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Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, 
Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, 
διαγράμματα κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται 
μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων»                   

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και 

αδειοδόχο
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την 

προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό 
του ζητηθεί

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Χρηματοδότηση
 Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα εκτός κι αν αναφέρεται 
διαφορετικά

 Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο 
Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού 

 Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους
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Σκοποί ενότητας

 Να εξοικιωθούν οι φοιτητές με προχωρημένες λειτουργίες της 
Access

 Να είναι σε θέση να δημιουργούν και να τροποποιούν πίνακες 
καθώς και να χρησιμοποιούν πρωτεύοντα κλειδιά

 Να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα τους επιτρέπεται να 
χτίζουν φόρμες

5



Περιεχόμενα ενότητας

 Περιγραφή: Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας 
παρουσιάζονται οι πιο προχωρημένες λειτουργίες της Access για 
τη δημιουργία και τροποποίηση πινάκων. Επιπλέον εισάγεται η 
έννοια του πρωτεύοντος κλειδιού. Τέλος, αναφέρεται ο τρόπος 
με τον οποίο χτίζουμε φόρμες στην Access. 

 Λέξεις Κλειδιά: Microsoft Access, πίνακες, φόρμες
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Τα πρώτα βήματα στην Access



Δημιουργία πίνακα ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
μέσω απευθείας 

πληκτρολόγησης 

δεδομένων σε ένα 

λογιστικό φύλλο

σχεδιάσουμε τη δομή 

του πίνακα μόνοι μας. 

Συνήθως αυτό 

χρησιμοποιείται 

επιλέγοντας από ένα 

πλήθος έτοιμων 

πινάκων για 

επαγγελματική και  

προσωπική χρήση 

εισαγωγή ενός πίνακα 

από κάποια άλλη βάση

Συντόμευση προς 

πίνακα βάσης άλλου 

ΣΔΒΔ

Company Database/Company.mdb
Company Database/Company.mdb


Προβολή σχεδίασης πίνακα

Κάθε γραμμή 

αντιπροσωπεύει ένα 

πεδίο του πίνακα που 

δημιουργούμε 



Τύποι δεδομένων



Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού 



Επισκόπηση φύλλων δεδομένων

 Επισκόπηση δεδομένων



Χρήση φύλλων δεδομένων (1/3)

 Αλλαγή δεδομένων (adding, modifying, copying, deleting)



 Τροποποίηση όψης φύλλων δεδομένων
 Με τη χρήση του μενού Format

○ Γραμματοσειρά

○ Ύψος πλάτος κελιών

○ Μετακίνηση στηλών

○ Εμφάνιση απόκρυψη στηλών

○ ‘πάγωμα’ στηλών

○ Εμφάνιση ή όχι γραμμών

Χρήση φύλλων δεδομένων (2/3)



Χρήση φύλλων δεδομένων (3/3)

 Ταξινόμηση και αναζήτηση δεδομένων
 Ταξινόμηση με τη χρήση της μπάρας εργαλείων και αναζήτηση με την επιλογή Find...

στο Edit



Δημιουργία πινάκων στην Access (1/7)

 1. Δημιουργούμε μια κενή βάση (courses), πατάμε την ετικέτα 
Πίνακας και επιλέγουμε Νέο



Δημιουργία πινάκων στην Access (2/7)

 2. Επιλέγουμε Design View και πατάμε OK



Δημιουργία πινάκων στην Access (3/7)

 3. Εισάγουμε τα Ονόματα των πεδίων, τις περιγραφές και τους 
Τύπους των δεδομένων



Δημιουργία πινάκων στην Access (4/7)

 4. Ορίζουμε το πρωτεύον κλειδί



Δημιουργία πινάκων στην Access (5/7)

 5. Βάζουμε τους δείκτες



Δημιουργία πινάκων στην Access (6/7)

 6. Εισάγουμε το όνομα δείκτη (Index Name), το όνομα του 
πεδίου (Field Name) και τον τύπο ταξινόμησης



Δημιουργία πινάκων στην Access (7/7) 

 7. Αποθηκεύουμε τον πίνακα δίνοντας ένα όνομα



Διαγράφοντας και μετονομάζοντας πίνακες

 Πατάμε με δεξί κλικ στον πίνακα που θέλουμε να σβήσουμε ή να 
μετονομάσουμε.



Τροποποίηση πεδίων σε ένα πίνακα (1/4)

 Αλλαγή ονόματος πεδίου
 Ανοίγουμε τον πίνακα σε Όψη σχεδίασης και αλλάζουμε το όνομα του πεδίου



Τροποποίηση πεδίων σε ένα πίνακα (2/4)

 Προσθήκη και διαγραφή πεδίων
 Ανοίγουμε τον πίνακα σε όψη σχεδίασης - Design View, χρησιμοποιούμε τη μπάρα 

εργασίας ή τα μενού



Τροποποίηση πεδίων σε ένα πίνακα (3/4)

 Αντιγραφή πεδίων
 Με τη χρήση του μενού Edit



Τροποποίηση πεδίων σε ένα πίνακα (4/4)

 Μετακίνηση πεδίων
 Σε όψη σχεδίασης, σύρουμε και αφήνουμε τον επιλογέα σειράς



Ιδιότητες – Γενικές (1/2)

 Μέγεθος πεδίου: καθορίζει το μέγεθος του πεδίου σε bytes. Εμφανίζεται μόνο όταν ο τύπος δεδομένων του 
πεδίου είναι κείμενο ή αριθμός (π.χ Όνομα = 20 chars) 

 Μορφή: καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης και εκτύπωσης των δεδομένων του πεδίου (όχι τον τρόπο που 
αποθηκεύονται τα δεδομένα!) (π.χ Ημ_γεν = DD/MM/YY αλλά αποθηκεύεται DDMMYY)

 Επιλέγω έτοιμες μορφοποιήσεις

 Χρησιμοποιώ σύμβολα μορφοποίησης (δεν τα θυμάμαι απέξω πατάω F1!) 

 Μάσκα εισαγωγής: καθορίζει τον τρόπο καταχώρησης δεδομένων ώστε να αποφύγουμε λανθασμένες τιμές που 
εισάγει ο χρήστης (π.χ Όνομα)

 Οδηγός μάσκας εισαγωγής

 Χρησιμοποιώ σύμβολα μορφοποίησης (δεν τα θυμάμαι πατάω F1!)

 Λεζάντα:

 σε προβολή φύλλου δεδομένων εμφανίζεται στην κορυφή της στήλης αντί για το όνομα του πεδίου 

 σε φόρμες ή εκθέσεις καθορίζει το κείμενο που θα εμφανίζεται σαν ετικέτα του πεδίου



Ιδιότητες – Γενικές (2/2)

 Προεπιλεγμένη τιμή: τιμή που θα καταχωρείται αυτόματα στο πεδίο κάθε 
φορά που προσθέτουμε μία νέα εγγραφή 

 Κανόνας επικύρωσης: θέτουμε κανόνες εγκυρότητας στα δεδομένα (π.χ 
Μισθός > 0 )

 Κείμενο επικύρωσης: εμφάνιση μηνύματος λάθους αν παραβιάζεται ο 
κανόνας επικύρωσης που έχω θέσει (π.χ. «Ο μισθός ενός εργαζομένου 
πρέπει να είναι θετικός»)

 Μηδενικό μήκος: μόνο σε περιπτώσεις πεδίων τύπου κειμένου, και 
καθορίζει εάν στο συγκεκριμένο πεδίο, μπορούν να καταχωρηθούν 
συμβολοσειρές μηδενικού μήκους (π.χ. Όνομα = Όχι)

 Απαιτείται: πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρηθεί κάποια τιμή  (π.χ. Όνομα = 
Ναι)

 Με ευρετήριο: αν θέλω ευρετήριο για το πεδίο αυτό. Το ευρετήριο 
επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία αναζήτησης εγγραφών ως προς αυτό το 
πεδίο (π.χ. Όνομα = Ναι (Επιτρέπονται Διπλότυπα)



Ιδιότητες – Εμφάνιση

 δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε τη μορφή εμφάνισης του πεδίου όταν αυτό χρησιμοποιείται σε προβολή 
φύλλου δεδομένων ή σε φόρμες

 Τύπος δεδομένων: κείμενο ή αριθμός

○ πλαισίου κειμένου (text box) – πληκτρολογεί δεδομένα (π.χ Όνομα)

○ πλαισίου λίστας (list box) – επιλέγει δεδομένα 

○ σύνθετου πλαισίου (combo box) – επιλέγει ή πληκτρολογεί (π.χ Αριθ_Τ)

 Τύπος δεδομένων: Ναι / Όχι 

○ πλαισίου ελέγχου (check box) – βάζει ένα τικ 

○ πλαισίου κειμένου (text box)

○ σύνθετου πλαισίου (combo box)

 Τύπος προέλευσης γραμμής: στα πλαίσια λίστας και στα σύνθετα πλαίσια οι τιμές ανάμεσα στις οποίες 
επιλέγει μπορεί να είναι:

 Τιμής στήλης πίνακα

 Αποτελέσματα ερωτήματος (π.χ Αριθ_Τ)

 Λίστα τιμών που καθορίζει ο σχεδιαστής (π.χ Φύλο) 

 Περιορισμός σε λίστα: καθορίζει εάν ο χρήστης θα μπορεί να πληκτρολογήσει και δικές του τιμές ή αν μπορεί 
να επιλέξει μόνο από τις τιμές που εμφανίζονται στην λίστα (π.χ Φύλο = Ναι)



Ολοκλήρωση δημιουργίας πίνακα 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 



Εξάσκηση: Δημιουργία πίνακα ΤΜΗΜΑ



Μη σχεσιακή σχεδίαση βάσης

Name DOB Role Manager Phone Location Sex 

Alan Spencer 5/2/55 Administrator Colin Morton 4242 G23 M 

Sarah Supton 3/12/70 Administrator Alan Spencer 2487 G23 F 

Leanne Thurr 3/1/71 Teaching 

Assistant 

Colin Morton 9210 111 F 

Colin Morton 1/1/40 Dean - 4297 323 M 

 

 

Προσωπικό



Σχεσιακή σχεδίαση βάσης

ID Firstname Lastname Role Manager DOB Phone Location Sex

1 Alan Spencer 1 4 5/2/55 4242 01 M

2 Sarah Supton 1 1 3/12/70 2487 01 F

3 Leanne Thurr 2 4 3/1/71 9210 02 F

4 Colin Morton 3 4 1/1/40 4297 03 M

LocationID LocationName

01 G23

02 111

03 323

RoleID Title AnnualLeave

1 Administrator 1

2 Teaching Assistant 3

3 Dean 90

Προσωπικό

Γραφεία

Ρόλοι



Συσχετίσεις πινάκων

StaffID LastName FirstName Title

0001 Smith Alice Ms

0002 Kerzby Honor Ms

0003 Prentice John Mr

StudentID LastName FirstName Title TutorID

16012 Johnson Praveen Ms 0002

31526 Hemming Alan Mr 0003

89430 Pike Peter Mr 0003

48612 Turbot John Mr 0001

Πίνακας “Μαθητές”

Πίνακας  «Επιβλέποντες Καθηγητές»



ΠΕΛΑΤΕΣ

First

Last

Address

City

State

Zip

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Προιον

Προμηθευτές

Περιγραφή

Ποσότητα

Κόστος

Τιμή

Ο Θανάσης 
πήρε:

2 Καπέλα

4 Πουκάμισα

3 Παντελόνια

Παπούτσια 
αγόρασαν:

Μαρία 
Δημητρίου

Μήτσος 
Παπαδόπουλος

Γιώργος 
Γεωργίου

Πωλήσεις εταιρίας



CUSTOMERS

First

Last

Address

City

State

Zip

PRODUCTS

Product

Supplier

Description

Units

Cost

Price

Σχέση πολλά 

προς πολλά

Πωλήσεις εταιρίας- Σχέση Πινάκων



Φόρμες

 Αποτελούν εργαλείο κατασκευής διεπιφάνειας χρήσης μεταξύ 
των χρηστών και της ΒΔ

 Χρησιμοποιώντας τις μορφές στην Microsoft Access, μπορούμε:
 Να απεικονίσουμε και να διαχειριστούμε δεδομένα

 Να ελέγξουμε τη ροή της εφαρμογές

 Να επιτρέψουμε την εισαγωγή δεδομένων

 Να απεικονίσουμε ένα μήνυμα

 Να τυπώσουμε πληροφορία



Χτίζοντας φόρμες με τον μάγο φορμών (1/3)

 1. Ανοίξτε μια νέα φόρμα χρησιμοποιώντας το μάγο φορμών



Χτίζοντας φόρμες με τον μάγο φορμών (2/3)

 2. Επιλέξτε τα πεδία που θα απεικονιστούν στην φόρμα



Χτίζοντας φόρμες με τον μάγο φορμών (3/3)

 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε τη μορφή και το στυλ της φόρμας

 3. Ορίστε το όνομα και σώστε τη φόρμα



Χτίζοντας μια φόρμα από το μηδέν (1/4)

 1. Ανοίξτε μια νέα φόρμα στην όψη σχεδίασης



Χτίζοντας μια φόρμα από το μηδέν (2/4)

 2. Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία στην εργαλειοθήκη για να ορίσετε τη 
μορφή της φόρμας



Χτίζοντας μια φόρμα από το μηδέν (3/4)

 3. Προσθέστε τα πλήκτρα ενεργειών



Χτίζοντας μια φόρμα από το μηδέν (4/4)

 4. Ορίστε τις ιδιότητες των αντικειμένων (για παράδειγμα ορίστε την 
διαδικασία για το γεγονός πίεση πλήκτρου για το πλήκτρο αναζήτησης και 
αποθηκεύστε τη φόρμα



Αναφορές

 εργαλείο κατασκευής εκτυπώσιμων αναφορών των 
δεδομένων μου

 Διάφορες μορφές αναφορών

 Σε μορφή πίνακα, αυτοτελούς εγγραφής ή πίνακα δεδομένων

 «πύλες εξόδου» δεδομένων (για εκτυπωτή)



Αναφορά ομαδοποιημένη ως προς πεδίο

 Group by City

oΑντικατάσταση του τίτλου

=«Πελάτες της " & [City]



Αναφορά πελατών (1/3)



Αναφορά πελατών (2/3)

 Δημιουργία αναφοράς με οδηγό Tabular

 Ταξινόμηση κατά πόλη ()

 Ταξινόμηση κατά επώνυμο, δεδομένης της πόλης



Αναφορά πελατών (3/3)

-Άθροισμα πελατών



Αναφορά ομαδοποιημένη ως προς πεδίο



Τέλος Ενότητας

[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
[1] http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

