 

θιεηδηνχ ηνπ πίλαθα-ηδηνθηήηε θαη ηνπ κεξηθνχ θιεηδηνχ.   

ΒΗΜΑ 6.  Γηα θάζε πιεηφηηκν γλψξηζκα δεκηνχξγεζε έλαλ λέν πίλαθα. 

Πξφζζεζε ζε απηφλ ηνλ πίλαθα ην γλψξηζκα θαη ην πξσηεχνλ 

θιεηδί ηνπ ηχπνπ νληφηεηαο πνπ πεξηέρεη ην πιεηφηηκν γλψξηζκα.  
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2.4.5 ρεζηαθό κνληέιν γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

Υξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Ο πνπ αλαπηχρζεθε ζην εδάθην 2.3.5 θαη ηα 

φζα έρνπκε αλαθέξεη γηα ην ζρεζηαθφ κνληέιν θαηαιήγνπκε ζην παξαθάησ 

ζρεζηαθφ κνληέιν γηα ηελ βάζε ΔΣΑΗΡΔΗΑ (δείρλνπκε επίζεο θαη έλα 

ζηηγκηφηππν ηεο βάζεο απηήο)   

 

 

 ρ. 2.13 Σν ζρεζηαθφ κνληέιν ηεο βάζεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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ρ. 2.14 Έλα ζηηγκηφηππν ηεο βάζεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
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3 Διζαγωγή ζηην Microsoft 
Access 

 

3.1 Ση είλαη ε Microsoft Access 

Ζ Microsoft Access είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ζε επηρεηξήζεηο κεζαίνπ 

κεγέζνπο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Ζ κεγάιε δηάδνζή ηεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, νθείιεηαη ζηελ απιφηεηα θαη επθνιία ρξήζεο ηεο, θαζψο θαη ζηε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζην ρξήζηε ηεο λα δεκηνπξγεί εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ Microsoft Access 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία βάζεσλ πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζρεζηαθό κνληέιν (βιέπε 

ελφηεηα 2.4).  

Ηζηνξηθά, ε Microsoft Access εκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ πιένλ ε ηερλνινγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ είρε 

σξηκάζεη, θαη ε θαηαζθεπή ηζρπξψλ επεμεξγαζηψλ θαη ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, επέηξεπε ηε κεηαθνξά ηέηνησλ πξνγξακκάησλ ζε πξνζσπηθνχο 

ππνινγηζηέο. Ζ κεηαθνξά απηή ήηαλ αδχλαηε ιίγα ρξφληα πξηλ, φπνπ, ηελ 

επζχλε δηαρείξηζεο κεγάισλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηελ είραλ απνθιεηζηηθά ππεξ-

ππνινγηζηέο. Γξήγνξα ε Microsoft Access γλψξηζε πνιχ κεγάιε επηηπρία, θαη 

ζήκεξα, κεηά απφ δέθα θαη πιένλ ρξφληα, έρεη θηάζεη ζηελ φγδνε έθδνζή ηεο 

κε ην φλνκα Microsoft Access 2003* (απνηειεί κέξνο ηνπ παθέηνπ Microsoft 

Office 2003) πνπ ηξέρεη θάησ απφ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows XP ή 

Windows 2000 (SP3), ελψ επίθεηηαη αλαλεσκέλε έθδνζή ηεο ζηα κέζα ηνπ 

2006. ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηάζνπκε ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο ηεο 

Microsoft Access 2003, ελψ δηεμνδηθή αλάιπζε αθνινπζεί ζηα επφκελα 

θεθάιαηα.   

3.2 Σα ζπζηαηηθά κέξε ηεο Access  

Μηα βάζε δεδνκέλσλ ηεο Access απνζεθεχεηαη σο έλα αξρείν κε επέθηαζε 

.MDB θαη κπνξεί λα πεξηέρεη πίλαθεο, εξσηήκαηα, θφξκεο, εθζέζεηο, ζειίδεο, 

καθξνεληνιέο θαη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλνληαη ηα 

ζπζηαηηθά κέξε κίαο βάζεο ζηελ Access θαη ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα ηνπο:  

 

                                                 
* Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ζα ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ ζπλέρεηα απιά ην φλνκα Access 

3 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
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Δηθνλίδην Αληηθείκελν 

 

Πίλαθαο (Σable): είλαη κία ζπιινγή ζπζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ. Οη πίλαθεο 

είλαη ζεκειηψδεηο δνκέο κηαο βάζεο θαζψο ζε απηνχο απνζεθεχνληαη ηα 

δεδνκέλα. Οη πίλαθεο είλαη ηα πξψηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνχκε ζε κηα 

βάζε δεδνκέλσλ. ηνλ πίλαθα ηα δεδνκέλα είλαη νξγαλσκέλα ζε ζηήιεο 

(πεδία) θαη γξακκέο (εγγξαθέο) ζχκθσλα κε ην ζρεζηαθφ κνληέιν.  

 
Δξώηεκα (Query): επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε ή ελεκέξσζε δεδνκέλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

εξσηεκάησλ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο θαη νη 

βαζηθνί πίλαθεο ηεο βάζεο φηαλ απηφ ρξεηάδεηαη.   

 

Φόξκα (Form): απνηειεί κία θηιηθή δηεπηθάλεηα ρξήζεο. Απνηειείηαη απφ 

έλα πιήζνο αιιειεπηδξαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηελ εηζαγσγή, δηαγξαθή θαη ηξνπνπνίεζε εγγξαθψλ είηε γηα ηελ 

θαιαίζζεηε αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεξε παξνπζίαζε δεδνκέλσλ.   

 

Έθζεζε (Report): παξέρεη έλαλ εχθνιν θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ 

παξνπζίαζε επηιεγκέλσλ δεδνκέλσλ ζε έληππε κνξθή. Μπνξνχκε λα 

νκαδνπνηήζνπκε εγγξαθέο ζε θαηεγνξίεο, λα ππνινγίζνπκε ζπγθεληξσηηθά 

ζηνηρεία, λα δεκηνπξγήζνπκε γξαθήκαηα θαη εηηθέηεο αιιεινγξαθίαο  

 

ειίδα (Page): είλαη κία εηδηθνχ ηχπνπ ηζηνζειίδα ε νπνία καο επηηξέπεη λα 

πξνβάινπκε θαη λα επεμεξγαζηνχκε ηα δεδνκέλα ηεο βάζεο κέζα απφ ην 

Γηαδίθηπν ή απφ έλα ελδνδίθηπν. Μηα ζειίδα είλαη έλα μερσξηζηφ αξρείν 

HTML ην νπνίν απνζεθεχεηαη έμσ απφ ηελ βάζε θαη ζην νπνίν ππάξρεη κία 

ζπληφκεπζε κέζα απφ ην βαζηθφ παξάζπξν ηεο Access.   

 

Μαθξνεληνιή (Macro): είλαη έλα ζχλνιν νδεγηψλ πνπ απηνκαηνπνηνχλ κία 

επαλαιακβαλφκελε ή πεξίπινθε εξγαζία. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζακε 

λα δεκηνπξγήζνπκε κία καθξνεληνιή ε νπνία αλνίγεη, εθηππψλεη θαη θιείλεη 

κία έθζεζε. Ζ δεκηνπξγία απιψλ καθξνεληνιψλ δελ απαηηεί γλψζεηο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο ε Access παξέρεη έλαλ θηιηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο 

ηνπο.  

 

Λεηηνπξγηθή κνλάδα (Module): είλαη ξνπηίλεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

απηνκαηνπνίεζε θαη λπξνζαξκνγή ηεο Access ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο. Ζ 

δεκηνπξγία ηνπο απαηηεί γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ VBA (Visual Basic for 

Applications).  

Πίλαθαο 3.1 Βαζηθά αληηθείκελα ζηελ Access 

ηα πιαίζηα κηαο εηζαγσγήο ζηελ Access δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 

δεκηνπξγία ζειίδσλ, καθξνεληνιψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ. Τπάξρεη 

πιεζψξα ζπγγξακκάησλ (Viescas 2005, Online Training Solutions Inc 2005) 

γηα ηνλ αλαγλψζηε πνπ ελδηαθέξεηαη λα εληξπθήζεη ζε βάζνο ζηελ Access.  

3.3 Σα πξώηα βήκαηα ζηελ Access 

Όπσο κε φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office έηζη θαη ε Access κπνξεί 

λα μεθηλήζεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (κελνχ έλαξμεο, ζπληνκεχεηο, θιπ). ην  

ρ. 3.1 απεηθνλίδεηαη ν ηππηθφο ηξφπνο έλαξμεο ηεο Access απφ ην κελνχ 

έλαξμεο. Ζ παξνπζίαζε ηεο Access πνπ αθνινπζεί ζηηο επφκελεο ζειίδεο ζα 

γίλεη κέζα απφ έλα παξάδεηγκα πξνθεηκέλνπ ν ηξφπνο ρξήζεο ηεο λα γίλεη 

άκεζα θαηαλνεηφο. Σν παξάδεηγκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη ε βάζε  
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δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ γηα ηελ νπνία ζρεδηάζακε ην κνληέιν Ο θαη ην 

ζρεζηαθφ κνληέιν ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

 

 

ρ. 3.1 Δθθίλεζε ηεο Access απφ ην κελνχ έλαξμεο θαη ην αληίζηνηρν εηθνλίδην ηεο  

 

Μεηά ηελ εθθίλεζε ηεο Access παξνπζηάδεηαη ζηνλ ρξήζηε ην παξάζπξν 

εξγαζηψλ Γεκηνπξγία Αξρείνπ (βι ρ. 3.2) απφ φπνπ ν ρξήζηεο κπνξεί 

δεκηνπξγήζεη κία λέα βάζε δεδνκέλσλ κφλνο ηνπ (Κελή βάζε Γεδνκέλωλ…) ή 

κε βάζε θάπνην πξφηππν (ηνλ ππνινγηζηή κνπ…)  ππφ ηελ θαζνδήγεζε ελφο 

νδεγνχ. Αθφκε κπνξεί  λα αλνίμεη κία ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ (Από 

ππάξρνλ αξρείν…)*.  

 

ρ. 3.2  Ζ βαζηθή νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο Access 

                                                 
* Σν άλνηγκα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο Access κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηπιφ θιηθ ζην αληίζηνηρν .mdb 

αξρείν φπσο ηζρχεη θαη γηα φια ηα αξρεία ηνπ Microsoft Office (.doc, .ppt, .xls θιπ)  
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζα επηιέμνπκε ηε δεκηνπξγία θελήο βάζεο  

δεδνκέλσλ  ρσξίο ηε βνήζεηα πξνηχπσλ, θαζψο έρνπκε ήδε ζρεδηάζεη ηε δνκή 

ηεο βάζεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο καο. ηελ πεξίπησζε απηή, 

εκθαλίδεηαη ην επφκελν παξάζπξν, κέζα απφ ην νπνίν θαζνξίδνπκε ην φλνκα 

ηνπ αξρείνπ πνπ ζα πεξηέρεη ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε.  

 

 

ρ. 3.3 Γεκηνπξγία θελήο βάζεο δεδνκέλσλ κε φλνκα company.mdb  

 

ηε ζπλέρεηα, ε Access δεκηνπξγεί ην αξρείν ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ 

ππνινγηζηή καο θαη εκθαλίδεη ηελ θεληξηθή ηεο νζφλε.  Ζ γξακκή εξγαιείσλ 

βάζε δεδνκέλσλ (βι ρ. 3.5) καο παξέρεη έλα γξήγνξν ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπλεζηζκέλσλ εξγαζηψλ ελψ ε γξακκή θαηάζηαζεο καο δίλεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη ππνδείμεηο.  
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ρ. 3.4  H θεληξηθή νζφλε ηεο Access  

 

ρ. 3.5  Ζ γξακκή εξγαιείσλ «Βάζε Γεδνκέλσλ» 

Σν παξάζπξν Βάζε δεδνκέλσλ εκθαλίδεη ζηελ γξακκή ηίηινπ ηνπ ην φλνκα 

ηεο βάζεο θαη αξηζηεξά κία γξακκή Αληηθείκελα ε νπνία καο επηηξέπεη λα 

επηιέμνπκε ηνλ ηχπν αληηθεηκέλνπ κε ηνλ νπνίν ζέινπκε λα εξγαζηνχκε.  Μφιηο 

επηιέμνπκε έλαλ ηχπν αληηθεηκέλνπ, ζην θπξίσο κέξνο ηνπ παξαζχξνπ 

εκθαλίδνληαη ζπληνκεχζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ αληηθεηκέλσλ απηνχ ηνπ 

ηχπνπ θαζψο θαη φια ηα αληηθείκελα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κέρξη ζηηγκήο.  
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ρ. 3.6  Σν παξάζπξν Βάζε Γεδνκέλσλ  

Ζ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ πεξηέρεη θνπκπηά γηα ηελ δηαρείξηζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο βάζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ 

κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε πάλσ ζηα αληηθείκελα ηεο βάζεο. Ζ ιεηηνπξγία, 

πνπ θέξεη ην φλνκα «Γεκηνπξγία», επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία λέσλ αληηθεηκέλσλ 

ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξακε παξαπάλσ. Ζ ιεηηνπξγία «ρεδίαζε» επηηξέπεη 

ηνλ νξηζκφ – θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηε κεηαβνιή – ηεο δνκήο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ελψ ηέινο, ε επηινγή «Άλνηγκα» επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ θάζε 

αληηθεηκέλνπ. Απηέο νη δηαδηθαζίεο ηεο κεηαβνιήο θαη ηεο ρξήζεο, είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ ηχπνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ κε ην νπνίν εξγαδφκαζηε ζε θάζε 

πεξίπησζε. Έηζη, ε ζρεδίαζε ελφο πίλαθα αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία 

κεηαβνιήο ηεο δνκήο ηνπ – δειαδή ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ πιήζνπο ησλ πεδίσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη – ελψ ην άλνηγκα ηνπ πίλαθα, εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα πνπ 

βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζε απηφλ, θαη επηηξέπεη ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ 

ηνπο. Αληίζεηα, ε ζρεδίαζε κηαο θφξκαο, αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία κεηαβνιήο 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο θφξκαο, ελψ ην άλνηγκά ηεο, επηηξέπεη ηε ρξήζε ηεο θφξκαο 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή. Με ηνλ ίδην  ηξφπν, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηηο πξάμεηο 

ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο ρξήζεο, γηα φινπο ηνπο ηχπνπο αληηθεηκέλσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ηεο Access.  

 

ρ. 3.7 Ζ γξακκή εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ Βάζε Γεδνκέλσλ 

 



 

                               ύγρξνλεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

   

38/114 

3.4 Υξήζε ηεο βνήζεηαο  

Όπσο θαη νη ππφινηπεο εθαξκνγέο ηνπ Microsoft Office, ε Access καο 

παξέρεη έλα εχρξεζην ζχζηεκα άκεζεο βνήζεηαο ην νπνίν κπνξεί λα εκθαληζηεί 

απφ ην κελνχ Βνήζεηα  ► Δκθάληζε ή κε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ F1.  

 

ρ. 3.8 Παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο βνήζεηαο ηεο Access 

 
Δπηπξφζζεηα, φηαλ ρξεηαδφκαζηε πιεξνθνξίεο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν ζηελ νζφλε κπνξνχκε λα παηήζνπκε ην ζπλδπαζκφ ησλ πιήθηξσλ 

[Shift] + [F1] νπφηε θαη εκθαλίδεηαη έλα ιαηηληθφ εξσηεκαηηθφ δίπια απφ ην 

δείθηε ηνπ πνληηθηνχ (πξνζέμηε ηελ γξακκή θαηάζηαζεο πνπ ζαο δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ηη λα θάλεηε). ηε ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ ζην ζηνηρείν πνπ 

ζέινπκε εκθαλίδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηφ ην ζηνηρείν. 

 

ρ. 3.9 Παξάδεηγκα βνήζεηαο ηεο κνξθήο Ση είλαη 
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3.5 Φάζεηο ζρεδηαζκνύ κηαο βάζεο ζηελ Access* 

ηελ ελφηεηα 1.4 αλαθέξζεθε φηη ν θχξηνο ζηφρνο ελφο ΓΒΓ είλαη λα 

ππνζηεξίδεη ηηο εξγαζίεο νξηζκνύ, θαηαζθεπήο θαη ηνπ ρεηξηζκνύ κηαο βάζεο 

δεδνκέλσλ.  Ζ δηαδηθαζία ηνπ νξηζκνχ κηαο βάζεο δεδνκέλσλ - δειαδή ε 

δεκηνπξγία ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο – κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ελέξγεηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ αξρηθό νξηζκό ηεο βάζεο θαη ζε εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ νξηζκνύ ηεο βάζεο. ηελ Access ν αξρηθφο νξηζκφο κηαο 

βάζεο δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

νλνκάδνληαη πίλαθεο θαη κε ηελ ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο «Γεκηνπξγία» ηεο 

γξακκήο εξγαιείσλ ηνπ παξαζχξνπ Βάζε Γεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα, αλ είλαη 

επηζπκεηή ε ηξνπνπνίεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο βάζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ιεηηνπξγία «ρεδίαζε». Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ελδερνκέλε ηξνπνπνίεζε 

ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ πηλάθσλ (ή εξσηεκάησλ) ε Access ρξεζηκνπνηεί έλα 

εηδηθφ παξάζπξα κε ην φλνκα ρέζεηο ην νπνία βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηελ ινγηθή 

ηνπ κνληέινπ Ο. 

 Ζ Access παξέρεη δχν βαζηθέο κεζφδνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ – δειαδή ηελ εηζαγσγή ησλ ίδησλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ αξρηθνχ ζηηγκηφηππνπ ηεο βάζεο. Ζ πξψηε κέζνδνο 

ρξεζηκνπνηεί πίλαθεο θαη ηελ ιεηηνπξγία Άλνηγκα ηεο γξακκήο εξγαιείσλ ηνπ 

παξαζχξνπ Βάζε Γεδνκέλσλ. Ζ ιεηηνπξγία απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ κεηαθνξά 

ηνπ ινγηζηηθνύ θύιινπ ή θύιινπ δεδνκέλσλ (φπσο απηά ηνπ Excel) γηα λα 

θάλεη εθηθηή ηελ δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζηελ βάζε. 

Δλαιιαθηηθά, ζχκθσλα κε ηελ δεχηεξε κέζνδν ε εηζαγσγή ησλ δεδνκέλσλ 

ζηελ βάζε κπνξεί λα γίλεη κε ηελ βνήζεηα θνξκψλ νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ηελ εθαξκνγή.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ε Access παξέρεη πνιινχο 

ηξφπνπο γηα ηελ αλάθηεζε θαη γηα ηελ ελεκέξσζε (εηζαγσγή, δηαγξαθή, 

ηξνπνπνίεζε) ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αλάθηεζε δεδνκέλσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζε 

έλαλ πίλαθα κπνξεί λα γίλεη ηφζν κε ην άλνηγκα ηνπ πίλαθα θαη ηελ 

πξναηξεηηθή ρξήζε θίιηξσλ φζν θαη κε ηελ ρξήζε απιψλ εξσηεκάησλ. Γηα ηελ 

παξνπζίαζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε 

ινγηζηηθά θχιια είηε θφξκεο πνπ βαζίδνληαη ζηα πεδία ηνπ πίλαθα.  Ζ 

αλάθηεζε δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζθνξπηζκέλα ζε πνιινύο πίλαθεο κπνξεί 

λα γίλεη κφλν κε ηελ ρξήζε ζχλζεησλ εξσηεκάησλ, ελψ  ε παξνπζίαζε ηνπο 

κπνξεί λα γίλεη είηε ζε πξνβνιή θχιινπ δεδνκέλσλ είηε κε ηελ βνήζεηα κίαο 

θφξκαο πνπ βαζίδεηαη ζε θάπνην εξψηεκα. Χζηφζν, κέρξη ηψξα έρνπκε κηιήζεη 

κφλν γηα παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή. ε 

πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα καο ζε έληππε κνξθή 

ε Access καο παξέρεη αληηθείκελα ηχπνπ έθζεζεο ηα νπνία κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη ηφζν ζε πίλαθεο φζν θαη ζε εξσηήκαηα.  Σέινο γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πίλαθεο ή εξσηήκαηα είηε ζε 

πξνβνιή ινγηζηηθνχ θχιινπ είηε κε ηελ βνήζεηα θνξκψλ.  

ην ρ. 3.10 ζπλνςίδνληαη νη ηξεηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ θαη ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηελ ζρεδίαζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ ζηελ Access. ηα επφκελα 

                                                 
* ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ζπγγξάκκαηνο δελ εμεηάδνπκε ηελ εκπινθή ησλ αληηθεηκέλσλ ηχπνπ 

ειίδαο, Μαθξνεληνιήο θαη Λεηηνπξγηθήο Μνλάδαο ζηηο θάζεηο ζρεδηαζκνχ κηαο βάζεο ζηελ Access.  
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θεθάιαηα ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηα παξαπάλσ αληηθείκελα ηεο Access 

θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ νξηζκφ, ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηνλ ρεηξηζκφ κηαο βάζε δεδνκέλσλ.  

 

 Δπηκέξνπο Δλέξγεηεο Μέζνδνο Σξόπνο Παξνπζίαζεο 

Φάζε 

Οξηζκνχ 

Γεκηνπξγία αξρηθνχ ζρήκαηνο 
Γεκηνπξγία πηλάθσλ Πξνβνιή ζρεδίαζεο 

Γεκηνπξγία ζρέζεσλ Παξάζπξν ζρέζεσλ 

Σξνπνπνίεζε ζρήκαηνο 

ρεδίαζε πηλάθσλ Πξνβνιή ζρεδίαζεο 

Σξνπνπνίεζε 

ζρέζεσλ 
Παξάζπξν ζρέζεσλ 

Φάζε 

Καηαζθεπήο 
Δηζαγσγή δεδνκέλσλ  

Υξήζε πηλάθσλ 
Πξνβνιή θχιινπ 

δεδνκέλσλ 

Υξήζε θνξκψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε πίλαθεο 
Πξνβνιή θφξκαο 

Φάζε 

Υεηξηζκνχ 

Αλάθηεζε 

δεδνκέλσλ 

ζηελ νζφλε  

πγθεληξσκέλα 

ζε έλαλ πίλαθα 

Υξήζε πηλάθα κε 

θίιηξα 

Πξνβνιή θχιινπ 

δεδνκέλσλ 

Υξήζε απινχ 

εξσηήκαηνο 

Πξνβνιή θχιινπ 

δεδνκέλσλ 

Υξήζε θφξκαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα 
Πξνβνιή θφξκαο 

Γηαζθνξπηζκέλα 

ζε πνιινχο 

πίλαθεο 

Υξήζε ζχλζεηνπ 

εξσηήκαηνο 

Πξνβνιή θχιινπ 

δεδνκέλσλ 

Υξήζε θφξκαο πνπ 

βαζίδεηαη ζε εξψηεκα 
Πξνβνιή θφξκαο 

Αλάθηεζε 

δεδνκέλσλ 

ζε έληππε 

κνξθή  

πγθεληξσκέλα 

ζε έλαλ πίλαθα 

Υξήζε έθζεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζε πίλαθα ή 

απιφ εξψηεκα 

Πξνβνιή έθζεζεο 

Γηαζθνξπηζκέλα 

ζε πνιινχο 

πίλαθεο 

Υξήζε έθζεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζε  

εξψηεκα 

Πξνβνιή έθζεζεο 

Δλεκέξσζε δεδνκέλσλ 

(εηζαγσγή, δηαγξαθή, 

ηξνπνπνίεζε) 

Υξήζε πηλάθσλ 
Πξνβνιή θχιινπ 

δεδνκέλσλ 

Υξήζε εξσηεκάησλ 
Πξνβνιή θχιινπ 

δεδνκέλσλ 

Υξήζε θνξκψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε πίλαθεο 

ή εξσηήκαηα 

Πξνβνιή θφξκαο 

ρ. 3.10 πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θάζεσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

ζρεδίαζε κηαο ΒΓ ζε Access  
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4 Access - Πίνακες 

4.1  Γεκηνπξγία Πίλαθα 

Ζ δεκηνπξγία ελφο πίλαθα (table) κέζα απφ ηε Access, πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ην θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ εάλ επηιέμνπκε 

ηνλ «Πίλαθα» απφ ηε ιίζηα αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθεηαη ζην αξηζηεξφ ηκήκα 

ηνπ παξαζχξνπ, θαη ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θνπκπί κε ηελ εηηθέηα 

«Γεκηνπξγία». Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ πίλαθα αλ 

απφ ην θεληξηθφ κελνχ επηινγψλ ηεο Access, επηιέμνπκε «Δηζαγσγή», θαη απφ 

ηε ιίζηα πνπ ζα εκθαληζηεί, δηαιέμνπκε ηελ επηινγή «Πίλαθαο». Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε καο ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ:  

 

 

ρ. 4.1 Οη πέληε δπλαηνί ηξφπνη δεκηνπξγίαο ελφο πίλαθα ζηελ Access 

 
Υξεζηκνπνηψληαο ην παξαπάλσ παξάζπξν, κπνξνχκε λα δηαιέμνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα δεκηνπξγήζνπκε ην λέν πίλαθα. Όπσο θαίλεηαη απφ ην 

παξαπάλσ ζρήκα, ππάξρνπλ πέληε ηέηνηνη ηξφπνη δεκηνπξγίαο πηλάθσλ, νη 

νπνίνη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη νη αθφινπζνη: 

 Πξνβνιή θύιινπ δεδνκέλσλ: Δπηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία πίλαθα κέζσ 

απεπζείαο πιεθηξνιφγεζεο δεδνκέλσλ ζε έλα ινγηζηηθφ θχιιν. Ζ 

Access αλαιχεη ηα δεδνκέλα θαη επηιέγεη ηνλ θαηαιιειφηεξν ηχπν γηα 

ην θάζε πεδίν. Γηα λα αιιάμνπκε ην φλνκα ελφο πεδίνπ θάλνπκε δηπιφ 

θιηθ ζην φλνκα ηεο ζηήιεο θαη πιεθηξνινγνχκε έλα λέν φλνκα. Γηα λα 

4 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
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απνζεθεχζνπκε ηνλ πίλαθα επηιέγνπκε ην θνπκπί απνζήθεπζε ηεο 

γξακκήο εξγαιείσλ Βάζε Γεδνκέλσλ. ε απηφ ην ζεκείν ε Access ζα 

καο ξσηήζεη αλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζεη κφλε ηεο θάπνην πξσηεχνλ 

θιεηδί ή φρη θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ πίλαθα ζχκθσλα κε 

ηνλ ηχπν θαη ην είδνο ησλ πεδίσλ πνπ θαηαρσξήζακε ζε θάζε ζηήιε.  

 Πξνβνιή ζρεδίαζεο: Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

επηζπκνχκε λα ζρεδηάζνπκε ηε δνκή ηνπ πίλαθα κφλνη καο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε έλα πξνο έλα φια ηα πεδία ηνπ 

πίλαθα πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

φλνκά ηνπο, ηνλ ηχπν ηνπο, θαζψο θαη έλα πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

ηδηνηήησλ ηνπο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηδηνηήησλ, είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ηηκψλ πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ, ην εάλ ε απφδνζε ηηκψλ ζε απηά είλαη 

ππνρξεσηηθή ή πξναηξεηηθή, θαζψο θαη ην εάλ ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζην 

θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα. Ζ πξνβνιή ζρεδίαζεο απνηειεί ηελ πην 

ζπλεζηζκέλε επηινγή θαζψο δίλεη πιήξε ειεπζεξία ζηελ ζρεδίαζε θαη 

απνηειεί θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο 

βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζηελ ζπλέρεηα.  

 Οδεγόο πηλάθσλ: Με ηε βνήζεηα ηνπ νδεγνχ πηλάθσλ κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν πίλαθα επηιέγνληαο απφ έλα πιήζνο έηνηκσλ 

πηλάθσλ γηα επαγγεικαηηθή αιιά θαη πξνζσπηθή ρξήζε. Δπηιέγνπκε ην 

δείγκα ηνπ πίλαθα πνπ καο ελδηαθέξεη θαη απφ ηα δηαζέζηκα πεδία πνπ 

εκθαλίδνληαη απηά πνπ ζέινπκε λα πεξηιακβάλεη ν λένο πίλαθαο. ηελ 

ζπλέρεηα νξίδνπκε ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα ή αθήλνπκε ηνλ 

νδεγφ λα ην νξίζεη θαη νινθιεξψλνπκε ηελ δηαδηθαζία.   

 Δηζαγσγή πίλαθα: Δπηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ελφο πίλαθα απφ θάπνηα 

άιιε βάζε. Δάλ εθαξκφζνπκε απηή ηε δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα 

θαζνξίζνπκε ην αξρείν βάζεσλ δεδνκέλσλ ηεο Access απφ ην νπνίν ζα 

εηζάγνπκε ην πίλαθα, αλ ζα εηζαρζεί κφλν ε δνκή ηνπ ή θαη ηα δεδνκέλα 

ηνπ θαη αλ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη ζρέζεηο ηνπ κε άιινπο πίλαθεο.   

 ύλδεζε Πίλαθα: Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχλδεζεο πίλαθα είλαη παξφκνηα κε 

ηελ εηζαγσγή πίλαθα κε ηε δηαθνξά πσο ηα δεδνκέλα πνπ εηζάγνπκε δελ 

ελζσκαηψλνληαη θαη δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Access, έηζη ψζηε λα δηαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπο απφ 

ηελ εθαξκνγή πνπ ηα δεκηνχξγεζε. Οη πίλαθεο ηεο βάζεο πνπ έρνπλ 

ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή καο, μερσξίδνπλ απφ ηνπο άιινπο πίλαθεο, 

εκθαλίδνληαο έλα βέινο δίπια απφ ην ζχκβνιν ηνπ πίλαθα, ζην 

θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ηεο εθαξκνγήο.  

4.2 Γεκηνπξγία Πίλαθα ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο  

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν δεκηνπξγίαο πίλαθα ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο. αλ 

παξάδεηγκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ζα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ πνπ θξαηά ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ Δξγαδνκέλσλ ηεο 

εηαηξείαο. Δπηιέγνληαο ηελ πξνβνιή ζρεδίαζεο απφ ην παξάζπξν «Γεκηνπξγία 

πίλαθα», εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε καο ην παξαθάησ παξάζπξν: 



 

                               ύγρξνλεο εθαξκνγέο ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε 

   

43/114 

 

ρ. 4.2 Κεληξηθή νζφλε δεκηνπξγίαο πίλαθα ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο 

 

 

ρ. 4.3 Ζ γξακκή εξγαιείσλ «ρεδίαζε Πίλαθα» 

 
Σν παξάζπξν απηφ απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Κάζε γξακκή ηνπ πάλσ 

ηκήκαηνο αληηπξνζσπεχεη έλα πεδίν ηνπ πίλαθα καο. ηελ πξψηε ζηήιε κε 

ηίηιν «Όλνκα Πεδίνπ» θαηαρσξνχκε ηα νλφκαηα ησλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα, ζηε 

δεχηεξε ζηήιε κε ηίηιν «Σύπνο Γεδνκέλσλ», θαηαρσξνχκε ηνλ ηχπν 

δεδνκέλσλ γηα θάζε πεδίν, ελψ ζηελ ηξίηε ζηήιε πνπ θέξεη ην φλνκα 

«Πεξηγξαθή», θαηαρσξνχκε πξναηξεηηθά, κηα θξάζε-ζρφιην γηα ην αληίζηνηρν 

πεδίν ηνπ πίλαθα πνπ δεκηνπξγνχκε. ην θάησ ηκήκα κπνξνχκε λα νξίζνπκε 

επηπιένλ ηδηφηεηεο γηα ην πεδίν πνπ είλαη επηιεγκέλν ζην πάλσ ηκήκα.  

4.2.1 Σύπνη δεδνκέλσλ ζηελ Access 

Κάζε θνξά πνπ πξνζζέηνπκε ζηνλ πίλαθα έλα λέν πεδίν, ε Access, 

ρξεζηκνπνηεί σο πξνεπηιεγκέλν ηχπν δεδνκέλσλ γηα απηφ ην πεδίν, ην 

«Κείκελν», πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε ζε απηφ, ζπκβνινζεηξψλ, 

ζπγθεθξηκέλνπ κήθνπο. Μπνξνχκε φκσο λα αιιάμνπκε ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ 

γηα λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο καο. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ επηιέγνπκε κε ην 

πνληίθη ηνλ ηχπν δεδνκέλσλ πνπ ζέινπκε λα αιιάμνπκε απφ ην ζύλζεην 
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πιαίζην ιίζηαο (combo box) πνπ εκθαλίδεηαη . ηελ πεξίπησζε απηή 

εκθαλίδεηαη ζε απηφ ην θειί, κηα ιίζηα κε φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο ηχπνπο 

δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία θαη επηιέγνπκε ηνλ επηζπκεηφ ηχπν δεδνκέλσλ, γηα 

ην ζεσξνχκελν πεδίν:  

 

ρ. 4.4 Δπηιέγνληαο ηχπν δεδνκέλσλ γηα ην πεδίν Όλνκα 

 
Οη ηχπνη δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ Access είλαη νη εμήο: 

ΣΤΠΟ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΓΔΘΟ 

Κείκελν 

Κείκελν ή ζπλδπαζκόο θεηκέλνπ θαη αξηζκώλ, 

φπσο δηεπζχλζεηο. Δπίζεο αξηζκνί, πνπ δελ απαηηνχλ 

ππνινγηζκνχο, φπσο αξηζκνί ηειεθψλσλ, θσδηθνί 

αληαιιαθηηθψλ ή ηαρπδξνκηθνί θσδηθνί. 

Μέρξη 255 

ραξαθηήξεο 

Τπόκλεκα 
Κείκελν κεγάινπ κήθνπο θαη αξηζκνί, φπσο 

ζεκεηψζεηο ή πεξηγξαθέο. 

Μέρξη 64000 

ραξαθηήξεο 

Αξηζκόο 

Αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο, εθηφο απφ 

ππνινγηζκνχο πνπ αθνξνχλ ρξήκαηα γηα ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ηχπν ηεο λνκηζκαηηθήο 

κνλάδαο. 

1, 2 ,4 ή 8 

bytes 

Ηκεξνκελία 

Ώξα 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ εκεξνκελίεο θαη ώξεο 
8 bytes 

Ννκηζκαηηθή 

κνλάδα 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ 

πνπ αθνξνχλ ρξεκαηηθά πνζά 
8 bytes 

Απηόκαηε 

αξίζκεζε 

Μνλαδηθφο αύμσλ (πξνζαπμαλφκελνο θαηά 1) ή 

ηπραίνο αξηζκόο πνπ θαηαρσξείηαη απηφκαηα θαηά 

ηελ πξνζζήθε κηαο εγγξαθήο. 

4 bytes 

Ναη / Όρη 

Σχπνο δεδνκέλσλ πνπ παίξλεη ηηο ηηκέο Ναη (True) ή 

Όρη (False).  Έλα παξάδεηγκα είλαη έλα πεδίν πνπ 

πεξηγξάθεη αλ έρεη απνθνηηήζεη ή φρη έλαο θνηηεηήο 

απφ έλα Σκήκα  

1 Bit 
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Αληηθείκελν 

OLE 

Αληηθείκελα (φπσο έγγξαθα ηνπ Microsoft Word, 

ινγηζηηθά θχιια ηνπ Microsoft Excel, εηθφλεο, ήρνη 

θιπ), πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε άιια πξνγξάκκαηα 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηερλνινγία OLE, θαη ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ή λα ελζσκαησζνχλ ζε 

έλαλ πίλαθα ηεο  Access 

Μέρξη 1 

gigabyte 

(πεξηνξηδφκελν 

απφ ην ρψξν 

ηνπ δίζθνπ). 

Τπεξ-ζύλδεζε 

Πεδίν πνπ απνζεθεχεη ππεξ-ζπλδέζεηο. Ζ ππεξ-

ζχλδεζε κπνξεί λα είλαη κηα δηαδξνκή UNC ή κηα 

δηεχζπλζε URL. 

Μέρξη 64.000 

ραξαθηήξεο. 

Πίλαθαο 4.1 Οη ηχπνη δεδνκέλσλ ηεο Access 

 

4.2.2 Οξηζκόο πξσηεύνληνο θιεηδηνύ 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ην πξσηεχνλ θιεηδί απνηειείηαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα πεδία θαη πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά θάζε εγγξαθή ελφο πίλαθα. Γηα 

λα θαζνξίζνπκε ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ πίλαθα, επηιέγνπκε ηε γξακκή ηνπ 

θχιινπ δεδνκέλσλ ζηελ νπνία αληηζηνηρεί, θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχκε 

ην εηθνλίδην «Πξσηεύνλ Κιεηδί» απφ ηε γξακκή εξγαιείσλ ρεδίαζε Πίλαθα. 

 

Πξσηεχνλ 

θιεηδί 

 Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα  παηήζνπκε ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ 

νπφηε θαη απηή εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε καο έλα κελνχ επηινγψλ ζην νπνίν 

κπνξνχκε κεηαμχ άιισλ λα νξίζνπκε θαη ην πξσηεχνλ θιεηδί :  

 

 

ρ. 4.5 Αλαδπφκελν κελνχ νξηζκνχ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ 

 
Δάλ ζέινπκε λα νξίζνπκε ζχλζεην θιεηδί, επηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ, θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιακβάλνπκε κία απφ ηηο δχν 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. 
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4.2.3 Καζνξηζκόο ησλ ηδηνηήησλ ησλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα 

ην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ ηεο πξνβνιήο ζρεδίαζεο πνπ θέξεη ην 

φλνκα «Ιδηόηεηεο πεδίνπ», έρνπκε ηε δπλαηφηεηα, γηα θάζε έλα απφ ηα πεδία 

πνπ δεκηνπξγνχκε λα θαζνξίζνπκε θαη έλα πιήζνο ρξήζηκσλ ηδηνηήησλ. ε 

απηφ ην ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ ππάξρνπλ δχν θαξηέιεο («Γεληθέο», 

«Δκθάληζε»)  ηηο νπνίεο ζα εμεηάζνπκε ζηελ ζπλέρεηα.    

Ζ θαξηέια «Γεληθέο» καο επηηξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θάζε πεδίνπ. Γηα παξάδεηγκα ζην επφκελν 

ζρήκα παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πεδίνπ «Όλνκα» θαη ηνπ πεδίνπ 

«Μηζζόο» γηα ηνλ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ: 

  

ρ. 4.6 Γεληθέο ηδηφηεηεο γηα ην πεδίν «Όλνκα» (αξηζηεξά) θαη ην πεδίν «Μηζζφο» 

(δεμηά) ηνπ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

Οη βαζηθέο ηδηφηεηεο πνπ κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε απφ ηελ θαξηέια 

«Γεληθέο» είλαη νη εμήο: 

Μέγεζνο πεδίνπ: θαζνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ πεδίνπ ζε bytes. Δκθαλίδεηαη 

κφλν φηαλ ν ηχπνο δεδνκέλσλ ηνπ πεδίνπ είλαη θείκελν ή αξηζκόο. Έηζη εάλ ν 

ηχπνο ηνπ πεδίνπ είλαη θείκελν, επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζε 

αξηζκφ ραξαθηήξσλ, ελψ εάλ είλαη αξηζκφο, επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ, εκθαλίδνληαο ην επφκελν κελνχ επηινγψλ : 

 

 
ρ. 4.7 Καζνξηζκφο ηνπ «Μεγέζνπο» ησλ πεδίσλ ηχπνπ αξηζκφο 
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Δπηινγή *  Δύξνο ηηκώλ Μέγεζνο 

Byte Απφ 0 έσο 255 1 Byte 

Αθέξαηνο Απφ -32.768 έσο 32.767 2 Bytes 

Αθέξαηνο 

κεγάινπ 

κήθνπο 

Απφ -2.147.483.648 έσο 2.147.483.647 4 Bytes 

Πξαγκαηηθφο 

απιήο 

αθξίβεηαο 

Αξλεηηθνί αξηζκνί απφ -3,40x10
38

 έσο -

1,40x10
-45

 

Θεηηθνί αξηζκνί απφ 1,40x10
-45

 έσο 3,40x10
38

  

4 Bytes 

Πξαγκαηηθφο 

δηπιήο 

αθξίβεηαο 

Αξλεηηθνί αξηζκνί απφ -1,79x10
308

 έσο -

4,94x10
-324

 

Θεηηθνί αξηζκνί απφ 4,94x10
-324

 έσο 

1,79x10
308

 

8 Bytes 

Αλαγλσξηζηηθφ 

αλαπαξαγσγήο 

Δηδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηεο Access πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε πεδίσλ  
16 Bytes 

Γεθαδηθφο 
Δπηζηεκνληθή εκθάληζε (π,ρ. 3,3x10

11
 γίλεηαη 

3,3Δ11)  
12 Bytes 

Πίλαθαο 4.2 Δπηινγέο γηα ην «Μέγεζνο» ησλ πεδίσλ ηχπνπ αξηζκφο 

Μνξθή: θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εκθάληζεο θαη εθηχπσζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

πεδίνπ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ηδηφηεηα επεξεάδεη κφλν ηνλ ηξφπν εκθάληζεο 

θαη φρη ηνλ ηξφπν πνπ απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα (π.ρ έλα ηειέθσλν ζέισ λα 

εκθαλίδεηαη σο (24610)-11111 αιιά λα απνζεθεχεηαη σο 2461011111). 

Αλάινγα κε ην ηχπν δεδνκέλσλ ηνπ πεδίνπ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε απφ 

δηάθνξεο πξνθαζνξηζκέλεο κνξθέο ή λα θαζνξίζνπκε ηηο δηθέο καο 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά ζχκβνια κνξθνπνίεζεο. ηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη γηα θάζε ηχπν δεδνκέλσλ νη αληίζηνηρεο πξνθαζνξηζκέλεο 

κνξθέο θαη ηα ζχκβνια κνξθνπνίεζεο θαζψο θαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα.  

 

Κείκελν 

Πξνθαζνξηζκέλεο κνξθέο Γελ ππάξρνπλ 

ύκβνια κνξθνπνίεζεο 

χκβνιν Πεξηγξαθή 

@ 
ηελ ζέζε ηνπ ζπκβφινπ απαηηείηαη έλαο ραξαθηήξαο αιιηψο 

ηνπνζεηείηαη ην θελφ δηάζηεκα 

& Πξναηξεηηθή ζέζε ραξαθηήξα 

< Οη ραξαθηήξεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη κε πεδά γξάκκαηα 

> Οη ραξαθηήξεο πνπ αθνινπζνχλ εκθαλίδνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα 

Παξαδείγκαηα 

Μνξθή Γεδνκέλα Δκθάληζε 

@@@@-@@-@@@@ 123456789 123-45-6789 

@@@@@@-&&&& 92118 92118- 

< MicROsofT microsoft 

Πίλαθαο 4.3 Ηδηφηεηα «Μνξθή» ελφο πεδίνπ ηχπνπ θεηκέλνπ  

 

                                                 
* Πξέπεη πάληα λα επηιέγνπκε ην κηθξφηεξν δπλαηφ κέγεζνο ψζηε λα κελ απμάλεη άζθνπα ν ρψξνο πνπ 

θαηαιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα καο θαη λα επηηαρχλνπκε ηελ επεμεξγαζία ηνπο 
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Αξηζκόο / Ννκηζκαηηθή κνλάδα 

Πξνθαζνξηζκέλεο 

κνξθέο 

 

ύκβνια κνξθνπνίεζεο 

χκβνιν Πεξηγξαθή 

. Γηαρσξηζηήο ρηιηάδσλ 

, Γηαρσξηζηήο δεθαδηθψλ ςεθίσλ 

0 ηε ζέζε ηνπ εκθαλίδεηαη ην ςεθίν ή ην 0 αλ δελ γίλεη εηζαγσγή 

# Δκθαλίδεηαη ην ςεθίν ή ην θελφ αλ δελ γίλεη εηζαγσγή 

Παξαδείγκαηα 

Μνξθή Γεδνκέλα Δκθάληζε 

0,0 1234,56 1234,6 

#,###,000 12345,67 12.345,670 

Πίλαθαο 4.4 Ηδηφηεηα «Μνξθή» ελφο πεδίνπ ηχπνπ αξηζκνχ ή λνκηζκαηηθήο κνλάδαο  

 

Ναη / Όρη 

Πξνθαζνξηζκέλεο κνξθέο 

 
ύκβνια κνξθνπνίεζεο Γελ ππάξρνπλ 

Πίλαθαο 4.5 Ηδηφηεηα «Μνξθή» ελφο πεδίνπ ηχπνπ Ναη/Όρη 

 
Ηκεξνκελία / Ώξα 

Πξνθαζνξηζκέλεο κνξθέο 

 

ύκβνια κνξθνπνίεζεο 

χκβνιν Πεξηγξαθή 

/ Γηαρσξηζηήο εκεξνκελίαο 

ε Ζκέξα ηνπ κήλα κε 1 ή 2 ςεθία  (1-31) 

εε Ζκέξα ηνπ κήλα κε 2 ςεθία (01-31) 

εεε Ζκέξα κε ηα ηξία πξψηα γξάκκαηα (Γεπ-Παξ) 

εεεε Πιήξεο φλνκα εκέξαο (Γεπηέξα-Παξαζθεπή) 

κ Μήλαο κε 1 ή 2 ςεθία (1-12) 

κκ Μήλαο κε 2 ςεθία (01-12) 

κκκ Μήλαο κε ηα πξψηα 3 ή 4 γξάκκαηα (Ηαλ-Γεθ) 

κκκκ Πιήξεο φλνκα κήλα (Ηαλνπάξηνο-Γεθέκβξηνο) 

αα Γηςήθην έηνο  

αααα Σεηξαςήθην έηνο  

Παξαδείγκαηα 

Μνξθή Γεδνκέλα Δκθάληζε 

εεεε”,” εε κκκκ αααα 14/6/04 Γεπηέξα, 14 Ηνπλίνπ 2004 

“ήκεξα είλαη ” εεεε 14/6/04 ήκεξα είλαη Γεπηέξα 

Πίλαθαο 4.6 Ηδηφηεηα «Μνξθή» ελφο πεδίνπ ηχπνπ εκεξνκελία/ψξα 
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Μάζθα εηζαγσγήο: επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

ιακβάλεη ρψξα ε θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζην επηιεγκέλν πεδίν. ε 

αληίζεζε κε ηελ ηδηφηεηα κνξθή πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ελφο 

πεδίνπ, ε κάζθα εηζαγσγήο θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο θαη απνζήθεπζεο 

ησλ δεδνκέλσλ ζηελ βάζε. Ζ ηδηφηεηα απηή ρξεζηκεχεη ζην λα δηεπθνιχλνπκε 

ηνλ ρξήζηε λα εηζάγεη ηα δεδνκέλα αιιά θπξίσο ζην λα απνθχγνπκε ηελ 

θαηαρψξεζε ιαλζαζκέλσλ δεδνκέλσλ. Γηα λα θαζνξίζνπκε ηελ κάζθα 

εηζαγσγήο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε  κία έηνηκε κάζθα απφ ηνλ «Οδεγό 

κάζθαο εηζαγσγήο» (εκθαλίδεηαη παηψληαο ην θνπκπί κε ηηο ηειίηζεο) ή λα 

δεκηνπξγήζνπκε κία ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά ζχκβνια κνξθνπνίεζεο: 

 

Πξνθαζνξηζκέλεο 

κνξθέο 
Οδεγφο κάζθαο εηζαγσγήο 

ύκβνια 

κνξθνπνίεζεο 

χκβνιν Πεξηγξαθή 

0 
Φεθίν (0 έσο 9). Απαηηείηαη θαηαρψξεζε. Γελ επηηξέπεηαη ρξήζε 

ζπλ “+” θαη πιελ “-“ 

9 
Φεθίν ή δηάζηεκα. Γελ απαηηείηαη θαηαρψξεζε. Γελ επηηξέπνληαη 

ηα ζεκεία ζπλ θαη πιελ. 

# 

Φεθίν ή δηάζηεκα. Γελ απαηηείηαη θαηαρψξεζε. Οη θελέο ζέζεηο 

κεηαηξέπνληαη ζε δηαζηήκαηα. Δπηηξέπνληαη ηα ζεκεία ζπλ θαη 

πιελ. 

L Γξάκκα (A έσο Z θαη Α έσο Χ). Απαηηείηαη θαηαρψξεζε 

? Γξάκκα (A έσο Z θαη Α έσο Χ). Πξναηξεηηθή θαηαρψξεζε 

A Γξάκκα ή ςεθίν. Απαηηείηαη θαηαρψξεζε 

a Γξάκκα ή ςεθίν. Πξναηξεηηθή θαηαρψξεζε 

& 
Οπνηνζδήπνηε ραξαθηήξαο ή θελφ δηάζηεκα. Απαηηείηαη 

θαηαρψξεζε 

C 
Οπνηνζδήπνηε ραξαθηήξαο ή θελφ δηάζηεκα. Πξναηξεηηθή 

θαηαρψξεζε 

Παξαδείγκαηα 

Μάζθα Δηζαγσγήο Παξαδείγκαηα Σηκψλ 

(000) 000-0000 (010) 123-4567 

(999) 999-9999 () 123-4567 

(000) ΑΑΑ-ΑΑΑΑ (800) 123-ASΧL 

#999 -12 

>L<?????????????? Μαξία 

Πίλαθαο 4.7 Ηδηφηεηα «Μάζθα εηζαγσγήο» 

 

Λεδάληα: θαζνξίδεη ην θείκελν πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζαλ εηηθέηα ηνπ πεδίνπ 

φηαλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θφξκεο θαη ζε εθζέζεηο. ηελ πξνβνιή θχιινπ 

δεδνκέλσλ εκθαλίδεηαη ζηελ θνξπθή ηεο ζηήιεο αληί γηα ην φλνκα ηνπ πεδίνπ.  

Πξνεπηιεγκέλε ηηκή: επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ κίαο ηηκήο πνπ ζα 

θαηαρσξείηαη απηφκαηα ζην πεδίν θάζε θνξά πνπ πξνζζέηνπκε κία λέα 

εγγξαθή. ηελ ζπλέρεηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα δερζεί ή λα εηζαγάγεη κία 

δηαθνξεηηθή ηηκή. Γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ πίλαθα δαλεηζκνχ βηβιίσλ κπνξεί λα 
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ζέινπκε λα θαηαρσξείηαη απηφκαηα ε ηξέρνπζα εκεξνκελία θαη ψξα. Γηα λα ην 

θάλνπκε απηφ βάδνπκε ζηελ ηδηφηεηα «Πξνεπηιεγκέλε ηηκή» ηνπ πεδίνπ 

«Ζκεξ.Γαλεηζκνχ» ηελ έθθξαζε =Now().  

Καλόλαο επηθύξσζεο: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζέζνπκε θαλφλεο 

εγθπξφηεηαο ζηα δεδνκέλα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηβάινπκε ζηνλ ρξήζηε ηελ 

θαηαρψξεζε ηηκψλ νη νπνίεο πιεξνχλ θάπνηεο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα ν 

κηζζφο ελφο Δξγαδνκέλνπ δελ κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφο. Γηα λα ζέζνπκε απηφλ 

ηνλ πεξηνξηζκφ ζα πξέπεη λα πάκε ζην πεδίν «Μηζζφο» θαη λα θαηαρσξήζνπκε 

ηελ έθθξαζε >0 σο θαλφλα επηθχξσζεο. Αλ ν θαλφλαο επηθχξσζεο είλαη πνιχ 

ζχλζεηνο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πιαίζην «Γόκεζε Δθθξάζεσλ» 

(βι εδάθην 6.4) ην νπνίν εκθαλίδεηαη παηψληαο ην θνπκπί πνπ βξίζθεηαη ζηα 

δεμηά ηνπ πεδίνπ.  

 

 

ρ. 4.8 Πεξηβάιινλ Γφκεζεο Δθθξάζεσλ 

 
Κείκελν επηθύξσζεο: εάλ ε ηηκή πνπ θαηαρσξεί ν ρξήζηεο παξαβηάδεη ηνλ 

θαλφλα επηθχξσζεο πνπ έρνπκε θαζνξίζεη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην, κπνξνχκε 

λα εκθαλίζνπκε έλα κήλπκα ιάζνπο πνπ λα ηνλ πιεξνθνξεί θαηάιιεια. Σν 

θείκελν απηνχ ηνπ κελχκαηνο θαζνξίδεηαη ζε απηφ ην πεδίν. Έηζη εάλ ζην ελ 

ιφγσ πεδίν θαηαρσξήζνπκε ηε θξάζε «Ο κηζζφο ελφο εξγαδνκέλνπ πξέπεη λα 

είλαη ζεηηθφο», απηή ε θξάζε ζα εκθαληζηεί ζην ρξήζηε, αλ θαηαρσξήζεη ζην 

κηζζφ ηνπ εξγαδνκέλνπ, αξλεηηθέο ηηκέο.  

Μεδεληθό κήθνο: εκθαλίδεηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πεδίσλ ηχπνπ θεηκέλνπ, 

θαη θαζνξίδεη εάλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ 
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ζπκβνινζεηξέο κεδεληθνχ κήθνπο*. Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη είλαη νη 

«Ναη» θαη «Όρη».  

Απαηηείηαη: εάλ ππάξρεη θάπνην πεδίν γηα ην νπνίν ν ρξήζηεο πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα θαηαρσξήζεη θάπνηα ηηκή, ηφηε ζα πξέπεη ζε απηή ηελ 

παξάκεηξν λα θαηαρσξήζνπκε ηελ ηηκή «Ναη». Απηφ ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο 

πεδίσλ πνπ πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

επψλπκν θάπνηνπ Δξγαδνκέλνπ ηεο εηαηξείαο.  

Με επξεηήξην: ε δεκηνπξγία επξεηεξίνπ (index) γηα έλα ή πεξηζζφηεξα 

πεδία θάπνηνπ πίλαθα, επηηαρχλεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο 

εγγξαθψλ σο πξνο απηφ ην πεδίν. Δάλ επηζπκνχκε ηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ 

επξεηεξίνπ, ζέηνπκε ζηελ παξάκεηξν απηή ηελ ηηκή «Ναη», ελψ ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, δηαιέγνπκε ηελ ηηκή «Όρη». Αο ζεκεησζεί, πσο θαηά ηε δεκηνπξγία 

επξεηεξίνπ, έρνπκε δχν επηινγέο: λα επηηξέςνπκε ή λα απνηξέςνπκε ηελ 

θαηαρψξεζε δηπιψλ ηηκψλ ζε απηφ ην πεδίν. Γηα λα θαζνξίζνπκε απηή ηελ 

παξάκεηξν, επηιέγνπκε ηηο ηηκέο «Δπηηξέπνληαη δηπιφηππα» θαη «Γελ 

επηηξέπνληαη δηπιφηππα», αληίζηνηρα.  

πκπίεζε Unicode: ε παξάκεηξνο απηή καο επηηξέπεη λα θαζνξίζνπκε εάλ 

επηζπκνχκε λα ιάβεη ρψξα ζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ θαηαρσξνχκε ζε 

πεδία θεηκέλνπ, ππνκλήκαηνο ή ππεξζχλδεζεο ζχκθσλα κε ηελ αλαπαξάζηαζε 

ραξαθηήξσλ Unicode. ην ζχζηεκα Unicode θάζε ραξαθηήξαο 

αληηπξνζσπεχεηαη απφ δχν bytes αληί γηα έλα.   

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ αξρή απηνχ ηνπ εδαθίνπ εθηφο απφ ηελ θαξηέια 

«Γεληθέο» ππάξρεη θαη ε θαξηέια «Δκθάληζε» ε νπνία καο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπκε ηε κνξθή εκθάληζεο ηνπ πεδίνπ φηαλ απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξνβνιή θχιινπ δεδνκέλσλ ή ζε θφξκεο. Γηα φζα πεδία 

είλαη θείκελα ή αξηζκνί, ε εκθάληζή ηνπο κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή πιαηζίνπ 

θεηκέλνπ (text box), πιαηζίνπ ιίζηαο (list box), ή ζύλζεηνπ πιαηζίνπ (combo 

box). Αληίζεηα, γηα ηα πεδία πνπ παίξλνπλ κφλν ηηο ηηκέο «Ναη/Όρη», ε 

εκθάληζή ηνπο κπνξεί λα είλαη εθείλε ελφο πιαηζίνπ ειέγρνπ (check box), ελφο 

πιαηζίνπ θεηκέλνπ ή ελφο ζχλζεηνπ πιαηζίνπ.** 

 

ρ. 4.9 Παξάδεηγκα θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ εκθάληζεο γηα ην επηιεγκέλν πεδίν  

                                                 
* ηελ Access κπνξνχκε λα θαηαρσξήζνπκε κεδεληθνχ κήθνπο αιθαξηζκεηηθά, πιεθηξνινγψληαο δπν δηπιά 

εηζαγσγηθά ρσξίο θελφ κεηαμχ ηνπο “”  
** Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Access αιιά θαη 
ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο γηα Windows κπνξείηε λα βξείηε ζην θεθάιαην 7 «Access – Φφξκεο».  
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ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα πεδίν εκθαλίδεηαη κε ηε κνξθή ελφο 

πιαηζίνπ θεηκέλνπ, ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεη ηελ ηηκή πνπ ζέιεη 

λα θαηαρσξήζεη ζε απηφ, ελψ φηαλ ε εκθάληζε ηνπ πεδίνπ είλαη εθείλε ελφο 

πιαηζίνπ ιίζηαο ή ζχλζεηνπ πιαηζίνπ, ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ηελ ηηκή, 

επηιέγνληάο ηελ απφ έλα ζχλνιν ηηκψλ. Απηφ ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ, κπνξεί λα 

είλαη νη ηηκέο ηεο ζηήιεο θάπνηνπ πίλαθα,  ηα απνηειέζκαηα πνπ  

επηζηξέθνληαη απφ θάπνην εξψηεκα ή κία ιίζηα ηηκώλ πνπ έρεη θαζνξίζεη  ν 

ζρεδηαζηήο. Καη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο, ε πξνέιεπζή απηνχ ηνπ ζπλφινπ 

ηηκψλ, θαζνξίδεηαη απφ ην πεδίν «Σύπνο πξνέιεπζεο γξακκήο»: 

  

ρ. 4.10 χλζεην πιαίζην ιίζηαο κε ιίζηα ηηκψλ γηα ηελ επηινγή ηνπ «Φχινπ» (αξηζηεξά) θαη 

βαζηζκέλν ζε εξψηεκα γηα ηελ επηινγή ηνπ «Αξηζ_Σκ» (δεμηά) ηνπ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ  

Ζ ηδηφηεηα «Πεξηνξηζκόο ζε ιίζηα» θαζνξίδεη αλ ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα 

πιεθηξνινγήζεη θαη δηθέο ηνπ ηηκέο ή αλ κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απφ ηηο ηηκέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ιίζηα. Όηαλ ν ρξήζηεο ζα ζειήζεη λα εηζάγεη δεδνκέλα 

ζε πξνβνιή θχιινπ δεδνκέλσλ γηα ηα παξαπάλσ πεδία ηφηε ζα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα αληί λα πιεθηξνινγήζεη ηηο ηηκέο λα ηηο επηιέμεη: 

 

  

ρ. 4.11 Δπηινγή ησλ ηηκψλ γηα ηα πεδία «Φχιν» θαη «Αξηζ_Σ.» απφ έλα ζχλζεην πιαίζην ιίζηαο 

4.2.4 Οινθιήξσζε δεκηνπξγίαο πίλαθα 

Γηα λα νινθιεξσζεί ε ζρεδίαζε ηνπ πίλαθα θαη λα απνζεθεπηεί ζηελ βάζε 

καο πξέπεη λα θάλνπκε θιηθ ζην θνπκπί «Απνζήθεπζε» ή λα επηιέμνπκε ηελ 

νκψλπκε εληνιή απφ ην κελνχ «Αξρείν». ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην 

πιαίζην δηαιφγνπ «Απνζήθεπζε Ωο» πνπ καο επηηξέπεη λα θαζνξίζνπκε ην 

φλνκα κε ην νπνίν ζέινπκε λα απνζεθεπηεί ν πίλαθαο ζηελ βάζε. 
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ρ. 4.12 Καζνξηζκφο νλφκαηνο θαη απνζήθεπζε ηνπ πίλαθα 

 

4.3 Δξγαζίεο κε δεδνκέλα ζε πξνβνιή θύιινπ δεδνκέλσλ  

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε ζρεδίαζε ηεο δνκήο ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο, 

κπνξνχκε ηψξα λα αξρίζνπκε λα θαηαρσξνύκε δεδνκέλα ζε απηνχο. Γηα λα ην 

θάλνπκε απηφ, κεηαθεξφκαζηε ζην θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο,  

επηιέγνπκε ηνλ πίλαθα ζηνλ νπνίν ζέινπκε λα θαηαρσξήζνπκε ηα δεδνκέλα, 

θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε ην θνπκπί κε ηελ εηηθέηα «Άλνηγκα». Σν επφκελν 

ζρήκα, παξνπζηάδεη ζε πξνβνιή θχιινπ δεδνκέλσλ, ηνλ πίλαθα 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ  πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία.  

 

 

ρ. 4.13 Πξνεπηζθφπεζε πίλαθα ζε πξνβνιή θχιινπ δεδνκέλσλ 

 
Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα δηαπηζηψλνπκε πσο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα είλαη 

νξγαλσκέλα ζε γξακκέο θαη ζηήιεο, κε ηα πεδία ηεο ίδηαο γξακκήο, λα 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα εγγξαθή ηνπ πίλαθα. Ζ δηαρείξηζε φισλ απηψλ ησλ 

γξακκψλ θαη ησλ ζηειψλ γίλεηαη φπσο αθξηβψο θαη ζην Microsoft Excel. Ζ 

κεηαθίλεζε ηνπ ρξήζηε αλάκεζα ζηηο εγγξαθέο ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο κπνξεί 

λα γίλεη πάξα πνιχ εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο ηα πιήθηξα θίλεζεο ηνπ δξνκέα ή 

εηδηθά πιήθηξα (π.ρ Tab). Χζηφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζνχκε 

αλάκεζα ζηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ην πνληίθη, θαη 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηα θνπκπηά κεηαθίλεζεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

πίλαθα, φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζε πξνβνιή θχιινπ δεδνκέλσλ:  

 

 

 
Μεηαθέξεη ηνλ ρξήζηε ζηελ επφκελε εγγξαθή ηνπ πίλαθα 

 

Μεηαθέξεη ην ρξήζηε ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εγγξαθή απφ απηή πνπ βξίζθεηαη ηψξα. Δάλ ε 

ηξέρνπζα εγγξαθή είλαη ε πξψηε ηνπ πίλαθα, είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 

 

Μεηαθέξεη ην ρξήζηε ζηελ ακέζσο επφκελε εγγξαθή απφ απηή πνπ βξίζθεηαη ηψξα. Δάλ ε 

ηξέρνπζα εγγξαθή είλαη ε ηειεπηαία ηνπ πίλαθα είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 

 
Μεηαθέξεη ην ρξήζε ζηελ ηειεπηαία εγγξαθή ηνπ πίλαθα 

 

Μεηαθέξεη ην ρξήζηε ζηε ζέζε λέαο εγγξαθήο, επηηξέπνληαο ηελ θαηαρψξεζε λέσλ δεδνκέλσλ. 

Ζ ζέζε λέαο εγγξαθήο βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ηελ ηειεπηαία εγγξαθή ηνπ πίλαθα. 

Πίλαθαο 4.8 Σα θνπκπηά κεηαθίλεζεο αλάκεζα ζηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα 

 

Γηα λα επηιέμνπκε κηα γξακκή, παηάκε ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ 

πάλσ ζην γθξη θειί πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά απφ ηελ θάζε γξακκή, ελψ γηα λα 

επηιέμνπκε κηα ζηήιε, πξαγκαηνπνηνχκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πάλσ ζην θειί 

πνπ αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηεο. Έρνληαο επηιέμεη κηα γξακκή ή κηα ζηήιε, 

κπνξνχκε, ρξεζηκνπνηψληαο ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ, λα εκθαλίζνπκε 

έλα αλαδπφκελν κελνχ επηινγψλ, πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ρξήζηκσλ 

ιεηηνπξγηψλ νη νπνίεο εθαξκφδνληαη πάλσ ζηηο γξακκέο θαη ζηηο ζηήιεο ηνπ 

πίλαθα. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο ππάξρνπλ επίζεο θαη ζηα βαζηθά κελνχ ηνπ 

παξαζχξνπ ελψ νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ 

γξακκή εξγαιείσλ «Φύιιν δεδνκέλσλ πίλαθα»: 

 
Μελνύ ηειώλ 

 
Μελνύ Γξακκώλ 
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ρ. 4.14 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ πξνβνιή πίλαθα  σο θχιιν δεδνκέλσλ  

 
Απφ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηηο εμήο:  

Αύμνπζα Σαμηλόκεζε θαη Φζίλνπζα Σαμηλόκεζε: επηηξέπνπλ ηελ 

αχμνπζα ή θζίλνπζα ηαμηλφκεζε ησλ εγγξαθψλ ηνπ πίλαθα, αλάινγα κε ηηο 

ηηκέο ησλ πεδίσλ ηεο επηιεγκέλεο ζηήιεο.  

Απόθξπςε ζηειώλ: πξνθαιεί ηελ απφθξπςε ηεο επηιεγκέλεο ζηήιεο. Γηα 

λα επαλεκθαλίζνπκε ηηο ζηήιεο πνπ έρνπκε απνθξχςεη, πξέπεη λα 

κεηαθεξζνχκε ζην θεληξηθφ κελνχ επηινγψλ ηεο Access, θαη απφ εθεί λα 

επηιέμνπκε «Μνξθή» θαη ζηε ζπλέρεηα «Δπαλεκθάληζε ζηειψλ».  

ηαζεξνπνίεζε ζηειώλ: επηηξέπεη ηελ πξνεπηζθφπεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

κηαο ζηήιεο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πίλαθα θαη αλ βξηζθφκαζηε. Απηή ε 

ιεηηνπξγία βξίζθεη ζπλήζσο εθαξκνγή ζε πίλαθεο κε κεγάιν πιήζνο ζηειψλ, ε 

πξνεπηζθφπεζε ησλ νπνίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θχιηζε (scrolling) ησλ 

πξψησλ ζηειψλ πξνο ηα αξηζηεξά, θαη ηελ απφθξπςή ηνπο απφ ηελ νζφλε. 

ηαζεξνπνηψληαο κηα ζηήιε, απηή κεηαθέξεηαη πξψηε απφ αξηζηεξά θαη 

παξακέλεη ζπλερψο νξαηή ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηε δηαδηθαζία θχιηζεο ησλ 

ζηειψλ πνπ βξίζθνληαη κεηά απφ απηή.  

Δύξεζε: επηηξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηηκέο πνπ αλήθνπλ ζηελ επηιεγκέλε 

ζηήιε. Δάλ ε εχξεζε είλαη επηηπρήο, ην θειί πνπ πεξηέρεη ηελ ηηκή πξνο 

αλαδήηεζε επηιέγεηαη, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ην εληνπίζνπκε. Απηή ε 

δηαδηθαζία ηεο εχξεζεο θάπνηαο ηηκήο, ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο απηήο ηεο ηηκήο κε θάπνηα άιιε.  

ηήιε αλαδήηεζεο: επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή κηαο ζηήιεο ε νπνία ζα 

πεξηέρεη κηα ιίζηα απφ ηηκέο πνπ ζα είλαη θαη νη κνλαδηθέο ηηο νπνίεο ζα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο. Απηέο νη ηηκέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ έλα 

πίλαθα ή απφ έλα εξψηεκα, ην νπνίν θαζνξίδεηαη κέζσ ελφο νδεγνχ ζρεδίαζεο 

πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιν θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζηήιεο.   

Φίιηξα: επηηξέπνπλ ηελ επηιεθηηθή εκθάληζε εγγξαθψλ κε βάζε ηα 

θξηηήξηα πνπ ζέηνπκε. Γηα ηελ εθαξκνγή θαη θαηάξγεζε ησλ θίιηξσλ 

ρξεζηκνπνηνχκε ηα αληίζηνηρα εηθνλίδηα ή εληνιέο ζηα βαζηθά κελνχ.   

 θηιηξάξηζκα κε βάζε ηελ επηινγή: εκθαλίδεη ηηο εγγξαθέο πνπ 

έρνπλ ζε θάπνην πεδίν ηνπο ηελ ζπγθεθξηκέλε ηηκή πνπ έρνπκε 

επηιέμεη. Γηα παξάδεηγκα ζην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη νη άληξεο 

εξγαδφκελνη ηεο εηαηξείαο κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ θίιηξνπ.  
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 θηιηξάξηζκα κε βάζε ηελ θόξκα: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία πην ζχλζεησλ θίιηξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην παξαθάησ 

ζρήκα θαίλεηαη έλα θίιηξν πνπ φηαλ εθαξκνζηεί επηζηξέθεη ηνπο 

Δξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ γελλεζεί ηνλ Ηνχιην (7 κήλαο). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη κφλν ηα πεδία πνπ έρνπλ επξεηήξην εκθαλίδνληαη ζηα 

αληίζηνηρα ζχλζεηα πιαίζηα ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο θίιηξσλ.  
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5 Access – Σσζτεηίζεις 
Πινάκων 

 

5.1 Γεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ πηλάθσλ ζηελ Access 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ν ξφινο ησλ ζπζρεηίζεσλ* ζε κηα ζρεζηαθή βάζε 

δεδνκέλσλ, είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο, κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε δεδνκέλσλ, πνπ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά 

βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ιακβάλνπλ ρψξα απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπζρεηίζεηο, θαζνξίδεηαη θαηά ην ζηάδην 

ηνπ ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο βάζεο, πνπ νδεγεί ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζρεζηαθνχ ηεο κνληέινπ. (βιέπε ελφηεηα 2.4). ηηο επφκελεο ζειίδεο, 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λα 

επεμεξγαζηνχκε ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ πθίζηαληαη αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο ηεο 

βάζεο, κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο Access.  ηα πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο 

θαηαλφεζεο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη πάιη σο 

παξάδεηγκα ηε βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.  

Ζ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ζπζρεηίζεσλ ζηε Access, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ έλα εηδηθφ πιαίζην δηαιφγνπ ην νπνίν εκθαλίδεηαη 

εάλ απφ ην θεληξηθφ κελνχ επηινγψλ, επηιέμνπκε «Δξγαιεία» ►«ρέζεηο…». 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα ην εκθαλίζνπκε κε ηελ ρξήζε ηνπ εηθνληδίνπ 

ρέζεηο απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ Βάζε Γεδνκέλσλ. 

 

 

ηελ πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο ην 

παξάζπξν ηνπ επφκελνπ ζρήκαηνο.  

                                                 
* ηελ Access νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ πηλάθσλ νλνκάδνληαη ζρέζεηο.  

 
ρέζεηο 

5 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
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ρ. 5.1 Σν θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ζπζρεηίζεσλ ζηελ Access 

 

 

ρ. 5.2 Ζ γξακκή εξγαιείσλ «ρέζε» 

 
Σν παξάζπξν απηφ αξρηθά είλαη άδεην, δηφηη αθφκε δελ έρεη νξηζζεί θακία 

ζρέζε γηα ηελ βάζε καο. Γηα λα νξίζνπκε ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο, ζα πξέπεη λα 

θαζνξίζνπκε ηξηψλ εηδψλ πιεξνθνξίεο: (α) ηνπο πίλαθεο κεηαμύ ησλ νπνίσλ 

ζα νξίζνπκε ηε ζπζρέηηζε, (β) ηα πεδία απηώλ ησλ πηλάθσλ ηα νπνία θαη 

ζα ζπζρεηηζηνύλ κεηαμύ ηνπο θαη (γ) ηνλ ιόγν πιεζηθόηεηαο (βι εδάθην 

2.3.3) ηεο ζπζρέηηζεο πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζεί. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ, πσο νη ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο, ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ πξηλ ηελ 

θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζε απηνχο. Δάλ θαηαρσξήζνπκε δεδνκέλα ζε έλα 

πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα επηρεηξήζνπκε λα ηνλ ζπκπεξηιάβνπκε ζε θάπνηα 

ζπζρέηηζε, είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα θαζψο κπνξεί 

λα ιακβάλεη ρψξα παξαβίαζε θάπνησλ απφ ηνπο θαλφλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ 

ηνπο δνκηθνύο πεξηνξηζκνύο ηεο βάζεο (βιέπε ελφηεηα 2.4.2).  

Γηα λα θαζνξίζνπκε ηνπο πίλαθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηα ζπζρέηηζε, 

κεηαθέξνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ κέζα ζην θεληξηθφ παξάζπξν ησλ 

ζπζρεηίζεσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα παηάκε ην δεμί πιήθηξν ηνπ. Σφηε εκθαλίδεηαη 

ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο, ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ:  
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ρ. 5.3 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πηλάθσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε θάπνηα ζπζρέηηζε 

 
Σν παξάζπξν απηφ θέξεη ηνλ ηίηιν «Δκθάληζε Πίλαθα», θαη πεξηέρεη ηα 

νλφκαηα φισλ ησλ πηλάθσλ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα ηελ βάζε ΔΣΑΗΡΔΗΑ. 

Δθηφο απφ ηνπο πίλαθεο, ην παξάζπξν απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηα ηπρφλ 

εξσηήκαηα πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη θαζψο ε Access ηα αληηκεησπίδεη θαη 

απηά σο πίλαθεο (πεξηζζφηεξα γηα ηα εξσηήκαηα ζην θεθάιαην 6). 

Πξνθεηκέλνπ ηψξα λα θαζνξίζνπκε θάπνην πίλαθα ή εξψηεκα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάπνηα ζπζρέηηζε, δελ έρνπκε παξά λα ηνλ επηιέμνπκε κε ην 

πνληίθη, θαη λα παηήζνπκε ην θνπκπί «Πξνζζήθε». ηελ πεξίπησζε απηή ν 

πίλαθαο ζα εκθαληζηεί ζην θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ 

(ρήκα 5.4). 

 

 

ρ. 5.4 Πξνζήθε πίλαθα ζην θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ 
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Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ ζρήκα, κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο, πσο ν 

θάζε πίλαθαο εκθαλίδεηαη καδί κε φια ηα πεδία πνπ πεξηέρεη, θαη πσο ην 

πξσηεύνλ θιεηδί ηνπ είλαη γξακκέλν κε έληνλα γξάκκαηα.  

Οη επφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία θάπνηαο ζπζρέηηζεο εμαξηψληαη 

άκεζα απφ ηνλ ιφγν πιεζηθφηεηαο ηεο θαη γηα απηφ ζηελ ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνπκε αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο γηα θάζε ηηκή ηνπ ιφγνπ 

πιεζηθφηεηαο (1:Ν, 1:1, Ν:Μ).  

5.1.1 Γεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ κε ιόγν πιεζηθόηεηαο 1:Ν 

Αο εμεηάζνπκε ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπζρέηηζεο ΣΜΖΜΑ θαη 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ζηελ βάζε ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Απφ ηνλ ελλνηνινγηθφ θαη ινγηθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο έρεη πξνθχςεη φηη απηνί νη δχν πίλαθεο ζπλδένληαη κε κία 

ζπζρέηηζε κε ιφγν πιεζηθφηεηαο 1:Ν – δειαδή ζε έλα Σκήκα εξγάδνληαη 

πνιινί Δξγαδφκελνη θαη έλαο Δξγαδφκελνο κπνξεί λα εξγάδεηαη κφλν ζε έλα 

Σκήκα. Αξρηθά πξνζζέηνπκε ηνπο δχν πίλαθεο ζην παξάζπξν δηαρείξηζεο ησλ 

ζρέζεσλ αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο. 

 

 

ρ. 5.5 Οη πίλαθεο ΣΜΖΜΑ θαη ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζρέζε 

ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ  

 
Απφ ην ινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο (βιέπε ελφηεηα 2.4.5) έρεη πξνθχςεη ην 

μέλν θιεηδί «Αξηζ_Σ» ζηνλ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ην νπνίν ηνλ ζπλδέεη κε 

ηνλ πίλαθα ΣΜΖΜΑ κέζσ ηνπ πξσηεχνληνο ηνπ θιεηδηνχ «Κσδ_Σκεκ». ηελ 

νξνινγία ηεο Access ν πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην πξσηεχνλ θιεηδί  

νλνκάδεηαη πξσηεύνληαο πίλαθαο – ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ν ΣΜΖΜΑ – 

ελψ ν πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην μέλν θιεηδί νλνκάδεηαη ζρεηηδόκελνο 

πίλαθαο - ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ν ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ. Δπνκέλσο ε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο ΣΜΖΜΑ θαη ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ, ζα ιάβεη 

ρψξα δηα ηεο ζπζρέηηζεο ησλ πεδίσλ  «Κσδ_Σκεκ» θαη «Αξηζ_Σ» απηψλ ησλ 

πηλάθσλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζε απηά ηα δχν πεδία γίλεηαη 

πάξα πνιχ εχθνια ρξεζηκνπνηψληαο ην πνληίθη. Αξρηθά επηιέγνπκε ην πεδίν 

«Κσδ_Σκεκ» ηνπ πίλαθα ΣΜΖΜΑ, ρξεζηκνπνηψληαο ην αξηζηεξφ πιήθηξν 

ηνπ πνληηθηνχ. ηε ζπλέρεηα, θξαηψληαο ζπλερψο παηεκέλν απηφ ην πιήθηξν, 
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κεηαθηλνχκε ην πνληίθη, κέρξη ν δείθηεο ηνπ λα έιζεη πάλσ απφ ην πεδίν ηνπ 

άιινπ πίλαθα πνπ ζέινπκε λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπζρέηηζε – ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ην πεδίν «Αξηζ_Σ» ηνπ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ. Μφιηο ν δείθηεο 

ηνπ πνληηθηνχ έιζεη αθξηβψο πάλσ απφ απηφ ην πεδίν, απειεπζεξψλνπκε ην δεμί 

πιήθηξν ηνπ πνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα θξαηνχζακε παηεκέλν. Δάλ φιε απηή ε 

δηαδηθαζία (drag and drop δηαδηθαζία) έγηλε ζσζηά, ηφηε ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή καο ζα εκθαληζηεί ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ:  

 

 

ρ. 5.6 Καζνξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ ηεο λέαο 1:Ν ζπζρέηηζεο 

 
Απηφ ην παξάζπξν θέξεη ηνλ ηίηιν «Δπεμεξγαζία ρέζεσλ» θαη επηηξέπεη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζρέζεο πνπ πξφθεηηαη λα 

δεκηνπξγήζνπκε. ην επάλσ κέξνο ηνπ θαη ζηα πεδία «Πίλαθαο / Δξώηεκα» 

θαη «ρεηηδόκελνο πίλαθαο / Δξώηεκα» εκθαλίδεη ηα νλφκαηα ησλ δχν 

πηλάθσλ – ή εξσηεκάησλ – πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε λέα ζπζρέηηζε. Σα πεδία 

απηά είλαη απελεξγνπνηεκέλα, θαη επνκέλσο απηνί νη πίλαθεο δελ κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιινπο. Αθξηβψο θάησ απφ ηα νλφκαηα ησλ πηλάθσλ, 

εκθαλίδνληαη ηα ζπζρεηηδφκελα πεδία ηνπο. ην παξάδεηγκά καο, ην πεδίν 

«Κσδ_Σκεκ» ηνπ πίλαθα ΣΜΖΜΑ πξφθεηηαη λα ζπζρεηηζηεί κε ην πεδίν 

«Αξηζ_Σ» ηνπ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ. Σα πεδία απηά κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια, εάλ θάηη ηέηνην είλαη επηζπκεηφ. Γηα λα ιάβεη ρψξα 

κηα ηέηνηα αληηθαηάζηαζε, εκθαλίδνπκε ηα πεξηερφκελα ηνπ ζχλζεηνπ πιαηζίνπ  

πνπ πεξηιακβάλεη ην πεδίν πνπ ζέινπκε λα αληηθαηαζηήζνπκε, θαη επηιέγνπκε 

ζηε ζέζε ηνπ, θάπνην άιιν πεδίν:  
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ρ. 5.7 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπζρεηηδφκελσλ πεδίσλ ησλ δχν πηλάθσλ 

 
Δπηπιένλ κπνξνχκε γηα ηνπο ίδηνπο πίλαθεο λα δεκηνπξγήζνπκε θαη δεχηεξε 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε άιια πεδία, ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί «Γεκηνπξγία 

λένπ…» θαη επηιέγνληαο απηά ηα επηπιένλ πεδία σο εμήο: 

 

ρ. 5.8 Γεκηνπξγία θαη δεχηεξεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο πίλαθεο 

 
Καηά ηε δηαδηθαζία ζπζρέηηζεο απηψλ πεδίσλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

παξνπζηάζακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε θίλεζε ηνπ πνληηθηνχ, 

γίλεηαη από ην πξσηεύνλ πξνο ην μέλν θιεηδί, ή ηζνδχλακα, από ηνλ 

πξσηεύνληα πξνο ηνλ ζρεηηδόκελν πίλαθα. Σα δχν πεδία πνπ πξφθεηηαη λα 

ζπζρεηίζνπκε, δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα έρνπλ ην ίδην όλνκα, αιιά ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα είλαη ηνπ ηδίνπ ηύπνπ δεδνκέλσλ! 

Έρνληαο θαζνξίζεη ηα πεδία ησλ πηλάθσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε λέα 

ζπζρέηηζε, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηε ζπζρέηηζε παηψληαο ην θνπκπί 

πνπ θέξεη ηελ εηηθέηα «Γεκηνπξγία». Γηα λα αθπξψζνπκε ηελ φιε δηαδηθαζία, 

ρξεζηκνπνηνχκε ην θνπκπί «Άθπξν». Γηα ηελ ψξα φκσο θαη πξηλ θιείζνπκε ην 

παξάζπξν, αο κειεηήζνπκε ηα ππφινηπα πιαίζηα ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη.  

Καηαξρήλ, ζην θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ, θαη δίπια απφ ην πιαίζην 

θεηκέλνπ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Σύπνο πζρέηηζεο», εκθαλίδεηαη ε θξάζε «έλα 

πξνο πνιιά». Απηή πξνθαλψο είλαη θαη ε πνιιαπιφηεηα ηεο ζπζρέηηζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζνπκε. Όπσο κπνξνχκε εχθνια λα παξαηεξήζνπκε, δελ 
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ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιινπκε ηνλ ηχπν ηεο ζπζρέηηζεο. Απηφ γίλεηαη 

δηφηη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, κπνξνχκε λα 

θαηαζθεπάζνπκε κφλν εθείλεο ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ νπνίσλ ε πνιιαπιφηεηα 

είλαη 1:Ν. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδνπκε ζπζρεηίζεηο δηαθνξεηηθήο 

πνιιαπιόηεηαο, ζα παξνπζηαζηεί ζηε ζπλέρεηα.  

Σν άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ εκθαλίδεηαη ζην παξαπάλσ παξάζπξν, 

είλαη έλα πιαίζην ειέγρνπ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Δλεξγνπνίεζε αθεξαηόηεηαο 

αλαθνξώλ». Απηφ ην πιαίζην, ηελ πξψηε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν, 

δελ είλαη επηιεγκέλν. Δάλ ην επηιέμνπκε ελεξγνπνηνχληαη άιια δχν πιαίζηα 

ειέγρνπ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απηφ, θαη ηα νπνία θέξνπλ ηνπο ηίηινπο 

«Γηαδνρηθή ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ» θαη «Γηαδνρηθή δηαγξαθή 

ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ» αληίζηνηρα. Δλεξγνπνηψληαο απηά ηα δχν πιαίζηα 

επηηξέπνπκε ζηελ εθαξκνγή λα δηαρεηξηζηεί ηηο δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο θαη 

δηαγξαθήο δεδνκέλσλ απφ ηνπο πίλαθεο, έηζη ψζηε λα κελ παξαβηάδνληαη νη 

θαλφλεο αλαθνξηθήο αθεξαηφηεηαο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλέπεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο.  

Όπσο έρνπκε αλαθέξεη θαηά ην ζηάδην ηεο πεξηγξαθήο ηνπ ζρεζηαθνχ 

κνληέινπ, έλα απφ ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο, είλαη νη 

δηάθνξεο αλσκαιίεο εηζαγσγήο, ηξνπνπνίεζεο θαη δηαγξαθήο εγγξαθψλ, νη 

νπνίεο εθφζνλ εκθαληζηνχλ, νδεγνχλ ζε παξαβίαζε ηεο αλαθνξηθήο 

αθεξαηφηεηαο (βι. εδάθην 2.4.3). Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο 

πεξίπησζεο, είλαη ε δηαγξαθή θάπνηνπ απφ ηα Σκήκαηα ηεο εηαηξείαο. Δπεηδή 

ζηνλ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ πνπ πεξηέρεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

Δξγαδνκέλσλ ππάξρεη ην πεδίν «Αξηζ_Σ» πνπ δηαηεξεί ηνλ θσδηθφ ηνπ 

Σκήκαηνο ζην νπνίν εξγάδεηαη ν θάζε Δξγαδφκελνο, είλαη πξνθαλέο, πσο ε 

δηαγξαθή ελφο Σκήκαηνο απφ ηνλ πίλαθα ΣΜΖΜΑ ηνπ νπνίνπ ν θσδηθφο 

ππάξρεη ζην πεδίν «Αξηζ_Σ» θάπνηαο εγγξαθήο ηνπ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ, 

ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αζπλεπψλ δεδνκέλσλ, δηφηη πιένλ ε ελ ιφγσ 

εγγξαθή ζα παξαπέκπεη ζε θάπνην αλχπαξθην Σκήκα (πξόβιεκα δηαγξαθήο 

εγγξαθήο κε πξσηεύνλ θιεηδί πνπ είλαη μέλν θιεηδί ζε άιιε εγγξαθή). Σν 

ίδην πξφβιεκα ζα παξνπζηαζηεί θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιάβεη 

ρψξα αιιαγή ηνπ θσδηθνχ γηα απηφ ην Σκήκα. Δάλ ζηνπο άιινπο πίλαθεο ηεο 

βάζεο, ππάξρνπλ εγγξαθέο πνπ λα αλαθέξνληαη ζην ηκήκα ηνπ νπνίνπ ηνλ 

θσδηθφ ζέινπκε λα κεηαβάιινπκε, ηφηε ε αιιαγή απηνχ ηνπ θσδηθνχ ζα 

νδεγήζεη ζε παξαβίαζε ηεο αλαθνξηθήο αθεξαηφηεηαο (πξόβιεκα 

ηξνπνπνίεζεο πξσηεύνληνο θιεηδηνύ πνπ είλαη μέλν θιεηδί ζε άιιε 

εγγξαθή).  

ηελ Access πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςνπκε ηελ εκθάληζε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνβιεκάησλ, ζα πξέπεη φιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο ηξνπνπνίεζεο θαη 

δηαγξαθήο εγγξαθψλ απφ ηνπο πίλαθεο, λα πξαγκαηνπνηνχληαη, εθ φζνλ πξψηα 

δηαπηζηψζνπκε πσο δελ παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο αλαθνξηθήο αθεξαηφηεηαο. 

Ση ζα ζπκβεί φκσο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα κηα 

παξαβίαζε απηψλ ησλ θαλφλσλ? Σν πην απιφ πξάγκα πνπ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε, είλαη λα απαγνξεύζνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηώλ ησλ 

κεηαβνιώλ. Απηφ φκσο δελ είλαη ε βέιηηζηε ιχζε γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, 

δηφηη γεληθά, ηα δεδνκέλα πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο πίλαθεο κηαο βάζεο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, εθείλν πνπ 
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γίλεηαη ζηελ πξάμε, είλαη λα πξαγκαηνπνηνύληαη νη επηζπκεηέο δηαδηθαζίεο 

δηαγξαθήο θαη ηξνπνπνίεζεο εγγξαθώλ, θαη ζηε ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα 

ησλ άιισλ πηλάθσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ εγγξαθή πνπ ηξνπνπνηήζεθε 

ή δηαγξάθεθε, λα πθίζηαηαη ηελ αλάινγε κεηαβνιή, έηζη ώζηε νη θαλόλεο 

αλαθνξηθήο αθεξαηόηεηαο λα ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ θσδηθφ θάπνηνπ Σκήκαηνο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζα 

πξέπεη λα γίλεη απηή ηελ αιιαγή θαη ζε φιεο ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ έηζη ψζηε ην πεδίν «Αξηζ_Σ» λα ζπλερίζεη λα παξαπέκπεη 

ζην ζσζηφ Σκήκα. Με ηνλ ίδην ηξφπν εάλ δηαγξάςνπκε θάπνην Δξγαδφκελν, ζα 

πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ηνλ πίλαθα ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΟ φιεο ηηο εγγξαθέο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε απηφλ ηνλ Δξγαδφκελν. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ, πσο ζε αληίζεζε κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ηξνπνπνίεζεο εγγξαθψλ, γηα ηελ νπνία κπνξνχκε λα 

εθαξκφζνπκε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα, ε δηαγξαθή 

κηαο εγγξαθήο απφ ηε βάζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πνιχ κεγαιχηεξε πξνζνρή. 

Αο ζεσξήζνπκε γηα παξάδεηγκα ηνπο πίλαθεο ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη 

ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΟ νη νπνίνη πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

εηαηξείαο θαη γηα ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηνπο. Δπεηδή ν ηχπνο νληνηήησλ 

ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΟ είλαη αζζελήο ηχπνο νληνηήησλ θαη άκεζα εμαξηψκελνο απφ 

ηνλ ηχπν νληνηήησλ  ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ, είλαη πξνθαλέο, πσο ε δηαγξαθή 

θάπνηνπ Δξγαδνκέλνπ απφ ηε βάζε – ε νπνία ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξακε 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζα νδεγήζεη θαη ζηελ απηφκαηε δηαγξαθή φισλ 

ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ απφ ηνλ πίλαθα ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΟ – κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. Πξάγκαηη, εθ φζνλ θάπνηνο 

εξγαδφκελνο απνρσξήζεη απφ ηελ εηαηξεία, δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν λα 

δηαηεξνχκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα θαη 

επνκέλσο κπνξνχκε λα ηηο δηαγξάςνπκε κε αζθάιεηα. Γε ζπκβαίλεη φκσο ην 

ίδην θαη κε ηνπο πίλαθεο ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΣΜΖΜΑ νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ 

ζε ηζρπξνχο ηχπνπο νληνηήησλ αλεμάξηεηνπο κεηαμχ ηνπο. Ζ ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο πίλαθεο, είλαη N:1 θαη ην πεδίν «Αξηζ_Σ» ηνπ πίλαθα 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ είλαη ην μέλν θιεηδί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πινπνηήζεη 

απηή ηε ζπζρέηηζε. Χζηφζν, ε δηαγξαθή θάπνηαο εγγξαθήο απφ ηνλ πίλαθα 

ΣΜΖΜΑ δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζηε δηαγξαθή φισλ ησλ Δξγαδνκέλσλ ηεο 

εηαηξείαο πνπ δνπιεχνπλ ζε απηφ ην Σκήκα, θαζφζνλ απηνί ζα 

εμαθνινπζήζνπλ λα αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία θαη απιά ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

θάπνην άιιν Σκήκα. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ νη  

Δξγαδφκελνη πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ην Σκήκα πνπ πξφθεηηαη λα δηαγξάςνπκε, 

θαη λα ηνπνζεηεζεί ζην πεδίν  «Αξηζ_Σ» ε ηηκή NULL. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

δειψλεηαη πσο απηνί νη Δξγαδφκελνη δελ αλήθνπλ ζε θαλέλα Σκήκα.  

Όιεο απηέο νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηε ζπλέπεηα ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο, ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ ηε Access. Απηφ 

σζηφζν ηζρχεη εθφζνλ πιεξνχληαη ηξεηο πξνυπνζέζεηο : (α) ην πεδίν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζρέζε από ηνλ πξσηεύνληα πίλαθα είλαη πξσηεύνλ 

θιεηδί ή έρεη κνλαδηθό επξεηήξην, (β) ηα ζπζρεηηζκέλα πεδία είλαη ηνπ ίδηνπ 

ηύπνπ δεδνκέλσλ θαη (γ) νη δύν πίλαθεο αλήθνπλ ζηελ ίδηα βάζε δεδνκέλσλ 

ηεο Access. Αο δνχκε ηψξα αλαιπηηθά κε πνην ηξφπν ρξεζηκνπνηνχκε απηνχο 

ηνπο κεραληζκνχο.   
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Δάλ ζέινπκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο ηζρχνο ησλ  

θαλφλσλ αλαθνξηθήο αθεξαηφηεηαο, επηιέγνπκε ην πιαίζην ειέγρνπ πνπ θέξεη 

ηνλ ηίηιν «Δλεξγνπνίεζε αθεξαηόηεηαο αλαθνξώλ». Κάλνληαο κφλν απηή 

ηελ επηινγή θαη αθήλνληαο αλελεξγά ηα άιια δχν πιαίζηα πνπ βξίζθνληαη 

αθξηβψο απφ θάησ, επηβάιινπκε ζηελ εθαξκνγή λα ειέγρεη εάλ νη δηαδηθαζίεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχκε επεξεάδνπλ ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ησλ άιισλ πηλάθσλ 

κε ηξφπν πνπ λα παξαβηάδνληαη νη θαλφλεο αθεξαηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε δε 

πνπ ιακβάλεη ρψξα παξαβίαζε απηψλ ησλ θαλφλσλ, ε Access απαγνξεχεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, εκθαλίδνληαο ζην ρξήζηε έλα 

κήλπκα ιάζνπο. Έηζη εάλ επηρεηξήζνπκε λα δηαγξάςνπκε απφ ηνλ πίλαθα 

ΣΜΖΜΑ ην Σκήκα κε θσδηθφ αξηζκφ 5, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε καο ην 

επφκελν κήλπκα πνπ ζα καο γλσζηνπνηεί πσο απηή ε δηαγξαθή δελ είλαη 

επηηξεπηή γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγήζακε παξαπάλσ.  

 

 

ρ. 5.9 Μήλπκα ιάζνπο πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα δηαγξαθήο δεδνκέλσλ 

πνπ ζπζρεηίδνληαη κε εγγξαθέο άιισλ πηλάθσλ ηεο βάζεο 

 
Σν παξαπάλσ κήλπκα δελ ζα εκθαληδφηαλ εάλ δελ είρακε ελεξγνπνηήζεη ηνλ 

έιεγρν ησλ θαλφλσλ αθεξαηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα ιάκβαλε ρψξα ε 

δηαγξαθή απηνχ ηνπ Σκήκαηνο απφ ηε βάζε, θάηη πνπ φκσο πνπ ζα νδεγνχζε 

ζηε δεκηνπξγία αζπλεπψλ δεδνκέλσλ.  

ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο επηζπκνχκε νπσζδήπνηε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαβνιήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο 

αιιά κε ηξφπν ψζηε λα δηαηεξνχληαη νη θαλφλεο αθεξαηφηεηαο, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηα άιια δχν πιαίζηα ειέγρνπ εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην 

αθνξά ηε δηαδηθαζία ηεο ηξνπνπνίεζεο εγγξαθψλ  ελψ ην δεχηεξν ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαγξαθήο εγγξαθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέγνληαο ην πιαίζην 

«Γηαδνρηθή ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ» (cascade update), θάζε 

θνξά πνπ αιιάδνπκε ην πξσηεύνλ θιεηδί κηαο εγγξαθήο ζηνλ πξσηεύνληα 

πίλαθα, ζα ιακβάλεη ρώξα απηόκαηε ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο ηηκήο ζε όιεο 

ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο ησλ άιισλ πηλάθσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζηνλ πίλαθα 

TMHMA αιιάμνπκε ηνλ θσδηθφ ηνπ ηκήκαηνο Έξεπλαο απφ 5 ζε 6, απηή ε 

αιιαγή ζα γίλεη απηφκαηα ζε φιεο ηηο εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

πνπ έρνπλ απηή ηελ ηηκή ζην πεδίν «Αξηζ_Σ». Με ηνλ ίδην ηξφπν, εάλ 

επηιέμνπκε ην πιαίζην «Γηαδνρηθή δηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ» 

(cascade delete), ε δηαγξαθή κηαο εγγξαθήο ζηνλ πξσηεύνληα πίλαθα, ζα 

πξνθαιέζεη θαη ηελ απηόκαηε δηαγξαθή όισλ ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ 

ζηνπο άιινπο πίλαθεο ηεο βάζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε δηαγξαθή θάπνηαο 

εγγξαθήο απφ ηνλ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ζα πξνθαιέζεη θαη ηε δηαγξαθή 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ ζηνλ πίλαθα ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΟ. Αο ζεκεησζεί 

πσο ε δηαγξαθή απηψλ ησλ εγγξαθψλ δελ ζα γίλεη ρσξίο ηε ζέιεζή καο αιιά 
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κφλν αλ απαληήζνπκε θαηαθαηηθά ζην εξψηεκα πνπ καο ππνβάιιεηαη κέζα 

απφ ην αθφινπζν ελεκεξσηηθφ κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε καο.  

 

 

ρ. 5.10 Ζ δηαγξαθή ηεο εγγξαθήο απφ θάπνην πίλαθα πξνθαιεί θαη ηε δηαγξαθή ησλ 

ζρεηηδφκελσλ εγγξαθψλ ζηνπο άιινπο πίλαθεο αλ ν ρξήζηεο απαληήζεη Ναη 

 

ην ρήκα 5.11 θαίλεηαη κία 1:Ν ζπζρέηηζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παξαπάλσ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο. 

 

 

ρ. 5.11  πζρέηηζε 1:Ν (ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ) αλάκεζα ζην ΣΜΖΜΑ θαη ζηνλ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

 

5.1.2 Γεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ κε ιόγν πιεζηθόηεηαο 1:1 

Όπσο ήδε αλαθέξακε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζπζρέηηζεο ην πξσηεχνλ 

θιεηδί ηνπ πξσηεχνληα πίλαθα πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηνλ ζρεηηδφκελν πίλαθα σο 

μέλν θιεηδί, θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζπζρέηηζε νξίδεηαη αλάκεζα ζηα δχν απηά 

πεδία. ηελ πεξίπησζε ζπζρέηηζεο κε πνιιαπιφηεηα 1:1 φπσο έρνπκε δεη απφ 

ηνλ ινγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο (βι. εδάθην 2.4.4), δηαιέγνπκε ηνλ έλαλ απφ 

ηνπο δχν πίλαθεο (αλ θάπνηνο απφ ηνπο δχν έρεη νιηθή ζπκκεηνρή δηαιέγνπκε 

ηνλ άιιν) θαη ηνλ ζεσξνχκε σο ηνλ πξσηεχνληα πίλαθα. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

ζηνλ άιιν πίλαθα ζα ππάξρεη σο μέλν θιεηδί ην πξσηεχνλ θιεηδί ηνπ.  Γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο ζπζρέηηζεο ζα πξέπεη λα ζπλδέζνπκε απηά ηα δχν πεδία κε ηνλ 
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ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε ζηηο πξνεγνχκελεο ζειίδεο, εθ όζνλ όκσο πξώηα, 

πξνρσξήζνπκε ζηε κεηαβνιή θάπνηαο από ηηο ηδηόηεηέο ηνπ μέλνπ 

θιεηδηνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα αλνίμνπκε ηνλ ζπζρεηηδφκελν πίλαθα 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ην δεπηεξεχνλ θιεηδί ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο, θαη λα ζέζνπκε 

ηελ ηδηφηεηα Δπξεηήξην ζηελ ηηκή «Ναη (δελ επηηξέπνληαη δηπιόηππα)». 

Κάλνληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηελ αιιαγή ζην μέλν θιεηδί, ε ζπζρέηηζε πνπ ζα 

πξνθχςεη αλάκεζά ζηα δχν πεδία ζα έρεη πνιιαπιφηεηα 1:1.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο ζπζρέηηζεο είλαη ε ζπζρέηηζε 

ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ πνπ πθίζηαηαη αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο νληνηήησλ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΣΜΖΜΑ – θάζε Σκήκα (πιήξεο ζπκκεηνρή) έρεη έλαλ 

θαη κνλαδηθφ Γηεπζπληή ελψ έλαο Δξγαδφκελνο (κεξηθή ζπκκεηνρή) κπνξεί λα 

δηεπζχλεη έλα κφλν Σκήκα. ηελ πεξίπησζε απηή ηα ζπζρεηηδφκελα πεδία είλαη 

ην πεδίν «Αξ_Σαπη» ηνπ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ην πεδίν «Γηεπζπληήο» 

ηνπ πίλαθα ΣΜΖΜΑ. Δάλ ζέζνπκε ζηελ ηδηφηεηα Δπξεηήξην ηνπ μέλνπ 

θιεηδηνχ «Γηεπζπληήο» ηνπ ζπζρεηηδφκελνπ πίλαθα ΣΜΖΜΑ ηελ ηηκή «Ναη 

(δελ επηηξέπνληαη δηπιόηππα)», ηφηε ε ζπζρέηηζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

αλάκεζά ηνπο ζα έρεη πνιιαπιφηεηα 1:1 φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.12. 

 

  

 ρ. 5.12 πζρέηηζε 1:1 (ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ) αλάκεζα ζηνλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ζην ΣΜΖΜΑ 

 
Όπσο παξαηεξνχκε, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ εκθάληζε αζπλεπψλ 

δεδνκέλσλ ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα αιιαγή ζηνλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ζηνλ θσδηθφ ηνπ ηκήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

ελεξγνπνηήζνπκε ην κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο ηζρχνο ησλ θαλφλσλ αθεξαηφηεηαο 

θαη ην πιαίζην ειέγρνπ «Γηαδνρηθή ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ». 

Δπηπιένλ, δελ ελεξγνπνηνχκε ην πιαίζην ειέγρνπ «Γηαδνρηθή δηαγξαθή ησλ 

ζρεηηθώλ εγγξαθώλ» γηαηί είλαη πξνθαλέο φηη δελ ζέινπκε λα δηαγξάθεηαη έλα 

Σκήκα αλ δηαγξαθεί (π.ρ απνιπζεί ή ζπληαμηνδνηεζεί) έλαο Δξγαδφκελνο.  

5.1.3 Γεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ κε ιόγν πιεζηθόηεηαο Ν:Μ 

Με βάζε ηα φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζηα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα ε 

δεκηνπξγία κηαο ζπζρέηηζεο Ν:Μ είλαη πνιχ εχθνιε. Αο πάξνπκε γηα 

παξάδεηγκα ηε ζπζρέηηζε ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ πνπ ζπζρεηίδεη ηνπο ηχπνπο 

νληνηήησλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΔΡΓΟ. Ζ ζπζρέηηζε απηή έρεη πνιιαπιφηεηα 
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Ν:Μ θαζψο έλα Έξγν πξαγκαηνπνηείηαη απφ πνιινχο Δξγαδνκέλνπο αιιά 

ηαπηφρξνλα, έλαο Δξγαδφκελνο κπνξεί ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή λα ζπκκεηέρεη 

ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα Έξγα. Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

ινγηθνχ ζρεδηαζκνχ (βι. εδάθην 2.4.5), θαηαζθεπάζακε ηνλ ελδηάκεζν πίλαθα 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ πνπ πεξηέρεη ηνλ θσδηθφ ηνπ Έξγνπ, ηνλ αξηζκφο ηαπηφηεηαο 

ηνπ Δξγαδνκέλνπ πνπ απαζρνιείηαη  ζε απηφ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ 

αλά εβδνκάδα, πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο Δξγαδφκελνο απαζρνιείηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν Έξγν. ηνλ πίλαθα ΑΠΑΥΟΛΖΖ, ηα πεδία «Δ_ΑξΣαπη» θαη 

«Κ_Έξγν» είλαη μέλα θιεηδηά, θαη ν ζπλδπαζκφο ηνπο απνηειεί ην πξσηεχνλ 

θιεηδί ηνπ πίλαθα, πνπ είλαη ζχλζεην  

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηψξα ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΔΡΓΟ, ζα δεκηνπξγήζνπκε δχν δηαθνξεηηθέο 

ζπζρεηίζεηο κε πνιιαπιφηεηα 1:Ν. Μηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πίλαθα 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ζηνλ πίλαθα ΑΠΑΥΟΛΖΖ θαη κηα άιιε ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηνλ πίλαθα ΔΡΓΟ θαη ζηνλ πίλαθα ΑΠΑΥΟΛΖΖ. ηηο δχν απηέο 

ζπζρεηίζεηο, νη πίλαθεο ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ΔΡΓΟ ζα είλαη νη πξσηεχνληεο 

πίλαθεο, ελψ ν πίλαθαο ΑΠΑΥΟΛΖΖ ζα είλαη θαη ηηο δχν θνξέο ν 

ζπζρεηηδφκελνο πίλαθαο. Οη δχν απηέο ζπζρεηίζεηο ζα δεκηνπξγεζνχλ κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε ζην εδάθην 5.1.1, θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα.  

 

 

ρ. 5.13 πζρέηηζε Ν:Μ (ΑΠΑΥΟΛΔΗΣΑΗ) αλάκεζα ζηνλ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

θαη ζην  ΔΡΓΟ ε νπνία πινπνηείηαη κέζσ δχν 1:Ν ζπζρεηίζεσλ 

 
Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπκε ηελ εκθάληζε αζπλεπψλ δεδνκέλσλ ζε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα αιιαγή ζηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο 

ηνπ Δξγαδνκέλνπ ή ζηνλ θσδηθφ ηνπ  Έξγνπ, ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπκε ην 

κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο ηζρχνο ησλ θαλφλσλ αθεξαηφηεηαο θαη ην πιαίζην 

ειέγρνπ «Γηαδνρηθή ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ». Δπηπιένλ, εάλ 

επηζπκνχκε λα δηαγξάθνληαη νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα ΑΠΑΥΟΛΖΖ θάζε 

θνξά πνπ ηεξκαηίδεηαη θάπνην έξγν ή θάπνηνο εξγαδφκελνο δελ απαζρνιείηαη 

πιένλ ζε απηφ κπνξνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ην πιαίζην ειέγρνπ «Γηαδνρηθή 
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δηαγξαθή ησλ ζρεηηθώλ εγγξαθώλ».  Έηζη ην παξάζπξν «Δπεμεξγαζία 

ζρέζεσλ» γηα ηηο δχν ζπζρεηίζεηο 1:Ν πνπ πθίζηαληαη αλάκεζα ζηνλ πίλαθα 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ζηνλ πίλαθα ΑΠΑΥΟΛΖΖ θαη ζηνλ πίλαθα ΔΡΓΟ 

θαη ζηνλ πίλαθα ΑΠΑΥΟΛΖΖ ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

  

ρ. 5.14 πζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ θαη ζηνλ πίλαθα ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

(αξηζηεξά) θαη ζηνλ πίλαθα ΔΡΓΟ θαη ζηνλ πίλαθα ΑΠΑΥΟΛΖΖ (δεμηά)  

5.2 Δπεμεξγαζία θαη δηαγξαθή κηαο ζπζρέηηζεο  

Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ ηδηνηήησλ κηαο ζπζρέηηζεο ή ε δηαγξάθε ηεο κπνξεί λα 

γίλεη πνιχ εχθνια απφ ην αλαδπφκελν κελνχ πνπ εκθαλίδεηαη αλ επηιέμνπκε 

κία ζρέζε (κε αξηζηεξφ θιηθ πάλσ ζηελ γξακκή πνπ ζπλδέεη ηνπο δχν πίλαθεο) 

θαη ζηελ ζπλέρεηα παηήζνπκε δεμί θιηθ. Ζ επηινγή «Δπεμεξγαζία ζρέζεο» ζε 

απηφ ην κελνχ εκθαλίδεη ην παξάζπξν κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο ζπζρέηηζεο απφ φπνπ 

κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ελψ ε επηινγή «Γηαγξαθή», 

δηαγξάθεη ηε ζπζρέηηζε πνπ ζπλδέεη ηνπο δχν πίλαθεο. Απηή ε δηαδηθαζία 

δηαγξαθήο είλαη νξηζηηθή θαη δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί κε θαλέλα ηξφπν, θάηη 

πνπ ε Access γλσζηνπνηεί ζην ρξήζηε, εκθαλίδνληαο ην επφκελν κήλπκα. 

 

ρ. 5.15 Δλεκεξσηηθφ κήλπκα πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ δηαγξαθήο κηαο ζπζρέηηζεο 

 
Δάλ ν ρξήζηεο δηαγξάςεη ηε ζπζρέηηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζειήζεη λα ηελ 

μαλαρξεζηκνπνηήζεη, ζα πξέπεη λα ηε δεκηνπξγήζεη θαη πάιη απφ ηελ αξρή.  
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6 Access – Δρωηήμαηα 

 

6.1 Γεληθά γηα ηα εξσηήκαηα 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ κηαο 

εθαξκνγήο, κε ηε βνήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

παξακέλνπλ ζπλερψο ζπλεπή, θαη ε εχθνιε αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ πνπ 

πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο, νκαδνπνίεζεο ή ηαμηλφκεζεο. 

Γεληθά, ζε έλα ΓΒΓ νη δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ελ βνήζεηα ηεο γιώζζαο νξηζκνύ δεδνκέλσλ (ΓΟΓ) 

ελψ νη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάθηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ γιώζζα ρεηξηζκνύ δεδνκέλσλ (ΓΥΓ). Έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ επηθξάηεζαλ νη ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ είλαη ην 

γεγνλφο φηη εηζήγαγαλ έλα πξφηππν γιψζζαο πνπ ελζσκαηψλεη θαη ηελ ΓΟΓ 

θαη ηελ ΓΥΓ αιιά θαη πνιιέο άιιεο ιεηηνπξγίεο. Ζ γιψζζα απηή νλνκάδεηαη 

SQL (Structured Query Language – Γνκεκέλε Γιώζζα Δξσηήζεσλ) θαη 

απνηειεί κία θαζηεξσκέλε θαη πιήξε γιψζζα βάζεσλ δεδνκέλσλ. Σν βαζηθφ 

ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απνηειεί κία δεισηηθή γιώζζα (δελ είλαη 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ) ζηελ νπνία ν ρξήζηεο απεπζχλεη εξσηήκαηα 

(queries) πξνο ηελ βάζε ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα πνπ επηζπκεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεη. Ζ ζχληαμε ησλ εξσηεκάησλ ηεο SQL είλαη θηιηθή ζην ρξήζε 

θαζψο ηνπ επηηξέπεη λα δειψλεη απιά ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηεί ε ζεηξά ή ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζα εθηειεζηνχλ ηειηθά απφ ην ΓΒΓ.    

Ζ Access, σο έλα κνληέξλν ζρεζηαθφ ΓΒΓ, ππνζηεξίδεη πιήξσο ηε 

δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε εξσηεκάησλ, ηφζν δηα ηεο αλάπηπμεο θψδηθα, 

απεπζείαο ζε γιψζζα SQL, φζν θαη δηα ηεο ζχλζεζεο ηνπ εξσηήκαηνο, κέζα 

απφ έλα εχρξεζην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ηειεπηαία πεξίπησζε, πνπ είλαη 

θαη έλα απφ ηα πην ηζρπξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Access, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

εξσηεκάησλ, αθφκε θαη απφ ρξήζηεο πνπ δε γλσξίδνπλ ηε ρξήζε ηεο 

γιώζζαο SQL. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίζεη κε έλαλ απιφ θαη εχθνιν ηξφπν, ηνπο πίλαθεο θαη ηα πεδία πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηα εξσηήκαηα πξνο θαηαζθεπή, θαη ζηε ζπλέρεηα ε Access, ζα 

αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία ηνπ θψδηθα SQL έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ην 

εξψηεκα πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε. Οινθιεξψλνληαο 

6 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
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απηή ηε ζεσξεηηθή εηζαγσγή φζνλ αθνξά ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εξσηεκάησλ, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε ηνπο πέληε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

εξσηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδεη ε Access: 

 Δξσηήκαηα επηινγήο (select queries): ηα εξσηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ, 

επηηξέπνπλ ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πίλαθεο 

ηεο βάζεο, θαη ηελ εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλν θχιιν δεδνκέλσλ. Απηά ηα εξσηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αθφκε γηα ηελ νκαδνπνίεζε εγγξαθψλ, γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηνπο θαη  γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ρξήζηκσλ καζεκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ κεγεζψλ φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ν κέζνο φξνο κηαο νκάδαο αξηζκεηηθψλ ηηκψλ. Αλ 

θαη κνηάδνπλε κε κία πξψηε καηηά κε ηα θίιηξα, φπσο ζα δνχκε θαη ζηελ 

ζπλέρεηα, έρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο.   

 Δξσηήκαηα παξακέηξσλ (parameter queries): ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ ηχπνπ εξσηεκάησλ, είλαη ν παξακεηξηθφο 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε εθηέιεζε ηνπο 

πξνυπνζέηεη ηελ θαηαρψξεζε απφ ην ρξήζηε ελφο ζπλφινπ πιεξνθνξηψλ 

κε βάζε ηηο νπνίεο επηιέγνληαη θαη εκθαλίδνληαη ηα θαηάιιεια ζε θάζε 

πεξίπησζε δεδνκέλα. Ζ θαηαρψξεζε ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ 

γίλεηαη θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηνπ εξσηήκαηνο θαη δηα ηεο ρξήζεο ελφο 

πιαηζίνπ δηαιφγνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη απφ ην ίδην ην εξψηεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εξσηήκαηνο παξακέηξσλ, είλαη έλα 

εξψηεκα πνπ δεηάεη απφ ην ρξήζηε λα θαηαρσξήζεη έλα φλνκα 

εξγαδνκέλνπ θαη εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο γηα απηφλ ηνλ εξγαδφκελν.  

 Δξσηήκαηα δηαζηαύξσζεο (crosstab queries): επηηξέπνπλ ηελ 

εκθάληζε ζπλνπηηθψλ ηηκψλ (αζξνίζκαηα, θαηακεηξήζεηο θιπ) θαη ηελ 

δεκηνπξγία θχιισλ δεδνκέλσλ πνπ λα εκθαλίδνπλ ζπγθεληξσηηθά 

απνηειέζκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκά εξσηήκαηνο δηαζηαχξσζεο, 

είλαη έλα εξψηεκα  πνπ γηα θάζε ηκήκα θαη γηα θάζε έξγν,  εκθαλίδεη ην 

ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο εξγάδνληαη ζε απηφ.  

 Δξσηήκαηα ελέξγεηαο (action queries): ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο δηα ηεο 

εηζαγσγήο, δηαγξαθήο θαη ελεκέξσζεο εγγξαθψλ. Αλ θαη απηνχ ηνπ 

είδνπο νη δηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο κε ηελ βνήζεηα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ θνξκψλ, ελ ηνχηνηο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, ζηηο νπνίεο ε 

δεκηνπξγία ηέηνησλ εξσηεκάησλ επηηαρχλεη ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο 

ηεο βάζεο, εηδηθά αλ ν ρξήζηεο είλαη θαιφο γλψζηεο ηεο SQL.  

 Δξσηήκαηα SQL (SQL queries): δεκηνπξγνχληαη γξάθνληαο απεπζείαο 

θψδηθα  SQL. Τπάξρνπλ αξθεηέο ππφ-θαηεγνξίεο εξσηεκάησλ SQL, 

φπσο είλαη ηα εξσηήκαηα ζπλέλσζεο, ηα εξσηήκαηα δηαβίβαζεο θαη ηα 

εξσηήκαηα νξηζκνχ δεδνκέλσλ. Σα εξσηήκαηα ζπλέλσζεο ζπλδπάδνπλ 

πεδία απφ πνιινχο πίλαθεο (ή εξσηήκαηα) επηηξέπνληαο ηελ δεκηνπξγία 

ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σα εξσηήκαηα δηαβίβαζεο, επηηξέπνπλ 

ηελ επηθνηλσλία κε άιια ΓΒΓ (ρξήζε ODBC - Open Database 

Connectivity). Σέινο, ηα εξσηήκαηα νξηζκνχ δεδνκέλσλ, επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή, πηλάθσλ θαη επξεηεξίσλ.  

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε κφλν ηα εξσηήκαηα επηινγήο ηα νπνία  

επηηξέπνπλ ηελ αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη απνηεινχλ ηνλ πην ζπρλά 
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ρξεζηκνπνηνχκελν ηχπν εξσηεκάησλ πξνο κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ. Γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ησλ ππνινίπσλ ηχπσλ 

εξσηεκάησλ ηεο Access κπνξεί λα αλαηξέμεη θαλείο ζηελ πιεζψξα ειιεληθψλ 

(Viescas 2005, Online Training Solutions Inc 2005) θαη μελφγισζζσλ 

(Andersen 2003, Perry 2003, Prague et al  2003) δηαζέζηκσλ ζπγγξακκάησλ. 

6.2 Σξόπνη δεκηνπξγίαο εξσηεκάησλ ζηελ Access 

Ζ δεκηνπξγία εξσηεκάησλ ζηε Access, πξαγκαηνπνηείηαη πάξα πνιχ 

εχθνια, εάλ κεηαθεξζνχκε ζην θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, θαη απφ εθεί, επηιέμνπκε Δξσηήκαηα. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα 

εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο, ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ. 

 

 

ρ. 6.1 Σν θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο εξσηεκάησλ ηεο Access 

 
Ζ δεκηνπξγία εξσηεκάησλ ζηελ Access κπνξεί λα γίλεη κε δχν βαζηθνχο 

ηξφπνπο. Ο έλαο ηξφπνο πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ νδεγνύ, ν νπνίνο ζα βνεζήζεη ην ρξήζηε λα 

θαζνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηήκαηνο, κε έλα εχθνιν θαη γξήγνξν 

ηξφπν, ελψ ν δεχηεξνο πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο ζε 

πξνβνιή ζρεδίαζεο, θαηά ηελ νπνία ε δνκή θαη νη ηδηφηεηεο ηνπ εξσηήκαηνο, 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε,. ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ζα 

πεξηγξάςνπκε ηελ δεχηεξε δηαδηθαζία, θαζψο ε ρξήζε ησλ νδεγψλ 

εξσηεκάησλ αλ θαη είλαη απιή θαη εχθνιε δελ θαιχπηεη πάληα ηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο ηνπ ρξήζηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε    

παξαδείγκαηα εξσηεκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη πάλσ ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη ζην ζηηγκηφηππν πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ρ. 2.14.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εξσηήκαηνο μεθηλάεη ρξεζηκνπνηψληαο 

ην θνπκπί κε εηηθέηα «Γεκηνπξγία» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην εμήο παξάζπξν:  
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ρ. 6.2 Σξφπνη δεκηνπξγίαο εξσηεκάησλ 

 
Ζ πξψηε απφ ηηο επηινγέο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ πνπ θέξεη ην φλνκα 

«Πξνβνιή ρεδίαζεο», είλαη ε πην γεληθή απφ φιεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 

πιήξε θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ εξσηήκαηνο, απφ ην ρξήζηε. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνλ  ηχπν ηνπ εξσηήκαηνο, 

ηνπο πίλαθεο θαη ηα πεδία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαζψο επίζεο θαη ηα δηάθνξα 

θξηηήξηα επηινγήο, νκαδνπνίεζεο ή ηαμηλφκεζεο. Ζ επηινγή «Οδεγόο απιώλ 

εξσηεκάησλ», επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία απιψλ εξσηεκάησλ αθνινπζψληαο 

ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Οη ππφινηπεο ηξεηο επηινγέο, επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ εξσηεκάησλ. Ο πξψηνο ηχπνο αθνξά ηα εξσηήκαηα 

δηαζηαχξσζεο, ηα νπνία είλαη ηδαληθά γηα ηελ εμαγσγή ζπγθεληξσηηθψλ ηηκψλ 

θαη κέζσλ φξσλ. Ο δεχηεξνο ηχπνο, επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε δηπιφηππσλ 

εγγξαθψλ ζηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο, ελψ ν ηειεπηαίνο ηχπνο εξσηεκάησλ, 

επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε αηαίξηαζησλ εγγξαθψλ, δειαδή εγγξαθψλ, γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρνπλ ζπζρεηηδφκελεο εγγξαθέο ζηνπο άιινπο πίλαθεο.  

 

6.3 Γεκηνπξγία εξσηεκάησλ ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε δεκηνπξγία ελφο εξσηήκαηνο ζε 

πξνβνιή ζρεδίαζεο, ζα ζρεδηάζνπκε έλα εξψηεκα γηα ηε βάζε ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Σν 

εξψηεκα πνπ ζα θηηάμνπκε ζέινπκε λα δίλεη απάληεζε  ζην εμήο πξφβιεκα: 

“Να ανακτηθούν τα ονοματεπώνυμα όλων των εργαζομένων που 

εργάζονται στο 5o τμήμα”  

6.3.1 Δπηινγή πηλάθσλ (ή εξσηεκάησλ) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξώηεκα 

Γηα δψζνπκε απάληεζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ 

ζα ζρεδηάζνπκε έλα εξψηεκα επηινγήο ζε «Πξνβνιή ζρεδίαζεο». 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ νκψλπκε  επηινγή απφ ην πιαίζην δηαιφγνπ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο εκθαλίδεηαη ην εμήο πιαίζην δηαιφγνπ:  
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ρ. 6.3 Παξάζπξν θαζνξηζκνχ ησλ πηλάθσλ θαη εξσηεκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ  

 
Απηφ ην παξάζπξν, εκθαλίδεη έλα θαηάινγν ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φινπο 

ηνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Απφ 

ηνπο πίλαθεο απηνχο, επηιέγνπκε εθείλνπο πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ζην λέν εξώηεκα. Δάλ ην επηζπκνχκε κπνξνχκε εθηφο απφ ηνπο πίλαθεο, λα 

επηιέμνπκε θαη εξσηήκαηα – θάηη πνπ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα, λα 

δεκηνπξγήζνπκε εξσηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε άιια εξσηήκαηα. ην 

παξάδεηγκά καο, ην εξψηεκα πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε, αθνξά πεδία, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

επηιέγνπκε ηνλ ελ ιφγσ πίλαθα απφ ηελ παξαπάλσ ιίζηα, θαη παηάκε 

«Πξνζζήθε». Ο πίλαθαο ηψξα εκθαλίδεηαη  ζην θεληξηθφ παξάζπξν ζρεδίαζεο 

εξσηεκάησλ πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο απφ πίζσ. ηε ζπλέρεηα, θαη εθφζνλ δελ 

ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε άιινπο πίλαθεο, θιείλνπκε ην παξάζπξν πξνζζήθεο* 

πηλάθσλ θαη εξσηεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί «Κιείζηκν». Έρνληαο 

νινθιεξψζεη απηή ηε δηαδηθαζία ην θεληξηθφ παξάζπξν ζρεδίαζεο 

εξσηεκάησλ ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

 

 

ρ. 6.4 Κεληξηθφ παξάζπξν δεκηνπξγίαο εξσηήκαηνο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο 

                                                 

* Σν παξάζπξν πξνζζήθεο πηλάθσλ κπνξεί λα εκθαληζηεί αλά πάζα ζηηγκή κε ην εηθνλίδην   
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ρ. 6.5 Γξακκή εξγαιείσλ «ρεδίαζε Δξσηήκαηνο» 

6.3.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ πεδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εξώηεκα θαη ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπο  

ην πάλσ κέξνο ηνπ θεληξηθνχ παξαζχξνπ δεκηνπξγίαο εξσηεκάησλ 

εκθαλίδνληαη νη πίλαθεο ή ηα εξσηήκαηα (καδί κε ηηο ζρέζεηο ηνπο φπσο ζα 

δνχκε θαη ζηελ ζπλέρεηα) πνπ έρνπκε επηιέμεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην εξψηεκα 

καο. Σν θάησ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ είλαη νξγαλσκέλν σο θχιιν δεδνκέλσλ. 

Κάζε ζηήιε κπνξεί λα θηινμελήζεη έλα πεδίν απφ ηνπο πίλαθεο (ή εξσηήκαηα) 

πνπ πεξηέρνληαη ζην πάλσ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ ελψ ε θάζε γξακκή 

πξνζδηνξίδεη ρξήζηκεο ηδηφηεηεο γηα ην θάζε πεδίν. Οη ηδηφηεηεο απηέο είλαη:  

Πεδίν: πξνζδηνξίδεη ην φλνκα ηνπ πεδίνπ πνπ θηινμελείηαη ζηελ αληίζηνηρε 

ζηήιε. Αο ζεκεησζεί φηη ε ζεηξά κε ηελ νπνία ηνπνζεηνχκε ηα πεδία ζηηο 

ζηήιεο ηνπ θχιινπ δεδνκέλσλ, θαζνξίδεη θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

εκθαληζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο, θαηά ηε θάζε ηεο εθηέιεζήο 

ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε ηα πεδία ηνπ πίλαθα (ή εξσηήκαηνο) πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην εξψηεκα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ δηαδηθαζία drag and drop, 

επηιέγνληαο ην πεδίν ηνπ πίλαθα πνπ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε, θαη ζηε 

ζπλέρεηα θξαηψληαο παηεκέλν ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ, 

κεηαθέξνπκε ην πεδίν ζε θάπνηα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ θχιινπ δεδνκέλσλ.  

Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζχλζεην πιαίζην ιίζηαο πνπ 

εκθαλίδεηαη αλ θάλνπκε θιηθ ζην αληίζηνηρν θειί. 

 

 

ρ. 6.6 χλζεην πιαίζην ιίζηαο γηα ηελ επηινγή πεδίνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην εξψηεκα 

 
Πίλαθαο: πξνζδηνξίδεη ην φλνκα ηνπ πίλαθα (ή εξσηήκαηνο) ζηνλ νπνίν 

αλήθεη ην πεδίν.  

Σαμηλόκεζε: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζνπκε εάλ ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ εξσηήκαηνο ζα εκθαληζηνχλ ηαμηλνκεκέλα σο πξνο θάπνην πεδίν. Δάλ 

ζέινπκε ηελ ηαμηλνκεκέλε εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο θάπνην πεδίν 
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κπνξνχκε λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε αχμνπζα ή θζίλνπζα ηαμηλφκεζε. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη αλ επηιέμνπκε ηαμηλφκεζε ζε πνιιά πεδία ηφηε ηελ 

κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ηαμηλφκεζεο ηελ έρεη ην πεδίν πνπ βξίζθεηαη πην 

αξηζηεξά.  

 

ρ. 6.7 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαμηλφκεζεο σο πξνο πεδίν 

 Δκθάληζε: θαζνξίδεη εάλ θάπνην απφ ηα πεδία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

εξψηεκα, ζέινπκε λα εκθαληζηεί ζην ηειηθφ απνηέιεζκα, ή φρη. Ζ επηινγή απηή 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, θαζψο ε ρξεζηκνπνίεζε θάπνηνπ πεδίνπ ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ εξσηήκαηνο, δελ ζεκαίλεη πσο απηφ ην πεδίν πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα εκθαλίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο ζην νπνίν 

ζπκκεηέρεη. Έηζη, ζην παξάδεηγκα καο δελ ζα ζέιακε λα εκθαληζηεί ην πεδίν 

«Αξ_Σαπη» ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη γηα απηφ ζα αθαηξέζνπκε ην ζεκάδη 

ηζεθαξίζκαηνο (check mark) απφ ην πιαίζην ειέγρνπ (check box).  

Κξηηήξηα: ζε απηή ηε γξακκή θαζψο θαη ζε φζεο αθνινπζνχλ απφ εθεί θαη 

θάησ, θαζνξίδνπκε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπλζήθεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχλε 

ηα δεδνκέλα πνπ επηζπκνχκε λα αλαθηήζνπκε. Κάζε θνξά πνπ πξνζζέηνπκε 

ζηελ ίδηα γξακκή έλα θξηηήξην αιιά ζε δηαθνξεηηθά πεδία ε Access ηα 

ζπλδπάδεη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηειεζηή And – δειαδή νη εγγξαθέο πνπ 

επηζηξέθνληαη πιεξνχλ ηαπηφρξνλα φια ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζην θάζε 

πεδίν. Δάλ πξνζζέζνπκε θξηηήξηα ζε δηαθνξεηηθέο γξακκέο ηνπ πιέγκαηνο 

ζρεδίαζεο, ε Access ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηειεζηή Or γηα λα ηα ζπλδπάζεη – 

δειαδή επηζηξέθνληαη νη εγγξαθέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε νπνηνδήπνηε απφ 

ηα θξηηήξηα ηα νπνία ζέζακε. Με ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ And θαη Or 

ινγηθήο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε νπνηνδήπνηε θξηηήξην ζέινπκε φζν 

πνιχπινθν θαη αλ είλαη απηφ. ην παξάδεηγκα καο ζέινπκε λα εκθαληζηνχλ 

κφλν νη εξγαδφκελνη πνπ αλήθνπλ ζην 5
ν
 Σκήκα, άξα ην θξηηήξην ζην πεδίν 

«Αξ_Σκεκ» ζα είλαη “=5”.  

πγθεληξσηηθά ζηνηρεία: εκθαλίδεηαη κφλν εθφζνλ παηήζνπκε ην 

αληίζηνηρν εηθνλίδην ηεο γξακκήο εξγαιείσλ «ρεδίαζε Δξσηήκαηνο» 

 
πγθεληξσηηθά 

ηνηρεία 

 

ηελ ηδηφηεηα απηή κπνξνχκε λα νξίζνπκε θξηηήξηα νκαδνπνίεζεο θαη λα 

εθαξκφζνπκε ρξήζηκεο καζεκαηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο ζπλαξηήζεηο ζηα πεδία γηα 

ηελ δεκηνπξγία ζπγθεληξσηηθψλ απνηειεζκάησλ.  
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 ρ. 6.8 Πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ νκαδνπνίεζεο πεδίσλ θαη εθαξκνγήο ζπλαξηήζεσλ 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ βνήζεηα εξσηεκάησλ κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε θαη ππνινγηδόκελα πεδία (νπζηαζηηθά είλαη ηα παξαγφκελα 

γλσξίζκαηα γηα ηα νπνία κηιήζακε ζην κνληέιν Ο)  ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξάμεηο κε άιια πεδία. Σα ππνινγηδφκελα 

πεδία δελ απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε αιιά θάζε θνξά πνπ εθηειείηαη ην 

εξψηεκα ε Access εθηειεί μαλά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ βαζίδνληα πάληα ζην ηξέρνλ ζηηγκηφηππν ηεο 

βάζεο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα ππνινγηδφκελν πεδίν απιά θάλνπκε θιηθ 

ζηελ γξακκή «Πεδίν» κηαο θελήο ζηήιεο ηνπ πιέγκαηνο ζρεδίαζεο, 

πιεθηξνινγνχκε έλα φλνκα θαη κία άλσ θάησ ηειεία θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ 

έθθξαζε ππνινγηζκνχ (π.ρ. Σηκή_Πξντόλ_Με_ΦΠΑ:[Πξντόλ]*0,19)*. 

Μεηά απφ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα είκαζηε πιένλ ζε ζέζε λα 

θαηαιάβνπκε ην παξαθάησ ζρήκα πνπ παξνπζηάδεη ην εξψηεκα πνπ αλαθηά ηα 

νλνκαηεπψλπκα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 5
νπ

 ηκήκαηνο: 

 

ρ. 6.9 Σν εξψηεκα πνπ αλαθηά ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ 5
νπ

 ηκήκαηνο 

                                                 
*   Οη αγθχιεο γχξσ απφ έλα θείκελν ππνδειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηηκή ελφο πεδίνπ κε φλνκα απηφ 
πνπ πεξηθιείεηαη αλάκεζα ζηηο αγθχιεο. Παξαηεξήζηε φηη αθφκε θαη αλ δελ βάινπκε ηηο αγθχιεο γχξσ απφ 

ην πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ε Access ζπλήζσο ηηο βάδεη κφλε ηεο  
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6.3.3 Απνζήθεπζε θαη εθηέιεζε εξσηήκαηνο 

Έρνληαο νινθιεξψζεη ηε ζρεδίαζε ηνπ εξσηήκαηνο, κπνξνχκε πξναηξεηηθά 

λα ην  απνζεθεχζνπκε γηα κειινληηθή ρξήζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί ηεο 

απνζήθεπζεο θαηαρσξψληαο ηαπηφρξνλα θαη έλα φλνκα ζην πιαίζην δηαιφγνπ 

πνπ εκθαλίδεηαη**.  

 
Απνζήθεπζε 

Ζ εθηέιεζε ηνπ εξσηήκαηνο πνπ ζα καο εκθαλίζεη ηα θαηάιιεια ζε θάζε 

πεξίπησζε δεδνκέλα, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. ε πιήξε αλαινγία κε ηα ππφινηπα αληηθείκελα πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηελ Access, έλα εξψηεκα, κπνξεί λα βξεζεί ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνβνιέο. Ζ πξψηε πξνβνιή, είλαη ε πξνβνιή ζρεδίαζεο, πνπ έρεη 

παξνπζηαζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, θαη επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία 

θαη ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο ηνπ εξσηήκαηνο. Ζ δεχηεξε πξνβνιή, είλαη ε 

πξνβνιή θύιινπ δεδνκέλσλ, ε νπνία εκθαλίδεη ηα πεξηερφκελα ησλ πηλάθσλ 

ηεο βάζεο, πνπ επηζηξέθνληαη απφ ην εξψηεκα. Δπνκέλσο, ε εθηέιεζε ελφο 

εξσηήκαηνο, δελ είλαη ηίπνηε άιιν, απφ ηε κεηαθνξά ηνπ, ζε πξνβνιή θχιινπ 

δεδνκέλσλ. Σέινο, ε ηξίηε πξνβνιή ζηελ νπνία κπνξεί λα βξεζεί έλα εξψηεκα, 

είλαη ε πξνβνιή SQL, ε νπνία εκθαλίδεη ηνλ θψδηθα SQL πνπ αληηζηνηρεί ζην 

εξψηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Απηφο ν θψδηθαο δεκηνπξγείηαη αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξσηήκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ πξνβνιή ζρεδίαζεο 

θαη είλαη απηφο πνπ νπζηαζηηθά εθηειείηαη ζε θάζε δηαδηθαζία αλάθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. ην επφκελν ζρήκα παξνπζηάδνπκε 

ηνπο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε 

έλα εξψηεκα, δειαδή λα ην θέξνπκε ζε πξνβνιή θχιινπ δεδνκέλσλ.  

 

 

ρ. 6.10 Σξφπνη εθηέιεζεο εξσηήκαηνο 

 
Σέινο, ζην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα  ηνπ εξσηήκαηνο 

πνπ επηζηξέθεη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ Δξγαδνκέλσλ ηνπ 5
νπ

 Σκήκαηνο.   

                                                 
** Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηινγή «Απνζήθεπζε» απφ ην κελνχ «Αξρείν». 
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ρ. 6.11 Πξνεπηζθφπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελφο εξσηήκαηνο.   

 

 

6.4 Σν πεξηβάιινλ δόκεζεο εθθξάζεσλ 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγίαο πνιχπινθσλ εξσηεκάησλ, νη 

εθθξάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ κπνξεί λα είλαη αξθεηά ζχλζεηεο, θαη λα κελ είλαη 

δπλαηφ λα θαηαζθεπαζηνχλ κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο ηνπ 

εξσηήκαηνο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Access παξέρεη έλα εηδηθφ πιαίζην 

δηαιφγνπ, ην νπνίν επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζχλζεησλ εθθξάζεσλ, φζν 

πνιχπινθεο θαη αλ είλαη. Πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζνπκε ην παξάζπξν ηεο 

δφκεζεο εθθξάζεσλ, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην αληίζηνηρν εηθνλίδην 

απφ ηελ γξακκή εξγαιείσλ «ρεδίαζε Δξσηήκαηνο» 

 
Γφκεζε 

Δθθξάζεσλ 

Δλαιιαθηηθά κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε ην δείθηε ηνπ πνληηθηνχ ζηε 

γξακκή «Κξηηήξηα» ηνπ πεδίνπ γηα ην νπνίν ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ 

έθθξαζε, λα παηήζνπκε ην δεμί πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ, θαη απφ ην αλαδπφκελν 

κελνχ πνπ ζα εκθαληζηεί, λα ελεξγνπνηήζνπκε ηελ επηινγή «Γόκεζε». Καη 

ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ:  
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ρ. 6.12 Σν πεξηβάιινλ δφκεζεο εθθξάζεσλ 

 
ε απηφ ην παξάζπξν κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κεηαβιεηέο ηα 

πεδία πηλάθσλ, εξσηεκάησλ, θνξκψλ θαη αλαθνξψλ. Δπίζεο κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δηάθνξεο ελζσκαησκέλεο ζπλαξηήζεηο (π.ρ log) ηειεζηέο 

(π.ρ And), πξνθαζνξηζκέλεο ζηαζεξέο (π.ρ Null) θαη ζπλήζεηο εθθξάζεηο (π.ρ 

Σξέρνπζα εκεξνκελία).  

6.5 Παξαδείγκαηα ζρεδίαζεο εξσηεκάησλ επηινγήο  

ηα πιαίζηα ηεο θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ησλ 

εξσηεκάησλ επηινγήο, παξνπζηάδνπκε ζε απηή ηελ ελφηεηα νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζην ζηηγκηφηππν ηεο βάζεο ΔΣΑΗΡΔΗΑ πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζην ρ. 2.14. Γηα ην θάζε εξψηεκα παξνπζηάδεηαη ην πξφβιεκα 

πνπ πξνζπαζεί λα επηιχζεη, ε πινπνίεζε ηνπ ζε Access (πξνβνιή ζρεδίαζεο) 

θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηζηξέθεη (πξνβνιή θχιινπ δεδνκέλσλ).   
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6.5.1 Παξάδεηγκα 1: Να βξεζεί ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ε δηεύζπλζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ “Γηάλλεο Β Παπαδόπνπινο ” 

 

 

 

ρ. 6.13 Τινπνίεζε θαη απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο «Παξάδεηγκα 1» 
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6.5.2 Παξάδεηγκα 2: Να δεκηνπξγεζεί κία αιθαβεηηθή ιίζηα κε ην 

νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ηκήκα “Έξεπλαο ” 

 

 
 

 

ρ. 6.14 Τινπνίεζε θαη απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο «Παξάδεηγκα 2» 
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6.5.3 Παξάδεηγκα 3: Να βξεζνύλ όινη νη εξγαδόκελνη ζην ηκήκα 5 κε 

κηζζό από 1000 έσο 1500 επξώ 

 

ρ. 6.15 Τινπνίεζε θαη απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο «Παξάδεηγκα 3» 
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6.5.4 Παξάδεηγκα 4: Να βξεζνύλ όινη νη εξγαδόκελνη κε δηεύζπλζε ζηελ 

Αζήλα ή κε κηζζό πάλσ από 1300 επξώ. 

 

 

ρ. 6.16 Τινπνίεζε θαη απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο «Παξάδεηγκα 4» 
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6.5.5 Παξάδεηγκα 5: Να βξεζνύλ νη κηζζνί πνπ πξνθύπηνπλ αλ δώζνπκε 

αύμεζε 10% ζηνπο εξγαδόκελνπο πνπ απαζρνινύληαη ζην έξγν 

“Αλαδηνξγάλσζε” 

 

 

ρ. 6.17 Τινπνίεζε θαη απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο «Παξάδεηγκα 5» 
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6.5.6 Παξάδεηγκα 6: Να βξεζεί ην άζξνηζκα όισλ ησλ κηζζώλ όισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα “Έξεπλαο” θαζώο θαη ν ειάρηζηνο, 

κέγηζηνο θαη κέζνο κηζζόο ζην ηκήκα απηό.    

 

 

ρ. 6.18 Τινπνίεζε θαη απνηειέζκαηα ηνπ εξσηήκαηνο «Παξάδεηγκα 6» 
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7 Access – Φόρμες 

 

7.1 Γεληθά γηα ηηο θόξκεο 

Ζ αλάγθε εχρξεζηεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ κε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα  είλαη ζεκαληηθή, θαζψο 

ε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ επεθηείλεηαη θαη νη ππνινγηζηέο ππεηζέξρνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε λέεο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ελφο ρξήζηε κε ηνλ ππνινγηζηή  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο νη νπνίνη είλαη γλσζηνί σο ζηπι αιιειεπίδξαζεο 

(interaction style). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη δηαθξηηφ επηζηεκνληθφ 

πεδίν– ε Δπηθνηλσλία Αλζξώπνπ Τπνινγηζηή (Human Computer 

Interaction) – ε νπνία κειεηά ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κε ηνπο 

ππνινγηζηέο (Αβνχξεο 2000). ε γεληθέο γξακκέο απηή ε αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ρξήζηε κε ηηο εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ππνινγηζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ παξέρνληαο ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε θαη 

αίζζεζε πξφνδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο.  

ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ρξήζηε πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο ζε δηαδηθαζίεο θαηαρώξεζεο θαη 

δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ. Έηζη, απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ΓΒΓ κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε, 

απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή θαηαρψξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ. Σα 

πξψηα ΓΒΓ (Oracle, Sybase) πξνζέθεξαλ ζηνλ ρξήζηε έλα ζύλνιν εληνιώλ 

(γιώζζα εληνιώλ – command language) ηηο νπνίεο εθηεινχζε ζε έλα 

πεξηβάιινλ γξακκήο εληνιώλ (command line) ηνπ Unix. Χζηφζν, απηφο ν 

ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο απαηηνχζε απφ ηνπο ρξήζηεο λα ζπκνχληαη εληνιέο θαη 

ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζπλαληνχλ αξθεηέο δπζθνιίεο. Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απηνχ ηνπ είδνπο νη εθαξκνγέο – θαζψο θαη πνιιέο 

άιιεο – κεηαθέξζεθαλ ζηνπο πξνζσπηθνχο ππνινγηζηέο θαη ηαπηφρξνλα, 

εκπινπηίζηεθαλ κε έλα πιήζνο δηαιόγσλ αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε, νη 

νπνίνη επηηάρπλαλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ζχζηεκα, θαη βειηίσλαλ 

ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Απηνί νη δηάινγνη νλνκάζηεθαλ θόξκεο, 

θαη αξρηθά ιεηηνπξγνχζαλ ζε θαηάζηαζε θεηκέλνπ (text mode) θαη ζε αλάιπζε 

80 x 25 ραξαθηήξεο. Με ηελ επαλάζηαζε ηεο εκθάληζεο ησλ γξαθηθψλ 

πεξηβαιιφλησλ  απηή ε θαηάζηαζε άιιαμε θαη νη θφξκεο απφ θαηάζηαζε 

θεηκέλνπ φπνπ ν ρξήζηεο “ιέεη” ζηνλ ππνινγηζηή  ηη λα θάλεη ζε έλα κνληέιν 

άκεζεο δξάζεο ηνπ ρξήζηε φπνπ ρεηξίδεηαη αληηθείκελα ζηελ νζφλε ηνπ 

7 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
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(απεπζείαο ρεηξηζκφο). Σα ηειεπηαία ρξφληα δε, απηά ηα γξαθηθά πεξηβάιινληα 

έρνπλ εμειηρζεί ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαη πεξηιακβάλνπλ θαη επηπξφζζεηεο 

δηεπθνιχλζεηο φπσο ηε ρξήζε βνεζεηηθώλ πξνγξακκάησλ νδεγώλ (wizards) 

πνπ θαζνδεγνχλ ην ρξήζηε ζε θάζε ηνπ βήκα, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εθαξκνγήο κέζα απφ εξγνλνκηθέο γξακκέο 

εξγαιείσλ, θαη γεληθά έλα πιήζνο ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνχ έρνπλ 

κεηαηξέςεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζε κε ηελ εθαξκνγή ζε κηα εχθνιε θαη 

επράξηζηε δηαδηθαζία.  

Σν αληηθείκελν ησλ επφκελσλ ζειίδσλ, είλαη ε δεκηνπξγία γξαθηθψλ 

θνξκψλ αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε, κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο Access.  

7.2 Σξόπνη δεκηνπξγίαο θνξκώλ ζηελ Access 

Ζ δεκηνπξγία θνξκψλ ζηε Access, πξαγκαηνπνηείηαη πάξα πνιχ εχθνια, 

εάλ κεηαθεξζνχκε ζην θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

θαη απφ εθεί, επηιέμνπκε Φόξκεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα εκθαληζηεί ζηελ 

νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο, ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ:  

 

 

ρ. 7.1 Σν θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο θνξκψλ ηεο Access 

 
Όπσο θαη γηα ηα ππφινηπα αληηθείκελα, ε δεκηνπξγία θνξκψλ ζηελ Access 

κπνξεί λα γίλεη κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο. Ο έλαο ηξφπνο πεξηιακβάλεη  ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ νδεγώλ νη νπνίνη βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θφξκαο, κε έλα εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν, ελψ ν δεχηεξνο 

πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηεο θφξκαο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο, θαηά ηελ 

νπνία ε δνκή θαη νη ηδηφηεηεο ηεο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε,. 

ηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά θαη ηηο δχν δηαδηθαζίεο.  
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Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θφξκαο μεθηλάεη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

θνπκπί κε εηηθέηα «Γεκηνπξγία» πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πιαίζην δηαιφγνπ 

ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην εμήο παξάζπξν:  

 

 

ρ. 7.2 Σξφπνη δεκηνπξγίαο θνξκψλ 

 

Ζ πξψηε απφ ηηο επηινγέο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ πνπ θέξεη ην φλνκα 

«Πξνβνιή ρεδίαζεο», είλαη ε πην γεληθή απφ φιεο θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 

πιήξε θαζνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θφξκαο, απφ ην ζρεδηαζηή. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο ν ζρεδηαζηήο ζα πξέπεη λα θαζνξίζεη πνηεο πιεξνθνξίεο θαη 

πνηα ζηνηρεία ειέγρνπ* ζα εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε, ηελ δηάηαμε θαζψο 

επίζεο θαη δηάθνξα ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή ηεο 

θφξκαο (π.ρ ρξψκαηα, γξακκαηνζεηξέο θιπ). Ζ επηινγή «Οδεγόο θνξκώλ», 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία κηαο θφξκαο αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. Οη 

ππφινηπεο πέληε επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηόκαηεο θόξκεο επηηξέπνπλ 

θπξηνιεθηηθά κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ,  ηελ άκεζε δεκηνπξγία κηαο θφξκαο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί φια ηα πεδία ελφο πίλαθα ή ελφο εξσηήκαηνο. ην παξαθάησ 

ζρήκα θαίλνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα απηφκαησλ θνξκψλ γηα ηνλ πίλαθα 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* ηνηρεία ειέγρνπ γεληθά είλαη θάπνηα εηδηθά αληηθείκελα-ρεηξηζηήξηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ρξήζηε κε ηελ θφξκα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζηνηρείσλ είλαη ηα ζχλζεηα πιαίζηα, ηα πιαίζηα θεηκέλνπ 
θιπ πνπ ήδε έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη ζην πεξηβάιινλ ηεο Access  ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη πην αλαιπηηθά 

φια ηα ζηνηρεία ειέγρνπλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κία θφξκα ηεο Access.  
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Απηόκαηε Φόξκα: ηήιε 

 
 

Απηόκαηε Φόξκα: Πίλαθαο 

 

ρ. 7.3 Γχν δηαθνξεηηθά είδε απηφκαηεο θφξκαο γηα ηνλ πίλαθα ΣΜΖΜΑ 

 
Σέινο νη επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεληξσηηθνύο πίλαθεο ε 

ζπγθεληξσηηθά γξαθήκαηα δελ ζα καο απαζρνινχλ ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 

ζπγγξάκκαηνο.  

7.3 Γεκηνπξγία θόξκαο κε ηε ρξήζε νδεγνύ 

Ο πην εχθνινο ηξφπνο γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα θφξκα γηα κία βάζε 

δεδνκέλσλ είλαη ε ρξήζε ηνπ νδεγνύ θνξκώλ (form wizard). Ο νδεγφο απηφο 

δηεπθνιχλεη θαη απινπνηεί ζεκαληηθά ηελ φιε δηαδηθαζία, θαη αλάγεη ηε 

δεκηνπξγία ηεο θφξκαο ζε κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ βεκάησλ. 

Χο παξάδεηγκα ζηελ ζπλέρεηα  ζα δεκηνπξγήζνπκε κηα θφξκα γηα ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ε νπνία επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ Δξγαδφκελσλ  πνπ εξγάδνληαη ζε απηή. Ξεθηλάκε ηελ 

δεκηνπξγία απηήο ηεο θφξκαο κεηαβαίλνληαο ζην θεληξηθφ παξάζπξν 

δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, θαη απφ εθεί επηιέγνληαο «Φόξκεο» θαη ζηε 

ζπλέρεηα «Γεκηνπξγία θόξκαο κε ηε ρξήζε νδεγνύ». ηελ πεξίπησζε απηή 

ζα εκθαληζηεί ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ:  
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ρ. 7.4 Καζνξηζκφο ηνπ πίλαθα θαη ησλ πεδίσλ πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηε λέα θφξκα  

 
Απηφ ην παξάζπξν καο επηηξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηνλ πίλαθα (ή ην 

εξψηεκα) κε ηνλ νπνίν ζα ζρεηίδεηαη ε λέα θφξκα, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ 

πεδίσλ ηνπ πίλαθα (ή ηνπ εξσηήκαηνο) πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηή. Αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε πιεξνθνξίεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζε πνιινχο πίλαθεο ε θαιχηεξε πξαθηηθή είλαη λα βαζίζνπκε 

ηελ θφξκα καο ζε έλα εξψηεκα πνπ επηζηξέθεη ηα πεδία πνπ επηζπκνχκε.   

Γηα λα νξίζνπκε ηψξα ηνλ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ σο ηνλ πίλαθα απφ ηνλ 

νπνίν πξνέξρνληαη ηα πεδία ηεο λέαο θφξκαο  ηνλ επηιέγνπκε απφ ην ζχλζεην 

πιαίζην ιίζηαο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Πίλαθεο/Δξσηήκαηα». ηελ ζπλέρεηα ζην 

πιαίζην ιίζηαο πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο απφ θάησ θαη θέξεη ην φλνκα 

«Γηαζέζηκα πεδία», ζα εκθαληζηνχλ φια ηα πεδία ηνπ πίλαθα 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ. Απφ ηα πεδία απηά κπνξνχκε λα επηιέμνπκε εθείλα πνπ 

ζέινπκε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε λέα θφξκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαθάησ 

ηέζζεξα θνπκπηά πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα δχν ζχλζεηα πιαίζηα:  

 

 
Μεηαθηλεί ην επηιεγκέλν πεδίν απφ ηε ιίζηα «Γηαζέζηκα Πεδία» ζηε 

ιίζηα «Δπηιεγκέλα Πεδία» 

 
Μεηαθηλεί φια ηα πεδία ηεο ιίζηαο «Γηαζέζηκα Πεδία» ζηε ιίζηα 

«Δπηιεγκέλα Πεδία» 

 
Μεηαθηλεί ην επηιεγκέλν πεδίν απφ ηε ιίζηα «Δπηιεγκέλα Πεδία» 

ζηε ιίζηα «Γηαζέζηκα Πεδία»  

 
Μεηαθηλεί φια ηα πεδία ηεο ιίζηαο  «Δπηιεγκέλα Πεδία» ζηε ιίζηα  

«Γηαζέζηκα Πεδία» 

Πίλαθαο 7.1 Σα θνπκπηά κεηαθίλεζεο πεδίσλ ζην πξψην βήκα ηνπ νδεγνχ θνξκψλ 
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Υξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε  

εθείλα ηα πεδία ηνπ πίλαθα ηα νπνία ζα εκθαληζηνχλ ζηελ θφξκα. ηηο πην 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, εκθαλίδνπκε ζηε θφξκα φια ηα πεδία ηνπ πίλαθα, εθηφο 

απφ εθείλα ηα πεδία, ηα νπνία έρνπλ πξνζηεζεί ζηνλ πίλαθα σο μέλα θιεηδηά, 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηηο δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο 

ηεο βάζεο. Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ ησλ πεδίσλ, πξνρσξάκε ζην επφκελν 

βήκα παηψληαο ην θνπκπί «Δπόκελν». ην δεχηεξν βήκα ηνπ νδεγνχ 

θαζνξίδνπκε ηε δηάηαμε ησλ πεδίσλ ζηε λέα θφξκα. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε φζνλ αθνξά απηή ηε δηάηαμε. ηα αξηζηεξά 

ηνπ παξαζχξνπ παξνπζηάδεηαη κηα πξνεπηζθφπεζε ηεο κνξθήο πνπ ζα έρεη ε 

λέα θφξκα αλάινγα κε ηελ δηάηαμε πνπ επηιέγνπκε: 

 

 

ρ. 7.5 Καζνξηζκφ ηεο δηάηαμεο ησλ πεδίσλ ηεο λέαο θφξκαο   

 

Έρνληαο θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ιάβεη ρψξα ε δηάηαμε ησλ 

πεδίσλ ηεο λέαο θφξκαο, κπνξνχκε, ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί «Δπόκελν» λα 

εκθαλίζνπκε ην παξάζπξν ηνπ επφκελνπ ζρήκαηνο, απφ φπνπ κπνξνχκε λα 

θαζνξίζνπκε ζέκαηα αηζζεηηθήο ηεο λέαο θφξκαο: 
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ρ. 7.6 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηπι εκθάληζεο ηεο λέαο θφξκαο 

 
ην ηειεπηαίν ζηάδην δεκηνπξγίαο ηεο θφξκαο κε ηελ ρξήζε νδεγνχ, 

θαζνξίδνπκε ην φλνκα ηεο θφξκαο θαζψο θαη ην εάλ επηζπκνχκε λα 

πξνρσξήζνπκε άκεζα ζηε δηαδηθαζία θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ, ή 

ελαιιαθηηθά, εάλ ζέινπκε λα κεηαβάιινπκε ηε ζρεδίαζε ηεο θφξκαο: 

 

ρ. 7.7 Καζνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο ηεο θφξκαο θαη νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

 
Ζ θφξκα πνπ δεκηνπξγήζακε κε ηελ ρξήζε ηνπ νδεγφ θαίλεηαη παξαθάησ: 
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ρ. 7.8 Ζ θφξκα πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηνλ πίλαθα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

7.4 Γεκηνπξγία ή ηξνπνπνίεζε θόξκαο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ζέινπκε λα ζρεδηάζνπκε κία θφξκα 

κφλνη καο ρσξίο ηελ ρξήζε νδεγψλ ή ζπρλφηεξα κπνξεί λα ζέινπκε λα 

ηξνπνπνηήζνπκε κία θφξκα πνπ δεκηνπξγήζακε κε ηελ ρξήζε νδεγψλ. Γηα 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε Access, καο παξέρεη έλα πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο 

θνξκψλ ζην νπνίν κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε ή λα ηξνπνπνηήζνπκε ηελ θφξκα 

θαζνξίδνληαο ηελ δνκή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηηο ηδηόηεηεο ηεο, πξνζέηνληαο 

θαη αθαηξώληαο πεδία θαη θαζνξίδνληαο ηε δηάηαμε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο 

Γηα λα ζρεδηάζνπκε κηα θφξκα κε ηνλ ηξφπν απηφ, επηιέγνπκε απφ ην 

θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηελ επηινγή «Φόξκεο», 

θαη απφ εθεί, ηε ιεηηνπξγία «Γεκηνπξγία θόξκαο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο». 

ηελ πεξίπησζε απηή ε Access, ζα καο εκθαλίζεη κηα θελή θφξκα ζε πξνβνιή 

ζρεδίαζεο, ζηελ νπνία κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ηα θαηάιιεια ζε θάζε 

πεξίπησζε πεδία θαη ζηνηρεία ειέγρνπ, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο 

αλάγθεο καο.  
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ρ. 7.9 Γεκηνπξγία θφξκαο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο 

 
Ζ θάζε θφξκα πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο Access, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 

απφ ελόηεηεο (sections). Οη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο ηηο ελφηεηεο, είλαη ε 

θεθαιίδα (form header) θαη ην ππνζέιηδν (form footer) κηαο θφξκαο, θαζψο 

επίζεο θαη ην θεληξηθό κέξνο ηεο θόξκαο (Λεπηνκέξεηεο) ζην νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη ηα πεδία θαη ηα ζηνηρεία ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. 

ε πιήξε αλαινγία κε ην Microsoft Word, φπνπ ε θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν 

πεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ παξακέλνπλ ηα ίδηα ζε φιεο ηηο ζειίδεο ηνπ εγγξάθνπ, ε 

θεθαιίδα θαη ην ππνζέιηδν κηαο θφξκαο, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 

παξακέλνπλ νη ίδηεο γηα θάζε εγγξαθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

πιεξνθνξίαο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θεθαιίδα ηεο θφξκαο, είλαη ν ηίηινο 

πνπ ηε ραξαθηεξίδεη, ελψ ζην ππνζέιηδν ηεο θφξκαο, κπνξνχκε λα 

ηνπνζεηήζνπκε θνπκπηά εληνιψλ ή νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο θφξκαο. 

Σέινο ζηελ θεληξηθή ελφηεηα ηεο θφξκαο πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Λεπηνκέξεηεο» 

(Details), εκθαλίδνληαη νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα πνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ 

θφξκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.  

Ζ εξγαιεηνζήθε ζρεδίαζεο θόξκαο (βι ρ. 7.10) πνπ εκθαλίδεηαη 

επηηξέπεη ηελ πξνζζήθε ζηνηρείσλ ειέγρνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο θφξκαο πνπ 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπάζνπκε. Ζ εξγαιεηνζήθε απηή πεξηιακβάλεη ηα πην 

ζεκαληηθά αληηθείκελα πνπ κπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζε κία θφξκα.  

 

 

ρ. 7.10 Ζ εξγαιεηνζήθε «ρεδίαζεο Φφξκαο» 
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Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα δελ είλαη δχζθνιν λα δηαπηζηψζεη θαλείο, πσο ε 

εξγαιεηνζήθε πεξηέρεη έλα πιήζνο θνπκπηψλ θάζε έλα εθ ησλ νπνίσλ, επηηξέπεη 

ηελ εηζαγσγή θάπνηνπ ζηνηρείνπ ειέγρνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο ηξέρνπζαο 

θφξκαο. Οη αλαιπηηθέο ιεηηνπξγίεο φισλ απηψλ ησλ θνπκπηψλ, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

Δηθνλίδην Δπεμήγεζε Παξάδεηγκα 

 

Δπηινγή Αληηθεηκέλσλ (Select Object): ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ επηινγή αληηθεηκέλσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο θφξκαο. 

Δπηιέγνληαο έλα αληηθείκελν επηιέγεηαη απηφκαηα θαη ε εηηθέηα 

πνπ ην ζπλνδεχεη.   

__ 

 

Οδεγνί ηνηρείσλ Διέγρνπ (ActiveX Controls Wizards): 

εθφζνλ είλαη παηεκέλν εκθαλίδεη έλαλ νδεγφ γηα θάζε ζηνηρείν 

ειέγρνπ πνπ εηζάγνπκε ψζηε λα καο βνεζήζεη ζηελ ξχζκηζε 

ησλ παξακέηξσλ ηνπ.   

__ 

 

Δηηθέηα (Label): ζπλήζσο ζπλνδεχεη θάζε ζηνηρείν ειέγρνπ 

πεξηέρνληαο ηνλ ηίηιν ηνπ. Μπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

γηα λα ελζσκαηψζνπκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ή νδεγίεο ζηελ 

θφξκα.    

 

 
Πιαίζην θεηκέλνπ (Text Box): επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ απφ ηνλ ρξήζηε ηεο θφξκαο.    

 

Οκάδα επηινγώλ (Option group): επηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε 

ζηνηρείσλ ειέγρνπ (θνπκπηά επηινγήο ή πιαίζηα ειέγρνπ). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ νδεγφ θαζνδήγεζεο κπνξνχκε λα 

θαζνξίζνπκε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα απηψλ ησλ θνπκπηψλ θαη ηελ 

κνξθή ηνπο.     

 
Κνπκπί Δλαιιαγήο (Toggle Button): επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία 

ελφο θνπκπηνχ πνπ έρεη δχν θαηαζηάζεηο – επηιεγκέλν ή φρη  

 

Κνπκπί Δπηινγήο (Radio Button):  ζπλήζσο είλαη 

νκαδνπνηεκέλα ζε νκάδεο θνπκπηψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

ηέηνηα ψζηε ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή λα είλαη δπλαηή ε επηινγή 

κφλν ελφο απφ απηά. 
 

 
Πιαίζην Διέγρνπ (Check Box): επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ελφο 

πιαηζίνπ πνπ έρεη δχν θαηαζηάζεηο – επηιεγκέλν ή φρη  

 

ύλζεην Πιαίζην (Combo Box): δεκηνπξγεί έλα ζχλζεην 

πιαίζην ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί ηφζν λα πιεθηξνινγεί φζν 

θαη λα επηιέγεη ηηκέο  

 
Πιαίζην Λίζηαο (List Box): δεκηνπξγεί κία ιίζηα απφ ηελ 

νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέγεη ηηκέο 
 

 

Κνπκπί Δληνιήο (Push Button): δεκηνπξγεί έλα θνπκπί ην 

νπνίν κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο (π.ρ 

θιείζηκν ηεο θφξκαο) 
 

 
Δηθόλα (Image): επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή κίαο εηθφλαο ηελ 

θφξκα.  
 

 

Πιαίζην κε δεζκεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ: επηηξέπεη ηελ 

εηζαγσγή πνιιψλ γλσζηψλ ηχπσλ OLE αληηθεηκέλσλ φπσο 

ινγηζηηθά θχιια, αξρεία πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, αξρεία 

θεηκέλνπ θιπ 

__ 

 

Πιαίζην δεζκεπκέλνπ αληηθεηκέλνπ: επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή 

πνιιψλ γλσζηψλ ηχπσλ OLE αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ζπζρεηηζηνχλ κε θάπνην πεδίν θάπνηνπ πίλαθα ηεο βάζεο 
 

 
Αιιαγή ζειίδαο: επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ελφο ζηνηρείνπ 

αιιαγήο ζειίδαο ζε θάπνην ζεκείν ηεο ηξέρνπζαο θφξκαο. Έηζη 
__ 
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κπνξνχκε λα νξίζνπκε γηα κία θφξκα πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ζειίδεο, θάηη πνπ γίλεηαη ζπλήζσο γηα πνιχ κεγάιεο θφξκεο. Σα 

ζεκεία ζηα νπνία ηνπνζεηνχκε ζηνηρεία αιιαγήο ζειίδαο είλαη 

εθείλα ζηα νπνία κεηαθέξεηαη ν ρξήζηεο φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηα 

πιήθηξα Page Up θαη Page Down 

 

Καξηέια (Tab): επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ελφο πεδίνπ 

πνιιαπιψλ ζειίδσλ. Σα πεδία απηά πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα ζειίδεο, θάζε κηα εθ ησλ νπνίσλ πεξηέρεη γεληθά κηα 

νκάδα πεδίσλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα 

γηα θάζε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο κπνξνχκε λα εκθαλίζνπκε δχν 

ηέηνηεο ζειίδεο, κηα κε ηα πξνζσπηθά θαη κηα κε ηα νηθνλνκηθά 

ηνπ ζηνηρεία. 

 

 

Γεπηεξεύνπζα Φόξκα/Έθζεζε: δεκηνπξγεί κία ππνθφξκα 

κέζα ζηελ ηξέρνπζα θφξκα. Οη ππνθφξκεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά θφξνλ γηα ηελ εκθάληζε ζηνηρείσλ πηλάθσλ πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κέζσ κηαο ζρέζεο 1:Ν. Γηα παξάδεηγκα ζηε 

θφξκα πνπ πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ  κπνξνχκε λα 

εκθαλίζνπκε κηα ππνθφξκα πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία 

ησλ εμαξησκέλσλ ηνπο. 

_ 

 

Γξακκή (Line): Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ράξαμε ζηε επηθάλεηα 

ηεο θφξκαο κηαο απιήο γξακκήο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπκε 

θαιχηεξα ηα ηεο. Ο ζρεδηαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο γξακκήο, φπσο ην 

πάρνο ηεο, ηηο δηαζηάζεηο ηεο, ην ρξψκα ηεο θαη ηελ εκθάληζή 

ηεο – ζπλερήο ή δηαθεθνκκέλε. 

 

 

Οξζνγώλην  (Rectangle): Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ράξαμε ζηελ 

επηθάλεηα ηεο θφξκαο ελφο νξζνγσλίνπ ζρήκαηνο. Όπσο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εκθάληζεο απηνχ ηνπ νξζνγσλίνπ.  

 

Πεξηζζόηεξα ηνηρεία Διέγρνπ: Δπηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε 

πξνρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο θφξκαο, 

φπσο είλαη Active Movie Controls, Microsoft Office Chart θιπ  

__ 

Πίλαθαο 7.2 ηνηρεία ειέγρνπ πνπ κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε κία θφξκα απφ ηελ 

εξγαιεηνζήθε «ρεδίαζε Φφξκαο»  

 
Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θφξκαο ζε πξνβνιή 

ζρεδίαζεο απαηηεί ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ελφο κεγάινπ ζπλφινπ ηδηνηήησλ γηα ηελ 

ίδηα ηελ θφξκα θαη γηα θάζε ζηνηρείν  ειέγρνπ θαη γηα απηφ μεθεχγεη απφ ηνπο 

ζηφρνπο απηνχ ηνπ εηζαγσγηθνχ ζπγγξάκκαηνο. Γηα ηνπο αλαγλψζηεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα κειεηήζνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ζρεδίαζε θαη ρξήζε θνξκψλ 

ππάξρεη πιεζψξα ζπγγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ (Viescas 

2005, Andersen 2003, Perry 2003, Prague et al  2003). 
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8 Access – Δκθέζεις 

8.1 Γεληθά γηα ηηο εθζέζεηο ζηελ Access 

Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε 

ηππηθφ ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο, είλαη ε εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο. Μηα έθζεζε ή αλαθνξά 

(report) ζπζρεηίδεηαη κε έλα πίλαθα ή έλα εξψηεκα ηεο βάζεο θαη επηηξέπεη 

ηελ δεκηνπξγία έληππσλ εθζέζεσλ πνπ εκθαλίδνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο 

κε ηα επηζπκεηά ζε θάζε πεξίπησζε ραξαθηεξηζηηθά εκθάληζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πεξίπησζεο είλαη ε εθηχπσζε κηαο 

έθζεζεο ε νπνία πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο εηαηξείαο 

νκαδνπνηεκέλα αλά ηκήκα ή ε εθηχπσζε ζπγθεληξσηηθψλ πηλάθσλ κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πσιήζεηο κηαο εηαηξείαο.  

Οη θφξκεο πνπ εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπξίσο γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ 

παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ζηελ νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηή. Οη εθζέζεηο πνπ εμεηάδνπκε ζην παξφλ θεθάιαην 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε 

πιεξνθνξηψλ ζε έληππε κνξθή*. ε πιήξε αλαινγία κε ηηο θφξκεο, νη εθζέζεηο 

αληινχλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο απφ πίλαθεο θαη εξσηήκαηα θαη ραξαθηεξίδνληαη 

απφ κία παξφκνηα δνκή ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ θεθαιίδα (header), ην 

θπξίσο ηκήκα ηεο έθζεζεο (details), θαη ην ππνζέιηδν (footer). ε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο κία έθζεζε απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία 

ζειίδεο, κπνξνχκε λα νξίζνπκε θεθαιίδα θαη ππνζέιηδν γηα ηελ θάζε ζειίδα 

μερσξηζηά, θαηαιήγνληαο έηζη ζηε ινγηθή νξγάλσζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα: 

 

                                                 
* Ο φξνο «έληππε κνξθή» έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο ζπκβάζεηο πνπ πηνζεηνχληαη γηα 

ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ παξά κε ηνλ αλ ε έθζεζε είλαη εθηππσκέλε ή φρη. Με άιια ιφγηα κία 

έθζεζε κπνξνχκε λα ηελ δνχκε θαη ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή καο (ζε πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο) αιιά ην 
βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηελ δνκή έληππσλ εγγξάθσλ θαη φρη ηελ δνκή εγγξάθσλ ή 

θνξκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εκθάληζε ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή.  

8 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ  
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ρ. 8.1 Ζ ινγηθή νξγάλσζε κηαο έθζεζεο ζηελ Access 

 
Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε θεθαιίδα έθζεζεο 

εκθαλίδεηαη κία θαη κνλαδηθή θνξά ζηελ αξρή ηεο έθζεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηνηρείσλ (φπσο είλαη ε εκεξνκελία εθηχπσζεο θαη ν 

ηίηινο ηεο έθζεζεο) ή αθφκε θαη εηθφλσλ (φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

ινγφηππν θάπνηαο εηαηξείαο ή νξγαληζκνχ). Αληίζεηα, ε θεθαιίδα ζειίδαο 

εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ηεο θάζε ζειίδαο, θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε 

πιεξνθνξηψλ φπσο νη ηίηινη ησλ ζηειψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

έθζεζε. Σν θχξην ηκήκα ηεο έθζεζεο πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ησλ 

επηζπκεηψλ πεδία πνπ εθηππψλνληαη ζε απηή, ελψ ην ππνζέιηδν ζειίδαο 

ρξεζηκνπνηείηαη φπσο θαη ε αληίζηνηρε θεθαιίδα γηα ηελ εθηχπσζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε ζειίδα μερσξηζηά (κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηνλ αξηζκφ ζειίδαο). Σέινο, ην ππνζέιηδν ηεο 

έθζεζεο, εκθαλίδεηαη κηα θαη κνλαδηθή θνξά ζην ηέινο ηεο έθζεζεο, θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο 

έθζεζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία (άζξνηζκα, κέζνο 

φξνο θιπ). ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη εγγξαθέο ηνπ πίλαθα 

εκθαλίδνληαη νκαδνπνηεκέλεο ζε ζχλνια εγγξαθψλ, κπνξνχκε λα νξίζνπκε θαη 

κία θεθαιίδα νκάδαο (group header), ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ 

ζπζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε νκάδα εγγξαθψλ.  

8.2 Σξόπνη δεκηνπξγίαο εθζέζεσλ ζηελ Access 

Ζ δεκηνπξγία κηαο λέαο έθζεζεο ζηελ Access, πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηα 

γλσζηά απφ ην θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, εάλ 

κεηαθεξζνχκε ζηε ζειίδα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εθζέζεηο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θνπκπί πνπ θέξεη ηελ εηηθέηα «Γεκηνπξγία». ηελ 

πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ: 
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ρ. 8.2 Σξφπνη δεκηνπξγίαο εθζέζεσλ ζηελ Access 

 
Απφ ην παξαπάλσ παξάζπξν δηαπηζηψλνπκε θαηαξρήλ φηη φπσο θαη γηα ηα 

ππφινηπα αληηθείκελα, ε δεκηνπξγία εθζέζεσλ ζηελ Access κπνξεί λα γίλεη κε 

δχν βαζηθνχο ηξφπνπο. Ο έλαο ηξφπνο πεξηιακβάλεη  ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

νδεγώλ νη νπνίνη βνεζνχλ ηνλ ρξήζηε λα θαζνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

έθζεζεο, κε έλα εχθνιν θαη γξήγνξν ηξφπν, ελψ ν δεχηεξνο πεξηιακβάλεη ηε 

δεκηνπξγία ηεο έθζεζεο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο, θαηά ηελ νπνία ε δνκή θαη νη 

ηδηφηεηεο ηεο, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε,. Λφγσ ηεο απμεκέλεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δεκηνπξγία κηαο έθζεζεο ζε πξνβνιή 

ζρεδίαζεο ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία δελ ζα καο απαζρνιήζεη ζηελ ζπλέρεηα θαη ζα 

αζρνιεζνχκε θπξίσο κε πνην απηνκαηνπνηεκέλνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο 

εθζέζεσλ νη νπνίνη άιισζηε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηα 

ηελ δεκηνπξγία κηαο έθζεζεο. Χζηφζν γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ζα αλαθέξνπκε 

ζχληνκα ζε απηφ ην ζεκείν νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε φινπο ηνπο 

ηξφπνπο δεκηνπξγίαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξαπάλσ ζρήκα.   

Ζ δεκηνπξγία κηαο έθζεζεο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο  απνηειεί ηελ πην γεληθή 

αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ πην πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο έθζεζεο, θαζψο εκθαλίδεη κία θελή έθζεζε ηελ νπνία ν ρξήζηεο 

δηακνξθψλεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξφθεηηαη λα θαιχςεη. Απηή ε δηα-

κφξθσζε πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ζε θάζε πεξίπησζε 

πεδίσλ, ηε ζπζρέηηζε απηψλ ησλ πεδίσλ κε ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ πίλαθα ή 

ηνπ εξσηήκαηνο απφ ην νπνίν ε έθζεζε ζα αληιεί ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζηελ θεθαιίδα, ζην ππνζέιηδν 

θαη ζην θχξην ηκήκα ηεο έθζεζεο. ηα παξαθάησ ζρήκαηα θαίλεηαη έλα 

παξάδεηγκα κηαο έθζεζεο ζε πξνβνιή ζρεδίαζεο θαη ζε πξνβνιή 

πξνεπηζθόπεζεο εθηύπσζεο (ηζνδπλακεί κε ην άλνηγκα ηεο έθζεζεο):  
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ρ. 8.3 Πξνβνιή ζρεδίαζεο γηα ηελ έθζεζε “Δξγαδφκελνο” 

 

ρ. 8.4 Πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο γηα ηελ έθζεζε “Δξγαδφκελνο” 
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Η ρξήζε νδεγνύ απινπνηεί ζεκαληηθά ηελ φιε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο 

κηαο έθζεζεο, δηεπθνιχλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ρξήζηε ν νπνίνο απιά  

θαιείηαη λα θαζνξίζεη ηα πεδία ησλ πηλάθσλ θαη ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν απηά ζα εκθαλίδνληαη θαη ζα 

νκαδνπνηνχληαη. Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ ησλ παξακέηξσλ απφ ηνλ ρξήζε ε 

δεκηνπξγία ηεο έθζεζεο γίλεηαη απηφκαηα απφ ηελ Access.  Λφγσ ηεο επξείαο 

ρξήζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δεκηνπξγίαο εθζέζεσλ, ζα 

ιάβεη ρψξα αλαιπηηθή παξνπζίαζή ηνπ ζην επφκελν εδάθην.   

Ζ κέζνδνο ηεο δεκηνπξγίαο απηόκαηεο έθζεζεο επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

κηαο έθζεζεο ε νπνία εκθαλίδεη φιεο ηηο εγγξαθέο πνπ αλήθνπλ ζε έλα πίλαθα ή 

ζε θάπνην εξψηεκα. Ζ απηφκαηε έθζεζε κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε δχν 

ηξφπνπο εθ ησλ νπνίσλ ν πξψηνο επηβάιιεη ηελ εθηχπσζε ησλ πεδίσλ ησλ 

εγγξαθψλ ηνπ πίλαθα ή ηνπ εξσηήκαηνο ζε μερσξηζηή γξακκή ην θαζέλα (θαηά 

ζηήιε), ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηα πεδία θάζε εγγξαθήο εθηππψλνληαη 

φια ζηελ ίδηα γξακκή ηεο έθζεζεο (θαηά πίλαθα). ην επφκελν ζρήκα 

παξνπζηάδεηαη νη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δεκηνπξγίαο απηφκαησλ εθζέζεσλ: 

 

 

 

ρ. 8.5 Παξάδεηγκα απηφκαηεο έθζεζεο ζε κνξθή ζηήιεο (αξηζηεξά) θαη ζε κνξθή πίλαθα (δεμηά)  

 

Ζ δεκηνπξγία έθζεζεο κε ηε ρξήζε ηνπ νδεγνύ γξαθεκάησλ εθαξκφδεηαη 

ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν πίλαθαο ή ην εξψηεκα πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηε 

λέα έθζεζε, πεξηέρεη αξηζκεηηθέο ηηκέο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ππνζηνχλ θάπνην 

είδνο επεμεξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ρξήζηεο θαζνξίδεη επηπξφζζεηα 

θαη ηνλ ηχπν ηνπ γξαθήκαηνο πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. Όπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ην παξαθάησ ζρήκα ε Access ππνζηεξίδεη ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ηχπνπο 

γξαθεκάησλ (δχν δηαζηάζεσλ, ηξηψλ δηαζηάζεσλ, γξαθήκαηα πίηαο θιπ) 
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ρ. 8.6 Γηαζέζηκα γξαθήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κία έθζεζε 

 
Έλα παξάδεηγκα κία έθζεζεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ 

νδεγνχ γξαθεκάησλ είλαη κία έθζεζε πνπ λα εκθαλίδεη ην κέζν φξν ησλ 

κηζζψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα θάζε ηκήκα: 

 

ρ. 8.7 Παξάδεηγκα έθζεζεο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ηνλ νδεγφ γξαθήκαηνο 

 
Σέινο ν νδεγόο εηηθεηώλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνο ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο επηζπκνχκε λα εθηππψζνπκε ηα δεδνκέλα ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο, ζε 

εηηθέηεο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ 

εθζέζεσλ είλαη νη εηηθέηεο πνπ επηθνιινχληαη πάλσ ζε θαθέινπο ηαρπδξνκηθήο 

αιιεινγξαθίαο, θαη πεξηέρνπλ ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο ελφο ζπλφινπ 

παξαιεπηψλ ζηνπο νπνίνπο επηζπκνχκε λα ζηείινπκε θάπνηα επηζηνιή. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα πιαίζηα δηαιφγνπ ηνπ νδεγνχ εηηθεηψλ, κπνξνχκε λα 

θαζνξίζνπκε ην κέγεζνο ηεο εηηθέηαο, ηε γξακκαηνζεηξά πνπ ζέινπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε, θαη ηα πεδία ησλ πηλάθσλ ηεο βάζεο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ζα 

απεηθνληζζνχλ ζηηο εηηθέηεο πνπ ζα θαηαζθεπάζνπκε.  
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ρ. 8.8 Παξάδεηγκα εηηθεηψλ πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε ηνλ νδεγφ  εηηθεηψλ 

 

8.3 Γεκηνπξγία έθζεζεο κε ηελ ρξήζε νδεγνύ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κία έθζεζε δεκηνπξγείηαη κε 

ηελ ρξήζε ηνπ νδεγνχ δεκηνπξγίαο εθζέζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί απηφο ν 

ηξφπνο είλαη απιφο, απνδνηηθφο θαη θαιχπηεη ζπλήζσο ηηο αλάγθεο καο. Χο 

παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε φηη ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία έθζεζε κε ηα 

νλνκαηεπψλπκα θαη ηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο αλά ηκήκα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνπξγνχκε πξψηα έλα εξψηεκα πνπ επηζηξέθεη φινπο 

ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην φλνκα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ:   

 

ρ. 8.9 Δξψηεκα πνπ επηζηξέθεη φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην φλνκα ηνπ ηκήκαηνο 

ζην νπνίν αλήθνπλ 

ηελ ζπλέρεηα πξνρσξάκε ζηελ εθθίλεζε ηνπ νδεγνχ δεκηνπξγίαο εθζέζεσλ 

ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεχηεξε απφ ηηο 

επηινγέο ηνπ παξαζχξνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζην ρ. 8.2, ή ελαιιαθηηθά 

ελεξγνπνηψληαο ηελ επηινγή «Γεκηνπξγία Έθζεζεο κε ηε ρξήζε νδεγνύ» 

πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ παξάζπξν δηαρείξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη 

ζηε ζειίδα «Δθζέζεηο». Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή καο ην πιαίζην δηαιφγνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα.  
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ρ. 8.10 Καζνξηζκφο ησλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα ή εξσηήκαηνο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηε λέα έθζεζε 

 
 Υξεζηκνπνηψληαο απηφ ην πιαίζην, κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ην ζύλνιν 

ησλ πεδίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο έθζεζεο. Σα 

πεδία απηά κπνξεί λα αλήθνπλ ηφζν ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο 

φζν θαη ζε θάπνην απφ ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Όζνλ αθνξά ηε 

δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπο απηή γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ 

πεξηγξάςακε ζηελ παξνπζίαζε ηεο δεκηνπξγίαο κηαο λέαο θφξκαο (βι. 7.3). 

ηελ πεξίπησζε καο απιά επηιέγνπκε ηα πεδία πνπ ρξεηαδφκαζηε απφ ην 

εξψηεκα πνπ δεκηνπξγήζακε πξνεγνπκέλσο.  

ην επφκελν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχκε λα νξίζνπκε ραξαθηεξηζηηθά 

νκαδνπνίεζεο ησλ πεδίσλ ηεο έθζεζεο. ην παξάδεηγκα καο ζέινπκε λα 

εθηππψζνπκε ηα ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο, νκαδνπνηεκέλα σο 

πξνο ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε νκαδνπνίεζε κπνξεί λα 

επεθηαζεί ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα, επηηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία 

κηαο ηεξαξρεκέλεο έθζεζεο δεδνκέλσλ θαη γίλεηαη κε ην παξάζπξν ηνπ 

επφκελνπ ζρήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπκε ην είδνο θαη ην πιήζνο ησλ 

επηπέδσλ νκαδνπνίεζεο επηιέγνπκε κε ην πνληίθη θάπνην απφ ηα πεδία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην αξηζηεξφ πιαίζην ιίζηαο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπκπί 

πνπ θέξεη ην ζχκβνιν «>» λα ην κεηαθέξνπκε ζηελ πξνεπηζθφπεζεο ηεο δνκήο 

ηεο έθζεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην δεμί κέξνο ηνπ παξαζχξνπ. Γηα λα νξίζνπκε 

πεξηζζφηεξα επίπεδα νκαδνπνίεζεο, ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε απηή ηε 

δηαδηθαζία θαη κε έλα δεχηεξν πεδίν ηνπ πίλαθα (ή ηνπ εξσηήκαηνο). ηελ 

πεξίπησζε απηή ελεξγνπνηνχληαη θαη ηα δχν άιια θνπκπηά πνπ θέξνπλ ηα 

ζχκβνια « » θαη « » θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηε ζεηξά κε 

ηελ νπνία ιακβάλεη ρψξα απηή ε νκαδνπνίεζε. Γηα παξάδεηγκα αλ 

επηζπκνχζακε λα νκαδνπνηήζνπκε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ππαιιήισλ σο 

πξνο ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ θαη σο πξνο ην έξγν ζην νπνίν εξγάδνληαη. 
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ζα έπξεπε κε ηελ βνήζεηα απηψλ ησλ θνπκπηψλ λα νξίζνπκε ην επίπεδν 

πξνηεξαηφηεηαο ηεο θάζε νκαδνπνίεζεο.   

 

 

ρ. 8.11 Παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο νκαδνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ αλά ηκήκα 

 
ην επφκελν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε θξηηήξηα 

ηαμηλόκεζεο – θάηη πνπ ζπλήζσο γίλεηαη ζηελ πξάμε. ε πιήξε αλαινγία κε 

ηελ νκαδνπνίεζε πεδίσλ, ε δηαδηθαζία ηαμηλφκεζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα σο 

πξνο πεξηζζφηεξα απφ έλα πεδία, ν θαζνξηζκφο ησλ νπνίσλ γίλεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην επφκελν πιαίζην δηαιφγνπ.  
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ρ. 8.12 Πξνζδηνξίδνληαο θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ έθζεζε 

 
ην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο απηνχ, νη εγγξαθέο καο ζα εκθαληζηνχλ 

ηαμηλνκεκέλεο ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, πξψηα σο πξνο ην επψλπκν ηνπ 

εξγαδνκέλνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα σο πξνο ην φλνκά ηνπ. ηε γεληθή πεξίπησζε 

κηαο έθζεζεο, κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζπλδπαζκέλε ρξήζε νκαδνπνίεζεο θαη 

ηαμηλφκεζεο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία εθζέζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαηξεηηθή νξγάλσζε θαη απφ 

εχθνιε αλαδήηεζε πιεξνθνξίαο ζε απηέο.  

Ζ επφκελε παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπκε θαηά ην ζηάδην 

δεκηνπξγίαο κηαο έθζεζεο, είλαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα 

απεηθνλίδεηαη ζε απηή. Τπάξρνπλ δηάθνξεο δηαηάμεηο πνπ κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ν θαζνξηζκφο ηνπο ιακβάλεη ρψξα δηα ηεο ρξήζεο ηνπ 

πιαηζίνπ δηαιφγνπ: 
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ρ. 8.13 Καζνξηζκφο ηεο δηάηαμεο ησλ πεδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηεο έθζεζεο 

 
Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα κπνξνχκε λα δνχκε αλά παζά ζηηγκή 

κία πξνεπηζθφπεζε ηεο δηάηαμεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 

αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ παξαζχξνπ. Δπίζεο κπνξνχκε λα επηιέμνπκε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζειίδαο θαη αλ επηζπκνχκε ηελ απηφκαηε πξνζαξκνγή ηνπ 

κεγέζνπο ησλ πεδίσλ ψζηε λα ρσξάλε ζε κία ζειίδα.  

Σν ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο έθζεζεο πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηεί θαηά ην 

ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο, ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν εκθάληζήο ηεο. Τπάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε θάπνην ζηπι εκθάληζεο απφ κία ιίζηα δηαζέζηκσλ 

επηινγψλ, δειαδή έλα ζπλδπαζκφ γξακκψλ θαη ρξσκάησλ γηα ηελ θεθαιίδα, ην 

ππνζέιηδν θαη ην θπξίσο ηκήκα ηεο έθζεζεο. Αο ζεκεησζεί πσο ε επηινγή πνπ 

ζα θάλνπκε ζην ζηάδην απηφ, δελ είλαη δεζκεπηηθή θαζψο αλά πάζα ζηηγκή 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί  ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν θχιιν ηδηνηήησλ.  
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ρ. 8.14 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζηπι εκθάληζεο ηεο έθζεζεο 

 
Οινθιεξψλνληαο ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο έθζεζεο ηεο απνδίδνπκε  

θάπνην φλνκα θαη κπνξνχκε πιένλ λα ηελ αλνίμνπκε: 

 

 

ρ. 8.15 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ νλφκαηνο ηεο έθζεζεο θαη νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

 
Ζ έθζεζε πνπ δεκηνπξγήζακε κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα ζε πξνεπηζθφπεζε εθηχπσζεο:  
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ρ. 8.16 Έθζεζε πνπ παξνπζηάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο αλά ηκήκα 
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